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 المستخلص:

البحث      أثر    ي إل  الحالي هدف  في  تنمية    علىالمجزأ    التعليمتعرف  النقالة  التطبيقات  استخدام  مهارات 

الموسيق  الذاتية  و يتدريس  الموسيقية  يلداالستقاللية  التربية  المنهج  معلمي  البحث  استخدم  وقد  ،  التجريبي، 
والبعدي،ذو    التجريبي التصميم    علىواعتمد   القبلي  والتطبيقين  الواحدة  البحث  وتكونت    المجموعة  عينة 

التربي  ا  معلم( 20من)  معلمي  التعليميةمن  قنا  بإدارة  الموسيقية  اختبار  ة  البحث  واستخدم  مهارات  لقياس  ، 

وتم  ،  لديهم ،  مجموعة البحث   يلداالستقاللية الذاتية  ومقياس   ي، استخدام التطبيقات النقالة في تدريس الموسيق 
منصة   خالل  من  بين  Schologyالتطبيق  احصائي ا  دالة  فروق  وجود  لتوضح  البحث  نتائج  وجاءت   ،

درجات   البحث  متوسطات  الذاتية  ومقياس    المهاري، االختبار    يفمجموعة  التطبيق  لصالح  االستقاللية 
وأوصالبعدي بضرورة    ي،  التدريس  باالهتمام  البحث  هيئة  أعضاء  المجزأ توعية  استخدامهبالتعليم  وآلية   ،،  

التطبيقات النقالة، والتي يمكن   الحرص على توعية الطالب بأهميةاء عملية التدريس، كذلك أثن  واالستفادة منه 
االستقاللية   المهارات والخبرات، وتطور أدائهم المهني، إضافة إلي االهتمام بتنمية  أن تيسر تعلم عديد من 

   الذاتية لدي الطالب لتهيئتهم لفكرة التعلم مدي الحياة. 
 .االستقاللية الذاتية ، تدريس التربية الموسيقية،  التطبيقات النقالة  المجزأ، التعليم . المفتاحيةالكلمات 

 
Abstract.    

The aim of the current research is to know the effect of microlearning on 

developing the skills of using mobile applications in teaching music and the 

autonomy of music education teachers. The research used the experimental 

method, and it was based on the experimental design of one group and the two pre- 

and post-applications. The research sample consisted of (20) teachers from music 

education teachers at the Qena educational administration, and the research used 

test to measure the skills of using mobile applications in teaching music and scale 

of self autonomy to the research group, and the application was done through the 

Schology platform, and the results of the research came to show the existence of 

statistically significant differences between the mean scores of the research group 

in the test skills, and a scale of self-autonomy in favor of post-application, and the 

research recommended the need to pay attention to educating faculty members 

about the idea of fragmented education, the mechanism of its use, and making use 

of it during the teaching process, as well as making sure students are aware of the 

importance of mobile applications, which can facilitate their learning of many 
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skills and experiences, and the development of their professional performance, in 

addition to the interest in developing the self-independence of students to prepare 

them for the idea of self-learning for lifelong.  
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 مقدمة.

مشكلة      للمعلمين  تعد  المهنية  والتنمية  التدريب 
  مشكلة تواجه المعلمين   والعاملين بالمجال التدريسي

انتباه    حيث،  نوالمسؤولي التدريبات  معظم  تتطلب 
لفترة طويلة من الوقت، وتغمر    والتزامهم   المتدربين

الت  المعلومات  من  بالكثير  يتوجب    يعقولهم  
،  عليهم  يالمعرفاالحتفاظ بها، مما يزيد من العبء  

المعرفة،    التاليوب وفقدان  النسيان  فرص  تزداد  
استبقاء   لتعزيز  متعددة  طرق  لفترة  وهناك  التعلم 

األ األونة  وفي  ظهر  طويلة    ،المجزأ   التعليمخيرة 
التعلم    ي يمكن أن يسهم ف  يوالذ والتدريب  استبقاء 

مقارنة   نسبي ا  قصير  زمن  في  المهارات  على 
التقليدية  تقسيم    على   عتمادهال  بالتدريبات  فكرة 

 وتجزئة التعلم.

طريقة    التعليم   يعد    المحتو المجزأ    ي لتدريس 
ف للغاية    قطع  يللمتعلمين  ومحددة  عدت  أ صغيرة 

المجزأ    التعليم  ينظر إليحيث  ،  لتحقيق هدف معين
أنه   من  على  الجديد  التكنولوجيا  توظيف  الجيل 

بالمعلومات المليئة  ال  ،الفائقة  معرفة،  وعمليات 
يتناول  ه  أن  ي ف  ياإللكترون   التعليم عن  يختلف  
نسبي ا  ميةعليتوحدات     مية عليتوأنشطة    ،صغيرة 

األجل وهناك  قصيرة  المجزأ    التعليم بأن    ادااعتق ، 
المتعلمين باحتياجات  يرتبط  أن   .يمكن 

(Ajit,2007) 

مركزة    ي فالمجزأ    التعليم  يقدم    صغيرة  خطوات 
  15عادة ال يزيد طول الدرس عن  ، و مكتفية ذاتي ا

الدراسات  ،  دقيقة من  عديد    التعليم أن    على وتؤكد 
األ  جزأالم خالل  هو  من  النقالة  وتعلم    معليتجهزة 

يناسب   استخدم    المتعلمين،   متطلبات واعد  وقد 
و    م عليت  ي ف  ة عليبفا الطبي  والتدريب  التمريض 

دوافع   من  يحسن  أنه  كما  اللغوي،  التدريب 
وأدائهم،  ومشاركتهم  يفيد    المتعلمين  أن  ويمكن 

تطوير   في  رغبتهم  عند  الخدمة  أثناء  المعلمين 
يسمح ال  حيث  مهني ا  ف  أنفسهم  الوقت    ي ضيق 

ميزة نقل   جزأ الم م عليللت، قد يكون بذلك مكان العمل 
ومر الواقعية    Jahnke ,Mei)المعرفة    ونة للتعلم 

Lee, Pham, He, and Austn ,2019) 

تقسيم مواد    علىالمجزأ    التعليم مبادئ اعتمدتو    
معقد    ي التعلم المقدمة بشكل متسلسل من بسيطة إل

من  ي  ف الطالب  تمكين  أجل  من  قصيرة  مدة 
، لذا فهو  مهمات صغيرة   يف  للمعرفة  معالجة أسرع

التعلم في خطوات صغيرة   النهج    على يتيح  عكس 
مطولة    ي التقليد موضوعات  خالل  من  للتعلم 

ويعتمد    تستمر  على   التعليملساعات،    المجزأ 
يصبح  حيث    أو األنشطةللوحدات  جيد  الالتخطيط  

يمكن   االستيعاب،  وسهل  األجل  قصير  التعلم 
العقل   قيود  مع  ويتناسب  بسهولة،  فيه  التحكم 

بالقدرة    ي البشر  يتعلق  لفترة    على فيما  التركيز 
نمط   طويلة،  الت  وهو  األبحاث  مع  تثبت    ي يتوافق 

  ي أن االفراد يتعلمون بشكل أفضل عند االنخراط ف
ن استمرار جلسات  وأجلسات تعلم قصيرة ومركزة،  

 التعلم أكثر من ساعة تسبب حمل زائد للمعلومات 
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(Sun, Cui, Yong, Chen, and Shen, 

2018) 
بذلك  المجزأ    التعليمويركز      وهو  النتائج  على 

أن    والتي تعتمد علىالدورات التقليدية  يختلف عن  
للمض  المتعلم   درسي األول  إل  ي الدرس    ي قدم ا 

التعليم  كل جزء من  أما في التعليم المجزأ ف،  ي الثان
معني ذات  كاملة  وحدة  مما  هو    للمتدربينح  ييت، 

بسرعة  النتائج  وه  ، رؤية  بالتقدم  ميزة    ي والشعور 
و كبيرة  قدرات،  تعزز  صغيرة  تحديات    هم إنشاء 

بخطوة خطوة   Kamilali, and).ومهاراتهم 

Sofianopoulou,2015) 
األجهزة    على القائم  المجزأ    التعليم  يظحوقد     

خاصة    مؤخر ا،  االهتمام  من  بالكثير    ي فالمحمولة 
فهو يجمع بين ميزات التعلم    ،العمل  ثناء أ التدريب  

لتقديم وحدات تعلم صغيرة    المجزأ  التعليمالمحمول و 
و   ي المد  علىوأنشطة   من  االقصير  سلسلة  قترح 

المدارس  ل  والتكليفات،  نشطةاأل طالب  تحفيز 
الدراالثانوية   نتائج  علىوتؤكد  النموذجأ  سة    ن 

األساسية    المجزأ   معليللت  المقترح  االحتياجات  عزز 
االللمتدربين،   لديهم  والكفاءة    ، ستقاللية وحقق 

بتحسن  ،  الذاتية ذلك  حيث    أدائهموارتبط  من 
المتدربينأكما  ،  الواقعية  المعرفة رٍض    ظهر 

عن    يمعليت األأكبر  خالل  من    النقالة جهزة  التعلم 
 ,Nikou,  Economides) المجزأ  التعليمو 

2018) 

النقالة   وتعد    للمعلم  التطبيقات  مفيدة  أدوات 
من أسبوع آلخر،   تتبع تقدم الطالب   ييستخدمها ف

هذه    يمكن  و  األسبوعية  في  األدواتدمج   المهام 

لمخطط لها، ويستخدمها المعلم  وجلسات الممارسة ا
إل لتشجيع   للوصول  كما  فهدااأل يالطالب   ،

المعلم المحرز من قبل كل    يستطيع  التقدم  عرض 
ف ذلك  وتدوين  تطبيقاتهم،   يطالب  عالوة    سجل 

 تسمح هذه التطبيقات للوالدين  يمكن أن ذلك  على
فب التقييم    يالمشاركة  إمكانية  عملية  إلي  اضافة 

بشكل    استخدامها للمساعدة  احتياجات  كأداة  يلبي 
د الفردية  بقية  الطالب  تعطيل  ون 

 (Killian,2019).الفصل

التعلم      مصادر  استخدام  خالل  أصبح  من 
بطريقة  الذاتي  تعلم  فرصة للللطالب    األجهزة النقالة 

  ي العالم التعليما في ا رئيس  اتجاه  وقد أصبح    ةعليتفا
المعلمين  قبل  من    م عليلتلأدوات  ك  الستخدامها 

المقرراتفي    عليالتفاوالتعلم   من  في  كثير  بما   ،
 .يةالموسيقالتربية ذلك 

الموسيقوقد أ    التكنولوجيا    ي صبح تعلم  بمساعدة 
يمتلكها الجميع اليوم تقريب ا    ي األجهزة المحمولة الت و 

لتطوير   والمعلمين  الطالب  من  للعديد  أسهل 
وبرامج    نقاله، فهناك تطبيقات    االكاديمية، م  همهارات

  عبر اإلنترنت يمكن استخدامها لتعلم طرق أساسية 
(  النوتةكتابة  )   ي الموسيقالتأليف    ي سواء ف  ومتقدمة

 .الت الموسيقةاآلعزف عديد من أو 

  ي طريقة إنشاء الموسيق  التطبيقات النقالةعززت     
ساهم   مها عليوت الذكية  حيث  الهواتف    ،إدخال 

اللوحية     ي الموسيقتعلم  تنشيط تجربة    يفواألجهزة 
إل من    ي وأخذها  فمن    ة عليتفادروس  مجرد  أبعد 

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-9941-2125
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األجهزة  خالل   هذه  الطالب    يستطيع استخدام 
  ي فإن الطريقة الت  التالي وب  ، تجربة األسطح اللمسية 

مباشر   تأثير  لها  الواجهة  بها    على يستخدمون 
الموسيق الحساسية  و  ، وتعلمها   يإنشاء  تتيح 

لتوفير  المحسنة   الشاشات  خالل  شبيهة  من  تجربة 
بالواقع حيث يمكنهم الشعور بأصابعهم تهتز أثناء  

األجهزة  على لة  اآلتشغيلهم   أن هذه  حيث   ،  
إل االهتزازية  األصوات    ي التأثيرات  يتيح  جانب 

 اآلالت. هذه  تشغيل   عندالواقع  ي أقرب إلتجربة 

النهائية  أصبح    ومؤخرا        لكثير من أحد األهداف 
التعليمية  الايجاد  هو    النظم  من  متعلمين  مجتمع 

فمستقلين   قادرين    يذاتيا     ي مدالتعلم    علىالتعلم 
مهاراتالحياة   العمل  و   ،تمشكال الحل    يمتلكون 

 أهدافهم.بشكل مستقل لتحقيق 

الحالية  و     والتطبيقات  التقنيات  خالل  من  يمكن 
ت الظروف  المطورة  مستق  إلعدادهيئة    ي ف  ل متعلم 

التصورات    ي ا  فيتطلب تغيير   والتعلمبيئات المعرفة  
ألدوار  التربوية ا  جديد  وفهم ا  منهجية،  وتعديالت   ،

مهاراتهم  ، والمتعلمين  المعلمين حد    على  وتطوير 
المهارات   تلك  تشمل  بالنسبة  سواء  القدرة  للطالب 

ذات  على بشكل  و   ، ي التعلم    على القدرة  ومستقل 
أمر ا ضروري ا    هقدراتي  لتعلم، والثقة فاالتفكير وتقييم  

النجاح  Serdyukova,  and)لتحقيق 

Serdyukova,2013) . 

االستقاللية      تحقيق  إذا   للمتعلمين  ةالذاتيويمكن 
للتعلم   التعلم لهم االحتياجات االساسية  وفرت بيئة 

والكفاءة    يف  همتساعدوالتي   االستقاللية  تحقيق 
فرصة  إخاصة   البيئة  اتاحت  الذاتلذا    ي،لتنظيم 

التعلم،  الختيارفرصة  توفير  كذلك   إعطاء  و   مواد 
مغز  ذات  واالعتراف  ي  مبررات  التعلم،  ألنشطة 
المتعلم موضوعات  ينباهتمامات  التعلم،    حول 

الضغطو  للتحكم  ومنحهم   ،تقليل  في    فرصة 
 (Niemiec, and Ryan,2009).التعلم

تتضح      سبق  وتوظيف    ، استخدام  أهيمهمما 
التقنية  األ الت ساليب  وطبيعة    ي تتمش  يالحديثة 

تدفق المعرفة    ي العصر من تغيير مستمر وسرعة ف
شكال  المرتبط باأل  المجزأ   التعليم من خالل استخدام  

الموسيقية    إلكساب لكترونية  اإل التربية  معلمي 
تدريس   في  النقالة  التطبيقات  استخدام  مهارات 

 الموسيقي، ودعم مستوي االستقاللية الذاتية لديهم.

 .االحساس بالمشكلة

أحدي      الحظت  عندما  بالمشكلة  االحساس  جاء 
الباحثتين أن بعض معلمي التربية الموسيقية لديهم  
حاجة لتعلم تطبيقات الموبيل لتعلىم الموسيقي حتي  

العصر   تطورات  مسايرة  من  يمكنهم  واالستفادة 
الحديثة،  أ  التقنيات  وفوالتي  متاحة    ي صبحت 

، كما يشكل  تطوير أدائهم  متناول الجميع، ومحاولة 
نقص بعض اآلالت الموسيقية بالمدارس الحكومية  

معلم أمام  من    ي عائق ا  الموسيقية  قامة  إالتربية 
المناسبات والحفالت    ينشطة الموسيقية فبعض األ

أمامهم    يلإالمختلفة،   الوقت  ضيق  بسبب  جانب 
وغيرها    داريةإمور  أشراف و االعمال المدرسية من إ



 2020 ديسمبر، الخامسالعدد    (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

7 
 

بعض النوت    على ممارسة التأليف أو التمرين    يلإ
ف المختلفة،  الموسيقية  باألعمال  حين    ي الخاصة 

كال التعلم الرقمي  الحظت الباحثة الثانية انتشار أش
الستخدام   المهارات  بعض  لتنمية  فرصة  ووجود 

النقالة   خالل    لتعليمالتطبيقات  من  الموسيقي 
  وحدات مجزئة صغيرة تقدم بشكل رقمي يختار كل 

ويمكن   المهني،  ادائه  لتطوير  يحتاجه  ما  متدرب 
يتم   حيث  المجزأ  التعليم  خالل  من  ذلك  يتم  أن 
النقالة بسهولة   التعامل والتعلم  من خالل األجهزة 
موجزة،   وبصورة  مكان،  وأي  وقت  أي  في  ومرونة 
وتحقق   المتدرب  وقت  توفر  ومختصرة  ومركزة، 

 أهدافه. 
وف بسبب  جانب ما يمر به العالم من ظر   ي إل   

الت  حائجة إل  ي كورونا  تام    ي أدت  شبه  شلل 
م 2019من نهاية عام  ية المختلفة  التعليمبالمراحل  
وتعلم    معليتالبحث عن سبل    يإل   يأد  ي األمر الذ

بع أ عن  وتحقق  التعليمية  العملية  تخدم  هدافها،  د 
االصابة  يوتحم لخطر  التعرض  من  في    الطالب 

المكتظة   الدراسية  الفصول  داخل  التعلم  حالة 
 .بالطالب 

الباحثتي    احساس  البحوث  ويؤكد  أيدته  ما  ن 
والت السابقة  ف  ي والدراسات  عرضها  السياق    ييتم 

 .التالي 
وآخرون   دراسة   يتوص      Sun, et al)سان 

وفر   يحيث    المجزأ  التعليمهمية استخدام  أب  (2018
طريقة    ، وهو الحياة   ي لتعلم مدلاألساس الضروري  

المتعلمينالتعلم   في    تجعل  بالحرية  يشعرون 

بها  أو يهتمون   ها أي معرفة يحتاجون  علىالحصول 
ويمكن استخدامه ضمن دورات    ، بأسرع ما يريدون 

التعلم من خالل المقررات المفتوحة فائقة االلتحاق  
المؤسسة   داخل  تطبيقه  يمكن    ،يةليم التعحيث 

التعلم   جداول  بناء  فرصة  للمتعلمين  ويصبح 
التعلم    واتاحةبهم،    الخاصة مصادر  بعض 

التعلم  ال فيديو  المقاطع  كالنموذجية   وموارد  قصيرة 
 .ى األخر البصرية 

 على فتؤكد    (Killian,2019)كيليان  دراسةأما     
الحديثة والتقنيات  التطبيقات  استخدام    ي ف  أن 

الموسيق تساعد  ي دروس  أن  تعلم    علىهم  يمكن 
تحفيز   يبشكل أفضل وتسهم ف  ي الموسيق ،  همزيادة 

أ تقييم  على  استخدامه  نفسهم ومساعدتهم  ويتم   ،
التقنيات األكثر مالءمة    من بين كل ، و كأداة التعلم 

ا واألدو ) الموسيقية    لتربية لتعلم  ات  التطبيقات 
الالرقمية   واألجهزة  واستخدام  المساعدة  تكنولوجيا 

لالرتدا األنشطة  القابلة  ممارسة  تتيح  أنها  حيث  ء( 
و  تغذية    ،تدريبات ال   تكرار الموسيقية  توفر  أنها  كما 
فورية يسمح  راجعة  مما  فهمه  بله    للطالب  قياس 

 .الخاص بشكل أفضل
 على (Chen, 2018)دراسة شين  طبقت  بينما     
ا    120لـ   المعلمين    يهدفت إلمدرس  رصد توقعات 

وفق ا   ي الموسيق م عليت ي ف النقال لتعلم حول استخدام ا
توقعاتهم    لذلك تصنيف  أولها تم  يمكن    أنه  وكان 

ك النقال  التعلم  اإللكترونلمصدر  استخدم    ،ي لتعلم 
تحقيق   خالله  من  أيضا  ةعليتفاوظائف  ويمكن   ،

ف ذات  إحداث   ي يساعد  يقدمكما  ،  ي تعلم  أن    يمكن 
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إلكترونية إلي    ،كتب  فإضافة  منه    ي االستفادة 
للتعلم  تصميم   التدريبية    تعليم   ي ف  النقالدورة 
التدريب  أو   ، الموسيقي  بتوفير  الدراسة  وصت 

ال  التعلم  تطبيق  كيفية  حول  في    نقالللمعلمين 
 .يالموسيق التأليف 

تطبيقات  استخدام الجريت دراسة حول آثر  كما أ   
للطالب    يالموسيق  معليلتالمصممة    النقالة

تطبيق   أثناء     PracticeCactusيسميباستخدام 
العزف   مجموعة    علىممارسة  استخدمت  البيانو، 

و  الطالب  البحث    ي صيو من  متعلمب هذا    ي تشجيع 
من    يفي تعلم الموسيق   بضرورة االنخراط   ي الموسيق

المحمول   الهاتف   عبر  النشطة  التجارب  خالل 
ا شارك  فحيث  من    يلمتعلمون  متنوعة  مجموعة 
بناء    ف  علىالطرق  المشترك  العزف    ياهتمامهم 

ف  على  اكدو وأالبيانو،    على االستماع    ياالنخراط 
وتلق  اإلنجازات    يالمرّكز،  ومشاركة  المالحظات 

 (Birch, 2018)الموسيقية. 

سعد    أوصتكما      سمير  صابرين  دراسة 
جراء بحوث تستعرض توظيف  إ  بضرورة   ( 2019) 

الهواتف   التربية    يف  النقالةاستخدام  تدريس 
الموسيقية   التطبيقات  عززت  حيث  الموسيقية، 

 تعلمين.الم ي لد ياألداء األكاديم

منأخري  دراسة  وفي     الغرض  فحص    هاكان 
  ي لموسيقعلى االمعلمين    تدريب كيفية إعداد برامج  

اي  جماعبشكل   من  المحترفين  لالستفادة  لمعلمين 
ف الرقمية  التكنولوجيا    ي الموسيق  معليت  يالستخدام 

الخدمة    يه الموسيقالتربية    يمعلمل إطار    يفأثناء 
التكنولوجية التربوية  المحتوي    ،المعرفة  وتقديم 

التكنولوجيا هذه  خالل  من   ,Nart) الموسيقي 
2016) 

 Serdyukova, and)كوفا  يدراسة سيردأما      
Serdyukova,2013)    تقصفأوصت   ي بضرورة 

تؤثر   التي  لطالب  ل  الذاتية  استقاللية  علىالعوامل 
التعلم    يف ي  اإلنترنت  برعبيئات  هذا  حيث  تطلب 

جديدة   رؤية  سيكون    م عليللتالنهج  حيث  والتعلم 
الطالب  على  فيها  التركيز   زيادة    على مساعدة 

يركز    ي الذ  التعليمفكرة    يؤكدوهذا    ،استقالليتهم
نظريات    بمبادئيرتبط مباشرة  ي  الذو ،  المتعلم  على

 Piaget و  Dewey  وبياجيه   ي وفيجوتسك  ي ديو 
أكدو  ،  Vygotskyو التعلم    على حيث  مفهوم 

ذاتي  و المستقل   التعلم  الموجه  بيئات  وتساعد  ا، 
  ، وتشجع على الذاتية  االستقاللية    علىلكترونية  اإل

 .التعلم الفردي 

توص  يف    بنبنيوت  يحين  ي  دراسة 
(Bembenutty, 2011)  تعزيز    بضرورة

من    مطلوب وهو أمر    في التعلم  استقاللية الطالب 
  ي ف  ، خاصة فيما يتعلق بالمتعلمينالناحية التربوية

أوالجامع  ي الثانو   التعليم مرحلة   حيث  ن تطوير  ي، 
التعلم   في  الطالب  المهام    يعداستقاللية  أحد 

الحرص    ي الذ  معليللتالرئيسية     ها علييجب 
 وتشجيعها.

https://www.researchgate.net/profile/Heather_Birch3
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أ    الدول  يوصكما  عشر    يالحاد   يالمؤتمر 
 11th Internationalالنقال  معليللت

Conference Mobile Learning, 2015  
لتناسب  أب الجديدة  التربوية  األساليب  اختبار  همية 

اإلنترنت   عبر  المتعلم  احتياجات  أفضل  بشكل 
المحتو  ، هناك حاجة  النقالة األجهزة    على  ي واتاحة 

مختلفة،  بطريقة  التعلم    على تشجعه    لتصميم 
 الخبرة عند الحاجة.واتاحة  التعلم  ياالستقاللية ف

التعليم    مما    استخدام  اهمية  تتضح    المجزأ سبق 
واتاحة   الخدمة،  أثناء  المعلمين  لتدريب  خاصة 
الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم المهنية خاصة عندما  
تكون مهارات ترتبط بالتحول الرقمي في المنظومة  
لتدريس   النقالة  التطبيقات  من  واالستفادة  التعليمية 

وتش في  طالبهم  الذات  على  االعتماد  على  جيعهم 
 تطوير تلك المهارات.

 مشكلة البحث.
الحال  ▪ البحث  مشكلة  وجود    يف  يتحددت 

ف في    مهارة   يقصور  النقالة  التطبيقات  استخدام 
معلمي   تعليم لدي  الموسيقية  الموسيقي  ،  التربية 

ومحاولة استخدام التعليم المجزأ لتنمية مهاراتهم في  
االستقاللية  استخدام   وتنمية  النقالة  التطبيقات 

 الذاتية في التعلم لديهم.
 أسئلة البحث.

  التعليم علىقائمة لبيئة  التعليمي .ما التصميم 1
النقالة   ت التطبيقا مهارات استخدام لتنمية  المجزأ

معلمي   يواالستقاللية الذاتية لد  لتدريس الموسيقي 
 التربية الموسيقية؟ 

تنمية مهارات    على المجزأ  التعليم. ما أثر 2
  يلد  النقالة لتدريس الموسيقي ت التطبيقااستخدام 

 معلمي التربية الموسيقية؟ 
االستقاللية الذاتية  المجزأ على  التعليمأثر ما . 3
 معلمي التربية الموسيقية؟  يلد

 أهداف البحث. 
  على قائمة لبيئة  يم عليتوضع  تصور لتصميم -
  تالتطبيقا مهارات استخدام لتنمية المجزأ  لتعلما

  ي واالستقاللية الذاتية لد النقالة لتدريس الموسيقي
 معلمي التربية الموسيقية.

تنمية  على   المجزأ  التعليمالكشف عن أثر  -
النقالة لتدريس   ت التطبيقا مهارات استخدام 

 معلمي التربية الموسيقية. يلد الموسيقي 
االستقاللية الذاتية   على  المجزأ لتعلم ا  تعرف أثر-
 معلمي التربية الموسيقية. يلد

 أهمية البحث.
لدور    التعليمي التصميم    على .لفت انتباه القائمين  1

   ي اإللكترون  التعليممنظومة    يفالمجزأ    التعليم
 .رقمية أو تدريب م عليتخاصة عند إعداد منصات 

بالجامعة  2 التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع    على . 
خالل   من  الرقمية  والتطبيقات  التقنيات،  توظيف 

 ية.التعليم لخدمة العملية المجزأ  التعليم
الضوء  3 تطبيقه  المجزأ  التعلم    على.القاء  وقابلية 

 .ي الجامع التعليممرحلة  يف من خالل التعلم النقال 
لمعلمين،  .تشجيع الهيئات التعليمية على تدريب ا4
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وأعضاء هيئة التدريس على التطبيقات النقالة وآلية  
 االستفادة منها في المجال التعليمي.

 
 البحث. اتحددم
البشري ال- التربية من    مجموعة.  محدد    معلمي 

 .  بمحافظة قنا  الموسيقية
المكاني- جامعة  المحدد  النوعية،  التربية  كلية   .

 .ي جنوب الواد
الزماني- ف  . المحدد  البحث  تجربة  تطبيق    ي تم 

 . 2020/ 9/ 5 يحت 2020/ 8/ 15منالزمنية الفترة 
 علـى ياقتصر البحث الحـال  . يحدد الموضوعمال-

عــن ساســتخدام التطبيقــات النقالــة فــي مقتــرح  ي محتــو 
ــيم ــداده لغــــرض البحــــث حــــول الموســــيقيس  تعلـ تــــم إعـ

مهـــــارات اســـــتخدام التطبيقـــــات النقالـــــة فـــــي تـــــدريس 
مــــن التعلــــيم المجــــزأ  علــــى، كمــــا اقتصــــر الموســــيقي

 . يسيكولوجمنصة  خالل  
عدد   ييتضمن البحث الحالمصطلحات البحث. 

 .يتتمثل ف اإلجرائية التعريفاتمن 
االجرائ وحدات    .المجزأم  علىلتل  يالتعريف  تقديم 

ب ترتبط  مقسمة  صغيرة  مهارات  وموضوعات 
في   النقالة  التطبيقات  في  الموسيقي    تعليماستخدام 

وتتاح لمعلمي التربية الموسيقية   فترة زمنية قصيرة،
إلي   إضافة  المهارات،  هذه  لتكسبهم  وقت  أي  في 

 االستقاللية الذاتية.
االجرائ النقالةل  ي التعريف  تم  . لتطبيقات  برامج 
للعمل   المحمولة  األ  على تصميمها  األجهزة  ك جهزة 

الذكية  والهواتف  الت  ي هو   ،اللوحية  يتم    ي البرامج 

التربية    ي معلم ي وتدريب  الموسيق  معليلتاستخدامها  
 .عليها  الموسيقية

الذاتية. ل  يالتعريف االجرائ قدرة معلمي  الستقاللية 
تعلم   على  الموسيقية  استخدام  التربية  مهارات 
تدريس   في  النقالة  وادراك  الموسيقي التطبيقات   ،

احتياجاتهيقيتو  ذاتيية  التعليم  مم    ومحاولة ،  بشكل 
 م والتخطيط لها.أهدافه تشكيل

النظر  النظر .ي االطار  االطار  التعليم    ي يتناول 
أ  ،ومفهومه  المجزأ أنواعه،  ،  هميتهخصائصه، 

النقالة،     وتعليم النقالة    والتطبيقاتالتطبيقات 
نظرية   ومفهومها،  الذاتية  واالستقاللية  الموسيقي، 

 مالكوم واالستقاللية الذاتية.

 جزأ. الم التعليمماهية 
تقديم التعلم    على سلوب يعتمد  أهو  المجزأ  التعلم     

مصممة    يف ومركزة(  صغيرة  )شرائح  صغيرة  قطع 
احتياجات   يقسم    ،محددة  ميةعليتلتلبية  حيث 

محتو  السهل    ي ويجزئ  من  يجعل    على مما 
الحمل   من  ويحد  وتعلمه  استيعابه  المتعلمين 

للمتعلم  يالمعرف مماالزائد  تحسين    ي إل  ي يؤد  ، 
التعلم، وهو تعلم يمكن الوصول إليه بسهولة عبر  

ف  يالت   النقالة األجهزة   لألداء  دعم ا  الوقت    ي توفر 
  (Sun, et al, 2018).المناسب

 Kamilali and)تعريف كيماللي وسفانوبوليو      
Sofianopoulou,2015)    لتصميم جديدة  طريقة 

ف التعلم  مثل  التعلم،  ووحدات    ، خطوات   يوتنظيم 
المحتو  من  تجارب  ي صغيرة  قصيرة    ميةعليت، 

 .للمتعلمين
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ويكيبيديا:  و     لتعريف    Microlearningوفق ا 
تعني    يونانيةكلمة    ي هو   microكلمة  تتضمن  

مجزأ   صغير تعلم     يوتعن   Learningوكلمة    س  أو 
التعلم مصطلح   يتكون  دمجهم  أو    وعند  المصغر 

  ، تعالمجزأ  وحدات     ملوهو  مع    مية عليتيتعامل 
نسبي  وأنشطة   وقصيرة  صغيرة  بهدف  ا 

بيئات   يلمعلومات جديدة وبناء المعرفة ف الوصول 
المتصلة   الرقمية  ن  أيمكن    كما  ، بالشبكة الوسائط 

للمتعلم    ،من خالل رسائل البريد اإللكتروني   يصل 
 .والهواتف المحمولة

  التعلم المصغر   سمبا  المجزأ  التعليم ويعرف أيضا    
بسد  و  تتميز  وجديدة  ناشئة  تعلم  استراتيجية  هو 

والمعرفية   المهارية  سريعة، الفجوات  وهو    بصورة 
للعديد من المواقف نظرا  لتتغير    ي مثال  يم عليتنهج  

كل ما هو   وصعوبة في مواكبة  ، المعلومات بسرعة
 (Malamed,2015) جديد

التعليم    فالمجزأ    ويعد  المقدم    ي نوع من التدريب 
تم تصميمها لمساعدة المتعلمين في    مجزأةوحدات  

محتو  من  كبيرة  كمية  خالل    ي معالجة  من  التعلم 
ف صغيرة  أجزاء  مرة   يأخذ  و كل  تكون  ،  أن  يمكن 

أو    المجزأ   التعليمدورة   خمس  مدته  درس  مجرد 
،أو دقائق  المستقلة    عشر  الدروس  من  سلسلة 

لهدف   المتضمنة  محدد.    ميعليتالقصيرة  واحد 
واحدة.  مهارة   = واحد   Kamilali and)درس 

Sofianopoulou,2015) 

تتعد  بمرونة  المجزأ    التعليميتميز  و     حيث  كبيرة 
باستهالك  ،  تقديمه  أشكال يتميز  أقل  كما  وقت 

فييمكن أن    ي وبعبارة أخر  كما يتم    وقت  ي أ  ي بدأ 
أ  إنهاؤه في  ا  كبير  وقت   ي أيض  بشكل  ويرتبط   ،

بغض    أنشطة التعلم للمتعلمين   ويقدم  ل، االنق التعلم  ب
والوقت   الموقع  عن  يمكن    ييعن مما  النظر  أنه 

إل الوصول  التعلم    ي للمتعلمين  خالل موارد    من 
المحمولة،   مهو األجهزة  فاإنجاز  التعلم  فترة    يم 

 (Sun, et al, 2018).زمنية قصيرة

االلتزام بوقت    على   ي ينطو   يالكل   التعليمذا كان  إ   
محددة، وغالب ا    ميةعليتأهداف    علىأكبر، والتركيز  

محتو  مع  التعامل  عند  يستخدم  مألوف    ي ما  غير 
شيئ ا  المجزأ    التعليمالمقابل يعد    فيف .حد كبير  يإل

به   القيام  األنفاق    علىيمكن  مترو  في  أو  الهاتف 
للعمل  الذهاب  يركز  ،  أثناء  سريع  تعلم     على فهو 

يتعامل  ، و أجزاء معينة من المعلومات أو المهارات
حالي ا مع هذين النوعين    ي اإللكترون   التعليم   يمحترف

التعلم كما لو أنهما غير مترابطين    ومع ذلك ،  من 
ن  ضمالمجزأ    التعليم الفعالة    ات تتضمن االستراتيجي 

فيه   يحدث  الذي  للنظام  األوسع  تعلم  النموذج 
 (Gutierrez,2019).كلي

منهجية مثيرة   على أنه  المجزأ  وينظر إلي التعليم    
ف  التعليم   يمحترف  على يجب   إضافتها    ي التفكير 

  ي شتمل محتو م، ويحقائب التدريب الخاصة به  يإل
  قصيرة تركز   ميةعليتمقاطع فيديو    على  هذا النمط

مواضيع   المثالية على  الناحية  ومن  يمكن    محددة، 

http://theelearningcoach.com/author/connie/
https://www.shiftelearning.com/blog/author/karla-gutierrez
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و هذه من قبل المتعلمين  مقاطع الفيدي   يالوصول إل
الوقت   حتفي  منها    ي المناسب  االستفادة  يمكن 

التدريب   أدوات  من  بدال   األداء  لدعم  كأدوات 
و الرسمية ب ،  ُيقصد  محل  المجزأ    التعليمال  يحل  أن 

الرسمي  التدريب  يكمل  محتوي  أن  يمكن  ولكنه   ،
أن يساعد في تعزيز أداء    ، ويمكني التدريب الرسم

الحاجة، ويجب أن    وقت   ي الموظفين أثناء العمل ف
ا المصممون  مع  لتعليميتعامل  المجزأ    التعليم يون 

واالختزال،  االختصار  جعل    بفكرة  ويقاومون 
 .المعلومات أو وضع الكثير من مطوال   ي المحتو 

 .المجزأ التعليم خصائص
بالرجوع إلي عدد من الدراسات     

 ودراسة  (Jahnke et al,2019)كدراسة
(Hurix,and Digital,2019) (Miller,2015)  

 تحدد خصائص التعليم المجزأ في.
: يجب أن تكون الوحدة موجزة قدر  اإليجاز •

واحد بشكل   تعليمي ة هدف  اإلمكان مع تغطي
وقت التعلم   يكذلك االيجاز واالختصار ف ،  كاف
  التعليممدة مختصرة مقارنة  ب المجزأ التعليمفمدة 

  التعليم ي حيث يبلغ طول محتو  يالذات  ياإللكترون
تتمثل الفائدة  ، و أقل من خمس دقائقالمجزأ 

أنه   يقصير ا للغاية ف ي األساسية من إبقاء المحتو 
أثناء العمل   ي المحتو  ي لوصول إليمكن للمتعلمين ا

  ي والمض   بسرعة، ومعرفة ما يحتاجون تعلمه
ا  ي وهو أمر قو   ، قدم ا  .دعم األداءلجد 
: عرض مواضيع محدودة تقدم  التركيز •

 المعرفة حولها. ي جة إلحا معلومات هناك

المجزأ   التعليم وحدة  الطبيعة المستقلة:  •
  ي أ  يالوصول إلمستقلة وذاتية االكتفاء ال يتطلب 

نظر ا  و  ومع ذلك   ، ي وحدات تدريب / تعلم أخر 
للنطاق المحدود  يجب أن تكون الوحدة النمطية  

 .ي م اإللكترونعلىجزء ا من دورة كاملة للت
أنواع مختلفة   ي: يمكن الوصول إل التنوع •

   podcastمثل مقاطع الفيديو القصيرة أو ملفات 
ية أو ملفات  أو االختبارات القصيرة أو الرسوم البيان

PDF  أو مجموعات صغيرة من    ةعليالتفا
فجميعها أساليب   ي المعلومات عبر البريد اإللكترون

 المجزأ. معليللتمتنوعة للوصول 
أكبر قدر  المجزأ : يتضمن التعلم التفاعل •

، ويتم ذلك  ممكن من التفاعل إلشراك المتعلمين 
ستخدام اعمليات المحاكاة، و مع التفاعل  من خالل

 الروابط، وتفاعالت السحب واإلفالت، إلخ.

تصميم  المرونة • تم  للعمل  المجزأ    التعليم: 
الذكية   على الهواتف  من  متعددة  واألجهزة    ، أجهزة 

المحمولة   ، اللوحية الكمبيوتر  وأجهزة    ، وأجهزة 
و الكمبيوتر  إليها  ،  الوصول  جهاز،    ي أ   على يمكن 

أ  ي  يفي  عندما  وقت  وقت  على  المتعلمون  حصل 
التعليم  قليلفراغ   يغطي  أن  يمكن  كما  المصغر  ، 

 موضوع. يأ
مكتبات    . جزأالم  التعليممكتبات   • ألن  نظر ا 

التعلم المجزأ قصيرة  فمن أفضل الممارسات تحديد  
المجزأ للتعلم  كاملة  وحدات    على تحتوي    مكتبة 

ف تعيينها  يتم  الدراسية    يفردية  المناهج  مواد 

https://hurix.com/author/webadmin/
https://www.infoprolearning.com/author/kyle-miller/
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وحدا عدة  إلنشاء  تخطط  أن  يجب  ت  الرئيسية. 
 داخل المادة الواحدة.

ويحـدد البحــث الحــالي خصــائص التعلــيم المجــزأ فــي 
 الشكل التالي

 المجزأ  التعليم ( خصائص 1شكل) 

المجزأ؟   التعليمكيف يقدم . المجزأ التعليم  صور
  (Jahnke ,et al 2019)يشير جانك وآخرون 

عدة صور   ي ن يقدم فأالمجزأ يمكن  التعليمان  يإل
 .منها

 .عبارات ، فقرات قصيرة() وصنص-
 .صور )الصور ، الرسوم التوضيحية( -
 .قصيرة( و مقاطع الفيديو )متنوعة -
أو   الحديث صوت )قصاصات قصيرة من ملفات -

 .( ي الموسيق
 gamifiedاأللعاب-
 .عليتفا ي محتو -
تمارين قصيرة في أشكال االختبارات أو غيرها  -

 .من األنشطة
 .استخدامه للمعلمين عند  المجزأ التعليمأنواع 

  المجزأ م عليلتلهو برنامج : المبكر المجزأ  التعليم. 1
ُيطّبُق مع المعلمين أثناء فترة دراسِتهم الجامعّية،  

 .وعادة  يطبق في سنِة الدراسية الجامعية األخيرة 
هو برنامج تطّبُقه  :  أثناء العمل المجزأ  التعليم. 2

مختلف دول العالم،   ي ف التعليموزارات التربية و 
تأهيل المعلمين الُجدد قبل    علىوالهدف منه العمل 

ويطبق   ، المدرسي رسميا  بقطاع التعليم  التحاقهم
فترة الُعطل الفصلية،   يف التعليمهذا النوع من 

يتمكن المعلمون من تطوير   ي والصيفية حت
 .مهاراتهم بشكٍل كاٍف  

نوّيا   قدم سيهو الذي  :    المستمرالمجزأ  التعليم. 3
دورات للمعلمين بأسعار رمزيٍة، وأحيانا    وهي

تأهيل   على مجانية، والهدف منها المحافظة 
  ي ف االستمرار على المعلمين، وجعلهم قادرين 

أثناء عملهم في مهنِة   يوالمعرف يالتطّوِر الِمْهن 
 .التعليم

 ,Malamed)مالميد ديحد . المجزأ التعليم هميتهأ

 . ييم المجزأ فلاهمية التع (2015
  التعليمتعد دورة  . و التدريب أقلأ. تكلفة التعلم 1

حتاج  تتطلب موارد أقل و وت أرخص بكثيرالمجزأ 
 .عدد أقل من المدربين

الصغر هو    يالمتناه بالتدري . جاذبية. أكثر  2
تقديم تدريب أكثر جاذبية، مقارنة  بمظهر  لوسيلة 

 سالدراسة الجادةس المتمثل في التدريب المنتظم.
االحتفاظ  3 يعزز    التعليم ألبحاث    اوفق    .بالمعرفة. 

أنه   لوحظ  دراسةعندما  المجزأ  بشكل    يتم  ما  شيئ ا 
  على  يكون المتعلم إليه عندما  ويمكن العودة متكرر 

اختزال 

الوقت

اختزال 

املحتوي 

اختزال 

االنشطة

اختزال 

الوسائط

http://theelearningcoach.com/author/connie/
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،  بشكل أفضل يكون  ظ به  احتففإن االوشك نسيانه  
 ويمكن الرجوع إليه بسهولة.

  ميقد  المناسب. كز على التعلم في الوقت  إنه ير . 4
المناسب    في المجزأ  التعليم   ح متا  تعليمفهو  الوقت 

المتعلم  الحاجة و عند الطلب     ه تبسرع، ويتعامل مع 
جاهزال يكون  عندما   .له  خاصة 

بذلك    على عالوة      إليسمح    ي الوصول 
الصلة   ذات  الوقت    يفبالهدف  المعلومات 

بسرعة   الحصول  للمتعلمين  يمكن    على المناسب، 
  ي فور  ي ما يحتاجون يمكنهم معالجة مشكلة أو تحد

يعد   السبب  لهذا  األداء  فجوة  وسد    التعليم بسرعة 
لبيئة  المجزأ   لبعض    ي اإللكترون  التعليممثالي ا 

 نقل المعرفة. لى عالمؤسسات حيث يتركز التدريب 
 أنه يعزز معدالت االستبقاء والتذكر.  . 5

البشري     القعل  المقدمة  معلومات  ال  على  يستقبل 
أفاد باحثون ألمان  ويحفظها، وقد    أجزاء أصغر  في

حسن  المجزأ    التعليمأن    2015عام    يف قد 
بنسبة   االستبقاء  أبحاثهم    20معدالت  ووجدت   ٪

أن   ا  يستغرقون  المجزأ    التعليمأيض  المتعلمين  جعل 
بنسبة   أقل  لإلجابة  28وقت ا    ي إل  ،األسئلة  على٪ 

ذلك   ال  أجانب  اإلنسان  أدمغة  أن  العلماء  كتشف 
الحفاظ   من    على يمكنها  طويلة  لفترات  التركيز 

و الزمن فأيالحظ  ،  لديهم  البشر  اهتمام  ن  ترات 
فقط  يثمان   حوالي قصيرة   دراسة    ،ثوان  فإن  لذا 

قطع قصيرة ومركزة هو الحل    ياألجزاء الصغيرة ف
 األمثل.

 . النقالللتعلم  ي مثال التعليم المجزأ. 6

أصبحت  التنقل سمة، و   أصبحفي الوقت الحالي     
،  من الالزم  محمومة أكثرلكل فرد  الجداول الزمنية  

يتعلموا عند الطلب معلومات  يريد الناس أن  حيث  
  على وقت و   ي أ  ي مكان وف  ي أ  ي فو وفعالة    ، سريعة

يمكن أن يكون هاتف ا ذكي ا  ، ف يختارونه   ي الجهاز الذ
أ  أو  لوحي ا  جهاز ا  أخر   يأو  محمولة  لهذا    ي أجهزة 

القصير  المجزأ    التعليميعد    السبب محتواه  مع 
لتعلم  ة، والموج مثالي ا  الصلة  األجهزة    عبر   وذات 
 ولة.المحم

 معايير تصميم التعليم المجزأ. 
التصميم      عن    المجزأ   م عليللت  التعليمي يختلف 

حاجة فهناك  كيفية    ي إل  غيره  حول  أكثر  التفكير 
تجربة التعلم، وكيف سيتم الوصول إليها،    استخدام

والتركيز  ثناء العمل،  يستخدم غالب ا في أ  هر ا ألننظ
االعتبار    يف  يؤخذوأن    التعليمي التصميم    على

من المفيد التمييز  و   ،كيفية تعامل المتعلم مع المادة
الالتعليميمصدر  البين س يتم استخدامه أثناء    ذيس  

ما،    علىالعمل   مشكلة  التوسحل  التعلمس    ي تجربة 
فالتعلم   المرتدة.  والتغذية  الممارسة  وتتضمن  تنشط 

تجربة   هو  المجزأ  أو  تعتمد    ميةعليتالدقيق  نشطة 
جعل تجربة التعلم    منها:   ئ أساسيةعدة  مباد  على

فرصةأنشطة    وتتضمن نشطة،  و مرئية،     تتيح 
مع مراعاة متابعة    التدريب والمراجعة و   ي التقييم الذات

التعلم،   حدث  التدريب    علىالتركيز  و تعزيز 
األدو  المستقل،  و ءادعم  يحتاج  ،    المجزأ   التعليم ال 

يجب أن يكون دقيق ا ومباشر ا  و   ،مقدمات معقدة   يإل
على التركيز  تصميم   مع  عند  المفيدة    األفكار 
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السريع،  الوصول  واتاحة  اختزال   و  التعلم، 
 (Sproutlabs, 2018)الوقت

ويحدد البحث الحالي معايير تصميم التعليم المجزأ  
 في الشكل التالي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المجزأ كما يحدده   التعليم(معايير تصميم 2شكل )
 ي البحث الحال

 مستهدف.ن يكون .أ1
قصيرة   مية عليتوحدات  المجزأ  التعليمن يقدم يجب أ

ا  مياعليتهدف ا ومختزلة تحقق  ومحدد، لذا يتم  واحد 
، كذلك  ي الزائد وغير الضرور  ي تخفيف المحتو 

 يناسبه.    يالوقت الذ ي م حرية التعلم فللمتعإعطاء ا
 ي.المحتو ضرورة تقسيم . 2

قطع صغيرة   ي التعليم المجزأ فيف ي يقدم المحتو 
ا عن الحشو وتكديس  يسهل استيعابها بعيد  

يوفر معلومات  معلومات ليس ذات قيمة، بل 
 .محددة وموجهة

   . اختزال الوقت. 3
ال  و  ي بصغر حجم المحتو  التعليم يرتبط وقت 

 واتقانه.لتعلمه  ا  كبير  وقتا  يتطلب 
 .السريع توفير الوصول . 4

موضوعات صغيرة وتكليفتها  المجزأ  التعليميتيح 
تسليم المحتوي للمتعلم  تتناسب معها لذا فأوقات 

مع االستجابة بشكل أسرع ألهداف العمل   ،أقصر
 ومتطلبات التدريب الجديدة.  ، المتغيرة 

 .ممتع   ي معليتتقديم سياق . 5
لدراسة فترات  تستغرق ا المجزأ التعلم  من خالل

تيح للمتعلمين االستمتاع بالتعلم نظر ا ألن  ت  قصيرة
 تداول.سهلة ال و صغيرة  المجزأ دورات التدريب 

 .تقديم تجربة تعلم نشطة . 6
و المتدرب متحكم  أالمتعلم في التعليم المجزأ يعتبر 

وهو نشط وفعال   ، عميلة تعلمة  على ومسيطر 
 .طوال وقت التعلم

تعمل من    يانتشر استخدام تطبيقات النقالة الت   
سهل االستخدام  وهي جهزة المحمولة باليد األخالل 

بغرض  مكان  ي ويمكن الوصول إليها من أ
وتصفح اإلنترنت وإدارة   ، التصال باألصدقاءا

، وغيرها من  ، وإنشاء المستندات والترفيه وي محتال
   األغراض. 

 . تعريف التطبيقات النقالة
النقالةالتط    بر ه  بيقات  مصممي  للتشغيل    هامج 

وه  على معينة،  باليد  األ  يأجهزة  المحمولة  جهزة 
البرامج    ، وهي مثل األجهزة اللوحية والهواتف الذكية

الضغط    يالت عند  تنفيذها    على أيقونة    علىيتم 

  

Micro-
Learnin

g

مستهدف

ويحقق حرية 
التعلم

تقسيم 
المحتوي

اختزال الوقت

الوصول 
السريع

سياق تعليمي 
ممتع

تجربة تعلم 
نشطة
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التطبيقات  هناك   ة المحمول  األجهزة هذه  من  عديد 
 :ثالث فئات أساسية ي المتاحة، تنقسم إل

Native-  ت فقط  تطبيقات  األجهزة    على عمل 
الت تصميمه  ي المحددة  أجلها  ا تم   .من 

Web-based-   على معتمدة  الويب    تطبيقات 
تحتاج تطبيقات  لتفعيل  اتصال    هي  باإلنترنت 

 وظائفها.
Hybrid-    من    وهي  ةهجينتطبيقات مجموعة 

إل المستندة  والتطبيقات  األصلية    ي التطبيقات 
 (Gloag, 2019) .الويب

أن   ي فير  (Islam, 2010اسالم ) أما     
التطبيقات النقالة عبارة عن برامج / مجموعة من  

مهام   يجهاز محمول تؤد  على البرامج تعمل 
معينة للمستخدم، سهلة االستخدام وغير مكلفه،  

 .ييل، ولها عدة أنواع هوقابلة للتثبيت والتشغ
.تطبيقات االتصاالت. وتتعلق بتصفح اإلنترنت،  1
 والشبكات االجتماعية. البريد اإللكترونيو 

 والعاب المغامرات. كاأللغاز . تطبيقات األلعاب. 2
الوسائط المتعددة: كبرامج عرض   .تطبيقات 3

الرسومات / الصور، ومشاهدو العروض  
 التقديمية، وتشغيل الفيديو.

.تطبيقات إنتاجية: ترتبط ببرامج التقويمات،  4
 المفكرة / المذكرة . اآلالت الحاسبة، اليوميات، 

.تطبيقات السفر: كدليل المدينة، محول  5
 المناخ والطقس.الخرائط ، وحالة   GPSالعمالت، 

.تطبيقات األدوات المساعدة: مدير ملف  6
التعريف ، وشاشة التوقف، دفتر العناوين ، مدير  

 المهام، مدير الملفات  
 Rédigé par).يشير همية التطبيقات النقالة. أ

FuGenX Technologies et publiédepuis 
 Overblog,2018) أهمية التطبيقات النقالة   يإل

 .يفيما يل 
تطبيقات  عديد من ال تتوفر  .توفير التعلم الذكي. 1

ويمكن إجراء   ات، المهار  التي تسهم في تعلم 
التدريس من خالل طرق مختلفة مثل مقاطع  

وتوفير   ، والصوتيات  ، ية التعليموالبرامج   ،الفيديو
 .عليتفاتعلم 

  يف النقالة تطبيقات التتوفر   7/ 24.توفر تعلم  2
جميع األوقات فالتعلم عبر التطبيق ليس تعلم ا  

، كما   ا زمني ا فالتعلم المحدد بالوقت ليس فعاال  محدد 
متاحة   ي ية بشكل أفضل فهالتعليمتعمل التطبيقات 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع ويمكن للمرء   على
 .أن يتعلم حسب راحته

يسهل  : ات فورية .التطبيقات النقالة تتيح تحديث3
سواء كانت  كل يوم  النقالةالتطبيقات تحديث 

رف  امعب  وأ   تعليميةتطبيقات تتعلق بموضوعات 
 شئون حياتية. وأعامة 

.اتاحة التعاون بين الطالب والمعلمين وأولياء 4
مشاركة المدرسين   على تساعد تطبيقات : األمور 

داء  لألوأولياء األمور وتتبع الجوانب المختلفة  
 ، حيث تساعد تطبيقات مثل التعليمي 

EvernoteوDropbox  تسجيل   على
  علىوالرسم والكتابة  ،والمحادثات ،المحاضرات

 .ذلك يوما إل  PDF ملفات 
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ية  التعليمم التطبيقات  تصم. ي .التعلم المنهج5
توفر   فحسب، بلالتعلم  علىبطريقة ال تساعد 

ا تعلم منهج مشكالت  تحليل   يسهم في، ي أيض 
تطبيقات  الوتعد  ،حلها  رس يوت واحتياجات المتعلم 

خطوات مستقبلية في القطاع  بمثابة النقالة 
 التعليمي.

إدخال  أن  (Gues,2017)ويري جويس   
إلي   ي أد التعليم قطاع  النقالة في التطبيقات 

  همية ويمكن تحديد أ ،  أساليب تعلم جديدة  استحداث
   التطبيقات النقالة في. 

 .لتطبيقات النقالة التدريس عملية سهلةاتجعل  ( 1
ا من خالل   مهاعليتهناك مفاهيم يمكن  جيد 

سبيل   وعلى ، األشكال بدال  من النظريات فقط 
كيف  المثال من الصعب جعل الطالب يفهمون  س

ولكن   ، قانون أوم  تعلميتدفق التيار الكهربائي؟س أو  
بفضل المحاكاة الرقمية يفهم الطالب هذه المفاهيم  

ا ا و  ، جيد  االحتفاظ بالمفاهيم لفترة   على يساعد أيض 
أطول من الزمن، يمكن تقييم الطالب الختبار  

الوقت   يتم تعلمه ف ي فهمهم للمفهوم الذ ي مستو 
 .عليالف
ات النقالة  العالقة بين المعلم  تعزز التطبيق  ( 2

 .والطالب
مثير ا لالهتمام عندما يكون   التعلميجد الطالب 

يحدث هذا عندما   ، المعلم  وبين بينهمتوافق هناك  
تفسير الموضوعات بطريقة    يينجح المعلم ف

يتغير دور المعلم  و ، باستخدام التكنولوجيا  مناسبة
لتجهيز   الدعم والتحفيز  التوجيه أو اإلرشاد أو   يف

 .يالطالب لبيئة العالم الحقيق
 عداد امتحانات جيدة.(إتاحة الفرصة إل3

در  اأفضل مصمن  النقالة يةالتعليم التطبيقات 
من  الطالب  ات، حيث تمكنإعداد االمتحان
  ي مفصل لالختبار حت تحليليتقرير  االطالع على

المناطق   على يتمكنوا من التركيز بشكل أكبر 
 .األضعف

 
 
 
 ي.تدريس الموسيقو تطبيقات النقالة ال

من      عديد  تتيح  النقالة  األجهزة  ألن  نظر ا 
صبح  التطبيقات الخاصة بملفات الفيديو والصوت أ

الموسيق  خالل    يتعلم  أسهل  تلك  من  األجهزة 
يعيشون   الذين  أولئك  خاصة  وللمعلمين  للطالب، 

يتم   التي  المناطق  عن  ا  دروس  بعيد  تقديم  فيها 
إل  ،المهنية  يالموسيق بالوصول  لهم  يسمح    ي كما 

أساسيات  حيث يمكنهم تعرف  لدروس أينما كانوا.  ا
اآلتشغيل   فيديو    التبعض  مقاطع  خالل  من 

الوصول    ،ميةعليت حق  لديه  المستخدم  أن  طالما 
الهاتف     Wi-Fiشبكة    يإل عبر  اإلنترنت  أو 

 .المحمول
األجهزة  عب   يالموسيق   م عليتيمكن  و     النقالة  ر 

الحقيق  ييحاك   بشكل يكون   يالواقع  من    حيث 
وذلك ألن عديد  ،  مقطوعات موسيقية   نتاجالسهل إ

وال سيما أحدث موجة من    -من األجهزة المحمولة
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الذكية   تتمشي الدقة    يةعال  أصواتتنتج  -  الهواتف 
 .الواقع  يللنغمة ف ي مع تدفق متساو 

 يتمكن يامتالك خيار تكرار الدروس حت كذلك    
،  الخاصين به  ي من التعلم بالسرعة والمستو المتعلم 

موسيقية تقوم مقام مدرب االوتار  هناك تطبيقات ف
  ي إضافة إل ، وفر مالحظات فوريةحيث ت 

  في كل جلسة تدريب، يإحصائيات للتقدم الشخص
ا تطبيقات موسيقو  كيفية   ي تستمع إل ية هناك أيض 

مثل الغيتار   معينة مين آللة موسيقيةالمتعل عزف
   . المتعلمين ي ثم يقيم مستو 

ا للمبتدئين يجد بعض المتعلمين      خصوص 
ألنهم قلقون بشأن   في جماعةالتعلم   يصعوبة ف

يمكن  و  ، الشعور بالحرج عندما يرتكب خطأ ما 
تطبيقات الهاتف المحمول    علىتخصيص الدروس 

وفق ا الحتياجات المتعلمين ومستواهم ليتم  
  ي يوفر تعلم الموسيق ودفعهم للتعلم لذلك  ، تشجيعهم

للمتعلمين  المختلفة والتطبيقات  النقالةعبر األجهزة 
التعلم والسرعة   ي تتوافق مع مستو  مية عليتتجربة 

 (Nart, 2016) واألسلوب
واألج    التكنولوجيا  تطور  عززت  مع  النقالة  هزة 

الموسيق  فقد  .  مهاعليوت  يهذه األجهزة طريقة إنشاء 
  على إدخال الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية    ساعد

الموسيق إل  ي تنشيط تجربة  أبعد من ذلك    ي وأخذها 
والدروس    يف الطالب  ةعليالتفاالتدريس  تم  و   ،مع 

تطبيق    80.000تصميم وتطوير وتنفيذ أكثر من  
الطالب  و ،    iPad  ألجهزة  ي الموسيق  معليلت يتمكن 

وب اللمسية  األسطح  تجربة  الطريقة    التاليمن  فإن 

  على لها تأثير مباشر  يستخدمون بها الواجهة    يالت
الموسيق األجهزة    ي إنشاء  حساسية  وتتيح  وتعلمها، 

ح بالواقع  شبيهة  تعلم  تجربة  يمكنهم  احداث  يث 
أثناء   بأصابعهم  االهتزازية  بالتأثيرات  الشعور 

لآللة   الحصول    على تشغيلهم  بجانب  األجهزة  تلك 
إل   على بكثير  أقرب  سماعه  يأصوات  يتم  من    ما 

عند    خالل الواقعية  اآلالت 
 .(Bestdigitalpianoguides,2017)تشغيلها

 .ي الموسيق  ي أهمية التطبيقات النقالة لمعلم
طرق ا مبتكرة ومثيرة لالهتمام لجعل   منحهمت. 1

 .للطالب ةعليتفاأكثر  ي فصلهم الموسيق
. تعزز عملية التعلم وتتبع تقدم الطالب يصبح  2

 .أسهل
.تعمل تطبيقات الهاتف المحمول كأداة الستكمال  3
تطبيقات  من  ومع أكثر من آالف  يالموسيق  معليت

  والمعلمون في المكتبة  يستفيد الطالب  ي الموسيق
المهارة   علىمن الموارد الضخمة مع التركيز 

 .الموسيقية
ا غير محدودة  4 .توفر تطبيقات النقالة  فرص 

 .للطالب للتمرن بمفردهم
اكتساب الثقة وتحسين   ي.تساعد الطالب ف5

 .مهاراتهم الموسيقية
طرق ا جديدة   ي الموسيق معليت.تتيح تطبيقات 6

  الدافع لدي  زي عز وت. ي قيق أهداف تعلم الموسيقلتح
 .المتعلمين

الطالب  7 تشجيع  التعلم    على.يتم  في  المشاركة 
إذا كانوا يستمتعون أكثر سواء كانت لعبة   خاصة 
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بالموسيق الموسيق  يمتعلقة  بتعلم  يستمتعون    ي أو 
 .يجهاز لوح على
  النقالة  تحليل   التطبيقاتيمكن من خالل بعض     

الموسيق الموسيقيقطع  إنشاء  و ي ،  فت،    يساعد 
والتوافقيات   واإليقاعات  الموسيقية  النوتات  تعرف 

، يتعلم كل طالب  ي لموسيقتعلم ال  ي والجوانب األخر 
وب  علىويفهم   الخاص  هناك    التالي نطاقه  ستكون 

م فيها  يحتاج  الموسيقعلمأوقات  التركيز    يإل   ي و 
الطال  بعض  مع  اإلضافية  الجهود  بعض    ب وبذل 

إل المعلمون  يحتاج  يمكنهم    ي عندما  بذلك،  القيام 
هذه   استخدام  في  اآلخرين  الطالب  إشراك 

 .يةالتعليمالتطبيقات  
(Brooklynmelodies,2019) 

  ي م الموسيق علىطريقة ت  غيرتاألجهزة النقالة 
 يتضح ذلك من خالل..وتعلمها

االستخدام مع   ي.توفر هذه األجهزة راحة ف1
 .حجمها المحمول

مع نظام شاشة اللمس والحساسية المحسنة،  2
آلة    يتجربة أقرب إل  علىيمكن الحصول 

 .يةالحقيق
.توفر األجهزة الذكية سرعة معالجة محسنة  3

 .الكثير من الوقتتجعلها أسرع وتوفر 
 ..التطبيقات سهلة االستخدام وسهلة المتابعة4
مخصصة لغرض   تطبيقات على .يمكن الحصول 5

 .محدد معليتتدريس /  
. توفر مجموعة كبيرة من التطبيقات المجانية  6

  يذات األسعار المعقولة ، فإن هذا النهج الديناميك 

التدريس ميسور التكلفة للغاية. مع وجود   يف
هذه التطبيقات يعمل   ي الماليين من مستخدم

تطوير التطبيقات بوتيرة   على مطورو البرامج 
 (Bestdigitalpianoguides,2017).سريعة

  يشير    
 يإل (Brooklynmelodies,2019)بروكلنميلدوز

لديهم   ينعللالمتصبح  ه مع التطبيقات النقالة أنأ
حيث يمكنهم تسجيل موسيقاهم أثناء  شامل  ستوديو

يمكن أن  مع أدوات افتراضية  ي التنقل. ألنه يأت
  ي،إيقاع مثل محترف حقيق انشاءساعد في ت

وإيماءات   ، الحلقات الحية  ى األخر وتشمل الميزات 
ومكتبة صوتية   ،اللمس المتعدد لتشغيل اآلالت

 . ي آلة صوت أخر  ي لتنزيل أ

البحث   ي التطبيقات الموسيقية المستخدمة ف 
 . ي الحال
 Maestro تطبيق المايسترو -1

ف النقالة  التطبيقات  أحد  التربية    ي وهو 
الموسيقية التي يمكن من خاللها تدوين وتوزيع  
الموسيقية، كما أنه يمتاز بتدوين السلم   النوت 

الميز  تلك  تون(  الربع  التي  الشرقي)يدعم  ة 
األ سواء  تمنحه  الموسيقية  البرامج  بين  ولوية 

)الموبايل(   المحمول  للتليفون  أو  للكمبيوتر 
المشتغل البرنامج  هذا  بمجال  و فيساعد  ن 

موسيقاهم    على موسيقي  ال وعرض  تدوين 
 .بالطريقة التي يريدونها 
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( واجهة تطبيق المايسترو 3شكل )  

  
تطبيق المايسترو على( تدوين النوته الموسيقية 4شكل )  

 Midi Sheet Musicتطبيق  -2
هو برنامج   Midi Sheet Musicبرنامج 

نوته   إلي  MIDIيقوم بتحويل ملفات 
موسيقية يمكن تحريرها واالستفادة منها  

  ي ية أو للتوزيع فالتعليمفي العملية 
 ستديوهات التسجيل.

 
 Midi Sheet Music( واجه تطبيق  5شكل )

 

 Midiنوته باستخدام تطبيق   يال   ي( العمل الفن6شكل )
Sheet Music 

 Notate Me Nowتطبيق 
  يالت الموسيقية  حمولةحد تطبيقات المهو أ

دخال النوت  ايمكن من خالله تدوين النوت و 
 .البرنامج وتحريرها ي المدونة بملفات ورقية إل

 
 Notate Me Now ( واجه تطبيق7شكل )

 Notate Me Now باستخدام تطبيق ي( العمل الفن8شكل )
 .االستقاللية الذاتية

لرسم   همتعد استقاللية المتعلمين الخاصة ب   
بمثابة رصيد ال يقدر بثمن عند   يمساقهم الدراس

 .وضع استراتيجية التعلم 
على )1984)  االستقاللية الذاتية  مور  عرفي   

  يالمتعلم وليس المعلم ف يستطيع  الذي  يمد أنها ال
 ن يحدد أهداف، وإجراءات ومواردأالتعلم و  التعليم

 بشكل ذاتي. التعلم، ويتخذ قرارات التقييم
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للمتعلمين أو   الستقاللية الذاتيةأهمية ا
 ,Squires)يحدد سكويرز   المتدربين. 

أهمية االستقاللية الذاتية للمتعلم أو  (2019
 المتدرب في:

الحياة داخل   يباالستقالل مد   ي .غرس شعور قو 1
 .وخارج العمل

  يإل  ي والحاجة.زيادة اإلحساس بالفضول الفكر 2
ية  التعليماألساليب  ي قد ال تظهر مع المعرفة الت

 .الشائعة
دعم  و التفكير خارج الصندوق  على التشجيع . 3

اإلبداع يسير  خاصة أن  االبتكار والتفكير الحر
  ي ويشكل األساس الذ ،جنب مع الفضول يجنب ا إل 

 .التعلم  ييجعل األفراد يتوقون إل
لتحقيق أفكارهم  فرصة  ء الطالب.اعطا4

 وتوجهاتهم بحرية.
بشكل مباشر  القرارات   من اتخاذ الطالب .تمكين5

التعلم الخاصة   ي تجربةوالسماح لهم بالشروع ف
 .بهم

لكبار ام علىنظرية تاالستقاللية الذاتية أحد مبادئ 
مالكولم نولز، والتي تحدد ستة مبادئ رئيسية  ل

 :التعلمعلى عملية تأثير لحاسمة ل
 .سبابهاألي المعرفة و إة المتعلم حاج-
 .يالذات  والتوجه االستقاللية ي حاجة المتعلم إل-
 .أحد االعتبارات المهمة يخبرة المتعلم السابقة ه -
 .احتياجات المتعلم علىيعتمد االستعداد -
  علىالتركيز   ييميل التوجه نحو التعلم إل-

 .المشكالت وسياقها

الدافع للتعلم هو قيمة جوهرية، مع مكافأة  -
 .شخصية

ضمان أن طريقة التعلم   ي تهدف هذه المبادئ إل
 .المتعلم على المستخدمة تعود بالفائدة 

استقاللية   التعليم المجزأ على شجع يكيف 
 (Squires, 2019).المتعلم

نظمة  يتحقق للمتعلم من خالل األ. التعلم الذاتي . 1
يكون المتعلم له مطلق الحرية  حيث   اإللكترونية

استخدام األدوات والتقنيات التي يقدمها التعلم   يف
على عكس   فائدة له  يلتحقيق أقص يلكتروناإل

ا بواسطة  األساليب التقليدية والتي يكون فيها  مقيد 
 .يقدمها المعلم ي الوصاية الت

ا   للمتعلم في األنظمة اإللكترونية .يمكن2 أيض 
وتتبع ومتابعة   ،مية مخصصةعلىإنشاء مسارات ت

 .تعلم وتقييم األداء تقدم ال
لكترونية توفير  نظمة اإلتحقق األ. إتاحة التعلم. 3

مكان   يأوقت و  ي أفي ية للمتعلمين التعليمالمواد 
الجهاز   على ، و فيه  ي المحتو  ي يريدون الوصول إل

 .الذي يختارونه
إعداد نظام التعلم   جعل المواد ذات صلة: . 4

المناسب   ي الخاص بطريقة توفر الدورات والمحتو 
الدورات   يية فالتعليمللمتعلم يمكن وضع المواد 

  على التدريبية وخطط التعلم لمساعدة المتعلمين 
 .مجموعة واسعة من فرص التعلم ي البحث ف

س في حد ذاتها، فمن  جعل خبرات التعلم "مثيرة. 5
أكثر من مجرد    ي محتو  المهم إنشاء تجربة مشاركة

يلعب الفيديو دور ا  و  التقليب عبر مجموعة الشرائح، 

https://www.docebo.com/blog/author/josh-squires/
https://www.docebo.com/blog/author/josh-squires/
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وهذا   زيادة تحفيز المتعلم علىأكبر بفضل قدرته 
كما أن توفير فرص  ما يحدث في التعليم المجزأ 

يمكن من خاللها مناقشة   ي ، والتي التعلم االجتماع
  علىأو مشاركته مع اآلخرين يساعد  ي المحتو 

ن من خالل السماح لهم بالمشاركة  إشراك المتعلمي
 .التعلم مع أقرانهم على نشطة تركز وأمحادثات  يف

يكون    يلك .توفير هيكل مرن وغير جامد. 6
أن يكونوا قادرين   همعليالمتعلمون مستقلين يجب 

  وتيرتهم ، وفق جدولهم الخاص، حسبالتعلم  على
قضاء   على يمكن للمعلمين تشجيع المتعلمين و 

الذي   ي دعم وتعزيز المحتو . 7الوقت الالزم للتعلم 
اسمح للمتعلمين    . المتعلمون أو المتدربون ينشئه 

في مجال  بوضع تعلمهم موضع التنفيذ ليس فقط 
ا من خالل إنشاء  الدراسة أو العلم ، ولكن أيض 

ات  دورات يتم توزيعها عبر فرق أو أقسام أو منظم
 .بأكملها

المهم   نفم . االستخدام.جعل بيئات التعلم سهلة 8
يتطلب االستفادة   استقاللية وذلكتمكين المتعلم من  

تضع    يمن منصة التعلم البسيطة السهلة الت
وتشجيع المتعلم    المتعلم في مركز رحلة التعلم، 

بعض   يأن يقوم ببعض أدوار المعلم ف على
 .المواقف ومنحه قدر من الثقة

بها نجحت   ي تقديم نماذج يحتذ  يالنمذجة بمعن-
 .الذات واالستقاللية علىاالعتماد  يف

 .ن ينظم تعلمه أ على تشجيع المتعلم -
 .ادارة تعلمه والتحكم به على تدريب المتعلم -

بعض فيحدد  (Cloke,2017)أما كلوك    
  ي تحقيق االستقاللية الذاتية ف يتسهم فالتي   طرق ال

 .أثناء التدريب وهي   األنظمة اإللكترونية
 .جعل المعرفة متاحة . 1

  ، لذاهو المعرفة ي قو ال  تدريبيال برنامج الأساس    
المستقبل قادرين  ي يجب أن يكون قادة التعلم ف

يحتاجون إليها    يالمعرفة الت علىالعثور  على
تعد أنظمة إدارة التعلم عبر  ، و بسرعة وسهولة

والقطع المعرفية البسيطة والمجزأة التي  اإلنترنت 
حيث يمكن   مثالية تقدم من خالل التعليم المجزأ 

من  ، و وقت ي أ  يان وفمك  يالوصول إليها من أ 
األجهزة  ي تيسير هذه األنظمة من خالل الضرور 

 .المحمولة
 سهل االستخدام  النظام جعل . 2

نظر ا للتطورات العديدة في تصميم الويب ، فقد     
من تجربة   ى األدنتم تكييف األشخاص لتوقع الحد 

األنظمة  تأكد من أن لذا يجب ال المستخدم
مصادر   والبعد عن ،بهذا المعياراإللكترونية تفي 

تعطيل المستخدم إذا   ي إل ي قد تؤدالتي الحتكاك ا
فهذا   النظام  للمعلم لفهم آلية األشخاص  حتاجا

  ي قبل االقتراب من محتو وا صبرهم قديعوق وقد يف
 .المقدم لهمالتدريب 

 .ي ذات صلة وذات مغز  التعلم جعل . 3
من المهم جعل المعرفة ذات معني وذات أهمية     

هذا أمر مهم ألنه يوفر  للمتعلمين أو المتدربين و 
المزيد من الفرص لتعزيز الرؤية والقيم الكامنة وراء  

 التدريب.  

https://elearningindustry.com/elearning-authors/juliette-denny
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 .شيق التعلم جعل . 4
غير  استطاع المدرب توفير تجربة تعلم إذا    

كأن   ممتعةو  مملةوغير معقدة وسهلة االستخدام 
ويتيح للمتدربين فرصة  ستخدم ميكانيكا اللعبة ي

يمكن أن يسهم ذلك في   فتراضيةالجوائز االكسب 
   كسبهم استقاللية في التعلم. 

 .لتعلملإنشاء مجتمع . 5
بعض الناس لديهم ميل طبيعي نحو التعلم     

  وسيكتشفون بسعادة أشياء جديدة بمفردهم يالذات
التفاعل االجتماعي  أما البعض األخر فيفضل 

  ، تهمهم  يالت  ضوعاتيتيح لهم مناقشة المو  الذي
  ، طرح األسئلة و منحهم مساحة لمشاركة أفكارهم و 

هذا   ،وإيجاد إجابات حقيقية من أناس حقيقيين
وبالتالي فرصة   ، النوع من المعرفة له أهمية أكبر 

 .الستكمال التعلم واستمراريته أفضل
. جزء كبير من  مرونة االنظمة المستخدمة. 6

  استقاللية التعلم هو إعطاء المتعلم اإلحساس بأنه
تأكد من أن كل متعلم   ، في طريقه الخاص  يسير

مجموعة متنوعة من   يلديه حق الوصول إل
هذا    اكتسبها،  يئط وطرق تطبيق المعرفة التالوسا

 .سار الذي يناسبهم بشكل أفضلتباع المإيتيح لهم 
 
 
 .ي المحتو  بناء يف .المشاركة7

ت    تدريبية    على   المتعلم   شجع يفضل  مواد  إنشاء 
  ي المحتو   على اقتراح تحسينات    ي خاصة به أو حت

   الحالي لضمان قدر أكبر من االستقاللية للمتعلم .

المنهج    البحث  ماستخد  البحثمنهج   الحالي 
االدبيات في    الوصفي  والبحوث    تحليل  والدراسات، 

الت  و السابقة  المجزأ،  التعليم  تضمنت  مهارات  ي 
ف النقالة  التطبيقات  الموسيق  ياستخدام    ي،تدريس 

  كما ُاستخدم المنهج التجريبي إلجراء تجربة البحث 
أثر   عن  الوالكشف  التعلم  لتنمية  مجزأ  استخدام 

فمهارات   النقالة  التطبيقات  تدريس    ياستخدام 
الذاتية ي  الموسيق التربية    واالستقاللية  معلمي  لدي 

 الموسيقية.
 متغيرات البحث. 

 المتغير المستقل:
 .المجزأ  التعليم

 المتغيرات التابعة. 
لتدريس  - النقالة  التطبيقات  استخدام  مهارات 

 الموسيقي.
 االستقاللية الذاتية.-

ضوء متغيرات  ي  ف. للبحث ي التصميم التجريب
ذو   يالبحث تم استخدام التصميم التجريب

  يالمجموعة الواحدة ومقارنة التطبيقين القبل
لمتوسطات درجات العينة بالنسبة ألدوات   يوالبعد

 البحث.
 فروض البحث.

فرق- متوسط  حصائيا  إ  داال    ا  يوجد  درجات    يبين 
ف التجريبية  القبل   ي المجموعة    ي والبعد  ي التطبيقين 

مهارات استخدام التطبيقات النقالة لتدريس  الختبار  
 .ي لصالح التطبيق البعد الموسيقي 

فرق- متوسط  حصائيا  إ  داال    ا  يوجد  درجات    يبين 
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ف التجريبية  القبل   ي المجموعة    ي والبعد  ي التطبيقين 
االستقاللية  ل التطبيق  مقياس  لصالح  الذاتية 

 .يالبعد
  ي تضمنت إجراءات البحث الحال  . إجراءات البحث

التعلم  التعليميالتصميم   األدوالبيئة  وبناء  ت،  ، 
 .  والتجربة االستطالعية واألساسية للبحث

البحث    ي . تبنالمجزأ  معليللت  التعليمي التصميم    أوالا 
التصميم   عرض  في  العام  النموذج  الحالي 

 التعليمي لمادة المعالجة التجريبية. 
 مرحلة التحليل.. 1
 تحديد وتحليل األهداف.1-1

احتياجات    التعليميدور      تلبية  حول  المجزأ 
بسرعة،   إل  ى حتالمتدربين  العودة  من    ي يتمكنوا 

يلب تعلم  لتقديم  ضرورة  هناك  كان  لذا    ي العمل، 
الحرص   مع  لديهم    على احتياجاتهم  الرغبة  توفر 

  ي ساسدخول تجربة التعلم، وقد تمثل الهدف األ  يف
هو ف المجزأ  التعليم  استخدام  مهارات    ي  تنمية 

 .ي تدريس الموسيق ي استخدام التطبيقات النقالة ف
 . الفئة المستهدفةتحديد خصائص  1-2

ا يو   المجزأ   معليللتلتخطيط  عند  أن  في  ضع  يجب 
منها  االعتبار   األشياء  الفئة    معرفةبعض 
  ، قدرتهم على هم السابقة ، خبراتقدراتهمو المستهدفة  
 ، وفي البحث الحالي:النظام المقترح ي الوصول إل

عينة  المت- الحال دربون  من    ي البحث  مجموعة  هم 
 ية.التعليمالتربية الموسيقية بإدارة قنا  يمعلم

يتعرضوا لتدريب سابق حول مهارات استخدام  لم  -
 .يتدريس الموسيق ي التطبيقات النقالة ف

 تحليل المهارات. 1-3
تحليل وتحديد المهارات   على حرصت الباحثتان    

موضوع البحث بدقة وإعداد قائمة بالمهارات  
(حيث تكونت القائمة من  1والفرعية)ملحقالرئيسة 

مهارة   29ثالث مهارات رئيسة ويندرج منهم 
  ي متخصصين ف ي فرعية، وقد تم الرجوع إل

 ( لتنقيح القائمة.2المجال)ملحق
 تحليل بيئة التعلم. 

المنصات  تم دراسة خصائص عدد من    
  ي جسيكولو منصة  على ية وقد وقع االختيار التعليم

ضافة مقرر، مع  وذلك لما تتميز به من امكانية إ 
ية ذات  التعليممكانية رفع عديد من المصادر إ

صورة )ملفات   ي العالقة المباشرة بموضوع التعلم ف
ـــــــ وسائطـ ــــــ عروض تقديمية ـــــــ روابط.....(  

كذلك امكانية تفعيل   اختبارات، إنشاء  ي إضافة إل
المحفزات لتشجيع األداء المتميز للمتدربين، مع  

رسال تقارير للمتدربين،  وإامكانية إنشاء منتديات، 
 وتتبع ادائهم.

 التصميم ة . مرحل2
. تـــم صـــياغة ييييةالتعليمصيييياغة األهيييداف  أ. 

ــداف المهار  ــاعد األهــ ــة تســ ــياغة مالئمــ ــة صــ ــىيــ  علــ
ــار المحتــــو  ــة الــــتعلم، واختيـ ــه، وضــــبط عمليـ ، ي توجيـ

 يوأدوات القياس المناسبة، حيث جاءت األهداف فـ
صـورة عبــارات ســلوكية تحـدد بدقــة التغيــر المطلــوب 
إحداثـــــــــه فـــــــــي ســـــــــلوك المتـــــــــدرب، وتكـــــــــون قابلـــــــــة 

 للمالحظة.  
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: بعــد تحديــد وتنظيييم عناصييره ي حديييد المحتييو ت ب. 
 يالعلمــ ي األهــداف الســلوكية تــم اســتخالص المحتــو 

تحقيقهــا،  علــىيغطــي هــذه األهــداف، ويعمــل  الــذي
 تســبقهاموضــوعات  ثــالث يإلــ ي وتــم تقســيم المحتــو 

 . يالموسيق  معليوتمقدمة  حول التطبيقات النقالة  
 مهـــــارات اســـــتخدام تطبيـــــق المايســـــترو-

Maestro 
 Midi Sheetمهـارات اسـتخدام تطبيـق -

Music 
 Notate Me مهـارات اسـتخدام تطبيقـات-

Now 
: تمثــل واجهــة التفاعــل تصييميم واجهيية التفاعييل ج. 

ما يراه المتدرب من عناصر رسومية وغيـر رسـومية 
يتفاعــل معهــا، مثــل الصــور، النصــوص، الرســومات 
المتحركــة، األيقونــات، والوصــالت، القــوائم، ورؤوس 

ن تكـــــون الواجهـــــة جذابـــــة، وتثيـــــر أالعنـــــاوين، وقـــــد 
التفاعــل والتشــارك داخــل بيئــة  يدافعيــة المتــدرب إلــ
لصــفحة الرئيســية بحيــث تتضــمن الــتعلم، وصــممت ا

القالـــــــب الـــــــرئيس لصـــــــفحات البيئـــــــة، كمـــــــا تحتـــــــوي 
)اســــم المقــــرر، مجموعــــات  علــــىالصــــفحة الرئيســــة 

 المنتديات(. ،  ي العمل، المصادر، المحتو 

 
 يمنصة سكولوج ي( واجهة المستخدم ف9شكل)

التفاعل عبارة عـن ية: التعليمتصميم التفاعالت    د. 
سلوك متبادل بـين أكثـر مـن طـرف، كـل مـنهم يـؤثر 

يـــة التعليمويتـــأثر بـــاآلخر، ويعـــد تصـــميم التفـــاعالت 
فـي بنـاء  المهمـةالخاصة ببيئة الـتعلم مـن الخطـوات 
وجــــود عالقــــة  يبيئــــة الــــتعلم، حيــــث يــــؤدي ذلــــك إلــــ

 وتلـــكمباشـــرة، بـــين المتـــدرب وبيئـــة الـــتعلم،  ةعليـــتفا
 التفاعالت تتمركز حول المتدرب وهي كما يلي: 

 )تفاعــــــلتفاعــــــل المتــــــدرب مــــــع واجهــــــة التفاعــــــل -أ
 (. يجو كوليالمتعلم مع واجهة منصة س

) تفاعـل المتــدرب  ي تفاعـل المتــدرب مـع المحتــو -ب
سمهــارات اســتخدام التطبيقــات  التعليمــي ي مـع المحتــو 

 س( يدريس الموسيقت يالنقالة ف
ــن -ج ــات: مـ ــع األنشـــطة والتكليفـ ــدرب مـ ــل المتـ تفاعـ

ــام لخــــــالل اســــــتجابة المتــــــدرب عبــــــر المنصــــــة ل مهــــ
 والتكليفات، واألنشطة. 

ــق تفاعـــــل المتـــــدرب مـــــع المعلـــــم والـــــزمالء: -د تحقـــ
الــــبعض وكــــذلك  بعضــــهمو المتــــدربين بــــين  تفاعــــلال

بيــنهم وبــين المعلــم مــن خــالل منتــدي النقــا  الــذي 
المشـكالت التـي تواجـه المتـدربين  صمم لغرض حـل

 وتقديم بعض االرشادات والتوجيهات أثناء التعلم. 

 
 نموذج من التفاعل داخل منصة العمل  (10شكل)
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 هييييييي تصميم أدوات القياس
ــ ــكل إلكترونـ ــميم المقيـــاس بشـ ــه  يتـــم تصـ  علـــىورفعـ

 . 1  التاليالرابط  
 

 
 

 للمقياس  ي(التصميم اإللكترون11شكل)
ــا تــــم  ــار بشــــكل إلكترونــــكمـ ورفعــــه  يتصــــميم االختبـ

 . 2التاليالرابط    على

 
 

 
 رابط المقياس 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD

w1VAzjcf0DYmeiUk0zIqKouZo_EpIUzV141h
RSdfaK9cQ/viewform 

 
 رابط االختبار  2

orms/d/e/1FAIphttps://docs.google.com/f

QLSenw40_dmzJEEMjDAvBfCOXXn5

SsotrKuYmkIOqpyFiLaoPw/viewform 
 

 لالختبار  ي( التصميم اإللكترون12شكل)
 

 ثالثاا. مرحلة التطوير. 
ــ    ــم  يفـ ــي تـ ــر التـ ــاج العناصـ ــتم انتـ ــة يـ ــذه المرحلـ هـ

ــتم  ــابقة، حيـــث يـ ــوات السـ ــالل الخطـ ــن خـ ــدها مـ تحديـ
انتـــاج مـــواد الـــتعلم تمهيـــدا  لعرضـــها وتســـليمها لعينـــة 

 البحث، وتتضمن الخطوات التالية: 
 ي. تــــم االســــتعانة بمنصــــة لــــنظم إدارة الــــتعلم وهــــ1
منصـــة مفتوحـــة المصـــدر  يس وهـــSchoologyس

 3من خالل رابط  متاحة
.يتيح المنصة إنشاء مقرر ووضع  نشاء المقرر  .إ2

 عنوان له، وقد تم ذلك بالفعل.
نتاج مجموعة من ملفات  إ.انتاج مواد التعلم. تم 3

 الفيديو وبعض ملفات الوسائط.  
    . صفحة المقرر  على . رفع مواد التعلم 4

   رابعاا مرحلة التطبيق. 
ــق     ــة التطبيــ ــد مرحلــ ــة تعتمــ ــىواالتاحــ   ســـــتالما علــ

مكـــــــان ووقـــــــت دون  يأ يفـــــــ ي للمحتـــــــو  المتـــــــدربين
عــدة خطـــوات صــعوبة، وقــد تضــمنت هـــذه المرحلــة 

 . يتتضح فيما يل
حـد نظـم أ علـى ( 5)ملحـقالتعليمي  ي . رفع المحتـو 1

 سSchoologyسيإدارة التعلم وه
وذلــك  ، تســليم وتقــديم الــتعلم مــن خــالل المنصــة . 2

( المســــتهدفةمــــن خــــالل اســــتالم المتــــدربين )العينــــة 
 . لكود المقرر

 
 رابط المنصة  3

https://app.schoology.com/home 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDw1VAzjcf0DYmeiUk0zIqKouZo_EpIUzV141hRSdfaK9cQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDw1VAzjcf0DYmeiUk0zIqKouZo_EpIUzV141hRSdfaK9cQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDw1VAzjcf0DYmeiUk0zIqKouZo_EpIUzV141hRSdfaK9cQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenw40_dmzJEEMjDAvBfCOXXn5SsotrKuYmkIOqpyFiLaoPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenw40_dmzJEEMjDAvBfCOXXn5SsotrKuYmkIOqpyFiLaoPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenw40_dmzJEEMjDAvBfCOXXn5SsotrKuYmkIOqpyFiLaoPw/viewform
https://app.schoology.com/home
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  .)تطبيق تجربة البحث(. 3  
حديـــد مجموعـــة البحـــث تـــم تطبيـــق مقيـــاس بعـــد ت   

ــارات  ــار مهــ ــتقاللية واختبــ ــتاالســ التطبيقـــــات  خداماســ
تـــــان( )إعـــــداد الباحث يتـــــدريس الموســـــيق يالنقالـــــة فـــــ

 التعليمــــــي ي تســــــليم المحتــــــو ، ثــــــم يبشــــــكل إلكترونــــــ
يــــــــة للمتــــــــدربين التعليمعبــــــــر المنصــــــــة  والتكليفــــــــات

 ي لمحتــــو م دراســــتهم التربيــــة الموســــيقية( ثــــ ي)معلمــــ
أدوات  وتطبيـــق ، عبـــر الموقـــع online التـــدريب

 ا. بعدي    البحث

. وتضــمنت هــذه المرحلــة مــا خامسيياا مرحليية التقييويم
 . ييل
تعلــم المتــدربين، ولتحقيــق ذلــك تــم  ي مســتو  .قيــاس1
ختبــار مهــارات قيــاس والمتمثلــة فــي اطبيـق أدوات الت

، يتــــدريس الموســــيق ياســــتخدام تطبيقــــات النقالــــة فــــ
ا بعـدي ا  عينـة  علـىومقياس االستقاللية الذاتية تطبيقـ 

       .   البحث
بعــد إجــراء المعالجــة اإلحصــائية، النتــائج  .عــرض2

الجــــزء  ي. وســــيتم عرضــــها فــــوتفســــيرها ، ومناقشــــتها
 . التالي

، والخـروج بـبعض بيئـة الـتعلم علـىإصدار حكـم   . 3
 التوصيات. 

 إعداد أدوات جمع البيانات. -أ
بمهارات استخدام التطبيقات النقالة في  قائمة أوال  

 .(1ملحق) ي الموسيق تدريس
 الهدف العام من بناء القائمة:. 1

تحديد      هو  القائمة  بناء  من  العام  الهدف 
  النقالة التي يمكن أن تستخدم في تدريسالتطبيقات 

االعتماد  ي الموسيق ثم  ومن  إعداد    ي ف  عليها، 
 .محتوي التعلم

 مصادر اشتقاق القائمة: . 2
قائمة التطبيقات      تدريسعند اشتقاق    النقالة في 

المصادر،    ي الموسيق من  عدد  على  االعتماد  تم 
 كما يلي:ي وه
توظيف التطبيقات  مجال    يفاألدبيات  تحليل    1/ 2

 :النقالة في تدريس الموسيقي 
المراجع  االطالع  تمحيث   من  العديد    ،على 

المتعلقة    ،والدراسات التطبيقات  والبحوث  بتوظيف 
الموسيقي تدريس  في  تحليلها؛  النقالة  ثم  ومن   ،

بمهارات توظيف  عند اشتقاق قائمة    لالستفادة منها
   التطبيقات النقالة في تدريس الموسيقي.

مجال    2/ 2 في  الخبراء  مع  الشخصية  المقابالت 
 :تعلىم الموسيقي باألساليب التقنية الحديثة 

قامت   الباحثتينحيث  من    احدي  عدد  بإجراء 
وأعضاء   الخبراء  بعض  مع  الشخصية  المقابالت 

ف التدريس  الموسيقي  يهيئة    ،(2)ملحقتدريس 
القائمة   وذلك آلخذ آرائهم واقتراحاتهم للتوصل إلي 

 في صورتها المبدئية.
التطبيقات    . 3 قائمة  تدريستحديد  في    النقالة 

 صورتها األولي: يف ي الموسيق
إلي      التوصل  تم  السابقة  األدوات  خالل  من 

  النقالة في تدريسالتطبيقات مهارات استخدام قائمة 
وهي الموسيق على   ي ،  محاور رئيسة    ثالث   تشتمل 
 .مهارة  ( 29)   منهايندرج 
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النقالة  التطبيقات  مهارات استخدام  ضبط قائمة    . 4
 :يالموسيق  في تدريس

لقائمة      األولية  الصورة  إعداد  من  االنتهاء  بعد 
تدريسالتطبيقات   في  تم  ،  ي الموسيق  النقالة 

، وذلك بعرضها على مجموعة من الخبراء  ضبطها
الرأ  إبداء  منهم  طلب  حيث    ي ف  يوالمحكمين، 

 النقاط التالية:
للتطبيقات  أ.   اللغوية  تدريسالصياغة  في    النقالة 

 .ي الموسيق
 التطبيقات.مدي وضوح ب. 

 .للفئة المستهدفة هذه التطبيقات مناسبةدي ج. م
 إضافة أو حذف بعض التطبيقات.د. 

قائمة  . 5 استخدام  إعداد  في  مهارات  التطبيقات 
 صورتها النهائية:

ونتيجة للخطوة السابقة كانت هناك بعض اآلراء     
أبداه   ما  وفي ضوء  المحكمين،  للسادة  والمقترحات 
بها،   األخذ  تم  ومقترحات  أراء  من  المحكمون 

بالصدق،   تتسم  التطبيقات  قائمة  واعدت  وأصبحت 

النهائية  في ت  صورتها  محاور    أربعة  تضمنالتي 
من   مجموعة  محور  كل  تحت  ويندرج  رئيسة 

 .ي تدريس الموسيقمجال  ي العملية ف التطبيقات 
 

 القياس.  ي تاإعداد أدثانياا 

اختبار مهارات استخدام التطبيقات النقالة . 1
 لتدريس الموسيقي.

 ييهــدف االختبــار إلــ : رالهيييدف مييين االختبيييا 1-1
مهــــــارات اســــــتخدام التطبيقــــــات النقالــــــة فــــــي قيــــــاس 

 تدريس الموسيقي لدي معلمي التربية الموسيقية. 
تــــــم صــــــياغة  صييييييياغة مفييييييردات االختبييييييار 1-2

حيــث  قائمــة المهـاراتضـوء  علــىمفـردات االختبـار 
هــــا مفــــردة من ( 30أصــــبح عــــدد مفــــردات االختبــــار ) 

ــار مـــن متعـــدد ( مفـــردة مـــن20)  ــددنـــوع االختيـ  ، وعـ
 (. 3)ملحق( من نوع الصواب والخطأ10) 
تــم تطبيــق : التجربيية االسييتطاللية لالختبييار 1-3

ــار  ــن  علـــىاالختبـ ــوائية مـ ــة عشـ ــة عينـ ــي التربيـ معلمـ
( وذلــــــــك 10عــــــــددهم ) الموســــــــيقية بمحافظــــــــة قنــــــــا 

 لحساب ثبات وصدق االختبار وزمنه. 
لحســاب معامــل الثبــات : ثبييات وصييدق االختبييار-أ

ــل ألفــــا كر  ــك نبــــاخ و لالختبــــار تــــم حســــاب معامــ وذلــ
( SPSS.22)  باســــــــتخدام البرنــــــــامج اإلحصــــــــائي

 وضح ذلك: ي  التالي  ولالجدو 
مهارات استخدام التطبيقات  وصدق اختبار ثبات  . 1جدول

 النقالة في تدريس الموسيقي
لالختبــار مــن  ي كمــا تــم تحديــد الصــدق الظــاهر 

ــه  ــىخـــالل عرضـ ــ علـ ــين فـ ــن المحكمـ ــة مـ  يمجموعـ
للتأكــد مـن سـالمة االختبــار  التعلـيممجـال تكنولوجيـا 

ماتــه ودقتــه العلميــة واللغويــة ومناســبته علىح تو ووضــ
ضـوء آراء المحكمـين   علـىعينة البحـث .و   للمعلمين

 تم تعديل بعض المفردات. 
 

عدد  المجال 
 األسئلة

معامل 
 ألفا كرونباخ 

صدق 
 االختبار 

اختبار  

 املهارات 

30 0,73 0,82 
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الذاتية2 االستقاللية  مقياس  إعداد  :  .إعداد  تم 
 .المقياس وفق ا للخطوات التالية

المقياس:  2-1 من  الهدف  الهدف    تحديد  يتمثل 
مستو   يف الذاتية  ي قياس  معلمي    يلد   االستقاللية 

 .التربية الموسيقية 
: تــم تحديــد محــاور تحديييد محيياور المقييياس 2-2

عديـــــد مـــــن  علـــــى االطـــــالعالمقيـــــاس وبنـــــوده بعـــــد 
 و (Giossos, 2018)دراســة الدراســات مثــل 

) van Assen,and Bekker( فقــا  لطبيعــة و و
المقيــاس والهــدف منــه تــم صــياغة العبــارات، حيــث 

العبـــــارات تحـــــت محـــــاور محـــــددة، وقـــــد حـــــدد  يتـــــأت
محــــــاور رئيســــــة للمقيــــــاس  خمســــــة يالحــــــالالبحــــــث 

هداف ــــــــ االحتياجات واألتحديد   ي)االستقاللية فيه
ـــ االســتقاللية فــ إدارة الخبــرات  يتحمــل المســئولية ـــــــــــــ

ــتقاللية فـــــــ ــة ـــــــــــــــــ  االســــ ــت ــــــــــــــــ  يالمعرفيــــ إدارة الوقــــ
 العمل والمهام(.  إدارة   ياالستقاللية ف

 يحـــــــدد البحـــــــث الحـــــــالتحدييييييييد ال بيييييييارات:  2-3
مجموعــــــة مــــــن العبــــــارات تحــــــت كــــــل محــــــور مــــــن 

ــون  يالمحـــاور الســـابقة، روعـــ عنـــد صـــياغتها أن تكـ
مرتبطــــة ببعضــــها الــــبعض مــــن ناحيــــة، وبموضــــوع 

ــة أخــــر  ــن ناحيـ ــاس مـ ــدد عبــــارات ي المقيـ ــت عـ ، وبلغـ
الصــورة األوليــة للمقيــاس،  ي( عبــارة فــ26المقيــاس) 

ارات المقيـــاس تـــدرج عبـــ علـــىوقـــد تـــدرجت اإلجابـــة 
 يتمثلــت فـــ يخماســي ا وفقــا  لمقيــاس ليكـــرت الخماســ

)موافـــق بشـــدة ـ موافـــق ـ غيـــر متأكـــد ـ غيـــر موافـــق ـ 
 غير موافق بشدة(. 

 

 
 للمقياس.  ةالسيكومتريالكفاءة  2-4
 علـىتم تطبيـق المقيـاس  حساب ثبات المقياس. -أ

ــن اال المجموعــــــــة ــتطالعية مــــــ ــيســــــ ــة  معلمــــــ التربيــــــ
(، وذلـــــــك لحســـــــاب ثبـــــــات 10الموســـــــيقية عـــــــددهم) 

ــل  ــاب معامــ ــة حســ ــتخدمت طريقــ ــد اســ المقيــــاس، وقــ
أللفاكورنبـاخ، وبلغـت قيمـة معامـل  ياإلتساق الـداخل

أن  علــىوذلــك يعــد مؤشــر ا  ( 0,71) الثبــات للمقيــاس
درجــة مقبولــة مــن الثبــات، أمــا زمــن  علــىالمقيــاس 

ــة  ــىاإلجابـــــــــــــــ ــت  علـــــــــــــــ ــد كانـــــــــــــــ ــاس فقـــــــــــــــ المقيـــــــــــــــ
 . ( 4ملحق) دقيقة( 25) 

 التجربة االستطاللية للبحث.
بإجراء تجربة استطالعية    تينالباحث احدي  قامت
التربية الموسيقية   معلميمن  مجموعة على

حتي  2020-7-4الفترة من  يف (، 10عددهم) 
يمكن   ي وذلك لتعرف المشكالت الت9-7-2020

أن تحدث أثناء التجربة األساسية، ولضبط أدوات  
القياس سيكومتريا ، وقد كشفت التجربة عن  

صالحية بيئة التعلم، وعدم وجود  مشكالت يمكن  
سير تجربة البحث وتعيق أهدافها،   علىأن تؤثر 

كما تم تطبيق أدوات البحث وحساب الصدق  
 والثبات من خالل نتائج التجربة االستطالعية.

تمثلت خطوات تطبيق  :  طبيق تجربة البحثت
 .ي البحث ف

إلجراء تجربة  : البحث مجموعةتحديد -أ
تحديد مجموعة البحث من معلمي   البحث تم

   التربية الموسيقية بإدارة قنا التعليمية.

https://www.researchgate.net/profile/Marcel_Assen
https://www.researchgate.net/profile/Marrie_Bekker
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. تم عمل لقاء  البحث بمجموعة االجتماع -ب
  يمع مجموعة البحث من خالل أحد  يافتراض

لتوضيح عد أمور   يشبكات التواصل االجتماع
 أهمها.

 الهدف من التدريب.-
 المتدربين. علىعرض رابط المنصة -
بيئة   على تقديم الكود الخاص بالمنصة للدخول -

 التعلم.  
 توضيح آلية التعامل مع بيئة التعلم.-
  يحل االختبار القبل  علىالمجموعة  حث-

التدريب ومتابعة   يواالستجابة للمقياس ثم تلق
 المقدم.   ي المحتو 

. تم تطبيق تجربة البحث في الفترة  زمن التجربة-ج
2020/ 9/ 5 يحت 2020/ 8/ 15من  

 . نتائج البحث

 لإلجابة على السؤال الثاني والذي ينص على.
تنمية مهارات    على المجزأ لتعلم ا استخدام ما أثر 

 ؟ التطبيقات النقالة في تدريس الموسيقياستخدام 
 لإلجابة عنه تم اختبار صحة الفرض األول.

درجات   ي بين متوسط  حصائيا  إ داال   ا  يوجد فرق
الختبار   ي والبعد يالتطبيقين القبل  يف المعلمين

مهارات استخدام التطبيقات النقالة في تدريس  
 .ي لصالح التطبيق البعد الموسيقي 

واالنحراف   ي المتوسط الحساب (: حساب 2دول )ج
اختبار مهارات استخدام   ي قيمة ت وداللتها ف ي الم يار 

ي تدريس الموسيق يالتطبيقات النقالة ف   
 

 التطبيق 
درجات 

 الحرية 
 العدد

 المتوسط

 ي الحساب

االنحراف  

 المعياري 

قيمة "  

 ت "
 الداللة 

 التأثير حجم 

 ي القبل
19 20 

8,60 1,93 34,33 
 دالة عند 

 0,001 

0,98 

 2,08 26,95 ي البعد

جدول     في  البيانات  أن  يتضح    2  باستقراء 
درجات     ي القبلالتطبيق    في   المعلمينمتوسط 

استخدام  الختبار   فمهارات  النقالة    ي التطبيقات 
الموسيق )   ي تدريس  بلغت  بلغ 8,60قد  بينما    ت (، 

،  ( 22,95)   لالختبار  يالبعدالتطبيق    في  همدرجات
جاءت   يف متوسطات    حين  بين  للفرق  )ت(  قيمة 

التجريبية   المجموعة    ي القبلالتطبيقين    فيدرجات 
مهارات استخدام التطبيقات النقالة  الختبار    يوالبعد

الموسيق   يف لصالح    ( 34,33)   ي لتساو   ي تدريس 
ا  يالبعد التطبيق   وبناء  الفرض  يعل،  قبول  تم  ه 

النتيجة  األول،    يالتجريب تلك  تفسير    على ويمكن 
 النحو التالي: 

ف  التعليمساعد   ▪   احتياجات   تلبية  يالمجزأ 
  على هم تطاقاتهم المختلفة وساعد يةوتنم المتدربين، 

 ،  تحقيق التوافق
في  المجزأ    التعليمحقق   ▪ والتحكم  السيطرة 

للمتدربينعملية   بالنسبة  أكثر  التعلم  وجعلهم   ،
تة  يعلوتفا  إيجابية  فقد  المواد  ،  تصميم    بطريقة م 
إلسهلة   إضافة  االستخدام  ومرونة   ي في    سهولة 

إل بالتتابع  المواضيع  وإل  ي تصفح  الوراء    ي األمام 
 .ا أيض  
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سرع  أالمجز   التعليمتاح  أ ▪ ميزة  ة  للمتدربين 
ف الجديدة  لألفكار    التدريب،  ي محتو   يالوصول 

لو  التدريب  االستجابة  كما  متطلبات  مستمرة،  بصفة 
 .ي مغز  هميته وأنه ذو أالتعلم ب ي محتو  اتسم
المحتو   التعليمقدم   ▪ للمتدربين    ي المجزأ 

مصغر   يالتدريب ساعدبشكل  وموجز    علىهم  ، 
التعلم   فيالتركيز   بشكل    اواستيعابه  ، موضوعات 

إل  الوصول  للمتدربين  أمكن  كما    ي المحتو   يجيد، 
 أثناء العمل بسهولة.

توظيف األنشطة   على المجزأ  التعليم اعتمد  ▪
المتدربين  علىبفا ساعدت  ف  على ة  المعرفة    ي بناء 

 .يسياق اجتماع
القصيرة  ▪ فيديو  مقاطع  والمركزة    ، ساعدت 

المهارة  ومحاكاة  تمثيل  تعلم  على   مع  ،  ها تيسير 
  تداول والمتابعة.ال ي ف لةو سهوحققت 

ساهم ▪ المعلم  من  الفعالة  في  المشاركة  ت 
 ثراء تعلم المهارات من خالل ارشاداته المركزة.   إ

دراسة ▪ مع  النتائج   ,Malamed),اتفقت 
 ,Nikou,  Economides)ودراسة    (2015
2018) 

(Jahnke ,et al ,2019) 
ينص  يالسؤال الثالث والذ على لإلجابة ثانياا 
 .على

  ياالستقاللية الذاتية لد  على  المجزأ  التعليم ما أثر
 ؟معلمين التربية الموسيقية

  يوالذ ي لإلجابة عنه تم اختبار صحة الفرض الثان
 .على ينص 

درجات   ي بين متوسط  حصائيا  إ داال   ا  يوجد فرق
لمقياس   ي والبعد يالتطبيقين القبل  يف المعلمين

 .يلصالح التطبيق البعد  االستقاللية الذاتية 

واالنحراف   ي (: حساب المتوسط الحساب 3جدول ) 

مقياس   يف وداللتها قيمة اختبار وليكسون  ي المعيار

 االستقاللية الذاتية

 

 التطبيق 
درجات 

 الحرية 
 العينة 

 المتوسط

 ي الحساب

االنحراف  

 المعياري 
 الداللة  قيمة " ت " 

حجم 

 التأثير 

 ي القبل
19 20 

58,30 10,60  

17,41 

 دالة عند 

 0,001 

 

0,93 

 ي البعد
107,85 7,49 

جدول     في  البيانات  أن  يتضح    3  باستقراء 
درجات     ي القبلالتطبيق    في   المعلمينمتوسط 

الذاتية   االستقاللية  ) لمقياس  بلغت  (،  58,30قد 
درجات بلغ    للمقياس   ي البعدالتطبيق    يف  هم بينما 

جاءت    ي ف،  ( 22,95)  بين  حين  للفرق  )ت(  قيمة 
التجريبية   المجموعة  درجات    في متوسطات 

مهارات استخدام  الختبار    ي والبعد  يالقبل التطبيقين  

ف النقالة  الموسيق   يالتطبيقات    ي لتساو   يتدريس 
ا البعدي(، لصالح التطبيق 34,33)  ه تم  على، وبناء 

الفرض   تلك  ،  يالثان   يالتجريبقبول  تفسير  ويمكن 
 النحو التالي: علىالنتيجة 

التعلم   ▪ بيئة  علىساهمت  تعزيز    المجزأ 
انشائ  ي الذ  ي المحتو  في  المتدربين  كذلك  شارك  ه، 

   للتعلم. هيكل مرن وغير جامد  ذلك النمط وفر 

http://theelearningcoach.com/author/connie/
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-9941-2125


 2020 ديسمبر، الخامسالعدد    (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

32 
 

ا ▪ نظام  كذلك    ة لو سهب  ي جسيكولو تسم 
الذات  االستخدام التعلم  المواد  و   يوتحقيق  توفير 

للمتالتعليم و   ي أ  ي ف  دربينية  و   يأ وقت    على مكان 
 المتاح لهم.الجهاز  

التدريب ▪ الموضوع  وجذب  المتدربين    يشجع 
مما    وضروري   ي موضوع عصر يعد    اهتمامهم حيث

المهارات    على والتدريب    ، متابعة التعلم   علىحفزهم  
 باستقاللية.

الفيديو    لقطات  على   أالمجز   التعليماعتمد   ▪
تحفيز    على  ساعدت  يوالت كما  زيادة  المتدربين 

  ي المشاركة فللمتدربين ب   ( ي جبيئة سيكولو )سمحت  
 .التعلم مع أقرانهم علىنشطة تركز وأمحادثات 

خالل    التعليمتاح  أ ▪ من  منصة  الالمجزأ 
من    على   يجسيكولو  استطاع  مرن  تدريب  توفير 

المتدربين وفق    حسبالتعلم    على  خالله  وتيرتهم، 
الخاص ف  جدولهم  االستقاللية  لهم  حقق    ي مما 

 التعلم.
سيكولو   ▪ منصة  ف  ي جاتسمت    ي بالسهولة 

مما   التعلم    ساعداالستخدام  من  المتدربين 
التعلم  استقاللية،ب محور  المتدرب  جعلت    ،حيث 

ببعض   على وشجعته   يقوم  ف  أن  المعلم    ي أدوار 
المواقف قدر    ،بعض  الثقة   اومنحه  ذلك    من  ويتفق 

دراسة    Serdyukova, and)مع 
Serdyukova,2013)    مبادئ على  تؤكد  والتي 

ديو   و Dewey وبياجيه  ي وفيجوتسك  ي نظريات 
Piaget وVygotsky  ، على مفهوم    والتركيز 

المستقل   ذاتي  و التعلم  أن  ا،  الموجه  يمكن  والذي 
 .لكترونيةبيئات التعلم اإل  خالليتحقق من 

البحث  تم  التي  النتائج  خالل  من   . توصيات 
 التوصيات استخالص  يمكن فإنه إليها  التوصل 

 : التالية
التدريس    - هيئة  أعضاء  التعليم  توعية  بفكرة 

استخدامهالمجزأ وآلية  منه  ، ،  أثناء    واالستفادة 
 عملية التدريس.

بأهمية - الطالب  توعية  على  التطبيقات    الحرص 
النقالة، والتي يمكن أن تيسر علىهم تعلم عديد من  

 .المهارات والخبرات، وتطور أدائهم المهني 
االستقاللي- بتنمية  الطالب    ةاالهتمام  لدي  الذاتية 

   لتهيئتهم لفكرة التعلم مدي الحياة.
ضوء النتائج يقترح البحث    على   البحوث المقترحة. 

 :يما يل يالحال
المتغير   أثر تناول  على  الحالي البحث  اقتصر -

 فمن  لذلك المعلمين أثناء الخدمة،  على المستقل 
 هذا المتغير  المستقبلية  البحوث تتناول  أن الممكن

اعداد الطالب المعلمين بكليات التربية   إطار  في
 النتائج اختالفالمحتمل  فمن والتربية النوعية،

 . الخبرة  ومستوي  العمر،  الختالف نظر ا
التعليم   أثر تناول  على  الحالي البحث  اقتصر -

 أن تتناوله  مستقل، ومن الممكن كمتغير المجزأ
بعض   مع تفاعله  إطار  في  مستقبلية أخري  بحوث

 الخصائص المعرفية واإلدراكية للطالب.
عليم  محاولة دراسة التعليم المجزأ كجزء من الت-

المدمج أو المقلوب وقياس أثره على بعض نواتج  
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التعلم األخرى مثل الكفاءة الذاتية واالنخراط في  
 التعلم والرضا التعليمي لدي طالب الجامعة.
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