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 بإستخدام السبورة الذكية استراتيجية مقترحة فى تدريس الصولڤيج اإليقاعى

Suggested Strategy for Teaching Rhythmic Solfeggio by 

Using the Smart Board 

 اعداد
 ميا عبد الكريم عبد السميع محمد عبده

رتجالباحثة دكتوراه  يقاع حركي وا  كمية التربية  - قسم التربية الموسيقية تخصص صولڤيج وا 
 جامعة بورسعيد -النوعية

 أ.د / أميرة سيد فرج
جامعة  -أستاذ الصولڤيج واإليقاع الحركي واإلرتجال والعميد األسبق لكمية التربية الموسيقية 

 حموان
 د/ سعيد محمد السعيد برغوث

 كمية التربية النوعية - قسم التربية الموسيقيةمدرس الصولڤيج واإليقاع الحركى واإلرتجال 
 جامعة بورسعيد -

 د/ مروة محمد مصطفى الطويل
 جامعة بورسعيد -كمية التربية النوعية  -مدرس الغناء بقسم التربية الموسيقية 
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 بإستخدام السبورة الذكية الصولڤيج اإليقاعىاستراتيجية مقترحة فى تدريس 
 إعداد

 أ/ ميا عبد الكريم عبد السميع محمد عبده
رتجال  يقاع حركي وا  جامعة  -كمية التربية النوعية -باحثة دكتوراه قسم التربية الموسيقية تخصص صولڤيج وا 

 بورسعيد
 أ.د / أميرة سيد فرج

 جامعة حموان -والعميد األسبق لكمية التربية الموسيقية أستاذ الصولڤيج واإليقاع الحركي واإلرتجال 
 د/ سعيد محمد السعيد برغوث

 جامعة بورسعيد -كمية التربية النوعية  -مدرس الصولڤيج واإليقاع الحركى واإلرتجال قسم التربية الموسيقية 
 د/ مروة محمد مصطفى الطويل

 جامعة بورسعيد -النوعية كمية التربية  -مدرس الغناء بقسم التربية الموسيقية 
 المستخمص:

يتناول ىذا البحث استخدام استراتيجية مقترحة في تدريس الصولڤيج اإليقاعي بإستخدام السبورة 
الباحثة من خالل عمميا بالتدريس لمرحمة التعميم األساسى أن ىناك بعض أوجو القصور فى  الحظتالذكية إذ 

تحقيق أىداف المادة مما دعا الباحثة يعوق عممية التدريس و  مماميارات تدريس فرع الصولڤيج اإليقاعى 
قياس فاعمية تطبيق استراتيجية مقترحة فى تدريس الصولڤيج اإليقاعى لمقيام بيذا البحث الذي ييدف إلي 

تفعيل ، وتعد أىمية البحث إلي تعتبر أحد أىم الوسائل األساسية لدى المعممينالتي  باستخدام السبورة الذكية
المجموعة يتبع ىذا البحث المنيج شبو التجريبي ذو ، و إستخدام السبورة الذكية لتحسين الصولڤيج اإليقاعى

 ألنوالمنيج الذي يتضح منو معالم الطريقة العممية في التفكير بصورة واضحة الواحدة ويقصد بو ذلك "
مختمف العوامل التي يمكن ان تؤثر يتضمن تنظيمًا لجمع البراىين بطريقة تسمح باختبار الفروض والتحكم في 

تكونت عينة البحث من معممي ج و لى العالقات بين االسباب والنتائإ والوصولفي الظاىرة موضوع البحث 
الذي تم تناولو من اإلطار التطبيقي لتخرج ويحتوي البحث عمي اإلطار النظري و التربية الموسيقية حديثي ا

 التوصيات.النتائج و ثم اختتم البحث بخالل جمسات تعميمية 
 الكممات المفتاحية:

 .السبورة الذكية، الصولڤيج اإليقاعى، استراتيجية مقترحة         
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Abstract: 
 This research deals with the use of a suggested strategy in the teaching 

of rhythmic sociology using the smart board. The researcher noted through her 

teaching of the basic education stage that there are some shortcomings in the 

teaching skills of the Rhythmic the Solfeggio, which impedes the process of 

teaching and achieving the objectives of the material. To evaluate the 

effectiveness of applying a proposed strategy in the teaching of Rhythmic 

Solfeggio using the smart board, which is one of the most important means for 

teachers, and the importance of research to activate the use of the smart board to 

improve the Rhythmic Solfeggio. This research follows the semi-empirical 

approach of the same group, which means "the approach, which is clear from the 

scientific method of thinking in a clear way because it includes a structured 

collection of evidence in a way that allows testing hypotheses and control the 

various factors that can affect the phenomenon of the subject of research and 

access to the relationships between Reasons and results The research sample 

consisted of the teachers of the newly graduated music education. The research 

includes the theoretical framework and the applied framework which was dealt 

with through educational sessions and concluded the research with the results 

and recommendations. 
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 -مقدمة: 
 فى الوقت نفسو تعمل عمىلتى تستخدم لتحقيق نتائج معينة و االستراتيجية ىى نمط من األفعال ا 

تعرف اإلستراتيجيات التدريسية بانيا مجموعة من تكنيكات تنفيذ الخطوات وقف تحقيق نتائج غير مطموبة، و 
 .(م2331، أحمد مرسى سعد) تستخدم فى التعمم

 وفيمتعد مادة الصولڤيج الغربى من أىم المواد الموسيقية التى تؤىل دارس الموسيقى إلى إستماع  
متالك وتحميل ، ى بناء متكامل وىو لغة الموسيقىفمادة الصولڤيج تعد بمثابة المبنة األساسية ف .المغةىذه  وا 
بالتبعية من فيم الفروع المختمفة اتقن مفرداتيا وبنودىا تمكن تمكن الدارس من مادة الصولڤيج و  فإذا

، "اإليقاع، المحن ىيوسيقى من خالل عدة بنود مختمفة و ، فالصولڤيج كمادة تيتم بتدريب دارس المىلمموسيق
 . (2ص، 0222، عبدالعزيز بدراوي ىشام) القراءة الصولڤائية وتدريب السمع

ىو الفرع الذى ييتم بتدريس األشكال ، و يج الغربىڤيج اإليقاعى من أىم فروع الصولڤيعتبر الصولو 
بين الميزان الموسيقى من ار نغمى وتم ىذا بالربط بين ىذه األشكال و إط فيصورة مجردة أو  فياإليقاعية 

يتم بناء تمرينات إيقاعية تستخدم فييا األشكال اإليقاعية ساس بالوحدة الزمنية داخميًا، و أجل مساعدة اإلح
متنوعة ثم تدرس ىذه التمرينات عمى أن تؤدى من قبل المعمم عند اإلمالء المختمفة مع الميزان بصورة 

 .(Richardson ,2004, P.21) مجردًا أو يؤدييا الطالب بإحدى اليدين اإليقاعي
لوسائل األساسية لدى تعتبر أحد أىم امن أحدث اإلكتشافات التعميمية، و تعد السبورة الذكية 

السبورة التقميدية إلى سبورة  وجى واالكتشافات الحديثة تم تطويرالمعممين، ومع تطور العصر التكنول
ا إلكترونية، ومرور ىذه الوسائل بعدة مراحل ابتدأت فى مدارسنا بالكتابة عمى الموح بالطباشير، لتنتقل بعدى

مييا عيكتب ة اخرى تسمى السبورة التفاعمية و ىى تعرف بالسبورة الذكية وتار إلى السبورة البيضاء الشييرة و 
أيضًا يمكن لممستخدم أن يكتب بيا عن طريق قمم خاص ليا، كما بإستطاعتو أن باألقالم القابمة لممسح، و 

أجيزة العرض ه مجيزة لإلتصال بالحاسب اآللى و ىذه الممحاا كتبو عن طريق ممحاه خاصة بيا و يمحو م
 األخرى.

تتطمب وظيفتو أن يكون عمى عى تام ، فعمم ىو أساس العممية التعميمية ومصدر لممعرفة المتجددةالم
، أن يكون رائدًا ثقافيًا لتالميذه، حتى يستطيع عميمية وقيمو وعاداتوالتة المجتمع، وفمسفتو التربوية و بثقاف
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فن التدريس فال يمكن أن تكون بدياًل عن دور المعمم فى التربية ميما تطورت الوسائل التعميمية و و 
 الموسيقية.

 مشكمة البحث:
الباحثة من خالل عمميا بالتدريس لمرحمة التعميم األساسى أن ىناك بعض أوجو القصور فى الحظت 

ميارات تدريس فرع الصولڤيج اإليقاعى لدى معممى التربية الموسيقية بمرحمة التعميم األساسى، مما يعوق 
ييدف إلى تدريس  ، مما دفع الباحثة إلى إعداد البحث الراىن والذيية التدريس وتحقيق أىداف المادةعمم

 الصولڤيج اإليقاعى باستخدام السبورة الذكية.
 تساؤالت البحث:

 ما التصور الستراتيجية مقترحة فى تدريس الصولڤيج اإليقاعى باستخدام السبورة الذكية؟ .2
 ما فاعمية تطبيق استراتيجية مقترحة فى تدريس الصولڤيج اإليقاعى باستخدام السبورة الذكية؟  .0

 أىداف البحث:
 يدف البحث إلى:ي

 .استراتيجية مقترحة فى تدريس الصولڤيج اإليقاعى باستخدام السبورة الذكيةتصميم برنامج يستخدم  .2
 قياس فاعمية تطبيق استراتيجية مقترحة فى تدريس الصولڤيج اإليقاعى باستخدام السبورة الذكية. .0

 أىمية البحث:
 ترجع أىمية البحث إلى: 
 .مقترحة فى تدريس الصولڤيج اإليقاعى باستخدام السبورة الذكيةاستراتيجية تفعيل إستخدام  .2
 إمداد اإلدارات التعميمية بأفكار جديدة لتنمية القدرات و الميارات فى التدريس لممراحل المختمفة. .0

 فرض البحث:
تفترض الباحثة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي واالختبار البعدي لصالح 

 باستخدام السبورة الذكية. اإليقاعيتدريس الصولڤيج  في 2020بار البعدي بنسبة االخت
 -حدود البحث:

 حدود مكانية: 
 أحد مدارس دولة الكويت.  



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يناير  -العدد الثالث عشر  –مجمة التربية النوعية 
 

1- 162 - | 
P a g e 

 حدود زمانية: 
 م.0223م / 0222العام الدراسى   

 إجراءات البحث:
 :منيج البحث

يتبع ىذا البحث المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة ويقصد بو ذلك " المنيج الذي يتضح 
يتضمن تنظيمًا لجمع البراىين بطريقة تسمح  ألنومنو معالم الطريقة العممية في التفكير بصورة واضحة 

الى  والوصولالبحث باختبار الفروض والتحكم في مختمف العوامل التي يمكن ان تؤثر في الظاىرة موضوع 
 .(32 ص، م2332، حطب أبو فؤاد، صادق آمال) ج"العالقات بين االسباب والنتائ

 :البحثعينة 
بعض معممى التربية الموسيقية بمرحمة التعميم األساسى ممن لم يمضى عمى تخرجيم عشرة أعوام و 

 إناث. 2ذكور و  4فرد منيم  20عددىم 
 :أدوات البحث

 السبورة الذكية.
 البرنامج.

 -:البحثمصطمحات 
 -:االستراتيجية

ىي "جميع اإلجراءات المحددة سابقًا التي يتبعيا المعمم بغرض تحقيق أىداف تعميمية معينة 
 وتقويميا"مخرجات تعميم محددة، وىذا يعني التخطيط الشامل لكيفية تنفيذ العممية التعميمية  إلى والوصول

 .(م0220، خميل حسين آمال)

 اإليقاعى: الصولڤيج
ىذا بالربط  وتمإطار نغمى  فيصورة مجردة أو  فيييتم بتدريس األشكال اإليقاعية  الذيىو الفرع 
بناء  ويتم داخميًا،الميزان الموسيقى من أجل مساعدة اإلحساس بالوحدة الزمنية  وبينبين ىذه األشكال 

يزان بصورة متنوعة ثم تدرس ىذه التمرينات تمرينات إيقاعية تستخدم فييا األشكال اإليقاعية المختمفة مع الم
 Richardson) اليدينمجردًا أو يؤدييا الطالب بإحدى  اإليقاعيعمى أن تؤدى من قبل المعمم عند اإلمالء 

,2004). 



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             
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 -السبورة الذكية :
 شو"  داتا " البيانات عرض وجياز الحاسوب أجيزة مع بالتوافق مسطحة، وتعمل إلكترونية "شاشة
Data Showضبطيا يمكن لمحاسوب، بحيث واضحة صورة وتقدم لمتعميم، قوية فعالة أداة إلى وتحوليا 

 حافظة من قمم واستخدام الحاسوب عمل في ويمكن التحكم الممس، وبواسطة الكبير، حجميا عمى ببساطة
، pixels (400 X 400إلى) تصل عالي   ونقاء الشاشة بوضوح عمى ما بدرجة تعرض أيضا وىي الذاتية القمم
 في سريع بشكل وتغييرىا الصفحات إيضاح المرء فيستطيع المستخدم، قبل من بالممس تعمل السبورة ىذه وألن

 يعرض عرض، بجياز مزودة وىي الممس، بمجرد أخرى تطبيقات أي أو البوربوينت، برامج رسوم عرض
 .(20 ص، العينين أبو ربى)المحمول" المحاضر كمبيوترك عمى األمر تنفيذ يتم أن بمجرد المتغيرة الصور

 -معممى التربية الموسيقية:
ن القائميم الطالب فى إحدى مؤسسات التعميم، و ىم األشخاص المكمفون رسميًا من قبل الوزارة بتعمي

ىم من خريجى إحدى الكميات المتخصصة ككمية التربية الموسسيقية أو بتدريس مادة التربية الموسيقية، و 
 .(0224، عطية محمد) التربية النوعية قسم التربية الموسيقية" كميات
 -الدراسات السابقة: أواًل 

 .(م0223، الجوير بنت أمانى) الدراسة األولى بعنوان "أثر استخدام السبورة الذكية عمى التدريس الجماعى"
السبورة الذكية فى ىدفت تمك الدراسة معرفة أثر استخدام برنامج حاسوبى متعدد الوسائط من خالل 

عينة  ، و تكونتيذات المرحمة االبتدائيةتنمية التحصيل وبعض ميارات التفكير المعرفية و االتجاىات لدى تمم
( طالبة مجموعة 42)، ( طالبة مجموعة تجريبية42إلى )قد تم تقسيميم ( طالبة و 22البحث من عدد )

، واسفرت النتائج إلى ان ن )تجريبية و ضابطة(ذو المجموعتي، واتبعت الدراسة المنيج التجريبى ضابطة
استخدام السبورة الذكية مناسب لبيئة العمل الجماعى و يساعد فى تنمية ميارات التفكير المعرفية و تفاعل 

 المتعممين فى الموقف التعميمى.
ربى لدى معممى الدراسة الثانية بعنوان "أثر برنامج مقترح لتحسين بعض ميارات التدريس لمادة الصولڤيج الغ

 (.0224، عطية محمد) التربية الموسيقية"



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
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 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             
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سية لدى معممى التربية ىدفت تمك الدراسة إلى إعداد برنامج مقترح لتحسين الميارات التدري 
وس تربية موسيقية أو معممة حاصمى عمى بكالوري( معمم و 22ت عينة البحث من عدد )، وتكونالموسيقية
المنيج الوصفى التحميمى عند إعداد قائمة الميارات التدريسية والمنيج التجريبى ، واتبعت الدراسة تربية نوعية

اسفرت النتائج إلى تحسين بعض ميارات د تطبيق البرنامج عمى عينة البحث، و ذو المجموعة الواحدة عن
حالية فى الدراسة الالتدريس لمادة الصولڤيج الغربى لدى معممى التربية الموسيقية و تتفق ىذه الدراسة مع 

 فى تحسين بعض الميارات التدريسية لمادة الصولفيج الغربى.عينة البحث و 
 التربية الموسيقية" معمميلتنمية قدرات  اآلليمقترح يستخدم الحاسب  تدريبيالدراسة الثالثة بعنوان "برنامج 

  .(م0220، الخطيب ميا)
التربية الموسيقية  فى المواد الموسيقية ىدفت تمك الدراسة إلى تنمية القدرات التدريسية لدى معممى 

إناث( من مدارس  2،ذكور 4معممين ) (22تكونت عينة البحث من عدد )ختمفة باستخدام الحاسب اآللى، و الم
تجريبى ذو المجموعة الواحدة،  ، واتبعت الدراسة المنيج الشبومختمفة داخل وخارج جميورية مصر العربية

عينة البحث فى االختبار القبمى ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات  اسفرت النتائج إلى وجود فروقو 
 البعدى لصالح اإلختبار البعدى.و 

 -ثانيا اإلطار النظري: 
 -االستراتيجية :

وتخرين المعمومات وحل يعرفيا فؤاد قالدة بأنيا "قاعدة تحكم اتجاه الفرد لالستماع والقراءة  
، قالدة فؤاد )لعمل مجموعات من القدرات التى تساعد عمى حل المشكالت"، أو ىى طريقة منظمة المشكالت
خطة معينة تتكون من مجموعة القواعد  تراتيجية بأنيا "يشير محمد المفتى إلى المقصود باإلسو  .(م2322
، أو ىى ببساطة مدخل عام لتعميم موضوع ما أو فى مجال دراسة ة التى تعنى بوسائل تحقيق ىدف ماالعام
وتعرف إحسان شعراوى اإلسترتيجية بأنيا "مجموعة من الخطوات التى  .(م2332، المفتي أمين محمد) ما"

نقصد بالخطوات فى ىذا المجال مجموعة االعمال التى تحدث أثناء ا المدرس فى تتابع زمنى معين، و يستخدمي
 .(م2320، شعراوي إحسان) التعميم و التعمم مثل إعطاء مثال أو إعطاء تعريف"

 -الصولڤيج : 
 لغة يج و تدريب السمع ىى المادة التى تعد الدارس لمتمكن من إتقان مفردات ڤتعتبر مادة الصول 

 تحميل.الموسيقى من قراءة وكتابة وآداء و تذوق و 
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 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             
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 في( بالفرنسية وتعنى الغناء وأصول وعناصر ونظريات الموسيقى والمعمومات Solfègeكممة )
 التيلمقراءة الوىمية  أسموب( وتعنى نظام أو Solféggio، وباإليطالية )(م0220، خميل آمال) التدريس

( يعنى Solfège. والمصطمح )(Yehhudi Menuhim, 1977, P.177) ائيةڤتستخدم فييا المقاطع الصول
 الموازين الموسيقية،اإليقاعات، المفاتيح  المسافات،القراءة والكتابة الموسيقية بمعنى دراسة  مبادئتعميم 

  .وغيرىاالموسيقية 
دراسة الموسيقى  فيكما انو من أىم األساسيات األولى  الموسيقية،وىو أيضًا عمم قراءة النغمات 

 فيواإللمام بالرموز والعالمات المستخدمة  صحيحة،عزفًا أوغناءًا لتدريب وتربية وسماع النغمات بطريقة 
 أحمد) تحكميا من حيث ضبط النغمات والقيم الزمنية من حيث الطول والقصر التيكتابة الموسيقى والقواعد 

 .(042 ص م،2330، بيومي
تكسب الطالب القدرة عمى قراءة وكتابة المدونات  التيىو "المادة  الصولڤيجوتذكر أميرة فرج أن 

 كما تعرفو أيضًا بأنو " .(م231١، فرج أميرة) "الموسيقية وترديدىا إما عن طريق الغناء أو عن طريق الكتابة
يختص بتزويد الطالب بجميع المعمومات  الموسيقى، ألنودراسة  فيغنى عنو  فرع من الفروع الموسيقية ال

يقاعاً تمكنو من قراءة وغناء النوتة الموسيقية لحنًا  التي ، فرج أميرة) "ثم تدوين ما يتم التعرف عميو ،وا 
 .(م2312

 -يج :لڤالتعريف اإلجرائى لمصو
 "ىو العمم المسئول عن تعميم مبادىء وأساسيات الموسيقى من إيقاعات ونغمات ومفاىيم موسيقية". 

 : (م0220، خميل آمال) يج الغربيلڤأىداف مادة الصو
 أن يتعرف الدارس عمى عناصر المغة الموسيقية قراءة و كتابة بصورة مبسطة. .2
 تنمية التذوق الموسيقى. تدريب حاسة السمع إلدراك العناصر المكونة لمموسيقى و .0
 تنمية القدرة عمى اإلبداع الموسيقى. .١
  تنمية القدرة عمى التذكر و التخيل. .4

 -الصولڤيج اإليقاعى: 
 -تعريف اإليقاع: 

 اإليقاع يعنى ما يتصل بالشق الزمنى لمموسيقى وينظميا من حيث الطول والقصر وتنظيم النبر 
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 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             
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والوحدة الموسيقية والعالمات اإليقاعية بما فييا السرعة والميزان والسكتات ويؤدى ىذا التنظيم إلى تجميع ىذه 
 .م(0220)آمال خميل، عصرالتأليف الموسيقى تبعًا لكل طابع ولكل  مبادئتكوينات عمى أساس  فيالعناصر 

التعبيرعن اإليقاع بعدة وسائل منيا التصفيق والتنقير ويعتبر اإليقاع من العوامل التى تؤثر فى الجسم ، ويمكن 
 .(م2312أميرة فرج، ) والمشى والحركة الجسمية

وتعرف سعاد حسنين اإليقاع بأنو " تقسيم األزمنة تقسيمًا منظمًا ذو مدلول يختمف من حيث الطول 
حات إيطالية وىذا يعطى والقصر إختالفًا نسبيًا وىو تحديد حركة األلحان من حيث السرعة والبطء بإصطال

 .(م2330، حسنين سعاد) القيمة الزمنية المطمقة لمرموز اإليقاعية عمى إختالف أشكاليا"
 التعريف اإلجرائى لإليقاع:

، ويحدد بأشكال موسيقية تسمى األصوات عمى مدار الزمن الموسيقى"ىو اإلختالف فى المدة بين 
 العالمات اإليقاعية ولكل منيا زمن محدد".

 - :الذكيةالسبورة 
م من قبل كل من ديفيد مارتن وزوجتو نانسي 2321بدأ التفكير في تصميم الموحة الذكية في عام 

المتحدة األمريكية، وبدأت  والوالياتنولتون في إحـــــدى الشركات الكبرى الرائدة في تكنولوجيا التعميم في كندا 
ثم كان اإلنتاج الفعمي ألول لوحة ذكية من قبل شركة سمارت في  تتواصل،األبحاث عمى جـدوى المـوحة الذكية 

وقد مرت السبورة الذكية بمراحل تطوير عديدة خالل السنوات األخيرة حتى أصبحت كما نراىا  م،2332عام 
 .(م0223، الحميد عبد فاطمة) حالياً 

األمريكية أدى إلى  "Intelم شكمت شركة سمارت تحالفًا استراتيجيًا مع شركة إنتل "2330عام  في
سعت الشركة  وقد سمارت،األسيم فى شركة إنتل  وممكيةالتسويق المشترك  وجيودتطوير المنتجات المشتركة 

التنفيذى "رأينا منذ أن تم  والرئيسديفيد مارتن المؤسس المشارك لشركة سمارت  وقاللتمبية الطمب العالمى 
مية السبورة العمالء الذين يقدرون أى وعددفى عممية التعميم  وفعالةإصدار أول سبورة ذكية أنيا مجزية 

أيضًا  Notebook  م تم تطوير النظام ليس فقط عمى الحاسوب بل عمى2332فى عام الذكية فى إزدياد. و 
 م تم بيعيا فى األسواق.2333وفى عام 

م. وفى عام 022١م أدخل التسجيل والصوت إلى السبورة الذكية وتم تسويقو عام 0222وفى عام 
الذى يتيح لممستخدمين التعامل  م كشف النقاب عن الئحة السبورة الذكية الالسمكية ، قرص الحاسوب0220

نشاء وحفظ المالحظات و تحديد الكائنات التى تظير عمى الشاشة، و و   بدء تشغيل التطبيقات.ا 



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ
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 أوصمت سمارت و  ،بورة ذكية فى منطقة الشرق األوسطس 1222م تم بيع اكثر من 0220فى العام و 
، واستمرت خطوات تطوير البرمجياتتصميم االجيزة و الكتابة الذكية عن طريق تحسين و  صقل ألواحتطوير و 
، الرشيدي شقران) اإلضافة لمسبورة الذكية لتصل إلى الشكل االخير المستخدم فى الوقت الراىنالتطوير و 
 .(م0220

 مفيوم السبورة الذكية:
عن وسيمة عرض كبيرة مرتبطة بجياز الحاسوب و جياز عرض يعرض سطح السبورة الذكية عبارة  

 المكتب لجياز الحاسوب عمى السبورة و يتم التخطيط بعناصر السبورة بإستخدام أقالم خاصة أو بالممس
(Campbell, C, 2010).  

بين ىى وسيمة لمتفاعل سبورة بيضاء بسيطة تعمل بالممس و يعرفيا الفرماوى بأنيا "عبارة عن و 
مس المعمم و المتعمم بطريقة شيقة وممتعة بحيث تشد إنتباه المتعمم طوال الحصة ويقوم المعمم ببساطة بم

 .(selfaramawy/topics/73130/posts/146625 م،0222الفرماوى، ) الكمبيوتر" السبورة ليتحكم بجميع تطبيقات
ا يتم التعامل معيا بالممس كمو ورة يكتب عمييا بشكل إلكترونى، وتعرفيا أمل سويدان بأنيا "سب

عن شاشة  ىى عبارةمم و بأدوات التأشير المختمفة، و التفاعل معيا أيضًا بالقتستخدم لمتطبيقات الحاسوبية، و 
، سويدان امل)حفظو بأكثر من طريقةلرجوع إلى المحفوظ بيا بعد ذلك و يمكن اتحتفظ بما يكتب عمييا و 

 .(م0222
من الموحات أو السبورات البيضاء التى يتم التعامل معيا بالممس ويتم تعرف أيضًا بأنيا "نوع خاص و  

ى وفى اإلجتماعات تستخدم فى الصف الدراسشة الحاسوب من تطبيقات متنوعة، و إستخداميا لنقل ما عمى شا
تتيح إمكانية حفظ الممفات المختمفة ل اإلنترنت و الندوات وورش العمل وفى التواصل من خال والمؤتمرات و 

رسال ما تم شرحو لآلخرين عن طريق البريد اإللكترونى فى الن صية والصوتية والصور وتنظيميا وطباعتيا وا 
الزمان، كما انيا تتميز بإمكانية إستخدام من الحضور إلى الغرفة الدراسية وفى نفس المكان و عدم تمكنيم 
 ، ص0223عبود،  )حارث تمكن من اإلبحار فى اإلنترنت بكل حريةو  Microsoft Officeمعظم برامج 

003). 
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 -مسميات السبورة الذكية:
سرايا مجموعة متنوعة من المسميات التى اطمقتيا الشركة الموزعة لمسبورة الذكية عادا لقد حدد  

 :(م0222، سرايا عادلىي )و 
 Smart Boardالسبورة الذكية  .2
 Interactive Explicating boardشاشة التشرح التفاعمى  .0
 Interactive touch screenشاشة الممس التفاعمى  .١
 Electronic board / Screenشاشة / السبورة اإللكترونية  .4
 Digital board / Screenالشاشة / السبورة الرقمية  .0
 Interactive White boardالسبورة البيضاء التفاعمية  .2

 -التعريف اإلجرائى لمسبورة الذكية:
كبة التطور ذلك لمواالطباشيرية والسبورة البيضاء و  الحديث لمسبورة "السبورة الذكية ىى التطور 

ة و يتم ىى عبارة عن شاشة كبيرة عمى شكل سبورة بيضاء تعمل بالممس أو بأقالم خاصالتكنولوجى السريع، و 
 اد".األيبأجيزة التابمت و  ىى تشبو فى إستخداميالكتابة عمييا بطريقة إلكترونية و اتوصيميا بجياز الحاسوب و 

 :الذكيةفوائد السبورة 
عمى كل من الطالب ة  وتسيل التعميمية،تدعم العممية  التيإن لمسبورة الذكية العديد من الفوائد  

 :كاآلتي وىيعن بعض فوائدىا  وسأتحدث التعميمية،المعمم سير العممية 
 :(م0222، الزعبى شيخة) بعض فوائد السبورة الذكية وىذه
 المتعممين. اىتمامإن السبورة الذكية تثير  .2
 زيادة خبرة المتعمم. فيتساىم  .0
 تقوم بتفعيل الخبرات التعميمية. .١
 من طرق التدريس. وتنوعتزيد  .4
من خالل الممف المخزن بالسبورة  تفاصيمو،بكل  تزويد الطالب الغائب بنسخة شرح الدرس .0

 التفاعمية.
التفاعل داخل الحصة الدراسية  وزيادةشد انتباه الطمبة من خالل  الدراسيتساعد عمى إدارة الفصل  .2

 .والطمبةسواء بين الطمبة بعضيم البعض أو بين المعمم 
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مما يساعد عمى استثارة الدافعية  ومشوقلمسبورة الذكية القدرة عمى عرض الدروس بشكل جميل  .1
قباليملدى الطمبة   أكبر.عمى التعمم بشكل  وا 

سبورة ذات إمكانات كبيرة عمى  فيي حصرىا،لمسبورة الذكية فوائد متعددة ال نبالغ إذا ذكرنا أنو من الصعب 
لذلك فإن اقتناءىا  ككل، والتعميم والمتعمممذىمة عمى المعمم  وعوائدالرغم من بساطة فكرتيا لكنيا ذات نتائج 

، سماحة )أشرف واعد ومستقبلقى بنا نحو تقدم من شأنو أن ير  والجامعاتجميع المدارس  فيكوسيمة تعميمية 
activboard.html--environments/254-academy.com/immersive-arab-ttp://www.elearningh). 

 مكونات السبورة الذكية:
منيا بشكل كبير حيث أنيا تنقسم إلى  االستفادةإن لمسبورة الذكية مكونات عديدة حيث يمكن  

 ".Softwareقياسية أو برمجية " ومكونات  Hardwareأيضًا بالمكونات المادية  وتسمىمكونات أساسية 
 :"Hardwareأوال المكونات األساسية أو المادية "
 العرض و المشاركة لممادة العممية.شاشة السبورة الذكية : لمتمكين من 

 القمم : لمتمكين من الكتابة المباشرة عمى شاشة السبورة الذكية أثناء إجراء األنشطة.
 .Smart Pen Trayالدرج الخاص باألقالم و األدوات و يسمى 

 .USBمكان توصيل كابل 
 التعميمات.لتحكم بموحة المفاتيح و الفأرة و أزرار ا

 مكان وضع األقالم.
 ىو مزود بمستشعرات الممس.سطح الجياز و 

 مكان مخصص لتثبيت أدوات إضافية فى الجياز.
 :وىناك بعض الممحقات القياسية وىى كاآلتى

ذا كان الكابل ليس طوياًل بما يكفى فإنو يمكنك أمتار، و  0ن ال يزيد طول الكابل عن يجب أ: و  USBكابل  ا 
 .USBلتمديد اتصال   Smartالعممى من   USBاستخدام محول يعمل كناقل مثل كابل تمديد 

 أقالم ممونة.
 .(م0222، الزعبى شيخة) أو ممحاه ماسحة

 : "Softwareثانيا المكونات البرمجية "
 ىى:خاصة إلنتاج الدروس التفاعمية و  لممكونات البرمجية برامج 

http://www.elearning-arab-academy.com/immersive-environments/254--activboard.html
http://www.elearning-arab-academy.com/immersive-environments/254--activboard.html
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يستخدم إلعداد دروس تفاعمية، ىو من أىم برامج السبورة الذكية و : و  Notebookبرنامج دفتر المالحئات 
 ىو يشبو إلى حد كبير برنامج الباوربوينت لكنو يمتاز بخصائص تميزه عنو كإمكانية تحريك الصور مثاًل.و 

عند تشغيمو يقوم بتسجيل كافة اإلجراءات التى يسجميا المعمم عمى الشاشة : و Recorderبرنامج المسجل 
 مع الصوت.

: يقوم بتشغيل ممفات الفيديو الموجودة عمى جياز الحاسب سواء التى Video Playerبرنامج مشغل الفيديو 
ن اإلنترنت أو البرامج التعميمية، كما يتيح البرنامج تم تسجيميا من خالل السبورة نفسيا أو التى تم حفظيا م

 (.م0223، سرايا عادل)الرسم فوق الفيديوالكتابة و 
يمكن من ح الموجودة عمى السبورة الذكية و لوحة المفاتيىى عبارة عن : و  Screen Keyboardبرنامج 

تابة مطبوعة فى جياز الكمبيوتر تحويل خط اليد من السبورة الذكية إلى خط كخالليا طباعة األرقام والرموز و 
 م(.0223)فاطمة عبد الحميد،  بالتالى عند طباعتيا تطبع كإنيا من جياز الكمبيوتر مباشرةو 

 : يستخدم لتغيير لون أو حجم خط الكتابة. Control Panelبرنامج 
ومنيا  Office من الممكن استخدام اى تطبيق من تطبيقات الكمبيوتر عن طريق الممس كتطبيقات األوفيس 

 م،0222الفرماوى، ) الباوربوينت واإلكسل والوورد وبرامج اإلنترنت
selfaramawy/topics/73130/posts/146625.) 

 ثالثا البرنامج المعد:
 الجمسة األولى
 : التعرف عمى السبورة الذكية. موضوع الجمسة

 أساليب التدريس المستخدمة:
 ، إسموب العرض أو البيان العممى.الطريقة الوصفية 

 األىداف اإلجرائية:  
 :مم التربية الموسيقية قادرًا عمىفى نياية الجمسة يكون مع

 التعرف عمى السبورة الذكية. .2
 السبورة الذكية.التعرف عمى مكونات  .0
 فتح و غمق السبورة الذكية. .١
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 :الوسائل التعميمية
 .السبورة الذكية 

 الخطوات التنفيذية لمجمسة:
 التمييد:

 قامت الباحثة بتوضيح عنوان البحث وأىدافو وأىميتو. -
 اليدف منيا.ح عدد الجمسات وموضوع كل جمسة و قامت الباحثة بتوضي -

 :الدرس األساسي
 التدريب األول:

 أوضحت الباحثة أىمية السبورة الذكية فى العممية التعميمية عامة وفى حصة التربية الموسيقية خاصة. -
قامت الباحثة بشرح كيفية فتح السبورة الذكية من خالل جياز الكمبيوتر الخاص بالسبورة ثم تشغيل  -

 جياز البروجيكتور المتصل بيا.
من خالل غمق جياز الكمبيوتر المتصل بيا ثم غمق قامت الباحثة بشرح كيفية غمق السبورة الذكية  -

 جياز البروجيكتور المتصل بيا.
 طمبت الباحثة من عينة البحث فتح و غمق السبورة الذكية. -

 :التنويع )الخاتمة(
عن فوائدىا لتنمية  ىميتيا والبحثأبحث ذكر مكونات السبورة الذكية و طمبت الباحثة من عينة ال

 المعمومات لدييم.
 :ق والتقييمالتعمي

غمق بحث عمى السبورة الذكية ومكوناتيا وكيفية فتح و تعرف معممى التربية الموسيقية عينة ال
 السبورة الذكية.

 التقويم:
 طمبت الباحثة من عينة البحث بمشاىدة بعض الفيديوىات من خالل االنترنت عن السبورة الذكية.

 انيةالجمسة الث
 السبورة الذكية.موضوع الجمسة: التعرف عمى برامج 

 أساليب التدريس المستخدمة:



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يناير  -العدد الثالث عشر  –مجمة التربية النوعية 
 

1- 172 - | 
P a g e 

سموب العرض أو البيان العممى.  الطريقة الوصفية وا 
 األىداف اإلجرائية:

 :مم التربية الموسيقية قادرًا عمىفى نياية الجمسة يكون مع
 التعرف عمى برامج السبورة الذكية. .2
 التعرف عمى أىمية كل برنامج. .0
 استخدام برامج السبورة الذكية. .١

 -الوسائل التعميمية :
 اوراق عمل تحتوى عمى اسم كل برنامج و اىميتو. –السبورة الذكية 

 -الخطوات التنفيذية لمجمسة :
 -التمييد :

 تناقشت الباحثة مع عينة البحث حول البرامج اليامة التى تساعد فى العممية التعميمية. -
 الدرس األساسي:
 :التدريب األول

نامج مسئول عن كتابة وىو بر  Notebookأوضحت الباحثة كيفية تشغيل برنامج دفتر المالحظات  -
عداد دروس تفاعمية لمسبورة الذكية.المالحظات و   ا 

وكيفية تسجيل االجراءات التى يسجميا  Recorderأوضحت الباحثة كيفية تشغيل برنامج المسجل  -
 المعمم عمى السبورة الذكية و حفظيا.

وتشغيل ممفات الفيديو من  Video player باحثة كيفية تشغيل برنامج مشغل الفيديو أوضحت ال -
أيضًا كيفية و  usb flash driveخالل جياز الحاسب اآللى المتصل بالسبورة وتشغيل فيديو من خالل 

من االنترنت  onlineعرضو ن االنترنت عمى السبورة الذكية و م  YouTubeتحميل فيديو من موقع 
 عمى السبورة الذكية. مباشرةً 

فى عرض فيديوىات خاصة بتعميم  Video playerأوضحت الباحثة أىمية برنامج مشغل الفيديو  -
 الموسيقى أو عرض أفالم كارتونية موسيقية قصيرة خالل الحصص الدراسية.

قشة فى طمبت الباحثة من عينة البحث التفاعل مع السبورة الذكية وتجربة البرامج السابق ذكرىا والمنا -
 أىميتيا وكيفية توظيفيا فى التربية الموسيقية.



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :لتدريب الثانىا
 عرضت الباحثة بعض البرامج التى تساعد فى إعداد الدرس أو شرح الدرس من خالل السبورة الذكية. -
الذى يتم من خاللو تحويل خط اليد عمى  Screen Keyboardأوضحت الباحثة أىمية برنامج  -

 السبورة الذكية إلى خط مطبوع فى جياز الكمبيوتر.
الذى يساعد فى تغيير لون و حجم الكتابة عمى   Control Panalأوضحت الباحثة أىمية برنامج -

 السبورة الذكية.
 طمبت الباحثة من عينة البحث تجربة البرنامجين السابقين عمى السبورة الذكية. -

 التنويع )الخاتمة(:
تكار استخدام البرامج السابق عرضيا واببحث التفاعل مع السبورة الذكية و طمبت الباحثة من عينة ال

 حفظيا عمى السبورة الذكية.عروض مشوقة و 
 التعميق والتقييم:

الرضا فى اكتساب المعمومات ظيور السعادة و التربية الموسيقية بالتفاعل الجيد و  قام معممى
 رات الجديدة والتفاعل مع السبورة الذكية أثناء الجمسة بشكل إيجابى.والميا
 التقويم:

عن أحد دروس مرحمة التعميم االساسى  Power Pointتحضير عرض بسيط من خالل برنامج 
 لعرضو عمى السبورة الذكية.

  ثالثةالجمسة ال
 يج اإليقاعى.ڤلمصول Rhythm Trainerموضوع الجمسة : برنامج 

   -: اإلجرائيةاألىداف 
 فى نياية الجمسة يكون معمم التربية الموسيقية قادرًا عمى:

 واستخدامو من خالل السبورة الذكية. Rhythm Trainerيتعرف عمى برنامج  .2
 .Rhythm Trainerيفتح و يغمق برنامج  .0
 من خالل السبورة الذكية. Rhythm Trainerيؤدى التمارين اإليقاعية عمى برنامج  .١

 التدريس المستخدمة:أساليب 
سموب العرض أو البيان العممى.طريقة المحاولة و طريقة المحاضرة و    الخطأ وا 



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ائل التعميمية:الوس
 جياز األيباد. –السبورة الذكية  

 الخطوات التنفيذية لمجمسة:
 التمييد:

 عالمة إيقاعية.السكتات الموسيقية لكل موحة اإليقاعية الخاصة بالنوار و قامت الباحثة بمراجعة ال -

 انضكتبث انًىصٍقٍت( انهىحت اإلٌقبعٍت و١شكم سقى )

 -الدرس األساسي :
 يج اإليقاعى.ڤلمصول Rhythm Trainerبرنامج 

اوضحت الباحثة طريقة فتح البرنامج من خالل السبورة الذكية ثم اوضحت اليدف منو فى تحسين ميارة  -
 الصولفيج اإليقاعى.

 التى تحتوى عمى الكثير من التمارين اإليقاعية المتدرجة.الرئيسية لمبرنامج و احثة الصفحة عرضت الب -

 
 Rhythm Trainerانصفحت انشئٍضٍت نبشَبيح  (٢شكم سقى )



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :التدريب األول
 قامت الباحثة بتدريب معممى التربية الموسيقية عمى كيفية اختيار التمرين اإليقاعى. -
ذلك لنقر التمرين عميو بالممس من خالل اسفل التمرين و  ظير صفحة بيا التمرين اإليقاعى ومربعت -

 شاشة السبورة الذكية.
 يستمع المعمم الى التمرين مرة من خالل البرنامج ثم يقوم بنقر التمرين االيقاعى كاماًل. -

 
 ( تًشٌٍ إٌقبعى٣شكم سقى )

نامج إلى تمرين عند النقر بطريقة صحيحة تظير دوائر خضراء صغيرة أسفل اإليقاع ثم ينتقل البر  -
 جديد.

فى نياية التمرين  Xعالمة  ثم تظير ئعند النقر بطريقة خاطئة تظير دائرة حمراء أسفل اإليقاع الخاط -
 يعاد التمرين تمقائى مرة اخرى حتى يتم اإلجابة عميو بطريقة صحيحة.االيقاعى و 

 
 ( شكم انتًشٌٍ عُذ االخببت بطشٌقت خبطئت٤شكم سقى )



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :التدريب الثانى
 عرضت الباحثة بعض التمارين اإليقاعية عمى السبورة الذكية ثم طمبت من عينة البحث آدائيا. -
 قامت الباحثة بتصحيح بعض االخطاء لعينة البحث أكثرىا عدم انتظام الزمن أثناء النقر. -

 :التنويع )الخاتمة(
 التمرين .قامت الباحثة بتوزيع تمارين إيقاعية فى أوراق وطمبت من كل معمم نقر 

 :التعميق والتقييم
وتحسين ميارة  Rhythm Trainerأظير معممى التربية الموسيقية سعادتيم باستخدام برنامج 

 الصولفيج اإليقاعى لدييم.
 :التقويم

 سجل النتائج.إلجابة عمى التمارين االيقاعية و قم بتحميل البرنامج عمى الياتف و قم با
  رابعةالجمسة ال

 إيقاعى "وحدة النوار". يجڤلصو  :موضوع الجمسة
 :أساليب التدريس المستخدمة

 الطريقة الوصفية وطريقة العرض أو البيان العممى. 
 األىداف اإلجرائية: 

 فى نياية الجمسة يكون معمم التربية الموسيقية قادرًا عمى:
 ينقر العالمات اإليقاعية بشكل صحيح. .2
 اإليقاعية.يظير النبر القوى عند تنقير العالمات  .0

 :الوسائل التعميمية
 جياز األيباد. –السبورة الذكية  

 :ةالخطوات التنفيذية لمجمس
 :التمييد

 عرضت الباحثة من خالل السبورة الذكية الموحة اإليقاعية و مراجعتيا مع عينة البحث. -



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( انهىحت اإلٌقبعٍت٥شكم سقى )

 الدرس األساسي:
 : التدريب األول

 تمارين إيقاعية من خالل السبورة الذكية مع إظيار النبر القوى فى بداية كل مازورة.دونت الباحثة  -

 
 ( تًشٌٍ إٌقبعى٦شكم سقى )

لكن ظيرت بعض األخطاء فى آداء النبر القوى فى بداية كل عينة البحث التمارين اإليقاعية و أدى  -
 مازورة.

 .تواجده فى كل مازورة أماكنح النبر القوى الخاص بكل ميزان و قامت الباحثة بتوضي -
الميزان الثالثى يكون النبر القوى عمى النوار االول من كل مازورة، أما الميزان الرباعى الميزان الثنائى و  -

 الثالث من المازورة.النبر القوى عمى النوار األول و  فيكون
 قامت الباحثة بآداء التمارين اإليقاعية مرة أخرى. -
 اإليقاعية بالنبر القوى بطريقة صحيحة.أدى عينة البحث التمارين  -
طمبت الباحثة من بعض عينة البحث ابتكار تمارين إيقاعية و تدوينيا من خالل السبورة الذكية ووضع  -

 النبر القوى فى أماكنو الصحيحة ثم طمبت من البعض اآلخر آداء ىذه التمارين.
 التنويع )الخاتمة(:

 وبطاقات بيا الميزان قامت الباحثة بتوزيع بطاقات عمى عينة البحث مدون فى كل بطاقة عالمة إيقاعية 



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النبر القوى.مارين إيقاعية وتحديد الميزان و بطاقات بيا عالمة النبر القوى ثم طمبت منيم تكوين تالموسيقى و 
 التعميق والتقييم:

استخدام النبر القوى فى تذكر المعمومات الموسيقية و أظير بعض عينة البحث فى بداية الجمسة صعوبة 
 أماكن تواجده طبقًا لمميزان الموسيقى المستخدم.و 

 التقويم:
لمصف الثالث يقاعية لمصف السادس اإلبتدائى و ابتكر تمارين إيقاعية بسيطة تصمح لتدريس العالمات اإل

 اإلعدادى  مع وضع النبر القوى بيا.
  خامسةالجمسة ال
 يج إيقاعى "وحدة النوار بوانتيو".ڤصول جمسة :موضوع ال

 -أساليب التدريس المستخدمة :
 الطريقة الوصفية وطريقة العرض أو البيان العممى. 

   -: األىداف اإلجرائية
 :مم التربية الموسيقية قادرًا عمىفى نياية الجمسة يكون مع

 يسترجع الموحة اإليقاعية المركبة. .2
 بشكل صحيح.ينقر العالمات اإليقاعية  .0
 يساير الوحدة الزمنية بانتظام عند آداء التمارين اإليقاعية. .١

 الوسائل التعميمية:
 جياز األيباد. –السبورة الذكية  

 الخطوات التنفيذية لمجمسة:
 التمييد:

 مشتقاتو. موحة اإليقاعية لمنوار بوانتيو و عرضت الباحثة من خالل السبورة الذكية ال -



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             
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 اإلٌقبعٍت انخبصت ببنُىاس بىاَتٍّ( انهىحت ٧شكم سقى )

 الدرس األساسي:
 : التدريب األول

عرضت الباحثة الموحة اإليقاعية لمنوار بوانتيو عمى السبورة الذكية ثم طمبت من عينة البحث آدائيا  -
 بالتصفيق.

 .    استرجعت الباحثة مع عينة البحث الميزان المركب -

 
 ( انًٍزاٌ انًشكب٨شكم سقى )

 الباحثة لعينة البحث استخدام اصابع اليد اليسرى فى آداء التمارين لتحديد زمن كل كروش.اوضحت  -
 دونت الباحثة تمرين إيقاعى من خالل السبورة الذكية. -

 
 ( تًشٌٍ إٌقبعى٩شكم سقى )

 فى الزمن.اء فى آداء العالمات اإليقاعية و لكن ظيرت بعض األخطى عينة البحث التمرين اإليقاعى و أد -
 الباحثة بآداء التمرين اإليقاعى عدة مرات ثم طمبت من العينة آدائو معيا. قامت -

طمبت الباحثة من عينة البحث آداء تمرين إيقاعى بنفس طريقة أداء التمرين االول مع تصحيح  -
 االخطاء ليم. 



 اصتشاتٍدٍت يقتشحت فى تذسٌش انصىنڤٍح اإلٌقبعى بإصتخذاو انضبىسة انزكٍت 
 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             
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 ( تًشٌٍ إٌقبعى١١شكم سقى )

 أدى عينة البحث التمرين اإليقاعى بطريقة صحيحة. -
من بعض عينة البحث ابتكار تمارين إيقاعية عمى وحدة النوار بوانتيو و تدوينيا من طمبت الباحثة  -

 خالل السبورة الذكية ثم طمبت من البعض اآلخر آداء ىذه التمارين.
 التنويع )الخاتمة(:

قامت الباحثة بتوزيع بطاقات تحتوى عمى العالمات اإليقاعية لمنوار بوانتيو عمى عينة البحث ثم 
 تكوين تمارين إيقاعية وتحديد النبر القوى. طمبت منيم

 :التعميق والتقييم
أظير بعض عينة البحث فى بداية الجمسة صعوبة فى تذكر الميزان المركب و وحدة النوار بوانتيو 

 ولكن فى نياية الجمسة قاموا بآداء المطموب منيم بطريقة صحيحة.
الموسيقية التى تم التعرف عمييا فى الجمسات سيولة التعامل مع السبورة الذكية ومع  البرامج 

 السابقة و لوحظ زيادة فى التفاعل خالل الجمسة و عدم تكرار األخطاء السابقة و خاصة فى ابتكار األلحان.
  -التقويم :

ابتكر وسيمة تعميمية او لعبة تصمح لتدريس العالمات اإليقاعية بطريقة مشوقة لمطمبة فى مرحمة 
 التعميم األساسى.

 نتائج البحثرابعًا 
تفترض الباحثة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي واالختبار البعدي لصالح  .2

 باستخدام السبورة الذكية. اإليقاعيتدريس الصولڤيج  في 2020االختبار البعدي بنسبة 
الغربى: لمتحقق من  ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بتقسيمو تبعًا لبنود الصولڤيج

 صحة كل بند عمى حدًا:
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 يصطفى انطىٌم إعذاد/ أ.د / أيٍشة صٍذ فشج، د/ صعٍذ يحًذ انضعٍذ بشغىث، د/ يشوة يحًذ

 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             
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 (١خذول سقى )

ٌىضح انفشوق راث انذالنت اإلحصبئٍت بٍٍ يتىصطبث انعٍُت انبحثٍت َحى االختببساث انقبهٍت وانبعذٌت نبُىد يبدة انصىنڤٍح انغشبى )ٌ 

 =١٢) 

 بُىد انصىنڤٍح انغشبً
 انبعذي انقبهً

 دالنت ث
َضبت 

 ع± س ع± س انتحضٍ

 ١٩١.٣ دال **١٩.٥٥٨ ١.٦٢ ٧.٧٥ ١.٤٩ ٢.٦٧ انصىنڤٍح اإلٌقبعً

 ١.222=   2.22ت الجدولية عند    0.022=  2.20ت الجدولية عند 
 2.22**: دال عند      2.20*: دال عند 

، ونالحظ من ىذا حراف المعياري لمصولفيج اإليقاعىيوضح الجدول السابق متوسطات الدرجات واإلن
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب اإلختبار القبمى ومتوسط رتب اإلختبار البعدى  الجدول أنو توجد

( لصالح متوسط رتب اإلختبار البعدى، مما يدل عمى تحسين الصولڤيج اإليقاعى 2.20عند مستوى داللة )
 .ىر البعدى عنو فى اإلختبار القبملدى معممى التربية الموسيقية )عينة الدراسة( فى اإلختبا

 
( : ٌىضح انفشوق راث انذالنت اإلحصبئٍت بٍٍ يتىصطبث انعٍُت انبحثٍت َحى االختببساث انقبهٍت ١١شكم سقى )

 وانبعذٌت نهصىنڤٍح اإلٌقبعى.

 التوصيات:
 ، توصي الباحثة بمجموعة من التوصيات ىي:ائج التي أسفر عنيا البحث الحاليفي ضوء النت

  بحجرة التربية الموسيقية فى كل مدرسة.اإلىتمام بتوفير السبورة الذكية 
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 أ/ يهب عبذانكشٌى عبذانضًٍع يحًذ عبذِ             
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 باألخص السبورة الذكية وتوظيفيا فى يثة و اإلىتمام بتدريب المعممين عمى استخدام التكنولوجيا الحد
 العممية التعميمية.

  الصولڤيج اإليقاعي بإستخدام السبورة الذكية.اإلىتمام بتحسين 
  المختمفة و ربطيا بالسبورة الذكية.عمل أبحاث و رسائل عممية فى التخصصات الموسيقية 
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