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الحاسوب في تعلم طلبة معھد الدراسات  استخدامأثر
  الموسیقیة مادة النظریات الموسیقیة

  
  جامعة دیالى /  األساسیةكلیة التربیة                                          سماح حسن فلیح       . م.م
  

  : ملخص البحث 
ب走ة معھ走د الدراس走ات استھدف البحث الحالي تعرف اثر استخدام الحاسوب في تعل走م طل  

  . الموسیقیة مادة النظریات الموسیقیة 
تكون مجتمع البحث من طلبة المرحل走ة األول走ى ف走ي معھ走د الدراس走ات الموس走یقیة الب走الغ   
) ١٥(طالب走走اً ت走走م ت走走وزیعھم عش走走وائیاً ال走走ى مجم走走وعتین األول走走ى تجریبی走走ة مكون走走ة م走走ن ) ٣٠(ع走走ددھم 

) ١٥(لحاس走وب والثانی走ة ض走ابطة مكون走ة م走ن طالباً درست بأستخدام البرنامج التعلیمي المع走د با
  . طالباً درست بالطریقة التقلیدیة 

ذات ) التجریبی走走走ة –الض走走走ابطة (اس走走走تخدم الباح走走走ث الم走走走نھج التجریب走走走ي ذا المجم走走走وعتین   
وبعد المعالجة االحصائیة استعرض الباح走ث . االختبارین القبلي والبعدي لتحقیق ھدف البحث 

وج走走ود ف走روق ذات دالل走走ة (خ走走الل ذل走ك خل走ص الباح走走ث ال走ى  النت走ائج الت走ي ت走走م التوص走ل الیھ走走ا وم走ن
ب走ین متوس走ط تحص走یل طلب走ة المجموع走ة التجریبی走ة وب走ین متوس走ط ) ٠.٠٥(معنویة عن走د مس走توى 

  . تحصیل طلبة المجموعة الضابطة في االختبار البعدي ولمصلحة المجموعة التجریبیة 
  
  : مشكلة البحث  -١-١

وعمل走走ھ مدرس走走اً ف走走ي معھ走走د الدراس走走ات  م走走ن خ走走الل خب走走رة الباح走走ث ف走走ي مج走走ال الموس走走یقى  
الموسیقیة الحظ ان مشكلة البحث ق走د تبل走ورت ف走ي وج走ود ص走عوبات ل走دى الطلب走ة ف走ي فھ走م م走ادة 
النظریات الموسیقیة ، وأن األس走لوب المتب走ع ف走ي ت走دریس ھ走ذه الم走ادة یعتم走د عل走ى مص走در واح走د 

العملی走ة التعلیمی走ة وعلى الرغم من ان ھ走ذا األس走لوب ھ走و الس走ائد ف走ي . للتعلم وھو مدرس المادة 
إال أن走走ھ ال ی走走تالئم م走走ع التط走走ور الحاص走走ل ف走走ي عملی走走ة ال走走تعلم حی走走ث ان االھتم走走ام األن منص走走باً عل走走ى 

وبم走ا أن المن走اھج ف走ي حال走ة تط走ور مس走تمرة . تطویر طرائق الت走دریس واالس走الیب المتبع走ة فیھ走ا 
  . لذلك البد من ان تالزمھا اسالیب تدریس متطورة ایضاً 

ناتج走اً م走ن ن走واتج التق走دم العلم走ي والتقن走ي كم走اً یع走د ف走ي الوق走ت وحیث ان الحاسوب یع走د   
ذات走走ھ اح走走د اھ走走م مس走走تحدثات تكنلوجی走走ا التعل走走یم ویس走走ھم ف走走ي تحقی走走ق ودع走走م بع走走ض اھ走走داف المن走走اھج 

  . الدراسیة لما لھ من امكانیات احدثت نقلة نوعیة في العملیة التعلیمیة 
تخدام الحاس走وب ف走ي تعل走م طلب走ة اث走ر اس走(لذا جاء اختیار الباحث لموض走وع بحث走ھ ال走ذي ح走دده ب走ـ 

حی走走走ث ت走走走م اع走走走داد برن走走走امج تعلیم走走走ي ) معھ走走走د الدراس走走走ات الموس走走走یقیة م走走走ادة النظری走走走ات الموس走走走یقیة 
بالحاسوب بش走كل م走نظم وبخط走وات متسلس走لة ومخط走ط ل走ھ وف走ق اس走س علمی走ة م走ن اج走ل تط走ویر 

  . تدریس مادة النظریات الموسیقیة وتحقیق فاعلیة اكثر لدى الطالب في تعلم ھذه المادة 
  : أھمیة البحث والحاجة ألیھ  -٢-١
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یع走走د ال走走吧ن عنص走走راً رئیس走走یاً ف走走ي حی走走اة األنس走走ان حی走走ث ول走走د مع走走ھ ورافق走走ھ ف走走ي ك走走ل مراح走走ل 
.                      وك走走走ان وم走走走ا زال إنعكاس走走走اً لم走走走دى رق走走走ي الحض走走走ارات وتطورھ走走走ا عل走走走ى م走走走ر العص走走走ور . حیات走走走ھ 

  )١١، ٢٠٠٧ھیالت،(
الحض走ارة االنس走انیة وذل走ك بم走ا تحق走ق  التي تك走ونوتقف الموسیقى في مقدمة العناصر   

.                      ذوق走走ھ وس走走مو نظرت走走ھ ال走走ى الوج走走ود  جم走走ن اب走走داع یس走走اھم ف走走ي تعمی走走ق مش走走اعر االنس走走ان ونض走走و
  )٦٢، ١٩٨٧قدوري ، (

فالموسیقى تمثل قطاعاً رئیساً في حضارة االنسان وھي ترتبط بھ في رحلتھ الطویل走ة   
  . ري الھائل عبر االجیال ومن خالل التطور الحضا

  )١٣، ١٩٨١السیسي ، (                                                                            
وتلع走走ب الموس走走یقى دوراً ھام走走اً ف走走ي تنمی走走ة جوان走走ب مختل走走吧ة ف走走ي شخص走走یة الم走走تعلم ، فھ走走ي   

ی走دة عن走د تسھم في تنمیة الجوانب األن吧عالیة والجسمیة وتعمل عل走ى غ走رس الص吧走ات والق走یم الحم
  ) ٢،  ١٩٨٥أمین ، (                   .        الناس كالمثابرة والثقة بالن吧س واحترام اآلخرین 

كل ذلك یعطي للموسیقى اھمیتھا بالنسبة للتعلیم الحدیث في الدول المتحضرة ویجعل دراس走تھا 
ھ走ا الق走درة عن الت走رف كم走ا یتص走ورھا ال走بعض ، فالموس走یقى لھ走ا ت走أثیر أخالق走ي ون吧س走ي ول تنمال 

  . على دعم العنصر ال吧اضل في الشخصیة وعلى رفع معنویات االنسان وتھذیب سلوكھ 
  )٨، ١٩٧٤جولیوس ، (                                                                              

 وللموسیقى دور في تنمیة المھارات العقلیة عن走د الم走تعلم ألن الموس走یقى عل走م ریاض走ي  
ام وك走ل سلس走لة م走ن االنغ走ام تك走ون س走لماً موس走یقیاً ول走یس م走ن الغری走ب أن غ走یشید على قواع走د االن

نقول بأنھا ھندسة صوتیة ذات وسیلة فذة تستخدم بأشارات وعالم走ات تق走رأ وتكت走ب ك走الحروف 
وال走ذي ھ走و ج走زء ) ١٣،  ١٩٨٨الص吧走ار ، ( *وھذا ما یطلق علیھ بالتدوین الموس走یقي االبجدیة 

  . النظریات الموسیقیة  اساسي في مادة
وتستمد الدراسة الحالی走ة جانب走اً م走ن االھمی走ة م走ن كونھ走ا تتن走اول موض走وعاً عل走ى درج走ة   

عالیة من األھمیة بالنسبة لدارسي الموسیقى وھو م走ادة النظری走ات الموس走یقیة الت走ي تش走كل ركن走اً 
كالت走دوین  أساسیاً في مناھج مدارس ومعاھد الموسیقى لما تش走ملھ م走ن قواع走د الموس走یقى العام走ة

الموسیقي والساللم الموسیقیة ، طبقات األصوات ومسافاتھا وتدوینھا على م吧اتیحھا الموسیقیة 
  ) . ١١،  ١٩٧٢الحلو،(واالیقاع والموازین الموسیقیة 

  : وفي ضوء ما تقدم یمكن تلخیص اھمیة ھذه الدراسة في النقاط االتیة   
ام الحاس走وب ف走ي ت走دریس م走ادة انھا أول دراسة بحسب علم الباحث تبح走ث ف走ي اس走تخد -١

  . النظریات الموسیقیة 
حاج走走ة اقس走走ام الموس走走یقى ف走走ي كلی走走ات ومعاھ走走د ال吧ن走走ون الجمیل走走ة لمث走走ل ھ走走ذا الن走走وع م走走ن  -٢

 . الدراسات 
ان نتائج الدراس走ة الحالی走ة س走وف تش走كل اض走افة معرفی走ة ف走ي مج走ال الموس走یقى بش走كل  -٣

 . عام والنظریات الموسیقیة بشكل خاص 
  
  : ھدف البحث  -٣-١

                                                 
ھو نظام كتابة االنغام على المدرج الموسیقى عن طری走ق االش走كال والعالم走ات الموس走یقیة لالس走تزادة : التدوین الموسیقي   *

 ) . ٢٣، ص فاخرومییف(ینظر 
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ف البح走走走ث الح走走走الي ال走走走ى تع走走走رف اث走走走ر اس走走走تخدام الحاس走走走وب ف走走走ي تعل走走走م طلب走走走ة معھ走走走د یھ走走走د  
  . الدراسات الموسیقیة مادة النظریات الموسیقیة 

  
  : فرضیات البحث  -٤-١

   :لتحقیق ھدف البحث وضع الباحث ال吧رضیتین الص吧ریتین اآلتیتین  
ب走走ین متوس走走ط تحص走走یل طلب走走ة ) ٠.٠٥(ال یوج走走د ف走走رق ذي دالل走走ة معنوی走走ة عن走走د مس走走توى  -١

المجموعة التجریبیة وبین متوسط تحصیل طلب走ة المجموع走ة الض走ابطة ف走ي االختب走ار 
  . القبلي 

ب走走ین متوس走走ط تحص走走یل طلب走走ة ) ٠.٠٥(ال یوج走走د ف走走رق ذي دالل走走ة معنوی走走ة عن走走د مس走走توى  -٢
المجموعة التجریبیة وبین متوسط تحصیل طلب走ة المجموع走ة الض走ابطة ف走ي االختب走ار 

 . البعدي 
  
  : حدود البحث  -٥-١

  : حث الحالي بما یأتي یتحدد الب  
 ٢٠٠٨بغ走داد للس走نة الدراس走یة / الموس走یقیة طلبة المرحلة األولى في معھد الدراسات  -١

– ٢٠٠٩  .  
م走走ادة النظری走走ات الموس走走یقیة المق走走ررة لطلب走走ة المرحل走走ة االول走走ى ف走走ي معھ走走د الدراس走走ات  -٢

 . الموسیقیة 
  
  : تحدید المصطلحات  -٦-١

  : الحاسوب 
  :بأنھ ) ١٩٩٩علیان سنة (عرفھ 

جھاز الكتروني مصمم بطریقة تسمح باستقبال البیانات واختزانھا ومعاملتھا وذل走ك "   
  " . بتحویل البیانات الى معلومات صالحة لالستخدام واستخراج النتائج المطلوبة 

  
  :فقد عرفھ بأنھ ) ١٩٩٧ال吧رجاني سنة (اما 

غ走ة خاص走ة وھ走ذه آلة لمعالجة المعلومات والبیانات وفق نظام الكتروني وباستخدام ل"   
  " . اآللة تستطیع تن吧یذ العدید من االوامر المخزونة بھا بسرعة فائقة 

  
  
  
  

  : النظریات الموسیقیة 
  : بأنھا ) ١٩٧٢الحلو سنة (عرفھا 

علم اص走ول الموس走یقى وقواع走دھا ، وم走ن دع走ائم ھ走ذا العل走م معرف走ة تراكی走ب االلح走ان "   
یص走走عب الوص走走ول ال走走ى معرف走走ة دون走走ھ بي واالوزان واحك走走ام ص走走یاغتھا والت走走دوین الموس走走یقي ال走走ذ

  " . الموسیقى 
  )١٠،  ١٩٧٢الحلو ، (                                                                              
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  : بأنھا ) ١٩٩٤بشیر سنة (وعرفھا 
وأش走走اراتھا ومص走走طلحاتھا والقواع走走د الت走走ي ) النوت走走ة الموس走走یقیة(كی吧ی走走ة ق走走راءة وكتاب走走ة "   

  ) ٧،  ١٩٩٤بشیر ،" .       (ین تراكیبھا وجملھا تربط ب
  : الدراسات السابقة 

عث走ر الباح走ث عل走ى ) االنترنی走ت(عد البحث في المصادر وش走بكة المعلوم走ات العالمی走ة ب  
بعض الدراسات االجنبیة والعربیة التي تناولت تدریس الموسیقى عن طری走ق الحاس走وب وكم走ا 

  : یأتي 
  
  :  (Badolato 1995)دراسة بادوالتو  -١
  ) الكشف عن فاعلیة استخدام مختبرات الحاسوب في تعلیم الموسیقى(

ھ走走دفت الدراس走走ة ال走走ى الكش走走ف ع走走ن فاعلی走走ة اس走走تخدام الحاس走走وب ف走走ي ت走走دریس الموس走走یقى   
طالب走走اً ت走走م اختی走走ارھم م走走ن مجتم走走ع مس走走تخدمي مختب走走رات ) ١٢٠(وتكون走走ت عین走走ة الدراس走走ة م走走ن 

  . الحاسوب لتعلیم الموسیقى 
فقرات وكل فق走رة كان走ت تق走یس ) ٥(سة عبارة عن استبانة مكونة من وكانت اداة الدرا  

وقد أشارت النتائج الى وج走ود ف走روق ذات دالل走ة احص走ائیة تع走زى ال走ى اس走تخدام . عامالً محدداً 
  . الحاسوب في تدریس الموسیقى 

  
  :  (Hopkins 2002)دراسة ھوبكینز  -٢
)吧سیر في تدریس بعض الم吧اھیم الموسیقیةفاعلیة برمجتي االكتشاف والت (  

ھدفت دراسة ھو بكینز الى التعرف على فعالیة برمجتین تعلمیتین في تدریس بع走ض   
) ن走ورث ایس走ترن(طالباً من طلبة جامعة ) ٢٧(وتكونت عینة الدراسة من . الم吧اھیم الموسیقیة 
 العینة حسب رغبة الطالب في المشاركة في اختبارات الدراسة ، وتم توزی走ع، حیث تم اختبار 

عین走走ة الدراس走走ة عش走走وائیاً ال走走ى مجم走走وعتین االول走走ى درس走走ت باس走走تخدام برمجی走走ة الش走走رح الم吧ص走走ل 
طالباً والمجموعة الثانیة درست بأستخدام برمجی走ة األكتش走اف وتكون走ت م走ن ) ١٢(وتكونت من 

وأظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة ب走ین المجم走وعتین . طالباً ) ١٥(
走走ار البع走走ى االختب走走ي . دي عل走走ار القبل走走ین األختب走走ي األداء ب走走دماً ف走走رت تق走走وعتین أظھ走走ال المجم走走ن ك走走لك

  . والبعدي 
  
  
  ) : ٢٠٠٣(دراسة بدر  -٣
  ) برامج الكومبیوتر الموسیقیة وكی吧یة تسخیرھا لدارس البیانو(

ھدفت الدراسة الى معرفة االمكانیات الھائلة للحاسوب لتدریس الموس走یقى واس走تغالل   
وق走走د دار موض走走وع . مس走走اعدة ال走走دارس عل走走ى اس走走تذكار دروس البی走走انو  الحاس走走وب وبرامج走走ھ ف走走ي

الدراس走走走ة ح走走走ول كی吧ی走走走ة كتاب走走走ة وتخ走走走زین المؤل走走走吧ات الموس走走走یقیة باس走走走تخدام برن走走走امج تعلیم走走走ي مع走走走د 
  . بالحاسوب 

التكنلوجیا الحدیثة في ال走تعلم وع走دم التقی走د ب走الطرق وقد اوصت الدراسة باالست吧ادة من   
اضرات وندوات علمیة لتوضیح اھمیة استخدام الحاس走وب ت على عقد محصالتقلیدیة ، كما او

  . وبرامجھ الموسیقیة في العملیة التعلیمیة 
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  : مناقشة الدراسات السابقة 

الدراس走走ات الس走走ابقة الت走走ي اش走走رنا الیھ走走ا ق走走د تختل走走ف او تتش走走ابھ ف走走ي بع走走ض المح走走اور م走走ع   
رض走ھا عل走ى وف走ق الدراسة الحالیة ولغرض توضیح اوجھ االخ走تالف والتش走ابھ فیم走ا بینھ走ا ت走م ع

  : المحاور األتیة 
  : اھمیة الدراسة  -١

ات吧ق走走ت الدراس走走ات الس走走ابقة والدراس走走ة الحالی走走ة عل走走ى اھمی走走ة اس走走تخدام الحاس走走وب كوس走走یلة   
تعلیمیة في تدریس الموسیقى ودورھ走ا ف走ي العملی走ة التعلیمی走ة وان اس走تخدام الحاس走وب ھ走و اكث走ر 

  . فاعلیة من استخدام الطرق التقلیدیة 
  
  : بحث اھداف ال -٢

الحالیة مع الدراس走ات الس走ابقة م走ن حی走ث ھ走دفت الدراس走ة الحالی走ة ال走ى  الدراسةاختل吧ت   
  اعداد برنامج تعلیمي بالحاسوب والتعرف على اثر وفاعلیة ھذا البرنامج على تحصیل الطلبة 

  
  : عینة البحث  -٣

  اختل吧ت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة من حیث مجتمع البحث وعینتھ   
  
  : اداة البحث  -٤

الس走ابقة ف走ي اداة البح走ث حی走ث ان走吧ردت الدراس走ة  الدراساتمع  اختل吧ت الدراسة الحالیة  
  .اختبار تحصیلي غطى جمیع م吧ردات مادة النظریات الموسیقیة  باعدادالحالیة 

  走ذكورة ن走اور الم走ي المح走تالف ف走ث رومن خالل عرض اوجھ التشابھ واالخ走ى ان البح
ف走走ي تعل走走یم الطلب走走ة م走走ادة النظری走走ات م برن走走امج تعلیم走走ي مع走走د بالحاس走走وب الح走走الي ان走走吧رد باس走走تخدا

الموسیقیة والذي یعد امتداداً الى تل走ك الدراس走ات الت走ي تس走ھم ف走ي ح走ل المش走كالت الت走ي یواجھھ走ا 
  . الطلبة في مجال تعلم الموسیقى 

  
  
  
  
  : منھج البحث واجراءاتھ  -٣
  : منھج البحث  -١-٣

لتحقی走走走走ق اھ走走走走داف البح走走走走ث وفروض走走走走ھ بتص走走走走میم التجریب走走走走ي  اس走走走走تخدم الباح走走走走ث الم走走走走نھج  
  . المجموعتین الضابطة والتجریبیة ذات االختبارین القبلي والبعدي

  
  : مجتمع البحث  -٢-٣

تألف مجتمع البحث من طلب走ة المرحل走ة األول走ى ف走ي معھ走د الدراس走ات الموس走یقیة للس走نة   
ین متس走اویتین حی走ث قس走موا ال走ى مجم走وعت. طالب走اً ) ٣٠(البالغ عددھم  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسیة 

طالب走走اً ، أعتب走走رت األول走走ى ض走走ابطة ودرس走走ت ) ١٥(وبالطریق走走ة العش走走وائیة بل走走غ تع走走داد ك走走ل منھم走走ا 
  . والثانیة تجریبیة ودرست بالحاسوب ) الشرح(بالطریقة التقلیدیة 
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  : ) األختبار التحصیلي  (أداة البحث 

ث أع走走د الباح走走) التجریبی走走ة –الض走走ابطة (لغ走走رض قی走走اس مس走走توى تحص走走یل المجم走走وعتین   
، وق走走走د ترك走走走ز ھ走走走ذا االختب走走走ار عل走走走ى م走走走ن ن走走走وع االختب走走走ارات الموض走走走وعیة *) أختب走走走اراً تحص走走走یلیاً (

المعلوم走走ات الت走走ي تض走走منتھا م走走ادة النظری走走ات الموس走走یقیة باعتبارھ走走ا م走走ن الم走走واد النظری走走ة حی走走ث 
وضعت فقرات االختبار في ض走وء االھ走داف التعلیمی走ة المح走ددة مس走بقاً والت走ي غط走ت الم走吧ردات 

ص走ح (، الس走ؤال األول ) فق走رة ٣٠(مقسمة الى ) أسئلة ٣(كون االختبار من وقد ت. المقررة لھا 
عش走走ر درج走走ات والس走走ؤال الثال走走ث ) ار م走走ن متع走走ددی走走أخت(عش走走ر درج走走ات والس走走ؤال الث走走اني ) وخط走走أ

) ص吧走ر(عشر درجات یحصل الطالب فیھا على درجة واحدة لكل أجاب走ة ص走حیحة و ) تكمیلي(
  . لالجابة الخاطئة او المتروكة 

حی走ث ت走م تع走دیل ص走یاغة  )١(رات االختبار عل走ى مجموع走ة م走ن الخب走راء وتم عرض فق  
بع走走ض االس走走ئلة وال吧ق走走رات الت走走ي تض走走منھا االختب走走ار ، وأعی走走دت م走走رة اخ走走رى بع走走د تص走走حیحھا ال走走ى 

  . على صالحیتھا لقیاس الھدف الذي وضعت من اجلھ  ات吧اقھمالخبراء فحضیت 
  

  : مكافئة المجموعتین في الخبرة السابقة 
ف走走ي م走走ادة ) التجریبی走走ة-الض走走ابطة(ل走走ى معلوم走走ات طلب走走ة المجم走وعتین لغ走رض التع走走رف ع  

النظریات الموسیقیة ولتحقیق التكافؤ بین تلك المجم走وعتین ت走م وض走ع ال吧رض走یة الص吧走ریة الت走ي 
ب走ین متوس走ط تحص走یل طلب走ة ) ٠.٠٥(ال یوجد فرق ذي داللة معنوی走ة عن走د مس走توى (تنص على 

  ) . جموعة الضابطة في االختبار القبليالمجموعة التجریبیة وبین متوسط تحصیل طلبة الم
أذ . االجراء احدى الخطوات المھم走ة ف走ي تص走میم واع走داد الب走رامج التعلیمی走ة ویعد ھذا   

ی走走走وم األثن走走走ین المص走走走ادف ) التجریبی走走走ة -الض走走走ابطة(ت走走走م اج走走走راء االختب走走走ار القبل走走走ي للمجم走走走وعتین 
ص走ح (السؤال األول الساعة العاشرة صباحاً وقد تكون االختبار من ثالثة اسئلة  ٨/١٢/٢٠٠٨

عش走走ر درج走走ات والس走走ؤال الثال走走ث ) ار م走走ن متع走走ددی走走أخت(عش走走ر درج走走ات والس走走ؤال الث走走اني ) وخط走走أ
) ص吧走ر(عشر درجات یحصل الطالب فیھا على درجة واحدة لكل اجاب走ة ص走حیحة و ) تكمیلي(

لالجابة الخاطئ走ة او المتروك走ة وق走د ش走ملت فق走رات االختب走ار ك走ل محت走وى الم走ادة التعلیمی走ة لم走ادة 
走走ة النظری走走تخدام معادل走走م اس走走د ت走走یقیة وق走走ي(ات الموس走走ان وتن走走م ( ة走走تخراج قیم走走الس)بة ) ي走走المحتس

  ) . ١(ألختبار ال吧رق في مستوى تحصیل المجموعتین وكما ھو موضح في الجدول رقم 
  )١(جدول رقم 

المحتسبة والجدولیة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة في ) ي(داللة ال吧روق بین اقل قیمة لـ
  بلياالختبار الق

االختبار 
  القبلي 

المجموعة 
الضابطة 

  ١ي

المجموعة 
التجریبیة 

  ٢ي

اقل قیمة 
) ي(لـ

  المحتسبة 

) ي(قیمة 
  الجدولیة 

الداللة في 
)٠.٠٥ (  

                                                 
 ) . ١(ملحق رقم   *
 ) . ٢(ملحق رقم  - ١
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  غیر دال   ٧٢  ١٠٠  ١١٥  ١٠٠

المحتس走走بة اح走走دھما ) ي(نالح走走ظ ان ھن走走اك قیمت走走ین ل走走ـ) ١(وم走走ن مالحظ走走ة ج走走دول رق走走م   
المحتسبة ھي اكبر م走ن قیم走ة ) ي(ا ان اقل قیمة لـوبم) ١١٥(واالخرى كبیرة ) ١٠٠(صغیرة 

مم走ا یعن走ي ع走دم وج走ود ) ٧٢(والبالغ走ة ) ١٥(وعین走ة ) ٠.٠٥(الجدولیة عند مس走توى دالل走ة ) ي(
في االختبار القبل走ي ب走ین المجم走وعتین الض走ابطة ) ٠.٠٥(فروق ذات داللة معنویة عند مستوى 

لی走走ھ ت走走م قب走走ول ال吧رض走走یة الص吧走走ریة وھ走走ذا یعن走走ي تحق走走ق االفت走走راض األول للبح走走ث وع. والتجریبی走走ة 
ب走ین متوس走ط تحص走یل ) ٠.٠٥(ال یوجد فرق ذي داللة معنویة عن走د مس走توى (والتي تنص على 

طلب走走ة المجموع走走ة التجریبی走走ة وب走走ین متوس走走ط تحص走走یل طلب走走ة المجموع走走ة الض走走ابطة ف走走ي االختب走走ار 
  . ) القبلي

ھم走走走ا متكافئت走走走ان ف走走走ي امتالك) التجریبی走走走ة-الض走走走ابطة(مم走走走ا ی走走走دل عل走走走ى ان المجم走走走وعتین   
  . المعلومات في مادة النظریات الموسیقیة 

  
  : التجربة األستطالعیة 

ق走走ام الباح走走ث بتطبی走走ق االختب走走ار التحص走走یلي عل走走ى عین走走ة عش走走وائیة اس走走تطالعیة مماثل走走ة   
قس走م / طالباً من طالب المرحل走ة األول走ى ) ٣٠(لمجتمع البحث ومن خارج مجتمع بحثھ قوامھا 

الس走اعة العاش走رة  ١٠/١٢/٢٠٠٨االربع走اء المص走ادف الموسیقى في معھد ال吧ن走ون الجمیل走ة ی走وم 
وق走走د أس走走تھدف الباح走走ث م走走ن ھ走走ذه التجرب走走ة معرف走走ة الوق走走ت المس走走تغرق الداء االختب走走ار . ص走走باحاً 

فقرات االختبار حیث تم حذف ال吧قرات السھلة والصعبة م走ن االختب走ار  ومعرفة معامل صعوبة
یعھا كانت مناسبة بحی走ث تمتع走ت وبعد تصحیح استمارة االختبار تبین ان فقرات االختبار جم. 

وھ走ذا یع走د مقب走والً علمی走اً إذ یع走د االختب走ار %) ٥٦-%٤٠(بمعامالت ص走عوبة تراوح走ت نس走بتھا 
  )٧٧، ١٩٨١الزوبعي ،%) (٨٠-%٢٠(جیداً إذا تراوحت صعوبة فقراتھ ما بین 

  
  
  

  : صدق االختبار 
اعتم走走走د الباح走走走ث الص走走走دق الظ走走走اھري الس走走走تخراج ص走走走دق االختب走走走ار وعلی走走走ھ ت走走走م ع走走走رض   

  . )١(االختبار على مجموعة من الخبراء والمختصین 
وات吧قوا على ان فقراتھ تحقق الھدف الذي وض走عت م走ن اجل走ھ وق走د ق走ام الباح走ث بتع走دیل   

  . الخبراء وبھذا یتم التحقق من صدق االختبار  آراءبعض ال吧قرات وذلك حسب 
  

  : ثبات االختبار 
 Test-retest)  ت走走走م اس走走走تخراج الثب走走走ات بطریق走走走ة تطبی走走走ق االختب走走走ار واع走走走ادة تطبیق走走走ھ   

reliability)  ن走走ة م走走ة مكون走走ى عین走走ار عل走走ق االختب走走م تطبی走走ة ) ٣٠(إذ ت走走ة المرحل走走ن طلب走走اً م走走طالب
 ١٠/١٢/٢٠٠٨الموس走走یقى ف走走ي معھ走走د ال吧ن走走ون الجمیل走走ة ی走走وم االربع走走اء المص走走ادف  قس走走ماألول走走ى 

ی走走ق االختب走走ار عل走走ى العین走走ة ذاتھ走走ا ی走走وم االربع走走اء المص走走ادف الس走走اعة العاش走走رة ص走走باحاً واعی走走د تطب
                                                 

 ) ٢(ملحق رقم  - ١



  سماح حسن فلیح. م.م            ٢٠٠٩تشرین األول . مجلة الفتح . العدد الثاني واألربعون 
 

 

ان走走ھ "  ١٩٨٨ای走走ام وھ走走ي م走走دة مناس走走بة اذ یش走走یر عبی走走دات واخ走走رون ) ٧(أي بع走走د  ١٧/١٢/٢٠٠٨
  ایام على االختبار األول ) ٧(لمعرفة ثبات االختبار یمكن اعادتھ على العینة ن吧سھا بعد مرور 

  ) ١٦،  ١٩٨٨ات وآخرون ، عبید(                                      
وقد تم مراعاة ان تكون ظروف تطبیق االختبار األول ھي ذاتھا ف走ي االختب走ار الث走اني   

لیب走走走ین تطبی走走走ق ) س走走走بیرمان(وت走走走م حس走走走اب معام走走走ل االرتب走走走اط باس走走走تخدام معام走走走ل ارتب走走走اط الرت走走走ب 
مم走走ا ی走走دل عل走走ى درج走走ة ثب走走ات ) ٠.٩٠(كدالل走走ة لمعام走走ل الثب走走ات اذ بل走走غ معام走走ل الثب走走ات االختب走走ارین 

  . عالیة 
  

  : موضوعیة االختبار 
 ٢٠٠٠ملح走م ، (الموضوعیة ھي عدم تدخل ذاتیة الباحث وآرائھ ف走ي نت走ائج االختب走ار   

وق走走د ت走走م التع走走رف عل走走ى موض走走وعیة االختب走走ار بع走走د تواف走走ق نت走走ائج التص走走حیح ب走走ین الباح走走ث ) ٢٨٧، 
ع走د وی) ٠.٩١(، وق走د بلغ走ت نس走بة االرتب走اط ب走ین الباح走ث والمص走حح االخ走ر  *والمصحح األخر 

ھذا ارتباطاً عالی走اً وربم走ا یع走ود س走ببھ ال走ى ان ص走یاغة فق走رات االختب走ار تم走ت بص走ورة واض走حة 
  .  ومحددة

  
  : مراحل اعداد البرنامج التعلیمي 

بع走د االط走الع عل走走ى المص走ادر العلمی走走ة الت走ي تناول走走ت اع走داد وتص走走میم الب走رامج التعلیمی走走ة   
  : بالحاسوب تم مراعاة األسس التالیة 

رنامج المعد بالحاسوب من ضمن م吧ردات المنھج المقرر لم走ادة ان یكون محتوى الب -١
  . النظریات الموسیقیة 

 . ان یتناسب محتوى البرنامج مع اھداف وعینة البحث  -٢
 . ان یتصف البرنامج بالسھولة اثناء التطبیق  -٣
 . ان یتدرج المحتوى التعلیمي من السھل الى الصعب  -٤
 . یة للتعلم ان یتسم البرنامج بالتشویق وزیادة الدافع -٥

ش走مل ھ走ذا البرن走امج ج走زء م走ن جوان走ب  (CD)وقد تم اعداد برنامج تعلیمي مسجل على قرص 
األصوات الموس走یقیة األساس走یة الس走بعة ، الم走درج الموس走یقي ، (مادة النظریات الموسیقیة وھي 

،  التحوی走لالعالمات واألشكال الموسیقیة ، الم吧اتیح الموس走یقیة ، عالم走ات الس走كوت ، عالم走ات 
  ) . ألشارات واألصطالحات الموسیقیة ا

وھ走走ذه الجوان走走ب ھ走走ي م走走ن ض走走من م走走吧ردات م走走نھج م走走ادة النظری走走ات الموس走走یقیة للمرحل走走ة   
وقد عرض走ت ھ走ذه الم走ادة التعلیمی走ة عل走ى مجموع走ة م走ن . األولى في معھد الدراسات الموسیقیة 

انھ走ا تحق走ق  ایجابی走ة وات吧ق走وا عل走ى آراءوق走د اب走دوا  )١(الخبراء والمختصین في مج走ال الموس走یقى 
  . الھدف الذي وضعت من أجلھ 

  
  : االختبار البعدي 

                                                 
 . ق تدریس التربیة ال吧نیة اختصاص طر/ قسم التربیة ال吧نیة / عمار فاضل حسن . م.م  *
 ) ١(ملحق رقم  - ١
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محتوى البرنامج التعلیمي المعد بالحاسوب عل走ى م走دى ثمانی走ة بعد االنتھاء من تطبیق   
ی走走وم ) التجریبی走走ة-الض走走ابطة(مجتم走走ع البح走走ث  لمجم走走وعتياس走走ابیع ، ت走走م أج走走راء األختب走走ار البع走走دي 

باحاً وق走走د ت走走م تطبی走走ق األج走走راءات ذاتھ走走ا الس走走اعة العاش走走رة ص走走 ١٦/٣/٢٠٠٩األثن走走ین المص走走ادف 
  . المستخدمة في االختبار القبلي لتالفي ما قد یؤثر في نتائج االختبار 

  : الوسائل األحصائیة 
  : استعمل الباحث الوسائل االحصائیة االتیة   

   عن السؤال  عدد الطلبة الذین اجابوا اجابة غیر صحیحة                           
   ١٠٠×         _________________________________=صعوبة معامل ال-١

  عدد الطلبة الذین حاولوا االجابة عن السؤال                             
  )١٨٧،  ٢٠٠٤الھویدي ، (                                                     

  .الول لالختبار أستخدم في حسابات ثبات الجزء ا) سبیرمان(معامل ارتباط -٢
   ٢مج ف ٦                

  ________________ - ١= ر 
  ) ١ – ٢ن(ن              

  ) ٢٠٣،  ٢٠٠١إبراھیم ، (                                                                        
  لعینتین مستقلتین ) مان وتني(اختبار -٣

  ) ١+  ١ن( ١ن                           
   ١ر -_____________________ +  ٢ن ١ن=  ١ي

                                ٢    
  )١+  ٢ن( ٢ن                          

   ٢ر -___________________ +  ٢ن ١ن=  ٢ي
                                 ٢     

  ) ٢٥٩،  ٢٠٠٣محمد ، (                                                                           
  : عرض النتائج ومناقشتھا 

ھدف ھذا البحث الى تع走رف اث走ر اس走تخدام الحاس走وب ف走ي تعل走م طلب走ة معھ走د الدراس走ات   
وقد حدد الباحث فرضیتین لتحقیق ھذا الھدف األول走ى ت走م . الموسیقیة مادة النظریات الموسیقیة 

ام走走ا بالنس走走بة لل吧رض走走یة ) الخب走走رة الس走走ابقة(ك走走افؤ العین走走ة قی走走اس نتیجتھ走走ا م走走ن خ走走الل التع走走رف عل走走ى ت
ب走走ین متوس走走ط ) ٠.٠٥(ال یوج走走د ف走走رق ذي دالل走走ة معنوی走走ة عن走走د مس走走توى (الثانی走走ة الت走走ي ت走走نص عل走走ى 

طلب走走ة المجموع走走ة الض走走ابطة ف走走ي تحص走走یل طلب走走ة المجموع走走ة التجریبی走走ة وب走走ین متوس走走ط تحص走走یل 
الحتس走اب ) م走ان وتن走ي(ادل走ة وللتحقق من صحة ھذه ال吧رضیة تم استخدام مع) االختبار البعدي 

  ) ٢(وكما ھو مبین في الجدول رقم ) ي(قیمة 
  

  )٢(جدول رقم 
المحتسبة والجدولیة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة في ) ي(داللة ال吧روق بین اقل قیمة لـ 

  االختبار البعدي

االختبار 
  البعدي 

المجموعة 
الضابطة 

المجموعة 
التجریبیة 

اقل قیمة 
) ي(لـ

) ي(قیمة 
  الجدولیة 

الداللة في 
)٠.٠٥ (  
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  محتسبة ال  ٢ي  ١ي

  دال  ٧٢  ٤٠  ٤٠  ١٥٥

) ٤٠(المحتس走بة اح走داھما ص走غیرة ) ي(نالح走ظ ان ھن走اك قیم走ة ل走ـ ) ٢(من مالحظة جدول رق走م 
الجدولی走ة ) ي(المحتسبة ھي أصغر من قیمة ) ي(وبما أن أقل قیمة لـ ) ١٥٥(واألخرى كبیرة 

مم走走ا یعن走走ي أن ال走走吧روق ذات دالل走走ة ) ٧٢(والبالغ走走ة ) ١٥(وعین走走ة ) ٠.٠٥(عن走走د مس走走توى دالل走走ة 
ل绊ختبار البعدي بین المجموعة التجریبی走ة والض走ابطة ولمص走لحة ) ٠.٠٥(معنویة عند مستوى 

المجموع走走ة التجریبی走走ة ، وھ走走ذا یعن走走ي ع走走دم تحق走走ق االفت走走راض الث走走اني للبح走走ث وعلی走走ھ ت走走م رف走走ض 
) ٠.٠٥(وی走ة عن走د متوس走ط ال یوج走د ف走رق ذي دالل走ة معن(ال吧رضیة الص吧ریة والت走ي ت走نص عل走ى 

ب走走ین متوس走走ط تحص走走یل طلب走走ة المجموع走走ة التجریبی走走ة وب走走ین متوس走走ط تحص走走یل طلب走走ة المجموع走走ة 
إذ أثبتت النتائج أن أس走تخدام البرن走امج المع走د بالحاس走وب المتب走ع ) الضابطة في االختبار البعدي 

یة وأفض走ل مع طلبة المجموعة التجریبیة كان لھ تأثیر أیجابي في تعلم م走ادة النظری走ات الموس走یق
  . من األسلوب التقلیدي المتبع مع طلبة المجموعة الضابطة 

وی走走走رى الباح走走走ث ان س走走走بب تق走走走دم المجموع走走走ة التجریبی走走走ة یع走走走ود ال走走走ى اس走走走تخدام البرن走走走امج   
التعلیمي الذي روعي عن走د اع走داده مس走تویات وق走درات ومی走ول الطلب走ة وتجزئ走ة الم走ادة التعلیمی走ة 

طریق走ة منظم走ة ومتدرج走ة ف走ي ص走عوبتھا لیس走ھل تسلسل منطقي لھ走ا وب الى وحدات تعلیمیة وفق
  . على الطالب استیعابھا 

كما یعزو الباحث ھذا التق走دم ف走ي التحص走یل ال走ى اس走تخدام الحاس走وب كتقنی走ة حدیث走ة ف走ي   
تعلم مادة النظریات الموسیقیة اذ یعد اداة فعال走ة ف走ي اس走تیعاب الم走吧اھیم الت走ي تتعل走ق بھ走ذه الم走ادة 

الوق走走ت ویش走走د انتب走走اه الط走走الب ل吧ت走走رات اط走走ول م走走ن ال走走تعلم حی走走ث یس走走اعد البرن走走امج عل走走ى اختص走走ار 
و ) ٢٠٠١،١٢٧عب走走د الس走走میع ، (بالطریق走走ة التقلیدی走走ة وھ走走ذا م走走ا یت走走吧ق م走走ع م走走ا اش走走ار الی走走ھ ك走走ل م走走ن 

إلى أن التعلم بالحاسوب اكثر فاعلیة م走ن ال走تعلم بالطریق走ة التقلیدی走ة وان ) ٣٣،  ٢٠٠٣ار ، 吧ال(
بم走ا فی走ھ م走ن امكانی走ات یمك走ن توظی吧ھ走ا ف走ي الحاسوب اسلوب مھم من اسالیب وط走رق الت走دریس 

  . تعلم الطالب  عزیادة وتسری
  

  : االستنتاجات 
  في ضوء ما اس吧رت عنھ نتائج البحث الحالي توصل الباحث الى االستنتاجات االتیة   

ت走أثیر ف走ي التحص走یل اكب走ر م走ن الت走أثیر ان استخدام البرنامج التعلیمي المعد بالحاسوب ل走ھ : اوالً 
  . لطریقة األعتیادیة الذي تتركھ ا

أن استخدام البرنامج التعلیمي المعد بالحاسوب وال走ذي یمت走از بعنص走ر التش走ویق واألث走ارة : ثانیاً 
من خالل توفر عناصر الوسائط المتعددة یسھم بشكل فع走ال وایج走ابي ف走ي تعل走م م走ادة النظری走ات 

د موس走یقیة الموسیقیة حیث یمك走ن م走ن خ走الل ذل走ك اع走داد ب走رامج تعلیمی走ة ف走ي موض走وعات وم走وا
  . اخرى 

  
  : التوصیات 

  : في ضوء ما اس吧رت عنھ نتائج البحث یوصي الباحث بما یأتي   
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أعتم走走اد البرن走走امج التعلیم走走ي المع走走د بالحاس走走وب ف走走ي البح走走ث الح走走الي ف走走ي ت走走دریس م走走ادة  -١
  النظریات الموسیقیة في المدارس والمعاھد الموسیقیة 

م عل走ى اس走تخدام الحاس走وب عقد دورات تدریبیة لمعلمي ومدرسي الموس走یقى لت走دریبھ -٢
 . في تدریس وتعلیم الموسیقى 

  
  : المقترحات 

یقت走走رح الباح走走ث اج走走راء دراس走走ات مش走走ابھة لم走走واد دراس走走یة اخ走走رى مق走走ررة ف走走ي معھ走走د   
  . الدراسات الموسیقیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المصـــــادر 
 األس走الیب االحص走ائیة ف走ي) ٢٠٠١(إبراھیم ، مروان عب走د المجی走د ومحم走د جاس走م الیاس走ري  -١

  . مجاالت البحوث التربویة ، مؤسسة الوراق 
الخب走走رات الموس走走یقیة ف走走ي دور الحض走走انة وری走走اض ) ١٩٨٥(ة وام走走ال ص走走ادق م走走أم走走ین ، امی -٢

 . االط吧ال ، القاھرة ، مكتبة االنجلو المصریة 
برامج الكومبیوتر الموسیقیة وكی吧یة تسخیرھا لدارس البیانو ، عل走ى ) ٢٠٠٣(بدر ، یونس  -٣

 .  www.wazeza.com شبكة االنترنیت 
، اعداد حبیب ظاھر العب走اس ، بغ走داد  ١العود وطریقة تدریسھ ، ج) ١٩٩٤(بشیر ، جمیل  -٤

 . ، دار الحریة للطباعة 
ال吧یلسوف وفن الموسیقى ، ترجمة فؤاد زكری走ا ، الق走اھرة ، ) ١٩٧٤(جولیوس ، بورتنوي  -٥

 . وزارة الثقافة 
 . ، بیروت ، دار مكتبة الحیاة  ٢الموسیقى النظریة ، ط) ١٩٧٢(سلیم  الحلو ، -٦
األختبارات والمقاییس الن吧س走یة ، جامع走ة ) ١٩٨١(الزوبعي ، عبد الجلیل ابراھیم وآخرون  -٧

 . الموصل 
دع走走وة ال走走ى الموس走走یقى ، الكوی走走ت ، المجل走走س ال走走وطني للثقاف走走ة ) ١٩٨١(السیس走走ي ، یوس走走ف  -٨

 . وال吧نون واألداب 
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، بی走走走走روت ، ال走走走走دار العربی走走走走ة  ١ف走走走走ن الموس走走走走یقى ، ط) ١٩٨٨(اض走走走走ل جاس走走走走م الص吧走走走走ار ، ف -٩
 . للموسوعات 

البحث العلم走ي م吧ھوم走ھ وأدوات走ھ واس走الیبھ ، عم走ان ، ) ١٩٩٦(عبیدات ، ذوقان وآخرون ،  -١٠
 . دار ال吧كر للنشر والتوزیع 

وسائل األتصال وتكنلوجی走ا التعل走یم ، ) ١٩٩٩(علیان ، ربحي مصط吧ى ومحمد عبد الدبس  -١١
 . عمان ، دار الص吧اء للنشر ،  ١ط

، مب走走ادىء الموس走走یقى النظری走走ة ، ترجم走走ة رؤوف موس走走ى الك走走اظمي ، بغ走走داد ، ف走走اخرومییف -١٢
 . وزارة األعالم 

تربوی走ات الحاس走وب وتح走دیات مطل走ع الق走رن الح走ادي ) ١٩٩٨(ار ، إبراھیم عب走د الوكی走ل 吧ال -١٣
 . والعشرین ، القاھرة ، دار ال吧كر العربي 

١٤- 走یم عب走走د العظ走اني ، عب走رج吧الم ال走走ة ، ) ١٩٩٧(د الس走走ة التربی走ة وتكنولوجی走走ة التكنولوجی走التربی
 . القاھرة ، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع 

 . الموسوعة الموسیقیة ، بغداد ، وزارة الثقافة واألعالم ) ١٩٨٧(قدوري ، حسین  -١٥
،  ١األتص走走ال والوس走走ائل التعلیمی走走ة ، ط) ٢٠٠١(محم走走د ، مص走走ط吧ى عب走走د الس走走میع وآخ走走رون  -١٦

 . ھرة ، مركز الكتاب للنشر القا
األحص走走اء االس走走تداللي ف走走ي عل走走وم التربی走走ة البدنی走走ة ) ٢٠٠٣(محم走走د ، نص走走ر ال走走دین رض走走وان  -١٧

 . ، القاھرة ، دار ال吧كر العربي  ١والریاضیة ، ط
، دار المس走یرة للنش走ر  ١مناھج البحث في التربیة وعل走م ال走ن吧س ، ط) ٢٠٠٠(ملحم ، سامي  -١٨

 . والتوزیع 
أساسیات القیاس والتقویم التربوي ، العین ، دار الكتاب الجامعي ) ٢٠٠٤(الھویدي ، زید  -١٩

  . 
التربی走走ة ال吧نی走走ة والموس走走یقیة ف走走ي تربی走走ة ) ٢٠٠٧(وفاطم走走ة یوس走走ف  قس走走یمھ走走یالت ، مص走走ط吧ى  -٢٠

 . ، عمان دار المسیرة للنشر والتوزیع  ١الط吧ل ، ط
21- Badolato , Michael (1995) Auser Assessment of workspaces in 

music education computer laboratories . http\\ www.edrs.  
22- Hopkins , Michael (2002) The Effect of interactive Computer based 

expository and discovery methods instruction , journal of research 
in music education .  

  
  )١(ملحق رقم 

  )األختبار التحصیلي ( البحث  اداة
  

ام走走ام العب走走ارة الخاطئ走走ة مم走走ا        امام العبارة الصحیحة وعالمة        ضع عالمة/ ١س
  : یأتي 

  . یرسم م吧تاح صول على الخط األول من المدرج الموسیقي  -١
 . لتدوین الموسیقى الموضوعة آللة البیانو ) دو(یستخدم م吧تاح  -٢
 . اصوات ) ٩(ساسیة ھو عدد االصوات الموسیقیة اال -٣
 . تعید الصوت الى حالتھ الطبیعیة ) النترل(عالمة  -٤
) ص走ول(النغمة التي تقع على الخط الثالث في المدرج الموسیقي وبم吧ت走اح  -٥

 ) . سي(ھي نغمة 

Ö Ö  
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 . عالمة الصمت ھي رمز موسیقي یدل على توقف العزف او الغناء  -٦
  .من اربع عالمات كروش ) النوار(تتكون عالمة  -٧
المیزان الموسیقي ھو رمز او شكل یكتب بعد الم吧تاح وعالم走ات التحوی走ل  -٨

 . 
 . من اربع عالمات نوار ) الروند(تتكون عالمة  -٩
 ) .   (ترسم عالمة البالنش بالشكل   -١٠

  
  : اختر االجابة الصحیحة مما یأتي / ٢س
  .  )   ( ، )   (  ،  (b): ترسم عالمة الدیز بالشكل  -١
  ) . ٥(، ) ٣(، ) ٢: (الموسیقیة ھو عدد الم吧اتیح  -٢
  (   ) . ، )  O( ، )      : (یرمز لعالمة الروند بالشكل  -٣
) الن走وار(، ) دبل كروش(، ) البالنش(من القیمة الكاملة ھي   ١العالمة التي تساوي قیمتھا  -٤

     .١٦   
(   ) ، (   ) ، (   )  :من القیمة الكاملة ھ走ي   ١ترمز لعالمة السكوت التي قیمتھا الزمنیة   -٥
 .                       ٨  
) دب走ل ك走روش(، ) رون走د: (العالمة التي تساوي قیمتھا الزمنیة نصف القیمة الكاملة تس走مى  -٦
  ) . بالنش(، 
دب走ل : (العالمة التي ترفع طبقة الص走وت الموس走یقي بمق走دار درج走ة كامل走ة نح走و االعل走ى ھ走ي  -٧

  . ) دبل دیز(، ) النترل(، ) بیمول
  ) . الرابع(، ) الثاني(، ) األول: (یكتب م吧تاح صول على الخط  -٨
  ) . فا(، ) دو(، ) صول: (م吧تاح ) األوبو(یستخدم لتدوین الموسیقى الموضوعة آللة  -٩

م走走走走走ن القیم走走走走走ة الكامل走走走走走ة ھ走走走走走ي   ١العالم走走走走走ة الزمنی走走走走走ة الت走走走走走ي تس走走走走走اوي قیمتھ走走走走走ا الزمنی走走走走走ة   -١٠
     ٣٢  )        التریبل كروش(،)النوار(،)الكروش(
  

  : اكمل ال吧راغات االتیة / ٣س
  لتدوین الموسیقة الموضوعة آللة الكمان ______ یستخدم م吧تاح  -١
 . _____ ال吧راغ الثالث في المدرج الموسیقي وبم吧تاح صول ھو نغمة  -٢
 . ضربة _____ ھو ) الروند(عدد ضربات عالمة السكوت  -٣
 . _____ الخط الرابع في المدرج الموسیقي بم吧تاح صول ھو نغمة  -٤
 العالمة التي تستخدم لرفع طبقة الصوت الموسیقي نصف درجة نحو األعلى ھي  -٥
 . _____ بالشكل ) الدبل كروش(یرمز لعالمة السكوت  -٦
 . لتدوین الموسیقى الموضوعة آللة البیانو _____ وم吧تاح _____ یستخدم م吧تاح  -٧
االس吧走ل ھ走ي  العالمة التي تستخدم لخ吧ض طبقة الصوت الموسیقي نصف درجة نحو -٨

 _____ . 
 فراغات_____ خطوط و _____ یتألف المدرج الموسیقي من  -٩
  . ______ بالشكل ) تربیل كروش(یرمز لعالمة  -١٠
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  )٢(ملحق رقم 
  قائمة بأسماء الخبراء

  مكان عمل الخبیر   نوع الخبرة المطلوبة   اسم الخبیر ولقبھ العلمي   ت

االختبار 
  التحصیلي

صدق 
  االختبار

 البرنامج
  التعلیمي

جامع走走走走ة /كلی走走走走ة التربی走走走走ة االساس走走走走یة   /  /  /  إبراھیم نعمة محمود . د.أ  ١
  دیالى

جامع走走走走ة /كلی走走走走ة التربی走走走走ة االساس走走走走یة   /  /  /  عاد محمود حمادي. د.م.أ  ٢
  دیالى

جامع走走走走ة /كلی走走走走ة التربی走走走走ة االساس走走走走یة   /      علي زید منھل . د.م  ٣
  دیالى

  بغدادجامعة /كلیة ال吧نون الجمیلة  /    /  میسم ھرمز . م  ٤

ف走走走走الح حس走走走走ن : المش走走走走رف  ٥
  فلیح

مدیری走走走ة النش走走走اط المدرس走走走ي تربی走走走ة   /    
  دیالى / محافظة 

  
  . تم ترتیب االسماء حسب الدرجة العلمیة : مالحظة 

  
Abstract  
 This research aims knowing the effect of using computer on 
learn students education music institute the music theory .  
 The Sample of research (30) students of first year in education 
music institute has been randomly distributed into two groups .  
 The first experimental one that consists (15) students using 
computer program .  
 The second controlling group that also consists of (15) students 
used the ordinary classical one .  
 The researcher used the experimental style that consists of 
(controlling – experimental) groups with (pre – post) tests for a 
chieving the research goal .  
 After the statistical treatment the researcher checked the results 
to conclude that there are abstract significanlt differences within 
(0.05) level both the experimental and controlling groups in the post 
and in favour of the experimental group  .        
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