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 المقدمة
نظرًا لما تمر بو جميع دول العالم ومنيا جميورية مصر العربية من ظروف    
المستجد وما القت بو من ظالل عمى قطاع جراء أزمة انتشار فيروس كورونا استثنائية 

التعميم بشكل عام؛ إذ دفعت المدارَس والجامعات والمؤسسات التعميمية إلغالق أبوابيا 
تقميال من فرص انتشاره، وسعيًا منيا إلى الحّد من ىذه الجائحة العالمية، ووفقًا لما 

مؤسسات التعميمية بمد بإغالق ال 100فقد قام أكثر من   (1)رصدتو منظمة اليونسكو
في جميع أنحائيا، وىو ما أثار قمقا كبيرا لدى المنتسبين ليذا القطاع، وخاصة الطالب 
والمعممين بجميع التخصصات؛ في ظل أزمة قد تطول، فأصبح أمام جميع األنظمة 
التعميمية ميمة واحدة، أال وىي التغمب عمى أزمة التعمُّم التي نشيدىا حاليًا، والتصدي 

والتحدي الماثل اليوم يتمخص في الحد من اآلثار السمبية  ،ة التي نواجييا جميعاً لمجائح
ليذه الجائحة عمى التعمُّم والتعميم بشكل عام والموسيقي بشكل خاص ما أمكن، 
واالستفادة من ىذه التجربة لمعودة إلى مسار تحسين التعمُّم بوتيرة أسرع. ويجب عمى 

في التصدي ليذه األزمة، أن تفكر أيضًا في كيفية األنظمة التعميمية مثمما تفكر 
الخروج منيا وىي أقوى من ذي قبل، وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع 
األطراف الفاعمة فييا، وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص 

  التعميم، وضمان حصول جميع الطالب عمى فرص تعميم جيد متساوية.
رتبط ىذا التقدم أكبيرًا و  تقدماً في اآلونة األخيرة الموسيقي قي التعميم الوقد 

واعتماده  لمتقنيات التكنولوجية الحديثةالتكنولوجي ومدي استخدام اإلنسان  طوربالت
وتضخم  Smart Phoneومع انتشار اليواتف الذكية  حياتو،عمييا في شتي أمور 

الموسيقي عامة وألة دورىا في حياة اإلنسان ظيرت بعض التطبيقات التي تخدم التعميم 
حيث  عن بعد م يطمق عميو التعمم الذكييمفيوم جديد من التعماألبوا خاصة، ما خمق 

                                                           

(1) unesco.org/covid19/education response 
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استبدل الفكر التقميدي في التعمم من خالل الكتاب إلي التعمم من خالل اليواتف الذكية 
 ية.واألجيزة الموح

 Oboe Fingering) توصيف تطبيقىذا ما دفع الباحث إلعداد بحث يتناول 
Chart How to Play Oboe) ألة االبوا واالستفادة منو في التعمم عن بعد  لتعميم

 .لمطالب المبتدئ
 مشكمة البحث
نشأ لدينا جياًل من الطالب عمي قدر عالي  التطور التكنولوجي والعولمةبفضل 

من الثقافة االلكترونية والوعي التكنولوجي، مما جعل المعمم مضطرًا إلي تطوير نفسو 
عمي أحدث المستجدات في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة ليتمكن من  واالطالع

عميمية التي يمكنو فوجد المعمم مبتغاة من خالل التطبيقات الت، مواكبة عقمية طالبو
تصميم  تصميم احدىا بسيولة من خالل احدي الشركات المتخصصة في مجال

وطرحيا عمي المنصات االلكترونية المختمفة وطرح محتوي عممي تفاعمي  التطبيقات
 بينو وبين الطالب يجذب طالبو إليو ويخمق قنوات مفتوحة من التواصل الغير محدود

عن بعد، في محاولة لمتغمب عمى الظروف التي تمر بيا البالد من انتشار فيرس 
 لتطبيق  توصيف، ىذا ما دفع الباحثة إلعداد كورونا

(Oboe Fingering Chart How to Play Oboe )واالستفادة منو في ياتفي ال
 األبوا لمطالب المبتدئ عن بعد.تعميم آلة 
 البحث تساؤالت

 Oboe Fingering Chart How to Play) ياتفياللتطبيق ا مميزاتما  -1
Oboe)  لمطالب المبتدئ؟ األبوالتعميم آلة 

 Oboe Fingering Chart How to Play)إمكانية االستفادة من تطبيق ما  -2
Oboe ) باستخدام عن بعد إكساب الدارسين اتجاىات ايجابية نحو التعمم في

 من وجية نظر الخبراء والمتخصصين. الياتف المحمول
 
 

http://massarttech-apps.com/
http://massarttech-apps.com/
http://massarttech-apps.com/
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 البحث أىداف
 ييدف البحث إلى

 Oboe Fingering Chart How) ياتفياللتطبيق اشاشات  توصيفوضع   -1
to Play Oboe)  لمطالب المبتدئ األبوالتعميم آلة 

في  (Oboe Fingering Chart How to Play Oboe)االستفادة من تطبيق  -2
 باستخدام الياتف المحمولعن بعد الدارسين اتجاىات ايجابية نحو التعمم  إكساب

 لمطالب المبتدئ األبوالتعميم آلة 
 البحث أىمية

كيفية االستفادة مما نحممو في أيدينا تكمن أىمية البحث في إلقاء الضوء عمى          
، وخاصة مجال التعميم الموسيقي، من ىواتف في إحداث نقمة نوعية في مجال التعميم

باستخدام الياتف عن بعد اتجاىات ايجابية نحو التعمم والعمل عمى اكساب الدارسين 
المجال أمام  يفتح ىذا البحثقد من خالل تطبيقات مساعده ىادفة، كما  المحمول

نحو إعداد تطبيقات  التكنولوجية الحديثة باألدواتباحثين اخرين وخاصة الميتمين 
 مماثمة.

 حدود البحث:
 2021/  2020العام الدراسي الحدود الزمنية:  -
 جميورية مصر العربيةالحدود المكانية:  -
 آلة األبوا الحدود الفنية: -

 إجراءات البحث:
يتبع البحث المنيج الوصفي )تحميل محتوى( وىو المنيج الذي يقوم  منيج البحث: -

الظواىر لموصول إلى أسباب ىذه الظاىرة والعوامل التي تتحكم عمى وصف ظاىرة من 
ويقصد بالمنيج الوصفي في ىذا البحث ىو  (2) فييا، مع استخالص النتائج لتعميميا،

                                                           

والتربويااة مناااىج البحااث وطاارق التحمياال اإلحصااائي فااي العمااوم النفسااية فــؤاد أبــو حطــب:    صــادق آمــال  (2)
 .102ص م،1991عام  القاىرة، المصرية،"، مكتبة األنجمو  واالجتماعية
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ألة  لتعميم (Oboe Fingering Chart How to Play Oboe) توصيف تطبيق
 االبوا واالستفادة منو في التعمم عن بعد لمطالب المبتدئ

 :البحثعينة  -
العفقات المختمفة لموصول إلى معرفة جميع نغمات سمم دو تحددت عينة البحث في 

 .تعميمية إعداد الباحث وتدريباتالكبير عمى آلة األبوا 
 :أدوات البحث -

 Oboe)تطبيق  في مدى مالئمة الخبراء والمتخصصيناستبانة استطالع رأي 
Fingering Chart How to Play Oboe)    إكساب الدارسين اتجاىات في

 .باستخدام الياتف المحمولعن بعد ايجابية نحو التعمم 
 مصطمحات البحث

 التعمم عن بعد 
أي عممية تعميمية ال بأنو  لتعمم عن بعدا UNESCO اليونسكومنظمة عرف ت

، يحدث فييا اتصال مباشر بين الطالب والمعمم، بحيث يكونان متباعدين زمنيا ومكانيا
ولقد ، االتصال بينيا عن طريق الوسائط التعميمية اإللكترونية أو المطبوعاتويتم 

 American Psychologicalلمعموم النفسية إصدارات الجمعية األمريكية 
Association (APA)  تقديم التعميم أو التدريب من “تعريفا  لمتعميم عن بعد ىو

  والفيديو،  ألقمار الصناعية،ويشمل ذلك ا –خالل الوسائل التعميمية االلكترونية 
والنظم والوسائل التكنولوجية  وبرامج الحاسبات اآللية،   واألشرطة الصوتية المسجمة،

   (3)  “باإلضافة إلى الوسائل األخرى لمتعميم عن بعد  التعميمية المتعددة ، 
 Phone Apps تطبيقات اليواتف الذكية

ىي برامج صغيرة لمياتف الذكي تيدف إلى تعزيز الياتف المحمول؛ بحيث  
يكون أكثر من مجرد جياز إلرسال الرسائل النصية واالتصال، واستخدامو في أوجو 

، تحميمياأخرى. ويتم تثبيت ىذه التطبيقات مسبًقا عمى اليواتف أثناء التصنيع، ويمكن 

                                                           

الحتواء األزمات العالمية، مركاز المساتقبل لحبحااث ” التعمم عن بعد“درس كورونا: تجارب  إيمان فخري ( 3)
 .2020l.  https://futureuae.com/ar/Author/Indexوالدراسات المستقبمية،
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ن ِقبل المستخدمين من متاجر أو منصات م مجانًا، سواء كان ذلك في مقابل رسوم أو
أو متجر  iOSلتطبيقات أنظمة تشغيل  Apple App Storeمثل متجر  توزيع البرامج

Google Play for Android  لتطبيقات أنظمة تشغيلAndroid .(4) 
 ينقسم البحث إلى جزءين وىما:

 أوال: الجزء النظري ويشمل: 
 البحثبموضوع مرتبطة السابقة الدراسات ال. 
 التعمم عن بعد 
 مبررات استخدام الياتف الذكي في التعمم عن بعد 

 ويشمل: التطبيقيثانيًا: الجزء 
 األبوالتعميم آلة  تعميمي عمى الياتف الذكيلتطبيق وصف التصور المقترح  -

 Oboe Fingering Chart How to Play) بعنوان تطبيقلممبتدئين 
Oboe)  

 نتائج البحث والتوصيات. -
 أوال: الجزء النظري 

 بموضوع البحثمرتبطة السابقة الدراسات ال. 
 ايتناول الباحث الدراسات السابقة من خالل محورين وىم

 .لمرتبطة بموضوع البحثاسابقة الدراسات الالمحور األول: 
تقويم تجربة جامعة الممك سعود في استخدام نظام ) الدراسة األولى بعنوان

Web CT التعرف عمى قدرة التعميم  ىدفت إلى عن بعد( في مساندة التدريس
تحديات التعميم العالي السعودي في ضوء عصر تقانة  ةاإللكتروني عمى مواجي

( عضو ىيئة تدريس من جامعة أم 152المعمومات، وكانت عينة الدراسة مكونة من )
نة تؤيد بشكل كبير تطبيق القرى وجامعة الممك خالد. ومن أبرز نتائج الدراسة أن العي

التعميم اإللكتروني لمواجية تحديات التعميم العالي، ويشجع أفراد العينة استخدام اإلنترنت 

                                                           

 .18ص  ،2002، لمنشر والتوزيعزىراء دار  القاىرة، والتصميم،الفن  :إسماعيل شوقي (4)
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لتبادل الخبرات بين األساتذة داخل الجامعة وخارجيا، كما أن استخدام شبكة اإلنترنت 
عادتيا لمطالب يخفف من عبء عض و ىيئة في استالم الواجبات المنزلية وتصحيحيا وا 

التدريس، وأن غياب األنظمة والموائح المتعمقة بمنح الدرجات العممية لطالب التعميم 
اإللكتروني يعد المعوق األعمى تأثيرًا عمى النجاح في تطبيق التعميم اإللكتروني، وأن 
ضعف إعداد وتطوير ميارات ىيئة التدريس في مجال استخدام التقنية الحديثة والتعميم 

    (5)  يؤثر عمى تطبيقو بفاعمية.اإللكتروني 
التعميم اإللكتروني لمواجية التحديات التي تواجو التعميم )الدراسة الثانية بعنوان 

ىدفت إلى تقويم  (متطمبات تقانة المعمومات في ضوء عصرعن بعد العالي السعودي 
من خالل لمتعميم عن بعد  Web CTتجربة جامعة الممك سعود في استخدام نظام 

( عضو ىيئة تدريس لمنظام، حيث توصمت الدراسة 25الوقوف عمى مدى استخدام )
إلى أن معرفة أعضاء ىيئة التدريس بالنظام وتطبيقاتو كانت منخفضة إلى متوسطة، 

%( من أعضاء ىيئة التدريس بان لدييم معرفة متوسطة إلى منخفضة 72حيث ذكر )
إلى منخفضة بمكونات النظام، %( منيم لدييم معرفة متوسطة 66بالنظام ككل و)

%(عمى معرفة بسيطة نسبيا بتطبيقاتو، أما في مجال تطبيقيم لمنظام فقد عبر 58و)
%( منيم بان استخداميم لمنظام في مساندة التدريس كانت منخفضة، بل إن 84)
%( منيم لم يستخدموا النظام مطمقا، ويقاس عمى ذلك النتائج االخرى المرتبطة 8)

ات النظام من مثل الوسائط المتعددة وأدوات التقويم وخدمات تنظيم أدوات باستخدام أدو 
   (6)  المقرر حيث كانت جميعيا ما بين منخفضة إلى معدومة.

 
 
 

                                                           

في مساندة التدريس" )رساالة  Web CTتقويم تجربة جامعة الممك سعود في استخدام نظام سعيد القرني: ( 5)
 .2007جامعة الممك سعود، السعودية، ، ماجستير غير منشورة( كمية التربية

التحاديات التاي تواجاو التعمايم العاالي الساعودي فاي ضاوء عصار التعميم اإللكتروني لمواجية ىناء يماني: ( 6)
متطمباااات تقاناااة المعموماااات" )رساااالة ماجساااتير غيااار منشاااورة(، كمياااة التربياااة، جامعاااة أم القااارى، المممكاااة 

 .2006العربية السعودية، 
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 األجنبيةثانياُ: الدراسات 
 دراسة بعنوان  (leem & lim, 2006) ليم ولمأجرى 

“The Current Status of E -Learning and Strategies Enhance 

Educational Competitiveness in Korean Higher Education, 

Online Submission” 

التعرف عمى واقع التعميم اإللكتروني، واستراتيجيات تعزيز الكفايات إلى  
لممدرسين والطمبة في مجال التعميم اإللكتروني في كوريا، وأظيرت النتائج أن كال 

في ىذا المجال، وعدم وجود فرص كافية  المدرسين والطمبة يعانون من ضعف الدعم
تسمح باالنضمام بفاعمية في برامج ودورات التعمم اإللكتروني، وقد طور الباحثون 

كما قاموا بتطوير نظام الجودة في  استراتيجيات دعم حسب نوع الجامعة وحجميا،
في مجال وتعزيز التعاون الدولي  التعميم اإللكتروني، وتعزيز الدعم لممدرسين والطمبة،

 .(7) التعمم عن بعد
 دراسة بعنوان( Williams, 2006) وليامز أجرى

“ Examination of Competencies ,Roles, and Professional 

Development Needs of Community Collage Distance Educators 

Who Teaches Mathematics”  

تدريس  أثناءدوار عضو ىيئة التدريس أتحديد كفايات و ىدفت الدراسة إلى  
 المقررات اإللكترونية عبر االنترنت ومدى حاجتيم الكتسابيا وتنميتيا من وجية نظرىم.

بكمية خدمة المجتمع بفموريدا، حيث  التعمم عن بعدطبقت الدراسة عمى مجتمع ممارسة 
تدريس  ىيئة ومائة عضو التعمم عن بعدمن مسؤولي  (28تكونت عينة الدراسة من )

 الدراسة من استبيان مكون من أداةيقومون بتدريس الرياضيات عبر االنترنت وتكونت 
ميارات التصميم التعميمي وميارات التخطيط  إلى أنفقرة. توصمت الدراسة  (23)

، وكانت تصورات عينة الدراسة عن اإلداريينوتوجيو الطمبة والربط فيما بينيم من ميام 
 تنميتيا واكتسابيا.إلى روني تدل بشكل ايجابي عمى مدى الحاجة كفايات التعميم اإللكت

                                                           
7) Leem, J & Lim, B. “The Current Status of E -Learning and Strategies Enhance 

Educational Competitiveness in Korean Higher Education, Online Submission” 
International Review of Research in Open Distance Learning  ,2006, 8(1),18pp, 
(ED496160) 
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الدراسة بضرورة اختيار العاممين في بيئات التعميم اإللكتروني عن بعد بناء  وأوصت
 .(8) عمى دليل الكفايات الالزمة لتمك البيئات.

 Distance learningالتعمم عن بعد 
وأساليبو جاءت نتيجة التطور إن الزيادة في كفاءة أشكال التعمم عن بعد 

الكبير في التقنية المعموماتية ووسائل االتصال الحديثة مما أدى إلى رواج استخداماتيا 
التعميمية وظيور أشكال وأساليب جديدة أكثر فعالية منيا، ىي مقاربة التعمم متعدد 
 القنوات، إذ يمكن ومن حيث المبدأ أن نفرق بين التعمم عن بعد كبديل لمتعمم
االعتيادي، إذ يترتب عمى االلتحاق بمناىج التعمم عن بعد إكمال مرحمة تعميمية أو 
الحصول عمى مؤىل، وبين التعمم عن بعد كمكمل لمتعمم االعتيادي في سياق التعمم 
متعدد القنوات، الذي تقوم فيو أشكال أو أساليب من التعمم عن بعد في ضفيرة حول 

النظامية، وقد أصبح التعمم عن بعد، وتعدد قنواتو  التعميم في المؤسسات التعميمية
التعميمية، عنصرين أساسيين وميمين، في منظومة التعمم المتكاممة في المجتمعات 
المتطِورة، ومعروف أن أسس التعميم في البمدان النامية تواجو أو تعاني أوجو قصور 

تعدد القنوات يمكن ومشاكل متعددة تظير أن التعمم عن بعد خاصة في سياق التعمم م
  .(9)  أن يسيم في مواجيتيا

 :بعد عن التعمم مفيوم
أصبحت ممارسة األنشطة عن بعد، مثل التعميم والعمل، ضمن األساليب 

، فقد أتاح ”كورونا“الرئيسية التي لجأت إلييا الدول لمواجية تداعيات انتشار فيروس 
التقدم التكنولوجي الكبير في مجال االتصاالت إمكانية إدارة دورة تعميمية كاممة دون 

في الوقت  –ز ضيق من المساحة، والسماح الحاجة لوجود الطالب والمعممين في حي
، وعمى الرغم من العوائد ”كورونا“باتخاذ التدابير االحترازية لمنع انتشار  -ذاتو

                                                           
 8) Williams, fAn “ Examination of Competencies ,Roles, and Professional 

Development Needs of Community Collage Distance Educators Who Teaches 
Mathematics” .Doctoral Dissertation, University of Central Florida ,Orlando, 
USA ,2006, DAI-A 67/03. AAT3210388. 

 .6، ص2001دارالكتاب، التربية والتحديات التكنولوجي القاىرة،اسماعيل عارف العامري:  (9)
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، إال أنيا تواجو عدة تحديات ال سيما في التعمم عن بعداإليجابية المتعددة التي يحققيا 
   .(10)  الدول النامية التي ال تتوفر بيا بنية تكنولوجية قوية

بأنو  ”Distance Learning“ يقصد بالتعمم عن بعد أو بالمغة اإلنجميزية
عن طريق استخدام االنترنت، ليذا طالبو الوسيمة التي يباِشر بيا المعمم وظيفتو مع 

يسمى التعمم عن بعد، ويقصد بو أن ىناك مسافة بعيدة قد تفِصل بين المعمم والطمبة، 
نيم، فيم يقومون بالتواصل من أجل القيام بغض النظر عن المسافة التي تقطع بي

وجود عناصر العممية التعميمية “أنو ب التعمم عن بعدبعممية التعميم والتعمم، كما يعرف 
مثل المادة والمنيج والمعمم والطمبة والمقاعد ووسائل االتصال واألوراق واألقالم ولكن، 

 .ال يكون التواصل مباشرا كونو يتم عبر اإلنترنت
التعمم عن بعد بأنو وسيمة من وسائل التعميم التي  (2003مطان، سعرف )

في  التعمم عن بعدشيدىا عصرنا الحالي، عصر التطور والتكنولوجيا، تتمثل عممية 
حيث تقوم  توفير البيئة التعميمية ولكن في العالم االفتراضي، أال وىو عالم االنترنت

عممية التعميم  وتتمبتوفير الوسائل التعميمية من معممين وتالميذ وطمبة ومناىج عممية 
    .(11) عمى االنترنت
يشمل كافة أساليب الدراساة ” التعمم عن بعد بانيا (2018، عرف )صادقكما 

وكال المراحال التعميمية التي ال تتمتع باإلشراف المباشر والمستمر من قبل معمماين 
يحضارون ماع طالبيم داخل قاعات الدراسة التقميدية ولكن تخضع عممية التعميم 

    .(12) لتخطايط وتنظايم وتوجيو من قبل مؤسسة تعميمية ومعممين
 نوعين: الى النقل حيث من بعد عن التعمم ينقسم
 النقل المتزامن Synchronous Delivery  حيث يكون االتصال والتفاعل

بين المحاضر والطالب  ”Real Time“ مباشرة أي في الوقت الحقيقي
                                                           

  .2، ص 2020مرجع سابق،  :ان فخريإيم (10)
: ىاااااال يكااااااون حاااااال الزمااااااة التعماااااايم فااااااي مصاااااار، عمااااااى الخااااااط الااااااتعمم عاااااان بعااااااداييــــــاب ســــــمطان    (11)

 .http.//www. middle-east- online : .com/education 6ص م.2003المباشر،
األسااااااااااااااااااس النظريااااااااااااااااااة لمتعماااااااااااااااااايم عاااااااااااااااااان بعااااااااااااااااااد، مجمااااااااااااااااااة المعماااااااااااااااااام، عــــــــــــــــــالء صــــــــــــــــــادق   (12)

 .https://www.edutrapedia.comم.2018
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)الدارسين( في مؤسسات التعميم المختمفة من جامعات ومعاىد ومدارس وذلك 
 وكذلك ىو الوضع عند إقامة بعض الدورات التدريبية التعمم عن بعدفي حالة 
 .من بعد

  المتزامنغير النقل Asynchronous Delivery وفي ىذا النوع يقوم
المحاضر بنقل وتوصيل أو توفير المادة الدراسية بواسطة أشرطة الفيديو، أو 

)المتمقي( من الجانب  أخرى، والطالبعبر جياز الكمبيوتر أو أي وسيمة 
 اآلخر يتمقى أو يتحصل عمى المواد في وقت الحق )أي ليس في نفس الوقت(

. (13).    
 

 بعد عن التعمم عناصر
  يحتاج التعمم عن بعد إلى توفر شبكة اإلنترنت لمتواصل من خالليا، وكذلك

وجود الطالب أو الدارس الذي يتابع كل ما يخص المادة التعميمية من خالل 
مواقع مبرمجة مخصصة لذلك وفق آلّيٍة مناسبة لشرح المادة بأسموٍب يسيل 
فيميا واالستفادة منيا، أيضًا يمكن أن تتوفر حمقات النقاش المباشرة وغير 

وىناك عدة آليات لمتعمم عن بعد، إما من خالل ،  المباشرة بين الطالب واألستاذ
لمحاضرات المباشرة ، أو ا”vide conference“تقنية الفيديو كونفرنس 

“Live” ، أو المنصات التعميمية مثل Microsoft Teams وفي النياية ال ،
بد من توفر المعمم المسؤول عن متابعة وتقييم أداء الطالب ومنحو العالمات 

    .(14) ااّلتي يستحقي
 
 

                                                           

التعماايم اإللكترونااي، الموسااوعة التعماايم ” فااي مجااال ” تجااارب ماان دول العااالم  ســعاد محمــد الســيد  (13)
 .https://www.edutrapedia.com 8ص .م2018والتدريب، 

درجاة اماتالك أعضااء ىيئاة التادريس فاي جامعاة محمد الحمران  محمود حميـدات   ميـدي بدارنـة:  (41)
البمقاااء التطبيقيااة لكفايااات التعماايم اإللكترونااي عاان بعااد ماان وجيااة نظاارىم، مجمااة المنااارة، جامعااة البمقاااء 

    2016/ج، 4، العدد 22التطبيقية المجمد 
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 :بعد عن التعمم عيوب
، ويمكن عن بعدالتعمم بطبيعة الحال ىناك مجموعة من الجوانب السمبية أو عيوب 

 :تمخيصيا كاآلتي
   لن ينال الطالب فرصة التواصل الجيد مع األساتذة لإلجابة عن استفساراتيم

وأسئمتيم حول ما يدرسوه بشكل أوضح وأكثر استفاضة مثل الفصول الدراسية 
 .بالجامعة

  تتطمب الدراسة رقابة ذاتية والتزامًا كبيرًا نابعًا من الطالب حتى يستطيع إنجاز
 .امو الدراسية وتكميفاتو بدون جدول دراسي زمني محددمي

 قمة التواصل مع زمالء الدراسة واالستفادة من خبراتيم وتجاربيم. 
  يتطمب ىذا النوع من الدراسة أن يكون الطالب عمى دراية كافية باستخدام

    .(15) التكنولوجيا لمتأكد من االستفادة الكاممة بالمادة الدراسية
لتقييم مدى  التعمم عن بعدالعيوب يجب أخذىا بعين االعتبار عند اختيار  فيذه

وخاصة بمجال التربية الموسيقية الذي يتمتع  استفادة الطالب من ىذا النظام التعميمي
من الدراسات العممية التي تعتمد عمى التدريب والممارسة، والتي ُتعد بطبيعة خاصة 

بين المعمم والطالب من خالل محاضرات جماعية يعتمد عمى االتصال المباشر كما 
 كمواد الصولفيج واليارموني والغناء الجماعي، أو محاضرات فردية كمحاضرات العزف

 .وغيرىا واألبوا البيانو والفموتبأنواعيا المختمفة كاآلالت الموسيقية  عمى
 التعمم عن بعدالياتف الذكي في برمجيات مبررات استخدام 

عمميو  مبررات ادت إلى استخدام وتوظيف الياتف النقال فيىناك عده 
 :التعميم ومن أىميا

فالتعمم  الماليين وويستخدم نظام التعمم عن بعد انتشر في جميع انحاء العالم -
 ةتقوم عمى توسيع قاعد التعمم عن بعد التي لفمسفوبالياتف يعد ترجمو حقيقيو 

 ب. امام الطال التعميميةالفرص 

                                                           

: نظاااااااااام تعميماااااااااي لاااااااااو مزايااااااااااه وعيوباااااااااو، تعمااااااااايم، الاااااااااتعمم عااااااااان بعااااااااادســـــــــناء أحمـــــــــد فتـــــــــو    (41)
 .https://www.arageek.com/edu/online-educationم.2020
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الذكية تخزين كميو كبيره من المعمومات اي  باألجيزةالتعمم  لخاليمكن من  -
حيث  عممتي التعمم والمعب خالليجعل التعمم متعو من ما  تخزين الكتب

في عمميو  حيويةما يجعل ىناك صوت وصوره وفيديو وممفات صوتيو  يحوي
 التعميم

 العممية أفرادبين  والمشاركةالتعاون  فرص يوفر التعمم باليواتف الذكية -
 في تقديم تعمم أفضل وجيا لوجو مما يسيم اللتقاءدون الحاجة  التعميمية
 .(16) .وأسرع
 التعمم عن بعدالياتف الذكي في  مميزات

يحققون  الطالبأثبتت الدراسات أن حيث  :المتعمملدى  الدافعيةزيادة  -
وحب كل  فالحافزيةالذكية،  األجيزةعند استخدام في التعميم نسب أكبر 

لمدروس ويرسخ المواد التعميمية  ما ىو تكنولوجي يسيل عممية استجابتيم
 .لدييم عمى المدى البعيد

يرة تيمكن لمشخص أن يتعمم بالو  :باالستقالليةخمق شعور عند المتعمم  -
 وقدراتوما يحبو من المواد التعميمية حسب ميولو ويختار التي تناسبو 
 .وأوقات فراغو

إن التعمم باستعمال الجوال يضمن  :والمعممتحث التواصل بين المتعمم  -
التعمم واكتساب المعارف والميارات من الطفولة حتى  استمرارية عممية

إتاحة  خاللأو خارجو، وذلك من  سواء داخل الفصل متأخرة،سن 
الفرصة لمتفاعل التعميمي بأشكال جديدة، ويدعم التعمم المتنقل كل أشكال 

( Shareأنفسيم من خالل المشاركات ) المتعممين اعل والتواصل بينالتف
(17). 

                                                           

المنتااادى الثااااني لممعمااام بكمياااة التربياااة  منشاااور،بحااث ، التكنولاااوجي باليااااتفالاااتعمم : داشـــتي بـــدر عمـــي(  16)
 .98، ص 2009، ، دولة الكويت تحت عنوان" رؤية جديدة نحو تطوير أداء المعمماألساسية

تطبيقات تقنية  فياستخدام الياتف المحمول في التعميم والتدريب، ندوة  :جمال عمي خميل الدىشان(  17)
، المممكة العربية السعودية، سعودة، كمية التربية في التعميم والتدريب، جامعة الممك واالتصالالمعمومات 

 .134. ص2011
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أجيزة  يقتنونحيث أن أغمب الطالب اليوم  :والمكانالتحرر من الزمان  -
ىواتف محمولة متطورة بتكمفة منخفضة نسبيا بالمقارنة مع  ذكية أو

ميزة ميمة ينفرد بيا التعمم بالمحمول،  الحواسيب المكتبية وىذا يشكل
أو أي زمان  وليذا يكون المتعممون قادرين عمى التعمم في أي مكان

 .بشكل مستقل أو في إطار بيئات تشاركية اجتماعية
إلى سيولة الربط  باإلضافة: إمكانية تخصيص محتوى يناسب المتعمم -

يوجد حاليا الكثير من التطبيقات و أي مكان،  في اإلنترنتبشبكة 
التفاعل مع  وتتيحالنقال  التي تسيل التعمم باستعمال الياتف واألدوات
 .(18) الممفات المختمفة معيم ومشاركة اآلخرين

 التعمم عن بعدعيوب استخدام اليواتف الذكية في 
يجعل من الصعب قراءة الممفات  األجيزةوصغر حجم الشاشة في أغمب  -

 ، وخاصة المدونات الموسيقية.اإللكترونية
 .يسمكالال باإلنترنت لالتصالالسعة المحدودة  -
 .(19) الخاصة باليواتف الذكية محدودية ساعات تشغيل البطارية -

 :المستخدمة في التعمم عن بعد ةاألكاديميبرمجيات التعميم الموسيقي بعض 

سعى العديد من المعممين في إيجاد الوسيمة المناسبة لمتعميم الموسيقى عن بعد، 
البرمجيات الموسيقية المعينة عمى تحقق اليدف التعميمي المنشود فظيرت بعض 

 ومنيا.

 

 

                                                           
(18) Baumfield, V. : Tools for pedagogical inquiry: The impact of teaching 

thinking skills on teachers. Oxford Review of Education, 2006, 32(2), 185-196. 

(19) Campeanu, G. : Mobile learning: The new approach of the electronic 

learning based systems. Conference proceedings of" eLearning and Software 

for Education"(ELSE). No. 01. 2012, p: 62 



 

1022 

 2020نوفمبرـ الحادي والثالثون ـ العدد  السادسالمجمد 

 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 Yousicianبرنامج 

، في تعميم آلة البيانو عن بعد، يحتوى ىو أحد أكثر تطبيقات تعمم الموسيقى شيرة
عمى دروس تعميمية وعروض مصورة مرتبطة بمنصة اليوتيوب، والشكل التالي 

 يوضح شاشة البرنامج.

 
 .العزف عمى آلة البيانوتعميم ل Yousicianالشاشة الرئيسية لتطبيق ( 1شكل )

  Piano academy برنامج

من ضمن أفضل  2018منذ عام  Piano Academyظير برنامج 
يغطي جميع القواعد  ة عمى تعميكم ألة البيانو حيثساعدالتطبيقات الم

يوضح الشاشة والشكل التالي عند تعمم البيانو،  األساسية لمدارس المبتدئ
 الرئيسية لمبرنامج.
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 تعميم العزف عمى آلة البيانو. Piano Academyالشاشة الرئيسة لتطبيق ( 2شكل )

ظيرت أولى البرمجيات العربية الخاصة بتعميم العزف عمى اآلالت الموسيقية   -
، ببرنامج تعميم النظريات الموسيقية والعزف عمى آلة الجيتار وىو 2001عام 

تعميمي لمعزف ونظريات الموسيقى، من إعداد محمد  CD 2مكون من 
الي يوضح ، والشكل التبكمية التربية النوعية جامعة عين شمسناصف أستاذ 

 غالف البرنامج التعميمي.

 
 ( غالف برنامج تعميم نظريات الموسيقى والعزف عمى الجيتار.3شكل )
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

كما قدمت دعاء إسماعيل جالل الدين المعيدة بكمية التربية النوعية جامعة  -
والشكل التالي يوضح طنطا برنامج لتعميم قواعد الموسيقى النظرية الغربية 

 مبرنامج التعميمي.الصفحة الرئيسية ل

 
 ( الصفحة الرئيسية لبرنامج تعميم قواعد الموسيقى النظرية.4شكل )

بيت العود العربي بالتعاون مع أستاذ نصير شمو عازف العود العراقي كما قدم  -
برنامج تعميم آلة العود عن ُبعد، والشكل التالي يوضح غالف البرنامج 

 .واحد CDوالمكون من 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 
 برنامج تعميم العزف عمى العود.( غالف 5شكل )

 

 اإلطار التطبيقي 

 األبوالتعميم آلة  تعميمي عمى الياتف الذكيلتطبيق وصف التصور المقتر   -
 Oboe Fingering Chart How to Play) بعنوان تطبيقلممبتدئين 
Oboe)  

 
 Oboe Fingering Chart How to) توصيف تطبيقالباحث في ىذا الجزء  يتناول

Play Oboe)  
 لتعميم ألة االبوا واالستفادة منو في التعمم عن بعد لمطالب المبتدئ

Oboe Fingering Chart How to Play Oboe  
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 متطمبات تحميل البرنامج
 ( Android - iOS)بنظام تشغيل  (Smart Phoneىاتف ذكي ) -
 (  App Store – Play Storeبرنامج تحميل التطبيقات ) ِ  -

 
 Oboe Fingering Chart How to Play Oboe( برنامج تحميل تطبيق 6شكل )

 Oboeعند دخول البرنامج تظير التطبيقات وأيقونة تحميل تطبيق ) -
Fingering Chart How to Play Oboe) 



 

1027 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 

 

 Oboe Fingering Chart How to Play Oboeتطبيق أيقونة يوضح  (7) شكل

 Oboe Fingering Chart How to Play)تطبيق  يبدأ تحميل -
Oboe) لتظير الشاشة الرئيسية لمتطبيق 

 

 ( يوضح الشاشة الرئيسية لمتطبيق8شكل )
 



 

1028 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 وىي شاشة تحوي أيقونات التطبيق وىي
 واالستماع لصوتيا  أسم النغمة وتدوينيا -1
أيقونة االنتقال التدريجي )كروماتيك( صعودا أو ىبوطًا بين  -2

 النغمات
صورة توضيحية  العازف لعفق النغمة المدونةصورة أصابع  -3

 لمنغمة المعفوقة عمى األبوا
 أيقونة عفقات النغمات البديمة  -4
 شريط األدوات والذي يحتوى عمى أربع أيقونات وىي  -5
  أيقونة تحويل مسميات النغمات بين المغة الفرنسية واإلنجميزية

 واأللمانية.
  المسموع والمدون األوكتافأيقونة تغير 
  أيقونة االنتقال إلى الدروس المصورة فيديو ومن خالليا يتم

 االنتقال إلى منصة اليوتيوب
  واستطالع راي حول البرنامج استبانةأيقونة 

 

مكونات التطبيق من خالل عرض كل نبذة من خالل الجدول التالي عرض الباحث يس
 .كما يمي ةالسابق أيقونة من األيقوناتعن محتوى كل 

 موضعيا بالشاشة األيقونةعنوان  م
أسم النغمة وتدوينيا  1

 واالستماع لصوتيا
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 وصفيا

يعرض في ىذا الجزء تدوين النغمة المراد تعمميا من خالل وضع أسميا 
 وتعني نغمة سي باألوكتاف (B4باألعمى وفي أي أوكتاف عمى ألة البيانو )

الرابع من ألة البيانو وىي سي الوسطى، كما يقوم التطبيق بتوضيح موضعيا 

باألسفل يستمع بالتدوين الموسيقي بمفتاح صول وبالضغط عمى األيقونة 
 الدارس لصوت النغمة من آلة األبوا. 

أيقونة االنتقال  2
أو صعودا  التدريجي

 ىبوطًا بين النغمات
 ياً كروماتيك

  

 وصفيا
يعرض في ىذا الجزء رمزان يدالن عمى الصعود أو اليبوط الكروماتيكي 
لمنغمة المدونة مع تعديل التدوين لمنغمة الجديدة وكذلك تعديل الصور بالجانب 

 األيمن من الشاشة لتعطي شكل عفقات النغمة الجديدة المختارة 
صورة أصابع العازف  3

لعفق النغمة المدونة 
صورة توضيحية لمنغمة 
 المعفوقة عمى األبوا
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 

 وصفيا

يعرض في ىذا الجزء صورتان األولى منيم ) جية اليمين( توضح صورة حية 
ألصابع العازف أثناء عزف النغمة المختارة والمدونة، وتدل الصورة الثانية 

اليسار(لصورة توضيحية لمكان عفق األصابع عمى أي ثقب من الة )جية 
 األبوا

شريط األدوات  4
والذي يحتوى عمى 
 أربع أيقونات وىي

  

 وصفيا

يعرض في ىذا الجزء شريط األدوات الخاص بالتطبيق والذي يحتوى عمى 
تعديل األوكتاف  - أيقونات تختص بتعديل مسميات النغمات أربعة

عرض دروس تعميمية مصورة فيديو من خالل الربط  -لمنغمات 
وسيعرضيا الباحث  ،بالتطبيق استبيان استطالع راي  -باليوتيوب 

 منفصمة من خالل الجداول التالية
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 موضعيا بالشاشة عنوان األيقونة م
أيقونة تحويل مسميات  5

النغمات بين المغة 
الفرنسية واإلنجميزية 

 واأللمانية.

 
 

 

 وصفيا
يعرض في ىذا الجزء ثالث اختيارات لتحويل لغة مسميات كتابة 

واإلنجميزية واأللمانية ويختار الدارس ما النغمات الموسيقية بين الفرنسية 
 يناسبو تبعًا لطبيعة دراستو الموسيقية

أيقونة تغير األوكتاف  6
 المسموع والمدون

 
 

 

( + /  -)يعرض في ىذا الجزء شكل ألة البيانو مع وجود رمزان وىما  وصفيا
 لمنغمة المختارة صعودًا أو ىبوطًا.لتغير األوكتاف المسموع والمدون 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 موضعيا بالشاشة عنوان األيقونة م
أيقونة االنتقال إلى  7

الدروس المصورة 
فيديو ومن خالليا 
يتم االنتقال إلى 
 منصة اليوتيوب

 

 

 وصفيا

يتم االنتقال من خالل ىذه االيقونة إلى منصة اليوتيوب والتي تحتوى عمى 
من التدريبات متدرجة الصعوبة لتناسب المستويات  فيديوىات تعميمية لمعديد

الدراسية المختمفة ويتم عرض العمل من خالل عرض المدونة المتحركة مع المحن 
 وكذلك صور العفقات أثناء العزف.

شكل العرض عمى  8
 منصة اليوتيوب

 
إلى منصة اليوتيوب والتي تحتوى عمى  يتم االنتقال من خالل ىذه االيقونة وصفيا

فيديوىات تعميمية لمعديد من التدريبات متدرجة الصعوبة لتناسب المستويات 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

الدراسية المختمفة ويتم عرض العمل من خالل عرض المدونة المتحركة مع المحن 
 وكذلك صور العفقات أثناء العزف.

استبانة أيقونة  9
واستطالع راي 
 حول البرنامج

 

 

 

 وصفيا
حول إلكتروني استبانة واستطالع راي يتم االنتقال من خالل ىذه االيقونة إلى 

تشير االستطالع راي مستخدمي يحتوى عمى مجموعة من األسئمة  البرنامج
 البرنامج لتطوير البرنامج بمعرفة مواطن القوة والضعف واالقتراحات لمتطوير 

 العفقاتأيقونة  10
 البديمة

 

 
 ىذه الخاصية ريتستخدم ىذه األيقونة عند وجود عفقات بديمة لنفس النغمة وتظ وصفيا

وليا ثالثة مسكات بديمة، ونغمة رى# أو  Fعند ثالث نغمات فقط وىي نغمة فا 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

وليا مسكتان، ويختار الطالب  bوليا مسكتان، ونغمة صول# أو ال  bمي 
 المسكة المناسبة لحداء تبعًا لمحن المعزوف.

 

 لمطالب المبتدئ عبر التعمم عن بعد التطبيقمقترحات االستفادة من 

 تعتمد جميع الكميات والمعاىد المتخصصة المنصات التعميمية المختمفة أمثال
(Zoom، Team في إجراء التعمم عن بعد، ما شكل عائق أساسي أمام دارسي ) آلو

األبوا، لذا يقترح الباحث الخطوات التالية لتدريس الطالب المبتدئ في محاولة لمتغمب 
  :عمى الصعوبات التي قد يواجييا المدرسين مع طالبيم

آلة األبوا وعرض معزوفات ليا لتشويق االىتمام بتقديم نبذة تاريخية عن  -1
 الدارس وجذب اىتمامو وتحفيزه عمى بدأ الدراسة

شكل محاضرة تعتمد عمى الوقفة الصحيحة ووضع اليدين في  ذاالىتمام بتنفي -2
منصة بواسطة المعمم أو باستخدام الُمعدة مسبقًا التعميمية الصور والفيديوىات 

 اليوتيوب.
في محاضرة تعتمد  الريشةالتدريب عمى الوضع الصحيح إلصدار الصوت من  -3

 عمى البيان العممي من المعمم، والتعميم بالمحاولة والخطأ من الطالب.
 Oboe Fingering Chart How to Playتطبيق )إرشاد الطالب بتحميل  -4

Oboeعمى ىاتفو ) 
 Oboeتطبيق )( من خالل B4نغمة )سي وىي  النغمات ىالبدء بدراسة أول -5

Fingering Chart How to Play Oboe) 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 
 ( يوضح عفقة نغمة سي9شكل )

المعمم من الطالب التأكد من كيفية عفق النغمة من التطبيق واالستماع لصوتيا،  بيطم
مع  األول من رابط اليوتيوب التمرينيطمب أداء ومحاولة التقميد لمحصول عمى النغمة، 

 :التأكيد عمى ضبط السرعة المنتظمة

 
 اليوتيوب( يوضح رابط التمرين عبر منصة 10شكل )
 تدوين التدريب األول كامالً 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 األولالتمرين 

 
 ( يوضح تدوين التمرين األول11شكل )

 
من خالل تطبيق  بنفس الكيفية (G4ثم صولA4يمي ذلك دراسة نغمة )ال  -6

(Oboe Fingering Chart How to Play Oboe) 

  
 :كالتاليالثاني من رابط اليوتيوب بالبرنامج ويدون كاماًل التدريب يطمب أداء 

 الثانيالتمرين 

 
 ( يوضح تدوين التمرين الثاني12شكل )

سي( بإجادة ينتقل -ال  -بعد اطمئنان المعمم ألداء الطالب لنغمات ) صول -7
 Oboe Fingering Chart Howتطبيق )( من خالل C5)دو نغمة لعفقة 

to Play Oboe) 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 
 C5( يوضح عفقة نغمة دو13شكل )

مع التأكيد عمى ضبط من رابط اليوتيوب بالبرنامج  الثالثالتدريب يطمب أداء ثم 
 :ويدون كاماًل كالتالي السرعة المنتظمة

 الثالثالتمرين 

 
 الثالث( يوضح تدوين التمرين 14شكل )

 
التالية لتأكيد إجادة الطالب ألداء األربع  التدريبات الرابع والخامستؤدى  -8

 نغمات المدروسة.

 الرابعالتمرين 

 
 الرابع( يوضح تدوين التمرين 15شكل )
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 التمرين الخامس

 
 الخامس( يوضح تدوين التمرين 16شكل )

وتأكيد لتدريبات السابقة بإجادة ابعد اطمئنان المعمم ألداء الطالب لنغمات  -9
النغمات المدروسة، والتدريب مع مراعاة ضبط موضع عفقات كل نغمة من 

 -F4ات )فا معفقات أصابع اليد اليمنى نغدراسة قل لالسرعة المنتظمة، ننت
 Oboe Fingering Chart( من خالل تطبيق )C4دو  -D4رى  -E4مي 

How to Play Oboe) .الستكمال سمم دو الكبير 

  

  
 األولى بسمم دو الكبيرعفقات األربع نغمات ( يوضح 17شكل )
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

( والتي يوضح البرنامج أن F4بالرجوع إلى التطبيق يدرس الطالب بداية من نغمة )فا 
ويمكن التعرف عمى ذلك من خالل األيقونو )ليا ثالث طرق في الحصول عمييا 

 وىي كالتالي:( 

لعفق نغمة  الطريقة األولى
 فا
 

 

لعفق نغمة  الطريقة الثانية
 فا
 

 

لعفق نغمة  الثالثة الطريقة
  فا

 
 F4العفقات البديمة لنغمة فا ( يوضح 18شكل )

من رابط اليوتيوب بالبرنامج مع  والسابع والثامن السادسالتدريب يطمب أداء  -10
 التأكيد عمى ضبط السرعة المنتظمة وتدون التدريبات كاممة كالتالي:
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 السادسالتمرين 

 
 السادس( يوضح تدوين التمرين 19شكل )

 السابعالتمرين 

 
 السابع( يوضح تدوين التمرين 20شكل )

 الثامنالتمرين 

 
 الثامن( يوضح تدوين التمرين 21شكل )
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 ومما سبق يكتمل عند الطالب أداء سمم دو الكبير ومعرفة جميع العفقات ألداء السمم 

 عفقات نغمات سمم دو الكبير( يوضح 22شكل ) 
عمى نغمات سمم دو الكبير التاسع والعاشر التدريب يطمب أداء  بعد التأكيد عمييا-11

من رابط اليوتيوب بالبرنامج مع التأكيد عمى ضبط السرعة المنتظمة وتدون التدريبات 
 :كاممة كالتالي

 التاسعالتمرين 

 
 التاسع( يوضح تدوين التمرين 23شكل )
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 العاشرالتمرين 

 
 العاشر( يوضح تدوين التمرين 24شكل )

 البحثتائج ن

يمكن عرض نتائج البحث وتفسيرىا من خالل اإلجابة عمى تساؤالت البحث والتي 
 كانت كالتالي

ما مميزات التطبيق الياتفي اإلجابة عمى تساؤل البحث األول والذي نص عمى )
Oboe Fingering Chart How to Play Oboe  لتعميم آلة األبوا لمطالب

 (المبتدئ؟

الباحث باالطالع عمى الدراسات السابقة  قام ولإلجابة عمى ىذا التساؤل
، ثم قيامة باالطالع عمى جميع المرتبطة بموضوع البحث، وكذلك اإلطار النظري

( Oboe Fingering Chart How to Play Oboeالتطبيق الياتفي )أمكانيات 
 نوجزىا بالنقاطبموضوع البحث والتحقق من جميع اإلمكانيات والمميزات والتي المرتبط 
 :التالية

 يحتوى البرنامج عمى العديد من المميزات وىي

 واالستماع لصوتيا  أسم النغمة وتدوينياذكر  -1
 االنتقال التدريجي )كروماتيك( صعودا أو ىبوطًا بين النغمات -2
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

صورة توضيحية لمنغمة  صورة أصابع العازف لعفق النغمة المدونة -3
 المعفوقة عمى األبوا

 النغماتلبعض  عرض العفقات البديمة  -4
 شريط األدوات والذي يحتوى عمى أربع مميزات وىي  -5

  تحويل مسميات النغمات بين المغة الفرنسية واإلنجميزية
 واأللمانية.

 تغير األوكتاف المسموع والمدون 
  االنتقال إلى الدروس المصورة فيديو ومن خالليا يتم االنتقال إلى

 منصة اليوتيوب
  البرنامجاستبانة واستطالع راي حول 

 .التقميدية الطرق من أسيلأشكال العفقات بين الطالب  تبادل يتم  -6
 بسيولة المعممين ومع البعض بعضيم معبين الطالب  التفاعل يتيح  -7
 دونالتعمم عن بعد  تعميم العزف عمى آلة األبوا بطريقة من يسيل  -8

 .مسبقة إعدادات أية إلى الحاجة
 .لمتعمم الشخصي وااللتزام الدافعية يزيد من -9

 مدونات( –فيديوىات  –مكن من تنوع أشكال التعميم )صور ي  -10
 صعوبات يواجيون الذين لمطالب مساعدة كتقنية استخدامو يمكن -11

 .تعمم
 استخدام خالل من( التشاركي) الجماعي التطبيق من العمل يمكن -12

 .Bluetooth والبموتوث Wi-Fi مثل الالسمكية الشبكة
ما إمكانية االستفادة من الثاني والذي نص عمى )اإلجابة عمى تساؤل البحث 

( في إكساب الدارسين Oboe Fingering Chart How to Play Oboeتطبيق )
اتجاىات ايجابية نحو التعمم عن بعد باستخدام الياتف المحمول من وجية نظر 

 ؟(الخبراء والمتخصصين.
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

بإعداد استبانة استطالع راي الخبراء  ثالباح قام التساؤل ولإلجابة عمى ىذا
( 2( وعرضة عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين )ممحق رقم 1)ممحق رقم 

 Oboe Fingering Chart Howإمكانية االستفادة من تطبيق )بيدف التعرف عمى 
to Play Oboe في إكساب الدارسين اتجاىات ايجابية نحو التعمم عن بعد باستخدام )

 االستبانةوقد أسفرت نتائج  والمتخصصين،مول من وجية نظر الخبراء الياتف المح
 Oboe Fingeringاالستفادة من تطبيق )أوجو عن قبول وموافقة جميع الخبراء 
Chart How to Play Oboe في إكساب الدارسين اتجاىات ايجابية نحو التعمم )
 .عن بعد باستخدام الياتف المحمول

 توصيات البحث 

الطالب ليصبح تطبيق فعمى يفيد  المعني بالبحثالعمل عمى تنفيذ التطبيق  -1
 .األبواعزف آلة المبتدئ ل

اىتمام الييئات والمؤسسات التعميمية المسئولة عن تطوير التعميم بمثل تمك  -2
 ليواه.لمدارسين وا األبحاث لما فييا من إفادة عامة

 في التعمم من بعد.نشر ثقافة التطبيقات الياتفية واالستفادة منيا  -3
إعداد ندوات تعريفية لدارسي وخريجي الكمية تخصص أبوا لمتعريف بالتطبيقات  -4

 المساعدة في ثقل الموىبة لدييم والعزف.
إعداد دراسة مقارنة بين فاعمية الحاسب االلي واليواتف الذاكية في التعميم  -5

 .بالتخصصات المختمفة الموسيقي
الطريقة التقميدية وطريقة التعمم عن بعد في تعميم  بين فاعمية كٍل مندراسة مقارنة  -6

 .آلة األبوا
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 مالحق البحث
 (1ممحق رقم )  

 والمتخصصيناستبانة استطالع رأي الخبراء 
 تحية طيبة وبعد                   السيد األستاذ الدكتور /

 Oboe) توصيف تطبيقبحث بعنوان ) بإعدادىاني حسن عمي قوم الباحث ي 
Fingering Chart How to Play Oboe)   لتعميم ألة االبوا واالستفادة منو

إكساب الدارسين  ( وكان من أىداف البحثفي التعمم عن بعد لمطالب المبتدئ
 . التطبيق بالبحثباستخدام عن بعد اتجاىات ايجابية نحو التعمم 

 ىدف االستبانة  
تطبيق تيدف االستبانة إلى التعرف عمى رأي سيادتكم في مدي مالئمة    
(Oboe Fingering Chart How to Play Oboe في إكساب الدارسين )

لتحقيق ىدف  المعني بالبحث المحمول اتجاىات ايجابية نحو التعمم باستخدام الياتف
 Oboeمالئمة تطبيق )لذا فالرجاء من سيادتكم إبداء الرأي حول ، البحث المذكور

Fingering Chart How to Play Oboe) ( أمام √وذلك بوضع عالمة )
 التي ترونو يصمح لذلك. البند
  آراء واقتراحات 

وتوضيحيا وعرضيا بالجزء المخصص إذا كان لسيادتكم أراء واقتراحات برجاء تدوينيا 
 لذلك.
فادتكم لمباحث ولسيادتكم خالص الشكر والتقدير  عمى تعاونكم وا 

 ىاني حسن عمي الباحث /                                                         
برجاء اإلشارة لما يعبر عن رأي  التطبيق والتدريباتبعد االطالع عمى شاشات 

 سيادتكم
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 ال أوافق أوافق االستبانة م
 Oboe Fingering Chart How toالوجية والشكل العام لتطبيق ) 1

Play Oboeمشوق وجاذب لمدارسين ) 
  

تقنيات وأيقونات التطبيق شاممة ووافية لجميع المعمومات التي يحتاجيا  2
 الطالب المبتدئ

  

   المغة العرض بسيطة وسيل فيميا 3
   التطبيق سيل االستخدام عمى الطالب المبتدئالتعامل مع  4
   أسموب عرض الصور والفيديوىات مشوق لمستخدمي التطبيق 5
جميع التدريبات تسيم في تعميم الطالب المبتدئ أساسيات العزف عمى  6

 آلة األبوا
  

   التطبيق تفاعمي مع المستخدم ويتيح لو التفاعل مع الغير 7
فعال  (Oboe Fingering Chart How to Play Oboe)تطبيق  8

 عن بعد إكساب الدارسين اتجاىات ايجابية نحو التعمم في 
  

                                                                          مالحظات
 التوقيع    
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 
 (2ممحق )

 قائمة بأسماء السادة المحكمين

  /اربالكونسرفاتو  الكالرينت ورئيس قسم النفخألة استاذ  محمد شفيقأ.د 
  اكاديمية الفنون.

  / بالكونسرفاتوار اكاديمية الفنون آلة األبوااستاذ طارق محمد ميران أ.د. 
  /اكاديمية الفنون. اربالكونسرفاتو  الفموتألة استاذ  أسامة حسنأ.د  
  /اكاديمية  اربالكونسرفاتو  الفاجوتألة استاذ  أيمن عبد الوىاب غريانيأ.د

  الفنون.
  :كمية التربية الموسيقية جامعة  النظريات استاذأ.د/ حسين عبد الحميم دغيدي

 حموان 
  مية التربية الموسيقية جامعة حموان أوركسترالي ك استاذ حسين صابر /أ.د 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 ممخص البحث
 Oboe Fingering Chart How to Playتطبيق )االستفادة من 

Oboe ) 

في ظل جائحة  التعلم عن بعد للطالب المبتدئنظام لتعليم ألة االبوا في 

 كورونا

نظرًا لما تمر بو جميع دول العالم ومنيا جميورية مصر العربية من ظروف 
جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وما القت بو من ظالل عمى قطاع استثنائية 

التعميم بشكل عام؛ إذ دفعت الجامعات والمؤسسات التعميمية إلغالق أبوابيا تقميال من 
ما دفع الباحث لمتفكير فرص انتشاره، وسعيًا منيا إلى الحّد من ىذه الجائحة العالمية، 

في االستعانة بأحد أىم التطبيقات الياتفية لتعميم آلة األبوا في منظومة التعمم عن بعد، 
 لذا ىدف البحث إلى: 

 Oboe Fingering Chart How) ياتفياللتطبيق اشاشات  توصيفوضع   -1
to Play Oboe)  لمطالب المبتدئ األبوالتعميم آلة 

في  (Oboe Fingering Chart How to Play Oboe)االستفادة من تطبيق  -2
 باستخدام الياتف المحمولعن بعد الدارسين اتجاىات ايجابية نحو التعمم  إكساب

 لمطالب المبتدئ األبوالتعميم آلة 
وصف التصور من خالل البحث المنيج الوصفي )تحميل محتوى( اتبع 

 تطبيقلممبتدئين  األبوالتعميم آلة  تعميمي عمى الياتف الذكيلتطبيق المقترح 
  (Oboe Fingering Chart How to Play Oboe) بعنوان

 وقد أسفرت النتائج عن اإلجابة عمى تساؤالت البحث وىي كالتالي:

 Oboe Fingering Chart How toياتفي )اللتطبيق ما مميزات ا السؤال األول:
Play Oboe لمطالب المبتدئ؟ األبوا( لتعميم آلة 

 يحتوى عمى العديد من المميزات وىيومن خالل توصيف التطبيق تبين أنو 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 واالستماع لصوتيا  أسم النغمة وتدوينياذكر  -1
 االنتقال التدريجي )كروماتيك( صعودا أو ىبوطًا بين النغمات -2
صورة توضيحية لمنغمة  صورة أصابع العازف لعفق النغمة المدونة -3

 المعفوقة عمى األبوا
 لبعض النغمات البديمة عرض العفقات  -4
 شريط األدوات والذي يحتوى عمى أربع مميزات وىي  -5

  تحويل مسميات النغمات بين المغة الفرنسية واإلنجميزية
 واأللمانية.

 تغير األوكتاف المسموع والمدون 
  االنتقال إلى الدروس المصورة فيديو ومن خالليا يتم االنتقال إلى

 منصة اليوتيوب
  راي حول البرنامجاستبانة واستطالع 

 .التقميدية الطرق من أشكال العفقات بين الطالب أسيل تبادل يتم  -6
 بسيولة المعممين ومع البعض بعضيم بين الطالب مع التفاعل يتيح  -7
 التعمم عن بعد دون من تعميم العزف عمى آلة األبوا بطريقة يسيل  -8

 .مسبقة إعدادات أية إلى الحاجة
 .لمتعمم الشخصي وااللتزام الدافعية يزيد من -9

 مدونات( –فيديوىات  –مكن من تنوع أشكال التعميم )صور ي  -10
 صعوبات يواجيون الذين لمطالب مساعدة كتقنية استخدامو يمكن -11

 .تعمم
 استخدام خالل من( التشاركي) الجماعي التطبيق من العمل يمكن -12

 .Bluetooth والبموتوث Wi-Fi مثل الالسمكية الشبكة
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 Oboe Fingering Chart Howما إمكانية االستفادة من تطبيق ) السؤال الثاني:
to Play Oboe عن بعد إكساب الدارسين اتجاىات ايجابية نحو التعمم ( في

 من وجية نظر الخبراء والمتخصصين. باستخدام الياتف المحمول
الباحث بإعداد استبانة استطالع راي الخبراء  قام التساؤل ولإلجابة عمى ىذا

 Oboe Fingering Chart Howإمكانية االستفادة من تطبيق )لتعرف عمى بيدف ا
to Play Oboe في إكساب الدارسين اتجاىات ايجابية نحو التعمم عن بعد باستخدام )

والمتخصصين، وقد أسفرت نتائج االستبانة الياتف المحمول من وجية نظر الخبراء 
 Oboeمن تطبيق ) المقترحة االستفادةعن قبول وموافقة جميع الخبراء أوجو 

Fingering Chart How to Play Oboe في إكساب الدارسين اتجاىات ايجابية )
 .نحو التعمم عن بعد

 وقد اختتم الباحث بذكر مجموعة من التوصيات كان أبرزىا 

العمل عمى تنفيذ التطبيق المعني بالبحث ليصبح تطبيق فعمى يفيد الطالب  -1
 المبتدئ لعزف آلة األبوا.

اىتمام الييئات والمؤسسات التعميمية المسئولة عن تطوير التعميم بمثل تمك  -2
 األبحاث لما فييا من إفادة عامة لمدارسين واليواه.

 نشر ثقافة التطبيقات الياتفية واالستفادة منيا في التعمم من بعد. -3
إعداد ندوات تعريفية لدارسي وخريجي الكمية تخصص أبوا لمتعريف بالتطبيقات  -4

 المساعدة في ثقل الموىبة لدييم والعزف.
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Summary 

benefit from (Oboe Fingering Chart How to Play 

Oboe) 

To teach the Oboe in the distance learning system for 

a novice student considering the Corona pandemic 

Given the exceptional circumstances that all countries of the 

world, including the Arab Republic of Egypt, are going through 

due to the crisis of the spread of the new Corona virus and the 

shadows it has cast on the education sector in general; As it 

pushed universities and educational institutions to close their 

doors to reduce the chances of its spread, and in an effort to limit 

this global pandemic, the researcher thought about using one of 

the most important mobile applications to teach the Oboe in the 

distance learning system, so the research aimed to: 

1- Develop a description of the mobile application screens 

(Oboe Fingering Chart How to Play Oboe) to teach the Oboe to 

the novice student. 

2- Take advantage of the application (Oboe Fingering Chart 

How to Play Oboe) to give learners positive directions towards 

distance learning using the mobile phone to teach the Oboe to the 

novice student. 

The research followed the descriptive approach (content 

analysis) by describing the proposed visualization of an 

educational application on the smartphone to teach the Oboe for 

beginners, an application entitled (Oboe Fingering Chart How to 

Play Oboe) 

The results have resulted in answering the research questions 

as follows: 

The first question: What are the advantages of the app 

(Oboe Fingering Chart How to Play Oboe) to teach the Oboe to a 

novice student? 

And through the description of the application, it was found 

that it contains many features, namely. 
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1- Mention the name of the tone, write, and listen to its 

sound. 

2- Gradual transition (chromatic) up or down between notes 

3- A picture of the player's fingers to make a note, an 

illustration of the beat of the Oboe. 

4- Show alternative bends for some tones. 

5- Toolbar, which contains four features, namely. 

• Converting tone labels between French, English and 

German. 

• Changing the audible and transcribed octave 

• Moving to video lessons, through which you will be 

transferred to the YouTube platform 

• Questionnaire and poll about the program 

6- The exchange of forms of bonds between students is 

easier than the traditional methods. 

7- It allows students to interact with each other and with 

teachers easily. 

8- It is easy to learn to play the Oboe by distance learning 

without the need for any pre-settings. 

9- Increases motivation and personal commitment to 

learning. 

10- It enables a variety of forms of education (photos - 

videos - blogs) 

11- It can be used as an assistive technology for students 

who face learning difficulties. 

12-The application enables teamwork (participatory) using a 

wireless network such as Wi-Fi and Bluetooth. 

The second question: What is the possibility of benefiting from 

the application (Oboe Fingering Chart How to Play Oboe) in 

providing students with positive trends towards distance learning 

using the Smart phone from the point of view of experts and 

specialists. 

         To answer this question, the researcher prepared an expert 

survey questionnaire with the aim of identifying the possibility of 

using the application (Oboe Fingering Chart How to Play Oboe) 

to give students positive trends towards distance learning using 

Smart phones from the point of view of experts and specialists. 
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Acceptance and approval by all experts of the proposed benefits 

of the application (Oboe Fingering Chart How to Play Oboe) in 

providing students with positive attitudes towards distance 

learning. 

     The researcher concluded by mentioning a set of 

recommendations, the most prominent of which was. 

1- Working on implementing the application concerned with 

research to become an actual application that benefits the 

novice student to play the Oboe.  

2- The interest of educational bodies and institutions 

responsible for developing education in such research, as it 

is of general benefit to learners and hobbyists. 

3- Spreading the culture of mobile applications and making use of 

them in distance learning. 

4- Preparing introductory seminars for students and graduates of 

the faculty specializing in Oboe to introduce applications to help 

in talent they have and playing. 


