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 استخذام فعالية على البيذاغوجية السيناريوهات تأثري
 املوسيقية الرتبية تذريس يف رقمية موارد

 موارد استخدام بين العالقة استقصاء الدراسة ىذه ىدفت الممخص_
 دافعية وبين بنائية بيداغوجية سيناريوىات عمى باالرتكاز رقمية

 التجريبي المنيج اعتمدت وقد. الدراسي وتحصيميم التعمم نحو التالميذ
 تجريبية مجموعة مجموعات، ثالث إلى الدراسة عينة وزعت حيث
 عمى باالرتكاز رقمية موارد باستخدام تعميمية وحدة تمقت أولى

 نفس تمقت ثانية تجريبية ومجموعة بنائية، بيداغوجية سيناريوىات
 سيناريوىات عمى االرتكاز بدون رقمية موارد باستعمال التعميمية الوحدة

 بالطريقة التعميمية الوحدة نفس تمقت ضابطة ومجموعة بيداغوجية،
 االختبار نتائج كشفت وقد. رقمية موارد استعمال بدون أي التقميدية
 بين إحصائيًّة داللة ذات فروق وجود عن الدراسي لمتحصيل البعدي
 التجريبية المجموعة وبين األولى التجريبية المجموعة درجات متوسط
 األولى، التجريبية المجموعة لصالح الضابطة والمجموعة الثانية

 بين إحصائيًّة داللة ذات فروق وجود عدم عن النتائج وكشفت
 كما. الضابطة والمجموعة الثانية التجريبية المجموعة درجات متوسطي
 لتالمذة وجو الذي الدافعية سمقيا استبيان تحميل نتائج كشفت

 من األخير واألسبوع األول األسبوع في التجريبيتين المجموعتين
 سيناريوىات عمى باالرتكاز رقمية موارد استعمال أن التجريب

  .التعمم نحو التالميذ دافعية من يزيد بنائية بيداغوجية
 البيداغوجية، السيناريوىات الرقمية، الموارد: المفتاحية الكممات
 السمعية القدرات الموسيقية، المعارف الدراسي، التحصيل الدافعية،
 .الموسيقية

 . المقدمة1
 وولعا ارتباطا أكثر أصبح الحالي الجيل أن الواضح من     

 الذي الكبير الوقت بحكم واالتصال اإلعالم تكنولوجيا باستخدام
 اليواتف أو االنترنت استعمال في والشباب األطفال يقضيو
 غيرىا أو mp4 و mp3 مشغالت أو الفيديو ألعاب أو الخموية
 ىذه أن ويبدو .أنفسيم عن لمترفيو أو بينيم فيما لمتواصل سواء

 الثقافية العادات عمى عام بشكل أثرت التكنولوجية الوسائل

( تيسرون سيرج) الفرنسي النفس بعالم دفع ما وىو لمستعممييا،
 ثقافة إلى الكتاب ثقافة من المجتمع بتحول'' القول إلى ،[1]

 انعكس وقد. حياتنا في لمصورة القوي الحضور بسبب'' الشاشة
 صوت، فيديو، صورة،) المتعددة لموسائط المكثف االستعمال
 وعمى التالميذ تفكير طرق عمى بأخرى أو بصورة...(  نصوص،

 وىذا ،[2( ]برنسكي) ليا ومعالجتيم لممعمومات تحصيميم كيفية
 التعميمية ممارساتيم تجديد المدرسين عمى بالضرورة سيفرض ما

 المألوفة التعميمية فالوسائط. والتحوالت التغييرات ىذه لمواكبة
...(  المجسمات، المدرسية، الكتب الخرائط، الصور، السبورة،)
 اىتمام جمب عمى السابق، في كما القدرة، نفس ليا تعد لم

 الباحثين من بزمرة دفع ما وىو لمتعمم، شييتيم وفتح التالميذ
 تكنولوجيا الستخدام المدرسين دعوة إلى بالتربية والميتمين
 من الزيادة أفق في التعميمية ممارستيم في واالتصال اإلعالم
 تحصيميم مستوى من والرفع التعمم نحو تالمذتيم دافعية

 .الدراسي
 مشكمة الدراسة. 2

 أجراىا مقابمةمن  انطالقا الدراسة ىذه إشكالية تبمورت     
 إنجاز إطار في الموسيقية التربية أساتذة من مجموعة مع الباحث
 ونوعية وقدرات مواقف تحميل'' عنوان تحث سابقة دراسة

 في التكنولوجيا لموسائل الموسيقية التربية أساتذة استعمال
 مالحظات الباحث انتباه أثار حيث ،[3'' ]التربوية ممارستيم
 نوعية أن مفادىا األساتذة أغمب تصريحات في تكررت أساسية،

 تنحصر الموسيقية التربية تدريس في الوسائل ليذه استخداميم
 :في إما
 من قالب أو موسيقي مؤلف حياة يقدم فيديو شريط عرض -

 .لمدرس ممخص كتابة تم مناقشة تميو الموسيقية القوالب
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 موسيقي قاموس أو الموسيقية لمكتابة موسيقي برنامج تقديم -
  ... موسيقيين أعالم أو الموسيقية باآلالت خاص رقمي
 واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام بأن يكشف ما وىو     
 تخطيط عمى يرتكز ال ببالدنا الموسيقية التربية تدريس في

 يقمل مما متينة وبيداغوجية ديداكتيكية أسس عمى مبني عقالني
 من ويحد استعماليا جدوى من [4] (وبروون الواليس) حسب
 عند بأنو صرحوا حين أنفسيم األساتذة أكده ما وىذا. فعاليتيا
 انتباىا أكثر التالميذ يكون التكنولوجية الوسائل استخدام بداية

 مما اوىدوء انضباطا وأكثر الدراسية الحصة بتتبع واىتماما
 المفارقة أن إال الدراسي الفصل داخل التعمم أجواء من يحسن
 بعد يتبخر ما سرعان اإليجابي التأثير ىذا أن كون في تتجمى
 دافعية تنخفض حيث استخداميا من األولى الدقائق مرور

 التالميذ ىدوء ويتحول تركيزىم ويتشتت التعمم نحو التالميذ
 المالحظات ىذه. والضوضاء الضجيج أجواء إلى وانضباطيم

 إلى لمرجوع دفعتو السابقة الدراسة من الباحث استقاىا التي
 استخدام تأثير بدراسة المرتبط التربوي األدب في البحث

 الباحث عثر حيث التالميذ عمى واالتصال اإلعالم تكنولوجيا
 البيداغوجية الفعالية بأن تؤكد التي الدراسات من مجموعة عمى

 عمى المعمم قدرة بمدى ترتبط التكنولوجية الوسائل الستخدام
 دافعية من تزيد محكمة بيداغوجية ريوىاتسينا وفق استعماليا
 تعممو، بناء في أساسيا وفاعال نشيطا وتجعمو التعمم نحو المتعمم
( وبيرايا شارليي) من كل بيا قام التي الدراسات إلى ىنا ونشير

 أن تؤكد والتي[ 6( ]الروز و زاج وسافوا كارسونتي)و[ 5]
 إيجابي تأثير لو يكون ال واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استعمال

 وقام التعميمية ممارساتو تجديد عمى المعمم عمل إذا إال التعمم في
 بالمعرفة وعالقتو التعممية التعميمية العممية نحو اتجاىاتو بتغيير
  .تدريسو وأنماط أدواره تطوير عمى وحرص

 معظم لدى السائد االعتقاد تغيير في المساىمة أجل ومن
 فيديو شريط أو فيمم عرض مجرد'' أنو مفاده والذي المعممين

 من سيزيد'' حاسوب أمام التالميذ وضع'' أو'' الفصل داخل
 بغض الدراسي تحصيميم مستوى من ويرفع التعمم نحو دافعيتيم

 أنشطة وتؤطر ستتوجو التي المواكبة اإلجراءات عن النظر
 العالقات تمحيص عمى الدراسة ىذه ستعمل ،''والمتعمم المدرس

 وبين التكنولوجية الوسائل استخدام بيا يتم التي الكيفية بين
 من الدراسي تحصيميم وبين جية من التعمم نحو التالميذ دافعية
 اإلشكالي السؤال في الحالية الدراسة إشكالية وتتحدد. ثانية جية
 :التالي
 يرتكز التي البيداغوجية السيناريوىات نوعية بين عالقة توجد ىل

 االستماع حصص في رقمية موارد استخدام في األستاذ عمييا
 وتحصيميم التعمم نحو التالميذ دافعية وبين الموسيقي والتذوق
 الدراسي؟
 مراعاة يتطمب اإلشكالي السؤال عن الجواب أن إلى ونشير

 :التالية االعتبارات
 بمكون المرتبط الدراسي التحصيل مفيوم أن: األول االعتبار
 المعارف مجموع في حصره تم الموسيقي، والتذوق االستماع
 الحصص من مجموعة تمقيو خالل التمميذ ينمييا التي والقدرات
 .الدراسية
 إعداد في سنعتمده التي التعميمي النموذج أن: الثاني االعتبار

 .البنائي التعميمي النموذج ىو البيداغوجية السيناريوىات
 الدراسة أسئمة.  أ
 عن اإلجابة الدراسة ىذه ستحاول السالفة االعتبارات ضوء في 

 :التالية الفرعية األسئمة
 وفق رقمية موارد استخدام بين ارتباطية عالقة ىناك ىل -1

 والتذوق االستماع حصص في بنائية بيداغوجية سيناريوىات
 التالميذ؟ طرف من الموسيقية المعارف اكتساب وبين الموسيقي

 وفق رقمية موارد استخدام بين ارتباطية عالقة ىناك ىل -2
 والتذوق االستماع حصص في بنائية بيداغوجية سيناريوىات
 التالميذ؟ لدى الموسيقي السمعي اإلدراك قدرات وبين الموسيقي

 وفق رقمية موارد استخدام بين ارتباطية عالقة ىناك ىل -3
 والتذوق االستماع حصص في بنائية بيداغوجية سيناريوىات
 التعمم؟ نحو التالميذ دافعية وبين الموسيقي

 الدراسة أهمية.  ب
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 أن مفادىا بسيطة فكرة من أىميتيا الدراسة ىذه تستمد 
 مضافة قيمة تجمب أن يمكن ال واالتصال اإلعالم تكنولوجيا

 المتعممين دافعية من الزيادة في تساىم وأن التعميمية لمممارسات
 ومن الموسيقية المعارف اكتساب مستوى من وترفع التعمم نحو
 األستاذ استخدميا إذا إال الموسيقي السمعي إدراكيم قدرات تنمية

 مرجعيتيا تستمد محكمة بيداغوجية سيناريوىات عمى باالرتكاز
 الديداكتيكية المرتكزات ومن الفعالة البيداغوجية األسس من

 .الموسيقية التربية مادة بتدريس الخاصة
 الدراسة أهداف.  ج

 استخدام طرق تطوير في الدراسة ليذه العام اليدف يتجمى     
 عبر لألساتذة التعميمية الممارسة في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا

 أىدافو أما. بيداغوجية سيناريوىات عمى االرتكاز عمى حثيم
 :كالتالي فيي الجزئية

 رقمية موارد وتصميم بنائية بيداغوجية سيناريوىات إعداد -
 .اآللية والمجموعات الموسيقية اآلالت) وحدة لتدريس

 .التعمم نحو التالميذ دافعية لقياس استبانة إعداد -
 بيداغوجية سيناريوىات وفق رقمية موارد استخدام تأثير تقصي -

 .التعمم نحو التالميذ دافعية عمى بنائية
 بيداغوجية سيناريوىات وفق رقمية موارد استخدام تأثير تقصي -

 .التالميذ طرف من الموسيقية المعارف اكتساب عمى بنائية
 بيداغوجية سيناريوىات وفق رقمية موارد استخدام تأثير تقصي -

 .لمتالميذ الموسيقي السمعي اإلدراك قدرات عمى بنائية
 الدراسة منهج .د

 بغرض: التجريبي المنيج الدراسة ىذه في الباحث استخدم     
 التابعة، المتغيرات عمى المستقمين المتغيرين تأثير مدى قياس
 :يمي كما
 :المستقالن المتغيران -
 :الرقمية الموارد استخدام كيفية -
 .بنائية بيداغوجية سيناريوىات عمى باالرتكاز -أ

 .بيداغوجية سيناريوىات عمى االرتكاز بدون -ب
 :أكثر ولمتوضيح

 باالرتكاز التدريس في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام -
 نموذج وفق التدريس ىو بنائية البيداغوجية السيناريوىات عمى

 لتكنولوجيا والمتبصر العقالني االستخدام مع بنائي تعميمي
  .واالتصال اإلعالم

 بدون التدريس في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام -
 بالطريقة التدريس ىو البيداغوجية السيناريوىات عمى االرتكاز
 اإلعالم لتكنولوجيا العقالني الغير االستخدام مع التقميدية

 .واالتصال
 حول المتمركز التدريس ىو التقميدية بالطريقة التدريس -

 يقتصر بينما وشرحيا، المحتويات بتقديم فيو يقوم الذي األستاذ،
 .والتمقي االنتباه عمى التمميذ دور

 :التابعة المتغيرات
 .التعمم نحو الدافعية -
 .الموسيقية المعارف اكتساب  -
 .الموسيقي السمعي اإلدراك قدرات -
 الموسيقية اآلالت) وحدة تمقت: األولى التجريبية المجموعة -

 عمى باالرتكاز رقمية موارد باستخدام( اآللية والمجموعات
 .بنائية بيداغوجية سيناريوىات

 التعميمية الوحدة نفس تمقت: الثانية التجريبية المجموعة -
 سيناريوىات عمى االرتكاز بدون رقمية موارد باستخدام
  .بيداغوجية

 بالطريقة التعميمية الوحدة نفس تمقت: الضابطة المجموعة -
 .رقمية موارد استخدام بدون أي التقميدية

 الدراسة فروض .ه
 :التالي الشكل عمى الدراسة فروض بصياغة الباحث قام
 مستوى عند إحصائيًّا دال فرق يوجد: األولى الفرضية 
 األولى التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسط بين( 0.05)

 الكتساب البعدي االختبار في الثانية التجريبية المجموعة وتالمذة
 .األولى التجريبية المجموعة ولصالح الموسيقية المعارف

 مستوى عند إحصائيًّا دال فرق يوجد ال: الثانية الفرضية 
 الثانية التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسط بين( 0.05)
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 الكتساب البعدي االختبار في الضابطة المجموعة وتالمذة
 .الموسيقية المعارف

( 0.05) مستوى عند إحصائيًّا دال فرق يوجد: الثالثة الفرضية 
 وتالمذة األولى التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسط بين

 اإلدراك لقدرات البعدي االختبار في الثانية التجريبية المجموعة
 .األولى التجريبية المجموعة ولصالح الموسيقي السمعي

 مستوى عند إحصائيًّا دال فرق يوجد ال: الرابعة الفرضية 
 الثانية التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسط بين( 0.05)

 اإلدراك لقدرات البعدي االختبار في الضابطة المجموعة وتالمذة
 .الموسيقي السمعي

 مستوى عند إحصائيًّا دال فرق يوجد: الخامسة الفرضية 
 األولى التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسط بين( 0.05)

 لمقياس البعدي التطبيق في الثانية التجريبية المجموعة وتالمذة
 .األولى التجريبية المجموعة ولصالح التعمم نحو الدافعية

 الدراسة محددات .و
 : التالية الحدود وفق الدراسة ىذه إنجاز تم لقد

 الرقمية الموارد عمى الدراسة اقتصرت حيث: التطبيق حدود
 اقتصرت كما واالتصال، اإلعالم تكنولوجيا وسائل من كوسيمة
( اآللية والمجموعات الموسيقية اآلالت) وحدة تجريب عمى أيضا

 تم كما. اإلعدادي التعميم من األولى السنة برنامج في المقررة
 اشتمل التعمم نحو لمدافعية مقياس عمى البحث ىذا في االقتصار

 لمنشاط الذاتي والتصور الخارجية بالعوامل مرتبطة مكونات عمى
 دون واألداء والمثابرة المعرفي وااللتزام لمتحكم الذاتي والتصور
 .وتطويره الباحث إعداد من وىو أخرى، متغيرات
 وبنود االختبار، بنود بطبيعة تتحدد الدراسة نتائج فإن وعميو
  .قياسو المراد لمموضوع صدقيما ومدى الدافعية مقياس
 عمى التجريبي شقيا في الدراسة ىذه اقتصرت: المكانية الحدود
 قد الميداني التجريب أن اعتبار عمى التعميمية الدوائر بعض
 وىي بالمغرب مدن أربع عمى موزعة إعداديات أربع في أجري

  .البيضاء والدار والمحمدية والرباط العرائش
 التعميمية الوحدة تدريس تجريب أجري حيث: الزمنية الحدود

 منتصف بين ما الممتدة الفترة في الدراسية الفصول داخل
 .2013 يناير ونياية 2012أكتوبر

 مصطمحات  الدراسة .ز
 الدراسي التحصيل -

 التي الموسيقية المعارف كل البحث ىذا في بو نقصد     
 خالل نماىا التي السمعية القدرات كل وأيضا التمميذ اكتسبيا
 الموسيقية اآلالت) بوحدة الخاصة الدراسية الحصص تمقيو

 (.اآللية والمجموعات
 Les connaissances musicales الموسيقية المعارف -

 كل إلى لإلشارة الدراسة ىذه في المفيوم ىذا سيوظف     
 والمصطمحات واألحداث واألسماء والنظريات والقواعد المعمومات
  الموسيقية اآلالت) بوحدة المرتبطة والتواريخ والرموز

 (.اآللية والمجموعات
 Les Capacités deالموسيقية السمعية اإلدراكية القدرات -

perception musicale  
 أن إلى الحديثة األدبية المرجعيات من العديد تشير     

 لمصطمح  المجال ليفسح يتوارى بدأ السمعي اإلدراك مصطمح
 ىذا ومن ،''السمع طريق عن المعمومات معالجة'' ىو جديد

 من مجموعة ىي الموسيقي السمعي اإلدراك قدرات فإن المنطمق
 ويمكن. صوتية معمومات بمعالجة المرتبطة والميارات القدرات
  :إلى تصنيفيا

 التي المحظة وىي: الصوتي المثير عن الكشف عمى القدرة -
 المثير بيذا الشخص فيحس صوتيا، مثيرا األذن فييا تستقبل
 .السمع فيحدث

 القيام عمى الدماغ قدرة وىي: المطابقة أو التحديد عمى القدرة -
 مخزن آخر صوتي نموذج وبين موسيقي مقطع بين بمقارنة
 قاموسا تشكل الموسيقية الذاكرة أن إلى اإلشارة وتجدر بالذاكرة،
 األمثمة بين ومن لمموسيقى، باالستماع وتغذيتو إغناؤه يتم داخميا
 إيقاع أو موسيقية آلة عمى التعرف عمى القدرة: ذلك عمى

 .إلييم االستماع سبق موسيقي لحن أو موسيقي
 عن مقطعين مقارنة عمى القدرة وىي: التمييز عمى القدرة -

 ومن بينيما، المتباعدة أو المتقاربة الخصائص عن البحث طريق
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 أو موسيقية آالت تصنيف عمى القدرة: ذلك عمى األمثمة بين
 األزمنة عدد الوزن، السرعة،) ناحية من موسيقية إيقاعات مقارنة
 الموسيقي المقام) ناحية من موسيقيين لحنين مقارنة أو ...(

 (.الموسيقي التعبير المحني، الخط السرعة، الموظف،
 Les ressources numériques  الرقمية الموارد
 خدمات مجموع ىي'' التالي النحو عمى [7] (بيبو روبير) يعرفيا

 بوابات،) االتصال أو النشر أو التدبير وبرامج اإلنترنت،
 حقائب أو البحث، محركات أو تربوية، أو ذاتية برمجيات
 والبيانات المعطيات وكذلك ،portfolios“/ مستندات

 والمواد ،...(والديموغرافية واالجتماعية والجغرافية اإلحصائية)
 ،تمفازية برامج أو وثائقية برامج صحفية، مقاالت) اإلخبارية
 الرقمية المؤلفات إلى إضافة ،...(فيديو، مقاطع صوتية، مقاطع

 المفيدة( تربوية أو فنية أدبية، مؤلفات عامة، مرجعية وثائق)
 مشروع أو تعممي،/تعميمي نشاط إطار في المتعمم أو لممدرس،
 .''واالتصال اإلعالم تكنولوجيا يدمج تربوي

  Les Scénario pédagogiqueالبيداغوجي السيناريو -
 استعمالو كان بعدما التربية، عالم المصطمح ىذا اقتحم     

 بروز بعد( والتميفزيون والسنيما المسرح) مجال في محصورا
 الممارسة جودة من الرفع إلى الداعية الخطابات من مجموعة
 تحقيق دون يحوالن المذان والعشوائية االرتجال وتفادي التعميمية
 روبير) وحسب. عكسية نتائج إلى ويؤديان التعممية األىداف

 تعميمي نشاط'' ىو البيداغوجي السيناريو فإن[ 7( ]بيبو
 السمعية أو المطبوعة الوثائق أو االنترنت،) استعمال يستحضر
 تعميم لتأطير المدرس يعده ،...( الوسائط، المتعددة أو البصرية
 بأن القول، يمكننا وعميو''. الحصة وبعد وأثناء قبل تالمذتو
 التييئة مرحمة) مسبق وتفكير تنبؤ: ىو البيداغوجي السيناريو
 التعميمية المقاطع بيما ستنجز التي والسيرورة الكيفية في( لمدرس

 في بدقة يكتب وعقالني ومنظم مييكل تخطيط وىو التعممية،
 جميع المدرس فييا يستحضر الدرس، تدبير تسبق التي المرحمة
 التعممية الوضعيات لتدبير والبيداغوجية االبستمولوجية الشروط

 اإلعالم تكنولوجيا باستخدام المتعمقة التكنولوجية والمستجدات

 التي المواتية والشروط الظروف لتوفير التربية، في واالتصال
 الدراسة ىذه بخصوص أما. التعمم عمى المتعمم تساعد

 لإلشارة'' البنائية البيداغوجية السيناريوىات'' مفيوم فسنستعمل
 التعميمي النموذج من انطالقا إعدادىا يتم التي السيناريوىات إلى

 لمتمميذ المعارف وتقديم وعرض نقل ميمة يترك الذي البنائي
...(  خريطة صوتي، شريط صور، فيديو،) التعميمية لموسائط

 موائمة، استيعاب،) المعرفية الوظائف وفق معالجتيا يتولى الذي
 بين التفاعالت استثمار المدرس يتولى ببنما معارفو لبناء...( 

 .التعممات وتيسير التعميمية والوسائط المتعممين
 La Motivation  الدافعية -

 فإن لذا اإلنساني، السموك توجيو في أساسيا دورا الدافعية تمعب
   . وفيمو تفسيره عمى يساعد اإلنساني السموك دوافع عمى التعرف
 بدراسة التربوي النفس لعمم المتزايد االىتمام يبرر ما وىو     

. التعمم يحدث لكي استثارتيا مفاتيح إلى التوصل بيدف الدافعية
 كغيرىا وتنوعت بالدافعية الخاصة والمفاىيم التعاريف تعددت لقد
 أخر إلى باحث من اختمفت و األساسية النفسية المفاىيم من
 المعرفية الحقول حسب أخرى إلى ونظرية فكرية وجية ومن

 داخمية عممية'' الدافعية يعتبر[ 8( ]بارون)ل فبالنسبة. المختمفة
 مرور مع سموكو فاعمية عمى وتحافظ وتقوده الفرد لدى تنشط
 النشاطات إلنجاز تستخدم التي ىي الداخمية العممية وىذه الوقت
 بخصوص أما ''.نفسيا تمقاء من ذاتيا الفرد وتكافئ تعزز ألنيا
 [9] (فيو) أعطاه الذي التعريف عمى فسنعتمد الدراسة ىذه

 منابعو يستمد ديناميكي مفيوم ىو الدافعية'' يقول حيث لمدافعية
 ما وىو محيطو وعن نفسو عن التمميذ يحممو الذي التصور من

 عمى والمثابرة فيو، واالنخراط معين، نشاط اختيار إلى يحثو
 ''اليدف يحقق لكي إنجازه

 السابقة والدراسات النظري اإلطار. 3
 :التاليين المحورين عمى الدراسة ليذه النظري اإلطار يشتمل

 واالتصال اإلعالم تكنولوجيا باستعمال المرتبطة الرىانات -1
 .الموسيقية التربية في
 .مدرسي سياق في لمتحفيز فيو نموذج -2
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 واالتصال اإلعالم تكنولوجيا باستخدام المرتبطة الرىانات: أوال
 .الموسيقية التربية في

 باستخدام المرتبطة الرىانات أن [10] (ويمينكطون) يعتبر
 أبعاد ثالث من تنطمق التربية في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا
  :وىي أساسية
 بتفعيل المتعمقة والقضايا األسئمة جميع ويشمل: البيداغوجي البعد

 ودراسة التربوي المحيط في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام
   .ذلك عن المترتبة اآلثار

 تدرس التي والقضايا األسئمة جميع يشمل: المجتمعي البعد 
 و المجتمع في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة

 .التربية في استعماليا بين
 بدراسة تيتم التي والقضايا األسئمة جميع يشمل: الميني البعد 

 اإلعالم تكنولوجيا استخدام بين توجد أن يمكن التي الروابط
 .التربية في استعماليا وبين الشغل سوق إطار في واالتصال

 :البيداغوجي البعد -1
 اإلعالم تكنولوجيا دور حول أساسية بتساؤالت البعد ىذا يرتبط

 ويس،) يشير الصدد ىذا وفي الموسيقية؟ التربية في واالتصال
 يمكن واالتصال اإلعالم تكنولوجيا بأن ،[11( ]دافيس كرينون،

 المحول دور أو instrumental le rôle الفعال دور تمعب أن
le rôle transformative المدرس يستعمل الفعال الدور ففي 

 المحددة األىداف بتحقيق تسمح كأداة التكنولوجية الوسائل
 األىداف يغير أن عميو يكون المحول الدور في أما لممادة،
 تكنولوجيا تتيحيا التي الجديدة لإلمكانيات وفقا لممادة التقميدية
 التربية في استخداميا عن المدافعين ومن. واالتصال اإلعالم

(    ىودجس)و [12] (بينتر) نجد الفعال، الدور وفق، الموسيقية
 اعتبار عدم ضرورة عمى ىؤالء يمح حيث [14] (ويبستر)و [13]

 وأداة وسيمة تكون أن بل ذاتيا حد في كغاية التكنولوجية الوسائل
 خدمة في تكون وأن لممتعممين، الموسيقية التجربة بتحسين تسمح
 ىناك المقابل وفي. األصمية أنشطتيا تدعم وأن الموسيقية التربية
 الدور وفق الموسيقية التربية في استخداميا عن يدافعون من

 حيث [16] (وكوامي وبيتس،)و [15] (سفاج) بينيم من المحول،

 والتركيب األداء،) ميارات اكتساب تيسر أنيا ىؤالء يرى
 من معين شكل اكتساب عمى مستعممييا وتحفز( واالستماع

 من يستفيد أن يمكن ال المتعمم أن غير والموسيقي الفني الذكاء
 وأىدافو أنشطتو تغيير عمى المدرس وافق إذا إال الميارات ىذه
 (.المحول دور) وفق

 :المجتمعي البعد -2
 الشاب أو الطفل تربط التي العالقات أن الواضح من     

 تعرضت وبالموسيقى الخارجي وبالعالم وباألسرة بالمدرسة
 تأثير بينيا من أسباب لعدة [17] (برونارد) كبيرة لتحوالت
 انشقاق حدوث إلى أدى ما وىو واالتصال، اإلعالم تكنولوجيا

 المعرفة اكتساب وأسموب المدرسة في التعميم أسموب بين كبير
 العمل إلى بالدعوة [18] (كان) ب دفع مما الخارجي العالم في

 التكنولوجية التحوالت مع الموسيقية التربية برامج انسجام عمى
 يشتغل بأن [17] (برونارد) يقترح ذلك تحقيق أجل ومن. السريعة
 واألنماط األلوان من انطالق األىداف تحقيق عمى المدرس

 ليا يستمع والتي الحاضر وقتنا في والمستيمكة المنتجة الموسيقية
 الموسيقية مياراتيم وتطوير بتنمية سيسمح مما حاليا، التالميذ

 من اعتراف واكتسابيا المدرسة في الثقة إعادة الوقت نفس وفي
 الموسيقية التربية برامج مالئمة إن[. 13( ]ىودجس) المجتمع

 أن شأنو من الموسيقى تعيشيا التي التكنولوجيا التحوالت مع
 لممادة المتميزة المكانة إعادة في ويساىم لمتعميم معنى يعطي
 .جدوى ذات برامجيا سيجعل كما المدرسة داخل

 :الميني البعد -3
 بخصوص الميتمين وسط نقاشات تثير عديدة أسئمة ىناك     
 اإلعالم تكنولوجيا نكيف أن يجب ىل: بينيا من المحور ىذا

 نستخدميا التي تمك مع المدرسة في نستخدميا التي واالتصال
 الوسائل استخدام ىل بمعنى ؟(الشغل سوق) ميني إطار في

 لولوج المتعممين تييئ تستيدف أن يجب المدرسة في التكنولوجية
 يجب المدرس أن إلى [10] (ويمينكطون) يخمص العمل؟ سوق
 تحويل من تمكنو عامة تكنولوجية ميارات تطوير يستيدف أن

 في الستخداميا المدرسة في المكتسبة التكنولوجيا معارفو ونقل
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 خاصة نوعية ميارات تطوير عمى االقتصار بدل ميني، وسط
 السريع لمتطور نظرا واالتصال، اإلعالم تكنولوجيا باستخدام
 بميارات[ 19( ]تينيو) عنو يعبر ما وىو. تعرفو الذي والمستمر
 العموم، وعمى. التكنولوجيا ليذه والمتبصر المعقمن االستخدام

 إنتاج في التكنولوجية لموسائل المكثف االستعمال أن يتضح
 إعادة إلى الموسيقية التربية بأساتذة يدفع الموسيقى واستيالك

 الثورة ىذه أن كما تدريسيم، ووسائل طرق في والتفكير النظر
 جديدة وتقنيات وسائل إلى بالولوج لألساتذة تسمح التكنولوجية

 وفي لكنيا لمتالميذ، الموسيقية التجربة وتثري تغني أن يمكنيا
 قرروا الذين الموسيقية التربية أساتذة عمى تحتم ذلك مقابل

 يتأقمموا بأن التدريس في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام
 لمجال مغايرة أخرى كفايات اكتساب يتطمب جديد واقع مع

 .الحالية كفاياتيم
 .مدرسي سياق في لمدافعية فيو نموذج: ثانيا

 القدرة: أساسيين شرطين توفر يستوجب التعمم فعل إن      
 عمم في الحديثة الدراسات من العديد  وىناك التعمم، عمى واإلرادة
 لمتعمم أساسي شرط ىو الدافعية أن أثبتت التي التربوي النفس
 ويننغ،)ل دراسة ففي. التالميذ لجميع بالنسبة لمتعمم ضروري وأنو

 عممي، مقال 260 بتحميل فييا قاما ،[20( ]ألبيرغ ىيرتل،
 يعتبران التعمم في الفعالة واالستراتيجيات الدافعية أن إلى ليخمصا

 بمعنى لمتمميذ، المدرسي النجاح في أىمية األكثر المحددات من
 بمدى أي le pouvoir بالقدرة مشروطا يبقى التعمم حدوث أن

 la volonté وباإلرادة التعمم في فعالة الستراتيجيات التمميذ تممك

 فعل أن ومعموم. التعمم في الرغبة عمى التمميذ توفر بمدى أي

 Sa motivation) الخارجية بالدافعية فقط يرتبط ال التعمم

extrinsèque )الداخمية بدافعيتو أيضا ولكن لمتمميذ (La 

motivation intrinsèque)، يطمحون المدرسين كل أن ذلك 
 ينخرطون تجعميم ذاتية أو داخمية دافعية لتالمذتيم يكون أن إلى
 ال الداخمية الدافعية أن إال. ذلك عمى والمثابرة تعميميم بناء في

 الدافعية  إيقاظ عمى البداية، في المدرس، حرص إذا إال تتحقق
 الدافعية ىذه عمى الحفاظ عمى عمل ثم لتالمذتو الخارجية
( ىراكويكز سانسون،) ذاتية دافعية إلى تتحول لعمو وعززىا

 في لمدافعية نموذج يطور أن [22] (فيو) استطاع وقد[. 21]
 االجتماعي التعمم نظرية وأسس مفاىيم من انطالقا مدرسي سياق

 دراسة إلى فييا ينادي والتي ،(باندورا) طورىا التي المعرفي
 العوامل بين المتبادلة التفاعالت من انطالقا اإلنسانية الظواىر
 عرف حين [22] (فيو) فعال بو قام ما وىو. والبيئية السموكية
 يستمد ديناميكي مفيوم ىو الدافعية:'' التالي النحو عمى الدافعية
 محيطو وعن نفسو عن التمميذ يحممو الذي التصور من منابعو
 والمثابرة فيو، واالنخراط معين، نشاط اختيار إلى يحثو ما وىو
 نموذج ويتكون''. المطموب اليدف يحقق لكي إنجازه عمى

 تغذية في تساىم عوامل أو مصادر أربعة من الديناميكي الدافعية
 مرتبط خارجي األول العامل أن حيث. التعمم نحو التمميذ دافعية
 الثالثة العوامل أما التمميذ، فيو يعيش الذي المحيط أو بالسياق
 ىذه إلى وباإلضافة. التمميذ بذات مرتبطة داخمية فيي األخرى
 لمتعمم سموكية مظاىر ثالثة[ 22( ]فيو) حدد األربعة العوامل
 الشكل عمى النموذج ىذا تقديم ويمكن. الدافعية مؤشرات سماىا
:التالي
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 1الشكل 
 لمتحفيز في سياق مدرسي [9]يمثل نموذج  فيو 

 
 الذي بالدافعية الخاص النموذج ىذا أكثر ونستوعب ولنفيم
 النحو عمى الثمانية لمكوناتو  تعريفا سنقدم ،[22( ]فيو) وضعو
 :التالي

 تؤثر قد التي الخارجية العوامل من مجموعة وتشمل :المحيط
 والدراسي العائمي، محيطو: ك التعمم نحو التمميذ دافعية عمى 
 رفاق مع والعالقة الدراسي، الفصل ومناخ المؤسسة، مناخ)

...(  المدرسية، واألنشطة الدراسية، والبرامج الدراسي، الفصل
 بجميع األستاذ تجمع التي العالقة طبيعة إلى أيضا تشير كما

 إلى [22] (فيو) صنفيا فقد األخرى السبع المكونات أما. تالمذتو
 indicateurs مؤشرات وثالث déterminants محددات ثالث

  :التالي النحو عمى 
 الذي الحكم وىو (النشاط لقيمة الذاتي التصور: )األول المحدد -

 القيام خالل من سيجنييا التي والفائدة النفعية حول التمميذ يحممو
 وويكفيمد إيكل) التعممية أىدافو تحقيق إلى بالنظر النشاط بيذا

  ].23( ]وشيفل
 يحمميا التي النظرة وىي( لكفاءتو الذاتي التصور: )الثاني المحدد
 وبمعنى بالنشاط، القيام في النجاح عمى قدرتو مدى حول التمميذ
 المالئم بالشكل بالنشاط بالقيام تفوقو حظوظ في رأيو آخر

 ].24( ]باجريس)
 نظرة وىي( النشاط في لمتحكم الذاتي التصور: )الثالث المحدد -

 مييالتعم النشاط ونتائج سير في تحكمو درجة بخصوص التمميذ
 ].25( ]ريان بيمتيي، فالغن،  ديسي،)

 ثالث في تؤثر لمدافعية الثالث المنابع أو المحددات وىذه
 النحو عمى وتعرف لمدافعية، كمؤشرات تعتبر تعممية سموكات
 :التالي
 مع يتوافق أو يتعمق( المعرفي االلتزام: )األول المؤشر 

 النشاط إنجاز أجل من التمميذ بو يقوم الذي العقمي المجيود
 طريق عن المجيود ىذا ويترجم[ 26( ]سالمون) مييالتعم

 ينخرط حيث التعمم، الستراتيجيات والمنتظم المييكل االستخدام
  .وبحماس لموقت ضياع غير من النشاط إنجاز في التمميذ
 يخصصو الذي بالوقت وتترجم( المثابرة: )الثاني المؤشر 

 وبذل المحاوالت وبتكرار الممل وبعدم مي،يالتعم لمنشاط التمميذ
 .فيو والتفوق النشاط إنجاز أجل من الجيد من المزيد
 مجموعة ويعني التعممات نتائج يمثل( األداء: )الثالث المؤشر 
 نشاط إنجاز في النجاح درجة إلى تشير التي السموكات من

 .تعممي
 السابقة الدراسات

 عند سائدا انطباعا ىناك أن إلى[ 27] (سبيتزر) يشير     
 لمتعمم دافعية أكثر المتعممين أن مفاده بالتربية الميتمين عموم

 األطفال ولع لشدة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا باستخدام
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 بأنو الناس من العديد ويعتقد الفيديو، وألعاب بالحواسب والشباب
 أثناء الحاسوب استعمال في كبيرة متعة يجدون الشبان كان إذا

 استعمال أثناء  المتعة نفس محالة، ال سيالقون، فإنيم الترفيو
 والدراسات البحوث بين ومن. والتحصيل التعمم في الحاسوب

 عمى واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تأثير بدراسة اىتمت التي
 :نذكر التعمم نحو المتعممين دافعية

 ].28( ]ماتشيندا بريجيت) دراسة -
 عمى واإلعالميات االنترنت أثر قياس إلى الدراسة ىدفت     
 إذ بالكاميرون الثانوي بالتعميم والذكور اإلناث تعمم دافعية

 وآباءىم التالميذ شمل ميداني استطالع عمى الباحثة اعتمدت
 التي الثانوية لممؤسسات اإلدارية واألطر وأساتذتيم وأولياءىم
 بيذه الوسائط المتعددة المراكز عن المسؤولين وأيضا بيا يدرسون

 الذكور من 7%3,59 أن الدراسة نتائج أظيرت. المؤسسات
 في واالنترنت الحاسوب استعمال أن يرون اإلناث من 68%9,و

 عمى التعميق وأثناء. المتعممين دافعية عمى إيجابيا يؤثر التعميم
 ىذه في شاركوا الذين المستجوبين معظم أشار النتائج ىذه

 راجع التالميذ عنو عبر الذي اإليجابي االنطباع أن إلى الدراسة
 التي الواجبات إنجاز عمييم تسيل االنترنت كون إلى باألساس
 وتمكنيم البحوث إنجاز أو العروض، تقديم إطار في منيم تطمب
 بعض تحميل وأيضا حموليا مع والمسائل التمارين تحميل من

 أما الدروس، في المقدمة لممفاىيم استيعابيم تعزز التي الوثائق
 األسباب أن أشاروا فقد الدراسة في شاركوا الذين الفاعمين باقي

 أو/و الحاسوب كون إلى باألساس راجع ذلك وراء الكامنة
 بناء إلى التالميذ دفع عبر الذاتي التعميم في يساىم االنترنت
 المعمومات عن البحث في بأنفسيم يشاركون حيث تعمميم

 عمى تساعدىم كما الممخصات صياغة وفي وتحميميا ومعالجتيا
 وتمدىم أدائيم تقويم من وتمكنيم والمشكالت المسائل حل

 أجوبتيم كانت إذا والتعزيز (feed back) جعةالرا بالتغذية
 .التعمم دافعيتيم من يزيد ما وىو صحيحة

 دومي بني أحمد وعمي الزعبي عمي محمد عمي) دراسة -
2012[ )29.[ 

 في التالميذ تحصيل في المتمازج التعمم استخدام أثر'' حول     
 الباحثان عرف وقد ،''تعمميا نحو دافعيتيم وفي الرياضيات مادة
 األنماط بين المزج فيو يتم التعمم في أسموب بأنو المتمازج التعمم

 المتعددة األقراص التعميمية، البرامج) لمحاسوب المختمفة التعميمية
 حيث ،(االنترنت شبكة باستعمال اإللكتروني والتعميم الوسائط
 في المتمازج التعمم طريقة أثر استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفت

 وفي الرياضيات مادة في األساسي الرابع الصف تالميذ تحصيل
 المتعمقة النتائج أن إلى الباحثان خمص وقد .التعمم نحو دافعيتيم

 تعطي المتمازج التعمم طريقة كون إلى تعزى الدراسي بالتحصيل
 الضعاف وخاصة الطمبة أعمال متابعة في أكبر فرصة المعمم
 طريقة في أنو كما الطمبة، تحصيل زيادة إلى يؤدي مما منيم
 المتعمم بين التفاعالت من مجموعة تظير المتمازج التعمم

 إلى يؤدي مما المحوسبة التعميمية والمادة المتعمم وبين والمعمم،
 بالنسبة أما. التحصيل زيادة ثم ومن أفضل بشكل المادة فيم

 المألوفة غير الجدة عنصر إلى فتعزى بالدافعية المرتبطة لمنتائج
 إن حيث الحاسوب، خالل من الرياضيات دروس تقديم في

 كما الدافعية، من يزيد مما والتشويق االىتمام يثير دوما الجديد
 التعميمية المادة شرح أثناء وتحريكيا والصور األشكال عرض أن

 ىذا الطريقة، بيذه التعمم إلى يندفع المتعمم وتجعل االنتباه تجذب
 مثل تشويق عناصر عمى المحوسبة المادة احتواء إلى باإلضافة
 المتعممين دافعية يثير مما والحركة والصوت والصور األلوان
 .بالحاسوب الرياضيات لتعمم
 ]30( ]2006 الحسناوي موفق) دراسة -

 االنترنت استخدام أثر بين بالمقارنة الباحث قام حيث     
  دافعية في الكيربائية القدرة الكترونيات تدريس في والحاسوب
 مقياس من انطالقا نحوىما، واتجاىاتيم التعمم نجو التالميذ
 بندا( 40) من تكون الكيربائية والقدرة الكترونيات لتعمم الدافعية
. التعمم في والحاسوب االنترنت استخدام نحو االتجاىات لقياس
 دورة في األولى التجريبية المجموعة تالمذة بإدخال البحث وطبق
 عن دورة في الثانية التجريبية المجموعة تالمذة و االنترنت، عن

 ثمانية الكيفية بيذه التدريس) التجربة مدة واستمرت الحاسوب
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 ومقياس لمتعمم، الدافعية مقياس تطبيق بعدىا وأعيد ،(أسابيع
 توصل حيث معا الثالث المجموعات تالمذة عمى االتجاىات

 مقياس في األولى التجريبية المجموعة تالمذة تفوق إلى البحث
 االتجاىات ومقياس الكيربائية، القدرة الكترونيات لتعمم الدافعية

 المجموعة عمى التعميم، في والحاسوب االنترنت استخدام نحو
 . التوالي عمى الضابطة، المجموعة وطمبة الثانية، التجريبية

 استعراض خالل من يتضح: السابقة الدراسات عمى تعقيب     
 واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدم أغمبيا أن السابقة الدراسات

 وعممت تعاوني، جماعي بشكل أو فردي بشكل سواء التعميم في
 الدافعية أوفي/ و التحصيل في االستخدام ىذا أثر دراسة عمى
 مع البحث ىذا ويشترك. الدراسية المواد مختمف تعمم نحو

 واالتصال اإلعالم تكنولوجيا يستخدم أنو في السابقة الدراسات
 دافعية عمى استعمالو أثر ويقيس التعمم عمى مساعدة كأداة

 تميزت الدراسة ىذه أن إال التعمم عمى إقباليم وعمى المتعممين
 اإلعالم تكنولوجيا استخدم الستعمال نموذجين بين تقارن بكونيا

 ىذه يستعمل ال تقميدي آخر نموذج مع التدريس في واالتصال
 بيداغوجي سيناريو من األول النموذج ينطمق حيث. الوسائل
 في يستعمميا ذلك بعد ثم رقمية موارد إعداد يوجو بنائي

 الرقمية الموارد من الثاني النموذج ينطمق حين في التدريس،
 متحكمة تصبح حيث التدريس في استعماليا ويحاول المتواجدة

 بو فتزيغ لذلك، األستاذ ينتبو أن بدون التعميمي، الفعل توجيو في
 كما. المسطرة األىداف تحقيق إلى يؤدي الذي المسار عن

 الدراسات تشر لم أخرى متغيرات بتناول الدراسة ىذه تميزت
 :وىي إلييا السابقة

 والتمييز الموسيقية لألصوات السمعي اإلدراك عمى القدرة -
 .بينيا

 االلتزام) وىي لمدافعية كمؤشرات أخرى متغيرات تناول -
 (.األداء المثابرة، المعرفي،

 التدريس في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استعمال تأثير قياس -
  .مختمفة محطات وفي أطول زمنية لمدة الدافعية عمى
 في التربوي األدب ىذا من الدراسة ىذه استفادت وعموما     

 التعممية الوحدة بناء وفي لمدراسة العام اإلطار تحديد
 واستخدام الدراسة أدوات وتصميم البيداغوجية والسيناريوىات

 الدراسات لنتائج واالستناد ليا المناسبة اإلحصائية األساليب
 يالحظ كما. ومناقشتيا النتائج تفسير في بيا واالستعانة السابقة

 تكنولوجيا باستخدام التعمم أثر تناولت التي العربية الدراسات قمة
 المواد مختمف في المتعممين دافعية عمى واالتصال اإلعالم
 الدراسة ىذه تأتي لذلك خصوصا، الموسيقية والتربية عموما
 .الجوانب ىذه عن لمكشف

 واإلجراءات الطريقة. 4
 الدراسة مجتمع.  أ

 إعدادي األول الصف تالمذة جميع من الدراسة مجتمع تكون
 .بالمغرب العمومية بالمدارس

 الدراسة عينة.  ب
 تم وتمميذة تمميذا 929 من الدراسة ىذه عينة تكونت     

 أربع إلى تنتمي إعداديات أربع من القصدية بالطريقة اختيارىم
 تبعا اإلعداديات لتمك الباحث اختيار ويرجع. بالمغرب مدن

 المشاركين األساتذة تمكن ضرورة تتطمب التي التجربة إلجراءات
 بحضور التزاميم ومن األساسية التكنولوجية القدرات مجموعة من

 عمى والتمرن التجريب إجراءات لشرح التأطيرية االجتماعات
 من مجموعة عمى المؤسسات توفر ضرورة إلى إضافة تطبيقيا،
 مدة طيمة األستاذ إشارة رىن ووضعيا التكنولوجية الوسائل
 .التجريب

 الدراسة أدوات .ج
 :يمي فيما الدراسة أدوات تتمثل
 بعدي وآخر قبمي اختبار بإعداد الباحث قام حيث: االختبار: أوال

 :جزئين إلى كمييما ينقسم
 تقويم تستيدف البنود من مجموعة عمى يحتوي كتابي جزء -

( الموسيقية والمجموعات اآلالت) بوحدة المرتبطة المعارف جميع
 .المتعمم لدى

 السمعي اإلدراك قدرات جميع تقويم يستيدف عممي جزء -
 .المتعمم لدى( الموسيقية والمجموعات اآلالت) بوحدة المرتبطة
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 الباحث قام: التعمم نحو التالميذ دافعية لقياس استبانة: ثانيا
 جاءت كما التحفيز محددات ومن خبرتو من انطالقا بتطويرىا

 إلى بالرجوع وأيضا مدرسي، سياق في لمتحفيز( فيو) نموذج في
 بحساب قام ثم التعمم نحو بالدافعية المرتبط التربوي األدب

 :التالي النحو عمى السيكومترية خصائصيا
 األداة صدق
 النفس عمم في متخصصين أساتذة أربع عمى األداة ُعرضت     

 بغرض التربية، في( إ.إ.ت) إدماج مجال في وخبيرين التربوي
 ومالئمة العبارات، صياغة حيث من صالحيتيا مدى عمى الحكم
 بنسبة الخبراء اتفق وقد. قياسو يروم الذي الدافعية لمكون بند كل

 لقياس ومالءمتيا األداة صالحية عمى%( 8333) عن تقل ال
 بعض عمى تعديالت اقتراح مع لقياسيا، وضعت التي األىداف

ضافة بعضيا وحذف البنود  ىذه واعتبرت جديدة، بنود وا 
 .األداة لصدق كافية اإلجراءات

 التصحيح وطريقة األداة ثبات
 عينة عمى بتجريبيا الباحث قام البحث أداة ثبات من التأكد تم

 الداخمي االنسجام معامل بمغ حيث مجتمع، من استطالعية
 اإلجراءات وبيذه(. ألفا) كرونباخ معادلة باستخدام( 0389)

 من بندا 45 من تتكون النيائية صيغتيا في االستبانة أصبحت
:التالية بالكيفية موزعة الخمس اإلجابات ذات ليكرت نوع

 1 جدول
 ترتيب العبارات المعتمدة في قياس المكون داخل االستبانة مكونات التحفيز

14إلى  1من  العوامل الخارجية التي تؤثر عمى تحفيز التمميذ  
20إلى  15من  التصور الذاتي لقيمة النشاط  
 24 إلى 21من  التصور الذاتي لمكفاءة
 29إلى  25من  التصور الذاتي لمتحكم

 35إلى  30من  االلتزام المعرفي
 39إلى  36من  المثابرة
 45إلى  40من  األداء

 واحدة إجابة يختار أن( ة)المفحوص( ة)التمميذ من ويطمب     
 تماما، ال) التالية الخمس اإلجابات بين من عبارة أو بند لكل
 وتقدر ،(تماما أتفق كبير، بشكل أتفق أتفق، ما، شيئا متفق غير

 بحيث بالتصحيح، الخاص المفتاح إلى بالرجوع المفحوص درجة
 وبحسب العبارة طبيعة بحسب 5و 1 بين تتراوح درجة تعطى
:التالي النحو عمى المفحوص اختارىا التي اإلجابة

 2 جدول
 المفحوصين طرف من المختارة األجوبة وفق الدرجات إعطاء كيفية يبين رقم

 اإلجابة المختارة من طرف المفحوص طبيعة العبارة 
 أوافق تماما أوافق بشدة أوافق أوافق شيئا ما ال أوافق تماما                                   

 5 4 3 2 1  إيجابية عبارة الدرجة الممنوحة
 1 2 3 4 5  سمبية عبارة

وفي األخير قام الباحث بجمع الدرجات في درجة واحدة      
تعبر عن الدرجة الكمية لمقياس دافعية التمميذ. وتتراوح الدرجة 

كأقل درجة  45الكمية لكل تمميذ في بنود مقياس الدافعية بين 
الدافعية، بينما كأكبر درجة في  225انخفاضا في الدافعية و

الدرجة الكمية الدرجة المحايدة التي تعبر عن عدم  135تشكل 
حدوث أي تأثير عمى دافعية التمميذ. وىكذا كمما زادت الدرجة 

كمما زاد التأثير اإليجابي عمى دافعية التمميذ  135الكمية عن 

كمما نقص التأثير  135والعكس كمما نقصت الدرجة الكمية عن 
 .التأثير السمبي عمى دافعية التمميذ اإليجابي وزاد

 المعالجة اإلحصائية •
الختبار صحة الفروض قام الباحث بحساب المتوسط      

الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط النظري لكل مكون من 
مكونات التحفيز، كما قام بحساب اختبار )ت( الختبار داللة 

 قياس التحفيز،الفروق بين متوسطات درجات المجموعات عمى م
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  .واختبار حجم التأثير
 نتائج الدراسة. 5

 :النتائج المتعمقة بالفرضية األولى والتي نصيا
( بين متوسط 0.05يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )     

درجات تالمذة المجموعة التجريبية األولى وتالمذة المجموعة 

المعارف التجريبية الثانية في االختبار البعدي الكتساب 
 .الموسيقية ولصالح المجموعة التجريبية األولى

جاءت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
:اآلتي)ت( كما ىو مبين في الجدول 

3جدول   
الموسيقية المعارف الكتساب والبعدي القبمي االختبارين في التجريبيتين المجموعتين نتائج يوضح  

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد التالميذ المجموعات 
 0.948 0.65 4.10 5.55 309 1تجريبية  االختبار القبمي

 4.24 5.53 302 2تجريبية 
 0.000 18.27 5.39 17.9 309 1تجريبية  االختبار البعدي

 4.38 10.62 302 2تجريبية 
 تالمذة نتائج أن( 3) رقم الجدول خالل من نالحظ     

 عند متكافئتان كانتا والثانية األولى التجريبيتين المجموعتين
 بمغ حيث الموسيقية المعارف الكتساب القبمي االختبار اجتياز
 متوسط و( 5.55) األولى التجريبية المجموعة تالمذة متوسط
 التالميذ نتائج لكن(. 5.53) الثانية التجريبية المجموعة تالمذة

 أداء متوسط بين فوارق أظيرت البعدي االختبار في
 المجموعة تالمذة أداء متوسط ارتفع حيث المجموعتين،

 حين في( 17.9) إلى ليصل نقطة 12.4 ب األولى التجريبية
 5.1 ب الثانية التجريبية المجموعة تالمذة أداء متوسط ارتفع
( 3) رقم الجدول يوضح كما(. 10.62) إلى ليصل فقط نقطة

 البعدي االختبار نتائج في إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن
 تساوي إحصائية وبداللة( 18.27) ''ت'' قيمة بمغت حيث

  المجموعة تالمذة لصالح الفروق ىذه جاءت وقد 0.000
  .األولى التجريبية

 :نصيا والتي الثانية بالفرضية المتعمقة النتائج أما
 متوسط بين( 0.05) مستوى عند إحصائيًّا دال فرق يوجد ال

 المجموعة وتالمذة الثانية التجريبية المجموعة تالمذة درجات
 .الموسيقية المعارف الكتساب البعدي االختبار في الضابطة
 واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات نتائج جاءت

 :االتي الجدول في مبين ىو كما( ت)
 4 جدول

 الموسيقية المعارف الكتساب والبعدي القبمي االختبارين في 2 والتجريبية الضابطة المجموعتين نتائج يوضح
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد التالميذ المجموعات 

 0.22 2.3 4.37 6.33 318 ضابطة القبمياالختبار 
 4.24 5.53 302 2تجريبية 

 0.63 0.48 4.7 10.8 318 ضابطة االختبار البعدي
 4.38 10.62 302 2تجريبية 

 المجموعة نتائج أن( 4) رقم الجدول خالل من نالحظ     
 اجتياز عند متقاربتان كانتا الثانية التجريبية والمجموعة الضابطة
 متوسط بمغ حيث الموسيقية المعارف الكتساب القبمي االختبار

 تالمذة نتائج ومتوسط( 6.33) الضابطة المجموعة تالمذة نتائج
 تالمذة حافظ وقد( 5.53) الثانية التجريبية المجموعة

 حيث البعدي، االختبار نتائج في التقارب ىذا عمى المجموعتين

 4.5 ب األولى التجريبية المجموعة تالمذة أداء متوسط ارتفع
 الدرجة وبنفس ،(10.8) إلى( 6.33) من انتقل حيث نقطة
 حيث الثانية التجريبية المجموعة تالمذة أداء متوسط  ارتفع تقريبا
 يوضح كما(. 5.1) بفارق أي( 10.62) إلى( 5.53) من انتقل

 نتائج في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 4) رقم الجدول
 وبداللة( 0.48) ''ت'' قيمة بمغت حيث البعدي االختبار
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 .البحث ليذا بالنسبة مقبولة غير وىي( 0.22) تساوي إحصائية
 :نصيا والتي الثالثة بالفرضية المتعمقة النتائج أما

 متوسط بين( 0.05) مستوى عند إحصائيًّا دال فرق يوجد     
 المجموعة وتالمذة األولى التجريبية المجموعة تالمذة درجات

 السمعي اإلدراك لقدرات البعدي االختبار في الثانية التجريبية
 .األولى التجريبية المجموعة ولصالح الموسيقي
 واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات نتائج جاءت

:اآلتي الجدول في مبين ىو كما( ت)
 5 جدول

 السمعي اإلدراك لقدرات والبعدي القبمي االختبارين في التجريبيتين المجموعتين نتائج يوضح
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد التالميذ المجموعات 

 0.413 0.82 4.36 8.62 309 1تجريبية  االختبار القبمي
 3.97 8.87 302 2تجريبية 

 17.44 5.39 18.9 309 1تجريبية  االختبار البعدي
 

0.000 
 4.88 11.7 302 2تجريبية  

 تالمذة نتائج أن( 5) رقم الجدول خالل من نالحظ     
 عند متكافئتان شبو كانتا والثانية األولى التجريبيتين المجموعتين

 حيث الموسيقي السمعي اإلدراك لقدرات القبمي االختبار إجراء
( 8.62) األولى التجريبية المجموعة تالمذة نتائج متوسط بمغ

 لكن ،(8.87) الثانية التجريبية المجموعة تالمذة نتائج ومتوسط
 نتائج متوسط بين فوارق أظيرت البعدي االختبار نتائج

 التجريبية المجموعة تالمذة أداء متوسط ارتفع حيث المجموعتين،
 يرتفع لم حين في( 18.9) إلى ليصل نقطة 10.3 ب األولى
 نقطة 2.9 ب إال الثانية التجريبية المجموعة تالمذة أداء متوسط
 أن الجدول نفس خالل من نالحظ كما(. 11.7) إلى ليصل

 حيث البعدي االختبار نتائج في إحصائية داللة ذات فروق ىناك
 0.000 تساوي إحصائية وبداللة( 17.44) ''ت'' قيمة بمغت
 التجريبية المجموعة تالمذة لصالح الفروق ىذه جاءت وقد

 .األولى
 :نصيا والتي الرابعة بالفرضية المتعمقة النتائج أما
 متوسط بين( 0.05) مستوى عند إحصائيًّا دال فرق يوجد ال 

 المجموعة وتالمذة الثانية التجريبية المجموعة تالمذة درجات
 .الموسيقي السمعي اإلدراك لقدرات البعدي االختبار في الضابطة
 واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات نتائج جاءت

:اآلتي الجدول في مبين ىو كما( ت)
 6جدول 

 الموسيقي السمعي اإلدراك لقدرات والبعدي القبمي االختبارين في 2 والتجريبية الضابطة المجموعتين نتائج يوضح
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد التالميذ المجموعات 

 0.10 2.58 3.79 8.06 318 ضابطة االختبار القبمي
 3.97 8.87 302 2تجريبية 

 0.729 0.346 5.01 11.57 318 ضابطة االختبار البعدي
 4.88 11.81 302 2تجريبية 

 تالمذة نتائج أن( 6) رقم الجدول خالل من نالحظ     
 متقاربتان كانتا الثانية التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة

 بمغ حيث السمعي اإلدراك لقدرات القبمي االختبار اجتياز عند
 نتائج ومتوسط( 8.06) الضابطة المجموعة تالمذة نتائج متوسط
 تالمذة حافظ وقد( 8.87) الثانية التجريبية المجموعة تالمذة

 حيث البعدي، االختبار نتائج في التقارب ىذا عمى المجموعتين
 نقطة 3.1 ب الضابطة المجموعة تالمذة أداء متوسط ارتفع

 تقريبا الدرجة وبنفس ،(11.57) إلى( 8.06) من انتقل حيث
 انتقل حيث الثانية التجريبية المجموعة تالمذة أداء متوسط  ارتفع
 من نالحظ كما(. 2.94) بفارق أي( 11.81) إلى( 8.87) من

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 6) رقم الجدول خالل
 وبداللة( 0.346''  )ت'' قيمة بمغت حيث البعدي االختبار نتائج

 ليذا بالنسبة مقبولة غير وىي( 0.729) تساوي إحصائية
 .البحث
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 :نصيا والتي الخامسة بالفرضية المتعمقة النتائج أما
 متوسط بين( 0.05) مستوى عند إحصائيًّا دال فرق يوجد 

 المجموعة وتالمذة األولى التجريبية المجموعة تالمذة درجات

 التعمم نحو الدافعية لمقياس البعدي التطبيق في الثانية التجريبية
 .األولى التجريبية المجموعة ولصالح
 واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات نتائج جاءت

:اآلتي الجدول في مبين ىو كما( ت)
 7 جدول

 والثانية األولى التجريبية المجموعة لتالمذة الدافعية مقياس عمى الكمية الدرجات نتائج يبين
 مستوى الداللة قيمة ت المعياري االنحراف المتوسط التالميذ عدد نوع المجموعة محطات توزيع االستبانة
 1.9 0.71 4.36 125.51 309 1تجريبية  األسبوع األول من التجريب

 3.97 123.6 302 2تجريبية 
 0.000 10.21 5.39 153.4 309 1تجريبية  األسبوع األخير من التجريب

 4.88 127.3 302 2تجريبية 
( أن الدرجات الكمية عمى 7نالحظ من خالل الجدول رقم )

كانتا مقياس الدافعية لتالمذة المجموعة التجريبية األولى والثانية 
شبو متقاربتان في األسبوع األول من التجريب لقدرات اإلدراك 
السمعي الموسيقي حيث بمغ متوسط الدرجات الكمية لتالمذة 

متوسط الدرجات الكمية ( و 125.51عة التجريبية األولى )المجمو 
(، لكن نتائج 123.6لتالمذة المجموعة التجريبية الثانية )

الدرجات األسبوع األخير من التجريب أظيرت فوارق بين متوسط 
المجموعتين، حيث ارتفع الكمية عمى مقياس الدافعية لتالمذة 

لتجريبية األولى ب متوسط الدرجات الكمية لتالمذة المجموعة ا
( في حين لم يرتفع متوسط 153.4نقطة ليصل إلى ) 24.9

نقطة ليصل  3.7أداء تالمذة المجموعة التجريبية الثانية إال ب 
 (. كما يتضح من خالل الجدول السابق أن ىناك127.3إلى )

تبار البعدي حيث بمغت فروق ذات داللة إحصائية في نتائج االخ
( وقد 0.05داللة إحصائية أقل من)( وب10.21) قيمة ''ت''

 جاءت ىذه الفروق لصالح تالمذة المجموعة التجريبية األولى.
 مناقشة النتائج. 6

نتائج ىذه الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين أظيرت     
متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى والثانية سواء في 

أو تنمية قدرات  اكتساب المعارف الموسيقية )الفرضية األولى(
اإلدراك السمعي )الفرضية الثالثة( لصالح تالمذة المجموعة 
التجريبية األولى، كما أظيرت نتائجيا عدم وجود فروق دالة 
إحصائيا بين متوسط درجات المجموعة الضابطة والمجموعة 

التجريبية الثانية سواء في اكتساب المعارف الموسيقية )الفرضية 
درات اإلدراك السمعي )الفرضية الرابعة(. ومن الثالثة( أو تنمية ق

جية أخرى أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين 
متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى والثانية في الدرجات 
الكمية لمقياس الدافعية )الفرضية الخامسة( لصالح تالمذة 

 المجموعة التجريبية األولى.
المعطيات نستنتج أنو، بالنسبة لمعينة التي عممنا ومن خالل ىذه 

 عمييا:
اكتساب المعارف عند تالمذة المجموعة التجريبية األولى التي  -

تمقت وحدة )اآلالت الموسيقية والمجموعات اآللية( باستخدام 
موارد رقمية باالرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية بنائية كان 

الموسيقية لتالمذة المجموعة  مرتفعا مقارنة باكتساب المعارف
التجريبية الثانية التي تمقت وحدة )اآلالت الموسيقية والمجموعات 
اآللية( باستخدام موارد رقمية بدون االرتكاز عمى سيناريوىات 

 بيداغوجية. 
درجة اكتساب المعارف الموسيقية لتالمذة المجموعة التجريبية  -

قية والمجموعات اآللية( الثانية التي تمقت وحدة )اآلالت الموسي
باستخدام موارد رقمية بدون االرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية 
كانت متشابية مع درجة اكتساب المعارف الموسيقية لتالمذة 
المجموعة الضابطة التي تمقت وحدة )اآلالت الموسيقية 
والمجموعات اآللية( بالطريقة التقميدية وبدون استخدام ىذه 

 الموارد. 
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درات اإلدراك السمعي الموسيقي لتالمذة المجموعة التجريبية ق -
األولى التي تمقت وحدة )اآلالت الموسيقية والمجموعات اآللية( 
باستخدام موارد رقمية باالرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية 
بنائية عرفت نموا كبيرا مقارنة مع نمو قدرات اإلدراك السمعي 

لتجريبية الثانية التي تمقت وحدة الموسيقي لتالمذة المجموعة ا
)اآلالت الموسيقية والمجموعات اآللية( باستخدام موارد رقمية 

 بدون االرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية. 
درجة نمو قدرات اإلدراك السمعي الموسيقي لتالمذة المجموعة  -

التجريبية الثانية التي تمقت وحدة )اآلالت الموسيقية والمجموعات 
ة( باستخدام موارد رقمية بدون االرتكاز عمى سيناريوىات اآللي

بيداغوجية كانت متشابية مع درجة نمو قدرات اإلدراك السمعي 
الموسيقي لتالمذة المجموعة الضابطة التي تمقت وحدة )اآلالت 
الموسيقية والمجموعات اآللية( بالطريقة التقميدية وبدون استخدام 

 ىذه الموارد. 
درجة زيادة الدافعية لتالمذة المجموعة التجريبية األولى التي  -

تمقت وحدة )اآلالت الموسيقية والمجموعات اآللية( باستخدام 
موارد رقمية باالرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية بنائية عرفت 
نموا كبيرا مقارنة مع نمو قدرات اإلدراك السمعي الموسيقي 

الثانية التي تمقت وحدة )اآلالت لتالمذة المجموعة التجريبية 
الموسيقية والمجموعات اآللية( باستخدام موارد رقمية بدون 

 االرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية. 
وىو ما يثبت بأن فعالية ونجاعة استعمال موارد رقمية في      

تدريس التربية الموسيقية تبقى رىينة بكيفية ىذا االستعمال، 
مال ال تكون لو أية قيمة مضافة وال يؤثر بمعنى أن ىذا االستع

إيجابيا ال عمى دافعية التالميذ نحو التعمم وال عمى اكتساب 
المعارف الموسيقية وال عمى قدرات اإلدراك السمعي إال إذا تم 
استعماليا باالرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية بنائية. وقد 

 [31] اتفقت الدراسة مع أكدت عميو دراسة كل من )رابي(
  [33].( عبد الحكيم )صباحو[32] ( ياسر شعبان)و

 خالصات
 وانطالقا من النتائج السابقة يمكننا القول، بالنسبة لمعينة التي

 عممنا عمييا، أن:
ىناك عالقة ارتباطيو موجبة بين التدريس باستخدام موارد   -

رقمية باالرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية بنائية في حصص 
 .الموسيقية وبين اكتساب المعارف الموسيقية لمتالميذالتربية 

ليس ىناك أية عالقة ارتباطيو بين التدريس باستخدام موارد  -
رقمية بدون االرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية في حصص 

 .ساب المعارف الموسيقية لمتالميذالتربية الموسيقية وبين اكت
باستخدام موارد  ىناك عالقة ارتباطيو موجبة بين التدريس -

رقمية باالرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية بنائية في حصص 
التربية الموسيقية وبين تنمية قدرات اإلدراك السمعي الموسيقي 

 .لمتالميذ
ليس ىناك أية عالقة ارتباطيو بين التدريس باستخدام موارد  -

رقمية بدون االرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية في حصص 
الموسيقية وبين تنمية قدرات اإلدراك السمعي الموسيقي  التربية
 .لمتالميذ

ىناك عالقة ارتباطيو موجبة بين التدريس باستخدام موارد  -
رقمية باالرتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجية بنائية في حصص 
التربية الموسيقية وبين دافعية التالميذ نحو التعمم. حيث يزيد 

ذي يتم وفق سيناريوىات بيداغوجية االستخدام العقالني أي ال
بنائية من دافعية التالميذ نحو التالميذ مقارنة مع استخدام موارد 

 .رتكاز عمى سيناريوىات بيداغوجيةرقمية بدون اال
فعالية التدريس باستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ترتبط  -

 بنوعية السيناريوىات البيداغوجية التي يرتكز عمييا المدرس. 
 التوصيات .6

في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية يوصي 
 الباحث بما يمي:

تحسيس األساتذة بأن استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  -1
يقدم أي قيمة مضافة لمعممية التعميمية وال يكون لو أي تأثير ال 

إيجابي عمى الدافعية وعمى التحصيل الدراسي إلى إذا قام 
األستاذ بتجديد ممارستو التعميمية وفق النماذج التعميمية التي 

 .البنائية، السوسيو بنائية، ...(تتمركز حول المتعمم )



              
 

87 

مولوجية واألسس المرجعيات اإلبستيضرورة مراعاة  -2
تكنولوجيا  استخدامالبيداغوجية والديداكتيكية لممادة المدرسة أثناء 

 .في التدريساإلعالم واالتصال 
والمتبصر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  عقالنيال االستخدام -3

 .مى سيناريوىات بيداغوجية بنائيةيستدعي االرتكاز ع
المفكر فيو الذي يعتبر تفادي االستخدام االعتباطي والغير  -4

الوسائل التكنولوجيا كغاية في حد ذاتيا، والذي ال يجمب أي 
 .مي بل عمى العكس قد ينقص من فعاليتويفائدة لمفعل التعم

وجية التعميم وأثره عمى تكنولجال لبحث العممي في متشجيع ا -5
 .التدريس

مضاعفة الجيود من أجل إنتاج موارد رقمية نوعية في  -6
الستثمارىا مختمف المواد الدراسية ووضعيا رىن إشارة األساتذة 

 .وتوظيفيا في الممارسات التعميمية
إعادة النظر في السياسات المعتمدة في المشاريع التي  -7

تيدف إلى تعميم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بالمدارس المغربية 
 تركيز أكثر عمى الرفع من القدرات التكنوبيداغوجية لألساتذة.وال

 المراجع
 المراجع العربية .أ

تحميل مواقف وقدرات ونوعية (. 2012خنوس، محسن. )[3] 
استعمال أساتذة التربية الموسيقية لموسائل التكنولوجيا في 

-. المجمة العممية لكمية التربية النوعية ممارستيم التربوية
 .2012العدد الثاني يونيو  -دمياطجامعة 

بنيدومي حسن، عمي أحمد  –الزعبي عمي، محمد عمي  [29] 
أثر استخدام طريقة التعمم المتمازج في المدارس (. 2012)

األردنية في تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي في مادة 
–. مجمة جامعة دمشقالرياضيات وفي دافعيتيم نحو تعمميا

 .األول العدد– 28 المجمد

أثر استخدام كل من االنترنت (. 2006موفق الحسناوي، ) [30]
والحاسوب في تدريس الكترونيات القدرة الكيربائية في 

مجمة عموم انسانية:  دافعية الطمبة لمتعمم واتجاىاتيم نحوىم.
 ، بغداد.32، عدد2مجمد 

فاعمية التعمم التعاوني (. 2007ياسر شعبان، عبد العزيز )[32] 
والفردي القائم عمى الشبكات في تنمية ميارات استخدام 
البرامج الجاىزة لدى طالب كمية التربية واتجاىاتيم نحو 

. رسالة دكتوراة، كمية التربية، جامعة التعمم االلكتروني
 المنصورة.

تطوير منيج (. 2010صباح عبد الحكيم، محمد عمي )[33] 
ضوء  استخدام الحاسب اآللي في مجال التخصص في

التعميم االلكتروني وأثر ذلك عمى التحصيل واألداء 
، هرسالة دكتورا. واالتجاىات لطالب كمية التربية النوعية

 كمية التربية، جامعة المنوفية.
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INFLUENCE OF PEDAGOGICAL SCENARIOS 

ON EFFECTIVENESS OF THE USE OF DIGITAL 

RESOURCES IN MUSIC EDUCATION 

 

Khanos Mohsen 

Mohammed V University- Souissi 

Abstract_This paper presents the results of an experimental study, that had as an objective to measure the influence of 

pedagogical scenarios on the effective use of digital resources in a musical education course .the students were 

divided into three groups: 

- students in the first experimental group, having followed musical education courses with use of digital resources 

based on pedagogical scenarios. 

- students in the second experimental group having followed the same course with the use of digital resources, without 

working on pedagogical scenarios. 

- students in the control group, having followed the same course without the use of digital resources. 

     The results of the post-test showed that the observed differences in performance, in terms of learning and listening 

skills among students in the first experimental group, and those in the second one, are significant for the students of 

the first group. on the other hand, the observed differences in performance between students in the second 

experimental group and the control group were not significant either in acquiring knowledge or in listening skills. 

     Other results, that were worked on through questionnaires administered to students who participated in this 

experiment, revealed that the use of digital resources according to pedagogical scenarios was more motivating. 

 Keywords: digital resources, pedagogical scenarios, motivation, musical knowledge, capabilities musical perception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


