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بعض  لتعميما المعكوستستددام اتستراتيجية االتعممم ال تصور مقترح
 ميارات العزف عمى آلة البيانو بالكميات النوعية

 1د/مروه كمال فؤاد الجمل                                           :البحث مقدمة
وانطالقا شيد القرن الحادي والعشرون تطورًا كبيرًا في المفيوم التقميدي لممعرفة، 

أصبح المعمم الثورة العممية والتكنولوجية المعاصرة، من أىمية الدور الحيوي الذي تمعبو 
التي تتسيم في تعميمية التستراتيجيات أحدث األدوات والنظريات واالمطالب بالبحث عن 

إضافة أتساليب ونماذج جديدة تقوم عمى التفاعل المباشر واإليجابي بين الطالب 
مواجية العديد من والمعّمم، تعتمد عمى اتستخدام التقنيات التكنولوجية وتوظيفيا في 

تاحة الفرص المناتسبة لتنمية ميارات التفكير النقدي و  ،توى العالميالتحديات عمي المتس ا 
باعتباره عنصر  والتركيز عمى المتعّمم  التواصل،وميارات  وثقافة المعموماتالمبدع 

تسيم في إعداد أجيال جديدة أكثر وت ،نشط وفعال وذو دور إيجابي في العممية التعميمية
 جية تطورات العصر وتحّديات المتستقبل. قدرة عمى اكتتساب وتطبيق المعرفة لموا

اتستخدام التعّمم اإللكتروني و التي تعتمد عمي  االتستراتيجياتالعديد من  ظيرت لقد
" المعكوس أو المقموبالتعمم "ومنيا اتستراتيجية بناء تعميم نموذجي لالتقنيات الحديثة 

( Flipped Learning "والتي توصل إلييا كالًّ من ،)جوناثان "و " أرون تسامس
الفصل   خارج المحاضرات  لنقل  لتقنية ا يتستخدم  الذي  المدمج التعمم   أنواع أحد ك 2نبيرجما

 الفصل الدراتسي داخلفعمو الطالب يما  "عكس" تعتمد ىذه النظرية عمىو  ،الدراتسي 
بيئة  لتوفير ة،قع اإللكترونياصل المتوفرة كالمو امن خالل أوعية التو ونقميا الى الطالب 

لممعمم ليناقش المحتوى  الفصل الدراتسيعطي وقتا أطول في تعميمية أكثر مرونة، فيي ت
 أن  3" برامتسينثيا أكدت " أفضل كما يما بشكل أعمق وبالتالي يحقق الطالب ف

المتستوى األدنى من المجال المعرفي )الحصول  المعكوسالطالب يحققون في التعمم 
لمنزل، والتركيز عمى المتستوى األعمى من المجال عمى المعرفة واتستيعابيا( في ا

تتسمح لممعّمم أنيا ل، كما المعرفي )التطبيق، التحميل، التركيب، التقييم في وقت الفص
                                                

1
 خبيعخ طُطب. –تخصض ثٛبَٕ  –لغى انتشثٛخ انًٕعٛمٛخ  –يذسط ثكهٛخ انتشثٛخ انُٕعٛخ  
2

" نهتذسٚظ يع صيٛهّ يذسط  انًعكٕط انتعهّىٔأحذ يطٕس٘ ًَٕرج "، يذسط كًٛٛبء 3  خٌٕ )خَٕبثبٌ( ثٛشخًبٌ  

 . (Aaron Sams)انكًٛٛبء آسٌٔ عبيض
3
Brame, C, Flipping the classroom. Vanderbilt University Center for Teaching, 2013.  
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وطرح المناقشات وقت الاتستراتيجيات تدريتسية تتساعد عمى اتستثمار  من تطبيق
 .والتدريبات
 ىمب عالطال تساعدت التعمم فيي ىم نظم إدارةأ نمAcadoxمنصة أكادوكس وتعد 

 4 .غةمة حاجز الموحل مشك أكثر كفاءة وتنظيما أنشطتيم بطريقةإدارة 
 Acadoxباتستخدام نظام إدارة المحتوى  المعكوسويمكن إلتستراتيجية التعمم        

، والتركيز في المقابالت عمى التدريب إكتساب الميارات الالزمة لمعزف عمى البيانو
الدارتسات ن أثبتت العديد مكما وتذليل الصعوبات التي تواجو الطالب أثناء العزف، 

ىيم لتنمية المفا يمملتعافي تكنولوجيا  Acadox أكادوكس ىإدارة المحتو م فعالية نظا
  5.التواصل اإللكتروني ومياراتالتكنولوجية 

الميارات الالزمة تعمم و د آلـة البيـانو من أكثر اآلالت الموتسيقية تنوعا وشيوعا، ّـ ع  ت  و 
 تربويـةال وباإلضافة الى أىميتياتدريـب العـقل عمى التفكيـر التسميم، عمييا يتطّمب معـزف ل

الممتحقون بالكميات المتخصصة في التربية الموتسيقية يدرتسيا الطالب  كآلة رئيتسية
، كما أنيا محور لتدريس المقررات الدراتسية المتخصصة كالصولفيج ةفترة الدراتسطوال 

 لموصول الجيد إلى بذل تحتاج وتدريب التسمع واالرتجال واليارموني العممي لذا، فيي
وقد اقترحت "عواطف عبد  جودة أداء العناصر الواردة بمحتوى المقرر الدراتسي. إلي

تدريس المقررات ذات الطبيعة التطبيقية  ( باتستخدام التعّمم المقموب في2017)6العزيز" 
بتطوير البرامج من خالل   7( 2013"تسعد عبود عبد اهلل الشيراني ") العممية، وأوصى

الى  مما دعى الباحثة، توظيف اتستراتيجية التعّمم المقموب في تدريس مادة الحاتسوب
مى آلة البيانو، " في اكتساب ميارات العزف عالتعمم المقموب  " اتستراتيجية فاعمية قياس

تنمية ميارات التفكير و  يالتعمم التفاعم أثرتمعبو في بقاء  الذيالدور التربوي معرفة و 
 جامعة طنطا.، ورفع متستوى التحصيل الدراتسي لطالب كمية التربية النوعيةاإلبداعي 

                                                
4

 عهٗ يتبذ انششق، خشٚذح اندبيعبد، يع أكبدٔكظ لصخ(3 و3102)فٕاص ععذ،

http://www.alsharq.net.sa/2013/01/21/683 
5

 (3102 عًبس،3102ٖ،)انشبٔ 
6

 انًمهٕة ثبعتخذاو اعتشاتٛدٛخ انفصم انتشثٛخ االعشٚخ يمشساد نتذسٚظ تطجٛمٙ ًَٕرج3 و(3102، عٕاطف)عجذ انعضٚض

خبيعخ عٍٛ  –انتشثٛخ انُٕعٛخ ، كهٛخ 02، انًدهخ انًصشٚخ نهذساعبد انًتخصصخ، انعذد انعًهٛخ انتطجٛمٛخ انًٓبساد نتًُٛخ

 شًظ
7

 انحبعٕة ثشيدخ تعهّى َحٕ انذافعٛخ فٙ ثبنًمهٕة انتعهّى اعتشاتٛدٛخ اعتخذاو أثش3 و(3102هللا) عجذ عجٕد ععذ انشٓشاَٙ، 

 .32 انعذد ٔاإلداسٚخ، انمبََٕٛخ نهذساعبد انًُبسح يدهخ أثٓب، ثًذُٚخ انثبَٕٚخ انًشحهخ طالة نذ٘
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قصور الممحوظ في جودة األداء الطالبي تكمن المشكمة في ال مشكمة البحث:
مما نتج عنو  ،خاصة في ظل األعداد الكبيرة لمطالب، آلة البيانو لمحتوى مقررات

ضعف التحصيل الدراتسي والعزوف عن التدريب الجيد الالزم لتنمية الميارات العزفية، 
بنظام إدارة المحتوى لذا رأت الباحثة ضرورة اتستخدام اتستراتيجية "التعّمم المعكوس" 

كمية لدي طالب  لمعزف عمى البيانوإلكتساب الميارات الالزمة  Acadoxأكادوكس 
 .والوصول الى جودة أداء العزف عمى البيانو ،التربية النوعية، جامعة طنطا

  :تـتساؤالت البحـث
 Acadox أكادوكس منصة المعكوس باتستخدام التعمم اتستراتيجية اتستخدام فاعمية ما-1

 البيانو آلة عمى العزف بميارات تحتسين التحصيل المعرفي المرتبط في المحتوي إلدارة
 النوعية؟ التربية كمية طالب لدى
 Acadoxالمعكوس باتستخدام منصة أكادوكس  ما فاعمية اتستخدام اتستراتيجية التعمم-2

 ؟كمية التربية النوعيةطالب لدى لة البيانو آلميارات العزف  كتسابإلإلدارة المحتوي 
  أىداف البحث:

 الالزمة لمعزف الجيد عمى البيانو. بالمياراتتحتسين التحصيل المعرفي المرتبط -1
  تنمية بعض الميارات الالزمة لموصول لألداء الجيد عمى البيانو.-2

  تفتح  قدتكتتسب الدراتسة أىميتيا فيما يمكن أن تتوصل إليو من نتائج  :البحثأىمية 
ى األخرى، وتدعو القائمين عمالموتسيقية  المقررات التخصصية  األفق لتطبيقيا في

تطوير البرامج لمتركيز عمى اتستراتيجيات تتيح فرصة تنمية الميارات العممية والتطبيقية، 
والتغمب عمى مشكالت عدم توفير تساعات كافية لمتدريب عمى الميارات الالزمة لمعزف 

 . أكادوكسالجيد عمى البيانو عن طريق اتستراتيجية التعمم المعكوس عبر نظام 
 إجراءات البحث:

تم اتستخدام المنيجين )الوصفي  البحثفي ضوء أتسئمة وفروض  :البحثمنيج 
 والتجريبي(.

التصور المقترح وتحميل وتحديد الصعوبات بوصف التحميمي المنيج الوصفي يختص 
 العزفية، وصف عينة وأدوات الدراتسة.
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واتستخدام المنيج التجريبي ذات المجموعة الواحدة، في قياس فاعمية اتستخدام اتستراتيجية 
عمى اكتساب ميارات  المحتوي إلدارة Acadox عبر نظام أكادوكس المعكوسالتعمم 

  العزف عمى آلة البيانو لدي الطالب عينة البحث.
  فروض البحث:

التحصيل لمدى  (القبمي والبعدي)توجد فروق ذات داللو إحصائية بين القياتسين -1
 .لصالح القياس البعدي الالزمة لمعزف الجيد عمى البيانو المعرفي المرتبط بالميارات

توجد فروق ذات داللو إحصائية بين القياتسين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء -2
 العزفي لصالح القياس البعدي.

  البحث:  حدود
                                  (2020 -2019)تم تطبيق أدوات البحث في العام الدراتسي  :الزمانية الحدود
                                                      طنطا. جامعة – النوعية التربية كمية :المكانية الحدود
                                          ا.جامعة طنط-األولى بقتسم التربية الموتسيقية الفرقة طالب :البشرية الحدود
المعكوس عبر  التعمم اتستراتيجية - البيانو آللة االولي الفرقة منيج :الموضوعية الحدود

              .                                                                                                                            المحتوي إلدارة Acadox نظام أكادوكس
 مجموعة الدروس المتستخدمة في التطبيق من منيج الفرقة األولى* :عينة البحث

أكادوكس خالل منصة  المعكوس*المجموعة التجريبية: درتست باتستراتيجية التعمم 
Acadox، ( 6وعددىم )جامعة طنطا-الفرقة األولى، كمية التربية النوعيةطالب ب. 

                                                                            أدوات البحث: 
اتستمارة اتستطالع رأي الخبراء والمتخصصين حول بنود االختبار )القبمي/ البعدي( -1

 لقياس مدى تحقق أىداف الجانب المعرفي لميارات العزف عمى البيانو.             
بطاقة المالحظة لقياس مدى اتستمارة اتستطالع رأي الخبراء والمتخصصين حول -2 

 البيانو. تحقق أىداف الجانب الميارى لمعزف عمى
   مصطمحات البحث:

ىي االتستراتيجية التي  Flipped classroom :المعكوس التعمماتستراتيجية  -1
لجعل عمميات التعمم التقميدية التي تتم داخل ، توظف بعض التقنيات التكنولوجية
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الصف الدراتسي تحدث خارجو، وفي المقابل تتيح جعل األنشطة التي تتم خارج 
    8.داخموالصف الدراتسي بالحدوث 

ىو نشاط ذاتي يقوم بو المتعمم بإشراف المعمم أو بدونو،  :Educationالتعمم  -2
      9بيدف اكتتساب معرفة أو ميارة أو تغير تسموك.

ىو التصميم المنظم المقصود لمخبرة التي تتساعد المتعمم  :Learningالتعميم   -3
   10.إنجاز التغيير المرغوب فيو في األداء، وىو إدارة التعمم التي يقودىا المعمم عمى

شبكة اجتماعية تعميمية مشتقة من كممتين  :Acadoxالمنصة التعميمية أكادوكس -4
لتبتسيط إدارة الحياة األكاديمية وجعميا  ؛Academia& Documentationىما 

 11ممتعة ومشجعة عمى المشاركة والتفاعل من خالل أدوات التقنية الحديثة.
    الدراتسات التسابقة المرتبطة بموضوع البحث: 

" أثـر فـاعـمية اتستراتيجية مـقـترحة في التغـمـب عـمي الصعـوبات العـزفـية  بعنوان دراتسة
  12آللة الـبيانو لـدى طـالب قتسـم الـتربيـة الموتسيـقيـة بـكمـية الـتربيـــة الــنوعــيـة"

وضع تـصور التستراتيجية مقترحة لمتغـمـب عمـي الصـعوبات  إلى ييدف البحث     
تحـديــد  إلىالعـزفـية لمحـتوى منيج آلـة الـبيـانو لـدى طـالب الـفـرقـة الثـالـثة كــما ىــدف 

أىمية  تــمك الصعــوبات. وتتمثل عمىاالتستراتيجية الـمقتـرحة فـي الــتغـمـب  مــدى فـعالـية
تساىـمة فـي تحتسين تعـمـيم طـالب قـتسـم الـتربيـة الموتسيـقية، تـذلـيل ، الـمـفي ىذا البحث

طـرق  عمىصعـوبات الجانـب العـزفي لمنيج البيـانو الخاص بالطـالب، إلـقاء الضوء 
وأتسـفرت ، واتبعت الباحثة المنيج التجريبي آلة البيانو. وقد عمىجـديدة لتدريس العـزف 

التستراتيجية لـو أثـر فـعـال فـي ارتـفاع متسـتوى األداء العـزفـي، اتسـتـخـدام ا النـتائـج إلـي أن
، العـزف عـمي آلـة الـبـيانو فيالـتغمب عـمي الصعــوبات العزفية لـدى طـالبا لـفرقة الثالثة 

                                          تسـتـيم باالتستراتيجية المـقـترحـة.اتـفـوق الـطـالب بـعـد در 

                                                
8
 Bishop J. L, Verleger M.A (2013); The Flipped Classroom: ASurvey of the Research, 

ATLANTA, 120th ASEE Annualconference & Exposition, June 23-26, paper ID # 

6219,Pp.1-18 
9 19م(: التدريس الفعال، ماىيتو، مياراتو، إدارتو. القاىرة، االنجمو، ص2004عزيز، مجدي إبراىيم )9  

10 )مرجع تسابق( م(:2004، مجدي إبراىيم )عزيز10  
 م(: )مرجع تسابق(2013تسعد، فواز) 11
12

   .خبيعخ طُطب انُٕعٛخ،كهٛخ انــــتشثٛخ  دكتٕساِ،و(3 "سعبنخ  3101غـبدح عــضد )، صْـــشاٌ 
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 Acadox"فعالية اتستراتيجية التعمم المعكوس باتستخدام منصة أكادوكس دراتسة بعنوان 
إلدارة المحتوى في تحتسين التحصيل المعرفي وبعض ميارات التدريس لدى الطالب 

 13المعممين لمتربية الموتسيقية"
ييدف البحث إلى تحتسين التحصيل المعرفي المرتبط بميارات التدريس لمطالب 

م التربية الموتسيقي، وتنمية بعض الميارات التدريتسية الالزمة لطالب المعممين بقتس
الفرقة الثالثة، وتتمثل أىمية البحث في تطوير األداء التدريتسي لمطالب، ووضع أتساس 

عممي من الناحيتين التربوية والتقنية التستخدام التعمم المعكوس من خالل منصة 
تي تواجو الطالب الكتتساب ، التغمب عمى بعض المشكالت الAcadoxأكادوكس

الميارات التدريتسية المختمفة، وأبع الباحث المنيج التجريبي والمنيج الوصفي، وأتسفرت 
 النتائج عن صحة الفروض لصالح المجموعة التجريبية.

   ينقتسم البحث إلى جانبين:
 .المعكوس: المبحث األول: اتستراتيجية التعمم أوال: الجانب النظري 

 .Acadox المبحث الثاني: نظام إدارة المحتوى أكادوكس                      
 عمى البيانو الالزمة لمعزفميارات المبحث الثالث: ال                      

 (تجربةالتطبيق  دوات،األاعداد ، لعينةاوصف )الجانب التطبيقي: ثانيا: 
 أوال: الجانب النظري:

 .المعكوسالمبحث األول: اتستراتيجية التعمم 
من األنماط  المعكوس تعممتعد اتستراتيجية ال :المعكوس مفيوم اتستراتيجية التعمم
طبيعي لمتعمم المدمج، من خالل ىذا النمـط يتم  تطور تبرالحديثة لمتعمم والتي تع

توضع  التي خالل ممفات الفيـديو التعميمية التدريس لمطمبـة خـارج الحصة الصفـية من
            14.يفيم المفاىيم واألفكارل عمى االنترنت، فيشاىد الطالب الفيديوىات في البيت
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 0ع، 44يح، انتشثٛخ،  شًظ، كهٛخ عٍٛ انتشثٕٚخ، خبيعخ انعهٕو فٙ انتشثٛخ كهٛخ و(3 يدهخ3131انٕكٛم، يحًٕد أحًذ)  

 

14
   Milman, N. (2014); The Flipped Classroom Strategy, what is it and how can it best be 

used. Distance Learning. Ends and Means, The United States, Informational Age Publishing. 
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  في و مارتستيتم م  ما  عكس و فييتم   الذي المدمج مم التع  نماذج ن م  نموذجبأنو  عرفي كما
 المعرفة  اكتتسابليتم  الفصل   خارج  اتستخدام التكنولوجيا من حيث  ل والمنز الفصل

       15.الفصل خل دا  المعرفيالعمل  عمى  التركيز  بيدف  لك وذ  الضرورية 
 تعممتيجية الراأن اتست: المعكوس تعمماألتسس النظرية التي انطمقت منيا اتستراتيجية ال

يجب أن يكون خارج الصف،  لكن التعميم التقميدي المباشر المعكوس تؤكد عمى أىمية
ألنشطة داخـل الصف تنطمـق من النظريـة لكون يالحصة الدراتسية يجب أن  وقت أما

                                                                .16                     افي تحقيــق أىدافي أجل أن تنجح ىذه االتستراتيجية من البنائية
فيو  لمطالب تسي، وينظرراالمنيج الدالتقميدي يمتزم بشدة بمحتوى  أن الصف فيذكر   

، ويعمل ةمعرفة تسابقة والمعمومات يتمقاىا من المعمم مباشر أية  ال يحملعمى أنو 
 الطالب في ىذا النمط

مة الطالب تأخذ أىمية كبيرة، كما ئفأتس البنائيةأما في الفصول  ،دي غالباً رابشكل انف
                                       17العالم الذي يعيشون فيو.لمطالب كمفكرين ينتجون نظريات جديدة حول  ينظر

ال  المعكوس تعمماتستراتيجية ال: المعكوسدور المعمم والمتعمم في اتستراتيجية الصف 
تقوم بإحالل التقنية والتكنولوجيا الحديثة  تمغي دور المعمم داخل الصف الدراتسي، وال

وقت الحصة لزيادة التفاعل داخل  اتستغالل مكان المعمم، ولكنيا تتساعد المعمم عمى
أن المعمم داخل الفصل الدراتســي يجب أن يتبنى العديد من الطرق التي ، الصفية البيئة

كاتستراتيجيات التعمم النشط والبحث  تنطمق من مدخل التدريس المتمركز حول الطالب
راتسي فعندما يتستمر الموضوع الد والعروض التقديمية باالعتماد عمى المرحمة العمرية أو
فمن  المعكوس تعممالمعمم في ال المعمم في اتستخدام أتساليب التدريس المتمركزة حول

  18 .المعكوس تعمممن ال يتغير شيء ولن يصل المعمم لممغزى الحقيقي
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حل   ميارات  تنمية في   وأثرىا المقموبة  الفصول  نموذج  عمى  قائمة  مقترحة   (: اتستراتيجيةم2014ايمان )  متولي، 
وبحوث، دراتسات  ، مجمة  التربية ، تكنولوجيا  اإلعدادية  المرحمة لتمميذ  الحاتسوب   مادة في  المعرفي  فوق  والتفكير  المشكالت    

 
16

Johnson, L. (2012); Effect of the Flipped Classroom Model on asecondary Computer 

Applications Course: Student and Teacher Perceptions, Questions and Student Achievement. 

Unpublished Ph.D. dissertation, College of Education and Human Development, University 

of Louisville, Louisville, Kentucky 

       
17

 Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1999); In search of understanding: The case for 

constructivist classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision andCurriculum 

Development. 
18

 300، صانًغٛش ّعًب3ٌ داس2انتعهى انًذيح ٔانتعهى انًعكٕط. ط ، 3و.(3102انششيبٌ، عبطف أثٕ حًٛذ )
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،  المعكوس تعممقـد يرد إلى الذىن مخاوف اتجاه دور الطالب في ال المتعمم دوراما    
 التقميدي، أن تعممكثيرة عوضًا عن دوره في ال االمعــمم يؤدي أدوارً البعض أن  فقد يظن

وتقديم التغذية  المتعمم يقوم بنفس أدوار المعمم تقريبًا حيث يمكنو القيام بالمالحظة،
      19ولزمالئو.الراجعة، والتقويم لنفتسو، 

 فيما يمي: أىم المميزاتمن  :المعكوس تعمممميزات اتستددام اتستراتيجية ال
: تواكب التقنيات الحديثة وترتسخ الثقافة اتستددام لغة العصر وتمبية متطمباتو-1

وتتسمح لممتعممين باتستخدام ىواتفيم المحمولة،  مقاومتيا، الرقمية بداًل من محاربتيا، أو
  .بعضيم البعض، والتواصل مع المعمم في نفس الوقت والمشاركة في أداء األنشطة مع

، حيث عائميةأخرى، كارتباطات وظيفية أو  لدييم ارتباطات : تتساعد الذينالمرونة -2
 يمكن لمطالب أن يشاىده في الوقتو الفيديو التعميمي،  تتساىم في توفير المحتوى عبر

                       .                                         والمكان المناتسب لو
: يتوفر لدى المعمم الكثير من الوقت، حيث اتسياً ر المتأدرين دالطالب متساعدة  -3

والذين يواجيون صعوبات في التعمم،  اتسيًا،ر المتأخرين د الطالبيقوم فيو بمتابعة 
 .وتجاوزىا، ووضع الخطط لمعالجتيا ومتساعدتيم عمى حميا،

بالتسرعة  أن يتعمم لمطالب: يمكن عمى التحكم في تسرعة تعمميم الطالبمتساعدة  -4
لمتستوى فيميم  خالل قدرتيم عمى التحكم في شرح المعمم، والمناتسبة التي تناتسبو، من

ذاواتستيعابيم،  يتساعدىم  أن وزمالئيميعانون من مشكمة في ذلك يمكن لممعمم  اتستمروا وا 
 .داخل الحصة الدراتسية

زيادة و  إمكانات تكنولوجيا التعميم : يتسمح باالتستفادة منالطالبالتفاعل بين المعمم و -5
وفر عمى ت ، حيثداخل الصف الدراتسي وخارجو الطالبالمعمم و  والتفاعل بين التواصل

 تسية لممناقشة بداًل منرايمكن اتستخدام الفصول الدف الوقت الثمين، الطالب والمعممين
لمفصل  االتستماع إلى المحاضرات، وأن تزويد المتعممين بالمادة العممية قبل المجيء

 .متسؤوليةتسي يؤدي إلى أن يكون لدييم راالد
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 )يشخع عبثك( 3و.(3102أثٕ حًٛذ )انششيبٌ، عبطف  
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إلى متستويات عميا من  بالطالب : تتساعد عمى االنتقالتعزيز ميارات التفكير العميا-6
 الحصة الدراتسية من تطبيقات عممية لتعميق فيم ما يتم داخللوذلك  ؛التفكير والفيم
 .المادة العممية

 التالي: ( إتباع Lang)النج يؤكد تعميمية:اتستراتيجية  الدتيار الالزمةالشروط 
 .                                       تحديد األىداف التعميمية في صيغة تسموكية، يمكن مالحظتيا – 1
.                                                         التقدير المبدئي لمدى ما يعرفو الطالب – 2
                                           تحديد الخطوات التي يمكن لممعمم إتباعيا لتحقيق أىداف الدرس – 3
                 الدرس. معرفة مدى تحقيق الطالب ألىداف – 4

  :20 المعكوس تعممدطوات التعمم في ال
 البيت الطالب الفيـديو التعميمـي الـذي وضـعو المعمـم قبـل الحصـة الصـفية فـي يشاىد. 
 يديومشاىدتو لمف مة خاللئيدون الطالب المالحظات واألتس. 
  المعمم من مة وتطبيـق النشـاطاتئعـن األتسـ اإلجابةيحضر الطالب بفيم أتساتسي ليتم.     

 .Acadox المبحث الثاني: نظام إدارة المحتوى أكادوكس
 :Acadox أوال: مفيوم نظام إدارة المحتوى أكادوكس

 ؛Academia& Documentationىما كممتين من مشتقة تعميمية اجتماعية شبكة
 من والتفاعل المشاركة عمى ومشجعة ممتعة وجعميا األكاديمية الحياة إدارة لتبتسيط
 21.واإلنجميزية العربية بالمغة متوفر ىوو  الحديثة، التقنية أدوات خالل

 Acadox:22 ثانيا: األدوات التقنية التي يقدميا نظام إدارة المحتوى أكادوكس
                                                            إدارة ممفات اإلنجاز لمطالب. -2إدارة المحتويات التعميمية.                      -1
أدوات تواصل تفاعمية تعميمية.     -4  إعداد التقارير التفصيمية.                      -3
 الربط مع البرامج األخرى.-5

  Acadox :ثالثا: مميزات أكادوكس
 23ألعضاء ىيئة التدريس:  Acadox أىم مميزات أكادوكس

                                                
20

 3 )يشخع عبثك(و.(3102انششيبٌ، عبطف أثٕ حًٛذ ) 
21

 يشخع عبثك 
22

انحبعت  اإلنكتشَٔٛخ فٙ تذسٚظ يمشسAcadox تمُٛخ أكبدٔكظو أثش اعتخذاو(3 3104)ععذ ٍانشحً ، ععذ عجذٌنفٕصاا 

يحًذ  وخبيعخ اإليب، ٛخ انتشثٛخه)سعبنخ يبخغتٛش( ك ،٘انثبَٕ لة انصف األٔالط ٖى نذهٗ تًُٛخ انذافعٛخ َحٕ انتعهاٜنٙ ع

 .كخ انعشثٛخ انغعٕدٚخهيٛخ، انًًالععٕد اإلعٍ ث
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 *يوفر الكثير من الوقت والجيد.              *إمكانية عمل مناقشات جماعية.
 *تبادل األفكار بين أعضاء ىيئة التدريس.    *تتسيل من عمل االختبارات اإللكترونية 

 لدراتسية التفاعمية. *التواصل بين المعمم وأولياء األمور.*انشاء العديد من الفصول ا
 لمطالب: Acadox أىم مميزات أكادوكس

                                           *تتساعد الطالب عمى اتسترجاع ما تم دراتستو في أي وقت.    
 *إعداد تسجل دراتسي. 

                                      *تنمية الفكر اإلبداعي بتبادل األفكار والمناقشات.     
 *المتساىمة في التخطيط والتنظيم.

 *بوابة الكترونية توفر لمطالب مصادر معرفية متنوعة.
 : 24عمى البيانو الالزمة لمعزفميارات المبحث الثالث: ال

مجموعة من النشاطات أو األداءات التي تتضمن اتستخداما عرفت ميارة األداء بأنيا    
متناتسقا لمجموعات صغيرة أو كبيرة من عضالت الجتسم، ويصعب الفصل بين الميارات 
العممية وبين القدرات العقمية فميارة القراءة الفورية ليا أتساتسيا المعرفي والذي يشمل 

دوين الى جانب الميارات الحركية معرفة التساللم المختمفة وااليقاعات المتستخدمة في الت
كحركة العين وتأزر اليدين والقدم ومن الميارات األدائية العممية ثالث عناصر أتساتسية 

      ،Observationالمالحظة )ىي  وىي)اإلحتساس، الزمن، الدقة( وتمر بعدة مراحل
االتقان ، Practicalالممارتسة ، Trialالتجريب ، Imitationوالمحاكاة  التقميد

Mastering) ، باإلضافة إلى مجموعة من القدرات والميارات المكتتسبة، والتي يمكن
تنميتيا من خالل التدريب المتستمر عمى العزف، وتعتبر ضرورية جدا إلنجاح عممية 
التدريب؛ أوليا التعرف الجيد عمى آلة البيانو، من حيث تاريخ صناعتيا ومراحل تطورىا 

قنيات األداء والتعرف عمى أشير المؤلفين وأنواع المؤلفات، الذي صاحبو تطور في ت
نو لمن الضروري االرتكاز عمى كل مكونات اآللة وميكانيكية الحركة الداخمية ومعرفة  وا 
كل التفاصيل الدقيقة لكيفية إصدار الصوت واتستخدام الدواس، كل ىذه المعمومات ىامة 

                                                                                                                         
23

( 3)انعذد اإلنكتشَٔٙ،  هٛىخ انتعه، يدٖأكبدٔكظ كجٛئخ إلداسح انًحتٕو(3 3102)كبيمأدْى ، ٍ، صُٚت يحًذ ٔحغٍٛأيٛ 

، ٗهيتبذ ع

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=42&page=news&task=show&id=550:  
24

 .                                                                           انمبْشح شًظ، عٍٛ خبيعخ انُٕعٛخ، انتشثٛخ كهٛخ يُشٕسح، غٛش يبخغتٛش سعبنخ3 و(0222) يحًذ َٓٛش انمبدس، عجذ
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ميد الوصول لألداء الجيد، ىذا ويعد جدا؛ لبناء قاعدة تتساعد في تيتسير التدريب وت
وضع اليدين عمى لوحة المفاتيح من ضمن اتساتسيات العزف والتي تعتبر الركيزة 
األتساتسية في اكتتساب الميارات التقنية؛ فيي تتساعد في إنجاح القدرة عمى تحريك 
األصابع بشكل تسريع وتسميم ومتستقل؛ االمر الذي يتسيم في إمكانية عزف كل النوتات 

مفة، فيجب االىتمام بيذه النقطة عمى وجو الخصوص، ويدفعنا إلى التعرف عمى المخت
تمارين االتسترخاء الالزمة لمعضالت أثناء العزف، وعمى عكس ذلك؛ فإن اىمال الوضع 

 25تدريب.الالصحيح لميدين يؤدي الى تصمب األصابع، واعاقة الحركة أثناء 
 ثبات.ان يكون المقعد ثابت؛ ليكون الجتسم في حالة -1
 عدم االرتكاز عمى الجزء االمامي من المقعد؛ لعدم إعاقة حركة اليدين.-2
 عدم االرتكاز عمى الجزء الخمفي؛ ألنو يعوق ثقل الجتسم عمى االقدام.-3
 االرتكاز عمى القدمين؛ لتصبح حركة الجذع متوازنة.-4
 ابتعاد الذراعين عن الجذع؛ لحرية العزف.-5
 تسي والبيانو وىي تختمف من فرد آلخر.مراعاة المتسافة بين الكر -6
 البد ان يكون الظير مفرود ومائل لألمام قميال.-7
 وضع النوتة في مكان مناتسب لمرؤية امام العين؛ حتى ال يميل برأتسو في أي اتجاه.-8
 تقديم القدم اليمنى قميال لألمام؛ اتستعدادا التستخدام الدواس ان وجد.-9

 الوصول لألداء الجيد،و  ة؛ إلنجاح عممية التدريبكل ىذه النقاط ضرورية جدا وميم
 تجربةالوتطبيق  دوات،األواعداد ، لعينةايتناول وصف ثانيا: الجانب التطبيقي: 

المنيج التجريبي ذات المجموعة واحدة وىي البحث الحالي ن تضم: عينة البحث -1
 التعميمية المنصة خالل المعكوس التعمم باتستراتيجيةدرتست التي المجموعة التجريبية 

الفرقة  تم اختيارىم بطريقة عشوائية من طالب وطالبة،( 6وعددىم ) Acadoxأكادوكس
 .النوعية ية التربيةمالتربية الموتسيقية، ك مقتسب األولى

 :أدوات البحث -2
لقياس مدى تحقق أىداف الجانب المعرفي تم إعداد بنود االختبار )القبمي/ البعدي( * 
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 داس انًعبسف. انمـبْشح، انشٔيبَتٛكٙ،تبسٚخ ٔتزٔق انًٕعٛمٙ فٙ انعصش  (3و0221) عٕاطف، عجذ انكشٚى
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وقامت الباحثة بعمل اتستمارة اتستطالع رأي الخبراء لميارات العزف عمى البيانو، 
عداد االختبار والمتخصصين حول  النيائي.              بنود االختبار، وعمل التعديالت المطموبة وا 

بطاقة مالحظة لقياس مدى تحقق أىداف الجانب المياري لمعزف عمى تم إعداد  * 
بطاقة  حثة بعمل اتستمارة اتستطالع رأي الخبراء والمتخصصين حولوقامت البا البيانو،

عداد بطاقة المالحظة بشكميا النيائي.  مالحظة وعمل التعديالت المطموبة وا 
معزف الجيد عمى الالزمة لميارات القامت الباحثة بتدريس بعض  :تجربة البحث -3

 التعميمية المنصة خاللمن  المعكوسالبيانو، لممجموعة التجريبية باتستراتيجية التعمم 
 .Acadoxأكادوكس

 الجمتسةالعام اليـدف من  الجمتسةعنوان  الجمتسة رقم

 األول
نبذة مخـتصرة عـــن آلـة البيـانو 

 وتكوينيا
اصدار الصوت أثناء العزف  وكيفيةآلــة البيــانو  ميكانيكية عمىالــتعرف 

   المعرفي لميارات العزفعمى البيانو، والتطبيق القبمي الختبار التحصيل 
 التطبيق القبمي لبطاقة المالحظة بطاقة المالحظة الثاني
 نشأتو، أتستسو، مميزاتو، خطوات تنفيذه. المعكوس التعريف بالتعميم  الثالث
 األدوات التقنية، مميزاتو، التأكد من تتسجيل جميع الطالب عمى المنصة Acadoxالتعريف بنظام أكادوكس الرابع

 الخامس
 عمىالجمتسة الصحيحة ووضع اليدين 

 آلة البيانو 
الجموس الصحيح أثناء العزف  عمىالتـدريب ارتسال الممفات وفيديوىات 

 من األداء العزفي مع المحافظة عمي الشكل الدائري لميدين والتمكن

 القراءة لمدونات آلة البيانو التسادس
من القراءة لمدونات آلة البيانو  عمىالتدريب ارتسال الممفات وفيديوىات 

 خالل جون طومتسون

 تقنية األداء التعبيري التسابع
األداء العزفي الخاص  عمىالتدريب ارتسال الممفات وفيديوىات 

  diminuendo والمصطمح crescendoبالمصطمح 

 تقنية عزف التسمم الثامن
 عمىتقنية عزف التسمم وتطبيقو  عمىالتدريب ارتسال الممفات وفيديوىات 

 فا/ ك  - ك/ صول –/كدوأداء التسمم 
الطويل  تقنية عزف القوس المحني التاتسع

phrase الصغير  والقوسslur 
أداء تقنية عزف النغمات في  عمىالتدريب ارتسال الممفات وفيديوىات 

  وتطبيقو slurالصغير  والقوس phraseوجود القوس المحني الطويل 
 العاشر

 تقنية األداء التعبيري لمؤلفات البيانو
 legatoأداء العزف المتصل  عمىالتدريب ارتسال الممفات وفيديوىات 

 لونجو وبارتوك  وتطبيقيا staccato والمتقطع
 التدريس ميارات بعض التحصيمي لالختبار البعدي التطبيق التطبيق البعدي الحادي عشر
  التدريس ميارات بعض مالحظة لبطاقة البعدي التطبيق التطبيق البعدي الثاني عشر
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تم تطبيق اختبار التحصيل المعرفي لبعض الميارات تطبيق أدوات البحث بعديا: 
الالزمة لعزف البيانو، كما تم تطبيق بطاقة مالحظة بعض الميارات الالزمة لمعزف 

 الجيد عمى البيانو بعديا عمى المجموعة التجريبية وتم تصحيحيا.
 إلثبات نتائج البحث قامت الباحثة باإلجابة عمى الفروض واالتسئمة : نتائج البحث: 

لمدى  (القبمي والبعدي)توجد فروق ذات داللو إحصائية بين القياتسين  الفرض األول:
لصالح القياس  الالزمة لمعزف الجيد عمى البيانو التحصيل المعرفي المرتبط بالميارات

التحصيل المعرفي قبمي وبعدي( لقياس مدى )عداد اختبار ، وقامت الباحثة بإالبعدي
 الالزمة لمعزف الجيد عمى البيانو. المرتبط بالميارات

 
 
 
 
 

 والبعدي. ( يوضح نتائج االختبارين القبمي10جدول )
 المعامالت االحصائية لالختبار البعدي المعامالت االحصائية لالختبار القبمي البيان

 85.5 11.25 المتوتسط الحتسابي
 3.64 0.83 االنحراف المعياري

 51.62 قيمة ت
 0.01ودالة عند متستوى 0.05دالة عند متستوى  

 ( يوضح الفروق بين متوتسطات درجات طالب العينة11جدول )
وتم التحقق من الفروق بين الدرجات بحتساب الدالة االحصائية بين متوتسطات درجات 

 طالب العينة
( 11.25والجدول التسابق يتضح لنا أن متوتسط درجات الطالب في االختبار القبمي )

(، وبحتساب قيمة )ت( لقياس 85.5في حين بمغ متوتسط درجات االختبار البعدي )
( وىي قيمة دالة لصالح 51.62تضح أنيا تتساوي )داللة الفروق بين المتوتسطات أ

 االختبار البعدي، وىو يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي.

 6 5 4 3 2 1 العينة الطالبية
 10 10 11 12 11 10 درجات االختبار القبمي
 85 88 87 88 85 84 درجات االختبار البعدي
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توجد فروق ذات داللو إحصائية بين القياتسين القبمي والبعدي لبطاقة  الفرض الثاني
، وإلثبات صحة الفرض الثاني قامت مالحظة األداء العزفي لصالح القياس البعدي

  مالحظة األداء العزفي لصالح القياس البعدي.قبمي وبعدي( ل)الباحثة بإعداد قياس 
 6 5 4 3 2 1 العينة الطالبية

 10 10 11 12 11 10 المالحظة القبمية
 85 88 87 88 85 84 المالحظة البعدية

 والبعدي.( يوضح نتائج مالحظة األداء القبمي 12جدول )

 البيان
المعامالت االحصائية لالختبار 

 القبمي
المعامالت االحصائية لالختبار 

 البعدي
 85.5 11.25 المتوتسط الحتسابي
 3.64 0.83 االنحراف المعياري

 51.62 قيمة ت
 0.01ودالة عند متستوى 0.05دالة عند متستوى  

 ( يوضح الفروق بين متوتسطات درجات طالب العينة13جدول )
وتم التحقق من الفروق بين الدرجات بحتساب الدالة االحصائية بين متوتسطات درجات 
طالب العينة التجريبية والجدول التسابق يتضح لنا أن متوتسط درجات الطالب في 

( في حين بمغ متوتسط درجات القياس البعدي 11.25القياس القبمي لبطاقة المالحظة )
)ت( لقياس داللة الفروق بين المتوتسطات (، وبحتساب قيمة 85.5لبطاقة المالحظة )
( وىي قيمة دالة لصالح القياس البعدي، وىو ما يؤكد وجود 51.62أتضح أنيا تتساوي )

 فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدي.
  :تـتساؤالت البحـث

 أكادوكس منصة المعكوس باتستددام التعمم اتستراتيجية اتستددام فاعمية ما-1
Acadox العزف بميارات تحتسين التحصيل المعرفي المرتبط في المحتوي إلدارة 

 النوعية؟ التربية كمية طالب لدى البيانو آلة عمى
 الفردية والوقت المناتسب.                                                                  ق الفرو حتسب  الدرس   إعادة المتعمم   *يتستطيع
                                                                                                                          .دافعيتيم واثارة  الطالب  لمتدريب.   *تشجيع  الحصة  داخل  الوقت  من  مزيداً   *يعطي
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 .لتعمم التعاونيا فاعمية   *زيادة     .والمتعمم المعمم  من  كل  بين  قوية  عالقة   *خمق
  لميدين.                                                                           أصابع *يتعرف عمى ترقيم                .والجيد الوقت  من  كبير  قدر  *توفير 

 *معرفة مكان نغمة دو الوتسطى.                  *معرفة اماكن واتسماء النغمات.  
اتسماء الخطوط والمتسافات.                                                                  معرفةف عمى انواع المفاتيح الموتسيقية.            **يتعر 

                              *التعرف عمى خط المازوره وخطي النياية.        *التعرف عمى الميزان.                                                     
 الجممة والعبارة الموتسيقية.  معرفة*التعرف عمى االشكال االيقاعية وتحديد زمنيا.    *

                                                 *التعرف عمى القوس المحني.                      *التعرف عمى اماكن النفس.                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                  *التعرف عمى عالمات التحويل.                   *التعرف عمى القوس الزمني.           

تددام اتستراتيجية التعمم المعكوس باتستددام منصة أكادوكس ما فاعمية اتس-2
Acadox  كمية طالب لدى إلدارة المحتوي في اكتساب ميارات العزف عمى آلة البيانو

 ؟التربية النوعية
 *يتمكن من اداء ىذه النغمات عمى البيانو.  *قادرا عمى وضع اليدين بطريقة صحيحة.    

موحة المفاتيح.                                                                                         ب* قادرا عمى قراءة النوتة الموتسيقية          *تحديد اماكن النغمات 
                                                *اكتساب الطالب الميونة والتسرعة.                   صابع.  أل*اكتساب الطالب القوة العضمية ل

                            *التمكن من القراءة الجيدة لمنوتة.           *التمكن من عزف القفزات المختمفة.                                                 
العزف بوجود القوس المحني.                                                                                   *القدرة عمى                   *امكانية اداء الكانون.   

                                                                                                                                                                                                  *إمكانية العزف بوجود عالمات التحويل.    *العزف بوجود القوس الزمني.                                                           
 :ج البحث فإن الباحثة توصي بما يميئفي ضوء نتاالتوصيات: 

الموتسيقية لتشويقيا وتنميتيا  مقرراتال عمى المعكوس التعممتطبيق اتستراتيجية  -1
لمميارات.                                                                                                  

المعكوس في التدريس.                                                                           ضرورة القيام بعقد ورش عممية تدريبية التستراتيجية التعمم -2
.                                  العزف  ميارات تنمية  في   يتساعد  مما  م لمطالبتقد  التي  والتدريبات ن التماري  كثرة -3
 :تقترح الباحثة إجراء دراتسات حولفي ضوء نتائج وتوصيات البحث،  :مقترحاتال
 .في تنمية ميارات التعمم الذاتي المعكوس التعممفاعمية اتستراتيجية  -1
 .في تنمية ميارات حل المشكالت المعكوسفاعمية اتستراتيجية الصف  -2
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 العربية: المراجع

في  المنعكتسة  الفصول  عمى  قائمة  مقترحة  وحدة  أثر  :م(2217) إبراىيم عيشة،  أبو -1
  رتسالة ماجتستير  بغزة عشر  الحادي  الصف  طالب   لدى العربي   رتسم ـالخط ميارات   تنمية 

 .، غزة اإلتسالمية الجامعة  . غير منشورة(
أثر اتستخدام اتستراتيجية التعمم المقموب في  :م(2215)الزين، حنان أتسعد -2

ألميرة نورة بنت عبد الرحمن، المجمة التحصيل األكاديمي لطالبات كمية التربية بجامعة ا
 (1)العدد ( 14الدولية التربوية المتخصصة، المجمد )

.التعميم والتعمم اإللكتروني  تكنولوجيام(: 2227)عمر  وتسرحان،  دالل،  اتستيتة،-3
 .عمان1. ط
 تقنية أكادوكسم أثر اتستخدا م(:2214)تسعد نالرحم ، تسعد عبدنلفوزاا-4

Acadoxم مى تنمية الدافعية نحو التعمالحاتسب اآللي ع تدريس مقرر اإللكترونية في
محمد  مجامعة اإلما، ية التربيةم)رتسالة ماجتستير( ك ،يالثانو  لب الصف األو الط ىلد
 .كة العربية التسعوديةممية، الممالتسعود اإلتسن ب
موقع اتستخدام أثر  م(:2218)مجدي تسعيد وعقل،  تسممان، أتسماء يالشاو -5

طالبات  ىارات التواصل اإللكتروني لديوم التكنولوجية المفاىيمتنمية  عمىأكادوكس 
 ن.تسطيممية، فاإلتسال ية التربية، الجامعةمبغزة، )رتسالة ماجتستير(، كن الصف الثام

 ،ّعمان، التعمم المدمج والتعمم المعكوس :م.(2215الشرمان، عاطف أبو حميد )-6
 . المتسير دار
 بالمقموب التعّمم اتستراتيجية اتستخدام أثر :م(2219اهلل) عبد عبود تسعد الشيراني،-7
 مجمة أبيا، بمدينة الثانوية المرحمة طالب لدي الحاتسوب برمجة تعّمم نحو الدافعية في

 .26 العدد واإلدارية، القانونية لمدراتسات المنارة
، ىأكادوكس كبيئة إلدارة المحتو (: م2216)كاملأدىم ، ن، زينب محمد وحتسينأمي-8
 ، ىم( متاح ع2)العدد اإللكتروني،  ميمة التعممج

 http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID  

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID
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 عين التربوية، جامعة العموم في التربية كمية مجمة م(:2222الوكيل، محمود أحمد)-9
 1ع، 44مج التربية، شمس، كمية

: المعجم الشامل لمموتسيقى العالمية، الجزء الثاني، م(2212زكريا، حتسام الدين )-12
 الييئة المصرية العامة لمكتاب.

جامعة  النوعية،كمية الــــتربية  دكتوراه،"رتسالة  م(: 2212غـادة عــزت )، زىـــران-11
  .طنطا
منيجــية البحث التربـوي والكيفي، عالــم  :م( 2224) عبد الحميد كمال ،زيتون-12

 الـكــتب. 
ى م، متاح عققصة أكادوكس مع الجامعات، جريدة الشر  م(:2213)تسعد، فواز-13

http://www.alsharq.net.sa/2013/01/21/683 
 مناىج البحث، عالم الكتب، القاىرة. (:م2214عبد الرحمن تسيد ) ،تسميمان-14
 التربية االتسرية مقررات لتدريس تطبيقي نموذج :م(2217، عواطف)عبد العزيز-15

، المجمة العممية التطبيقية الميارات لتنمية المقموب باتستخدام اتستراتيجية الفصل
 جامعة عين شمس –، كمية التربية النوعية 17المصرية لمدراتسات المتخصصة، العدد 

 التربية كمية منشورة، غير ماجتستير رتسالة :م(1996) محمد نيير القادر، عبد-16
                                                                          .  القاىرة شمس، عين جامعة النوعية،

تاريخ وتذوق الموتسيقي في العصر  (:م1998) عواطف، عبد الكريم-17
 دار المعارف. القـاىرة، الرومانتيكي،

 و.، إدارتمياراتو، ماىيتو، لالتدريس الفعا م(:2224إبراىيم ) يعزيز، مجد-18
 .وماالنج القاىرة،

الفصل المعكوس  اتستراتيجيةأثر  م(:2215) محمد التسيد صالح نعمار، حنا-19
في زيادة التحصيل المعرفي واألداء  Acadox أكادوكس ىإدارة المحتو  نظامعبر 

في  تسات عربيةا، در التعميمب تكنولوجيا الط ىلمقرر منظومة الحاتسب اآللي لد المياري
 .م النفسمالتربية وع

http://www.alsharq.net.sa/2013/01/21/683
http://www.alsharq.net.sa/2013/01/21/683
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المقموبة  الفصول  نموذج  عمى  قائمة  مقترحة   اتستراتيجية (:م2214ايمان )  متولي،-22
لتمميذ  الحاتسوب   مادة في  المعرفي  فوق  والتفكير  المشكالت  حل   ميارات  تنمية في   وأثرىا 
 . مصر  وبحوث، دراتسات  ، مجمة  التربية ، تكنولوجيا  اإلعدادية  المرحمة 

وب في متوظيف إتستراتيجية الفصل المق م(:2215)تسعد نء الديمتولي، عال-21
م الرياضيات موتعميم تع، الخامس عشر التسنوي ميمم، المؤتمر العمم والتعمييتي التعمعم

 .الرياضياتلتربويات  ، الجمعية المصريةنوالعشري يالحاد نت القر اار يوتنمية م
 المراجع األجنبية
22-Bergmann, J, & Sams, A. (2014); Flipped learning, 

gateway to student engagement, there's more to flipped 

learning than just asking students to watch videos at home 

and complete worksheets in class. Find out how to use the 

flipped model to take your teaching- and your students- to 

new places. Learning & Leading with Technology, 41(7), 

18. International Society for Technology in Education. 

23-Bishop J. L, Verleger M.A (2013); The Flipped Classroom: A 

Survey of the Research, ATLANTA, 120th ASEE Annual 

conference & Exposition, June 23-26, paper ID # 6219, Pp.1-18 

 24-Brame, C, (2013); Flipping the classroom. Retrieved 

[11/4/2019] from http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-

pages/flipping-theclassroom/. 

25-Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1999); In search of 

understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, 

VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

26-Flipped institute website, (2017); How to flip your classroom. 

Retrieved on: 01/08/2017, From: http://flippedinstitute.org/how-

to-flip. 

Pianists and their Ramous Technique:(27-Gerig, Riginald, (1991              
 . Robert B.Luc .New York        

28-Johnson, L. (2012); Effect of the Flipped Classroom Model on 

a 

secondary Computer Applications Course: Student and Teacher 
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 ممدص البحث
ميارات بعض  لتعميما المعكوستستددام اتستراتيجية االتعممم ال تصور مقترح

 العزف عمى آلة البيانو بالكميات النوعية
 مقدمة البحث:

الثورة العممية والتكنولوجية انطالقا من أىمية الدور الحيوي الذي تمعبو 
تستراتيجيات أحدث األدوات والنظريات واالأصبح المعمم مطالب بالبحث عن  المعاصرة،

التي تتساىم في إضافة أتساليب ونماذج جديدة، تقوم عمى التفاعل المباشر تعميمية ال
واإليجابي بين الطالب والمعّمم، وتعتمد عمى اتستخدام التقنيات التكنولوجية وتوظيفيا في 

  أنواع أحد  " المعكوسالتعمم "اتستراتيجية وتعد  العالمية،مواجية العديد من التحديات 
تعتمد ىذه النظرية عمى  ، حيثالدراتسي الفصل   خارج المحاضرات  لنقل    المدمج التعمم 

ويمكن إلتستراتيجية ، ونقميا الى الطالب الفصول الدراتسية داخلفعمو الطالب يقمب ما 
إكتساب الميارات  Acadoxباتستخدام نظام إدارة المحتوى أكادوكس  المعكوسالتعمم 

الالزمة لمعزف عمى البيانو، والتركيز في المقابالت عمى التدريب وتذليل الصعوبات 
عمى البيانو من األمور معـزف الميارات الالزمة لتعمم و  التي تواجو الطالب أثناء العزف،

آلة ك تربويـةال وباإلضافة الى أىميتياتدريـب العـقل عمى التفكيـر التسميم، التي تتطّمب 
تكمن و  الممتحقون بالكميات المتخصصة في التربية الموتسيقية،يدرتسيا الطالب  رئيتسية

، آلة البيانو المشكمة في القصور الممحوظ في جودة األداء الطالبي لمحتوى مقررات
 .خاصة في ظل األعداد الكبيرة لمطالب

نظام  ،المعكوس : اتستراتيجية التعممأوال: الجانب النظري   ينقتسم البحث إلى جانبين:
 .عمى البيانو الالزمة لمعزفميارات ال، Acadox إدارة المحتوى أكادوكس

 (تجربةالتطبيق  دوات،األاعداد ، لعينة اوصف )الجانب التطبيقي: ثانيا: 
 (التجريبي المنيج – الوصفي المنيج)الباحثة  واتبعت

ثم جاءت نتائج البحث مجيبة عن الفروض واالتسئمة ومحققة ألىداف البحث، واختتمت 
 -الباحثة بالتوصيات والمقترحات والمراجع العربية واألجنبية وممخص البحث )عربي

 انجميزي(.    
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Research Summary 

 A proposed concept for using the "flipped learning" 

strategy to teach some piano skills in specific colleges 

Introduction; 
    Proceeding from the importance of the vital role played by the 

contemporary scientific and technological revolution, The teacher has 

become required to search for the latest educational tools, theories and 

strategies that contribute to adding new methods and models, It is based on 

direct and positive interaction between the student and the teacher, It depends 

on the use of technological technologies and their employment in facing 

many global challenges, The "flipped learning" strategy is one of the types of 

blended learning to move lectures outside the classroom. Where this theory 

depends on flipping what students do in the classroom and transferring it to 

the students, The Flipped Learning Strategy using the Acadox Content 

Management System can provide the skills needed to play the piano, And 

focus in the interviews on training and overcoming the difficulties that the 

student faces while playing, Learning the skills necessary to play the piano is 

one of the things that requires training the mind on sound thinking, In 

addition to its educational importance as a main instrument studied by 

students enrolled in colleges specialized in music education,  

The problem is in the noticeable deficiency in the quality of student 

performance in the content of piano courses. Especially in light of the large 

number of students. 

 

 The search is divided into two parts: 

First: the theoretical aspect: 
 The first topic: the inverted learning strategy. 

The second topic: Acadox Content Management System. 

The third topic: the skills needed to play the piano. 

   

Second: the practical aspect: (Description of the research sample, 

preparation of research tools, application of the research experiment) 

The researcher followed the (descriptive approach - the experimental 

method). 

Then the results of the research answered the hypotheses and questions and 

fulfilled the research objectives. 

The researcher concluded with recommendations, suggestions, Arabic and 

foreign references, and a summary of the research (Arabic - English). 
 


