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األداء عمى آلة البيانو  تدريساالستفادة من استراتيجية التعمم المقموب فى 
 فى ظل جائحة كورونا 

                                                   ٭خالد يحيى مندوه محمد م.د / أ.                                      

 مقدمة البحث :
أدت جائحة كورونا إلى فرض واقع مغاير الستمرار أنشطة الحياة، والذى  

عرض إلى ألزم الجميع توخى الحذر فى التعامل والحركة المباشرة لعدم الت
. مما أجبر جميع المؤسسات التخاذ البدائل 19اإلصابة الخطيرة ب كوفيد 

المناسبة لمجابية ىذه الجائحة، وقد كان التعامل من خالل البدائل التكنولوجية 
المختمفة وتوظيف ىذه الوسائط فى التعامل وانياء االجراءات والميام قدر 

مختمفة ىو األكثر تأثرا بيذه المستطاع، ويعتبر قطاع التعميم بمراحمو ال
مما دعا المؤسسات التعميمية إلى إنشاء المنصات التعميمية عمى  الجائحة .

الشبكة العنكبوتية لمبحث عن طرق لتدريس المقررات من خالل بعض البرامج 
لتنفيذ اإلجراءات االحترازية (، وذلك  Teams – Zoomباستخدام االنترنت ) 

ستمر والزحام المرفوض فى ىذه الظروف، لحماية والتقميل من التواجد الم
 عناصر العممية التعميمية )اإلنسان( من التعرض لمخطر،

ونتيجة لتميز التخصص باألداء العممى مما لزم تواجد الطالب بالكمية لتمقى 
الدروس العممية، مما دعا المؤسسة بتقسيم الطالب إلى نصفين ما بين التعمم 

مية بالحضور ) التعميمية وما بين الدروس العم النظرى من خالل المنصات
كل أسبوع لمدة واحدة حضور الطالب السكشن مرة ب وذلك التعمم اليجين (،

، مما بدال من حضوره السكشن مرتين أسبوعيا لمدة ساعة فى كل مرة ساعة
لتغمب عمى لالستعانة بيا فى ا دعا الباحث إلى البحث عن استراتيجية تدريسية

 يقضييا الطالب بعيدا عن الدروس العممية.التى  طول الفترة
 

                                                 
 –كمية التربية النوعية  –.بقسم التربية الموسيقية  أستاذ البيانو المساعد *

 سجامعة عين شم
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 مشكمة البحث : 
عدد ساعات التدريس والتدريب لمطالب  تقميلتتحدد مشكمة البحث فى      

بالكمية فى ظل جائحة كورونا، مما دعا الباحث الستخدام استراتيجية التعمم 
 اىن .المقموب لما تتميز بو ىذه االستراتيجية من توافق مع الوضع الر 

 أىداف البحث :
 ييدف ىذا البحث إلى  :

 عمى استراتيجية التعمم المقموب.التعرف  -1
في ظل البيانو تدريس فى استراتيجية التعمم المقموب  االستفادة من -2

 .كورونا جائحة
التغمب عمى الوضع الذى فرضتو جائحة قد يفيد البحث فى   :أىمية البحث 

احتفاظ الطالب عمى و ىذه المرحمةكورونا عمى نظام التعميم الطارئ فى 
ى عمى آلة البيانو رغم االجراءات التى اتخذتيا المؤسسات 0وى األدائتالمس

  .التعميمية فى ظل جائحة كورونا
 حدود البحث :

 ( 2021/  2020الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ) -
 البحث : تساؤالت

 . (Flipped learningالمقموب ) التعممتيجية ااستر  ما -
ما االستفادة من استراتيجية التعمم المقموب فى تدريس آلة البيانو فى  -

 .ظل جائحة كورونا
 منيج البحث :

 . التجريبي ذو المجموعة الواحدةيتبع ىذا البحث المنيج  -
 تمثمت عينة البحث طالب الفرقة الثانية المسجمين لدى الباحث  عينة البحث :

 أدوات البحث :
 المواقع االلكترونية –المدونات الموسيقية  –األورج  –آلة البيانو 
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 مصطمحات البحث :
 االستراتيجية :  

ىى خطة عمل عامة ، توضع لتحقق اىدافا معينو ، ولتمنع تحقيق    
 ( 301 :  9)مخرجات غير مرغوب فييا.

 التعمم المقموب : 
 يقوم تدريسي نموذج " بأنو بدوي إلى التعمم المقموب  كرامي يشير

 عمى اإلطالع يتم بحيث ، المعمم والمتعمم وأدوار التدريس إجراءات عكس عمى
 أدوات من أكثر واحدة أو باستخدام االنترنت عبر المنزل في ومحتواه الدرس
مواقع  ، بوك الفيس إدمودمو، ، البودكاست ، اليوتيوب ( اإللكتروني التعمم

 وقت ويخصص ) خإل.... االكترونية الموسوعات ، المتخصصة االنترنت
 (80: 2 (الراجعة والتغذية المحاضرة لمتطبيق أو الحصة

 

   :داألداء الجي  
وصفيا المؤلف من حيث التكنيك والتعبير واألسموب  يالت ةىو األداء بالصور 

(13) 
 وينقسم البحث إلي 

 : ويشمل :اإلطار النظري
 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث أواًل:

 تيجية التعمم المقموباستراثانيًا: 
 االطار التطبيقى :

يتكوووون مووون مجموعوووة مووون الجمسوووات لتطبيوووق االسوووتراتيجية موووع الطوووالب عينوووة 
 البحث
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  اإلطار النظري:
 :المرتبطة بموضوع البحث الدراسـات والبحوث السابقةأواًل: 

الفصل المقموب أبحاث واتجاىات من مختمف “ بعنوان الدراسة األولى
  (14)”سيةالحقول الدرا

لمعمميوووة التعميميوووة  المسووواىمة فوووي الجوانوووب األساسووويةىووودفت ىوووذه الدراسوووة إلوووى  
في جميع أنحاء العوالم عون طريوق  واستخداميا في مختمف المؤسسات التعميمية

األكثووووووور توووووووأثيرا فوووووووي عوووووووام  ثوووووووا وورقوووووووة عمووووووول بح تحميووووووول محتووووووووى عشووووووورون 
البووواحثين  والتوووي تتحووودث عووون الوووتعمم المقمووووب أموووال فوووي تشوووجيع 2013:2015

 .عمى التوسع في استخدام ىذه االستراتيجية في مجاالت الدراسة المختمفة
وقد اتبع الباحثان المنيج الوصفي التحميموي وتكونوت عينوة الدراسوة مون عشورين 
مقالوووة وبحوووث تتحووودث عووون اسوووتراتيجية الوووتعمم المقمووووب ، وأسوووفرت النتوووائج عووون 

الدراسووية وانيووا ايضووا زادت  صووالحية االسووتراتيجية المسووخدمة لمختمووف المنوواىج
 من اىتمام الطالب ودافعيتيم لمتعمم.

وترتبط ىذه الدراسة بالبحث الراىن من حيث االسوتراتيجية المسوتخدمة وتختموف 
 من حيث  التخصص والعينة والمنيج.

بعنــوان :ف فاعميــة اســتخدام اســتراتيجية الــتعمم المعكــوس فــي الثانيــة دراســة ال
  (10)ف موسيقى لطالب كمية التربية النوعيةال تدريس مقرر طرق تدريس

ىوودف البحووث التعوورف عمووى اسووتراتيجية الووتعمم المعكوووس والكشووف عوون موودى    
، وقوووود اسووووتخدم الموووونيج ي توووودريس مقوووورر طوووورق توووودريس الموسوووويقىفاعميتيووووا فوووو

طالبوًا وطالبوة  (50" وتكونت عينة البحوث مون) التجريبي " ذو المجوعة الواحدة
لثة،قسم التربية الموسيقية،كمية التربية النوعية،جامعة عين من طالب الفرقة الثا

( فيوووووديوىات 5، وقووووود أعووووودت الباحثوووووة ) 2020/2021شووووومس،لمعام الجوووووامعي 
لمقرر طرق تودريس الموسويقى ، وتوم تطبيوق أدوات البحوث المتمثموة فوي اختبوار 
الكترونوووي قبموووي / بعووودي لقيووواس فاعميوووة اسوووتراتيجية الوووتعمم المعكوسوووفي تووودريس 
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( 15ر طوورق توودريس الموسوويقى، ويتضوومن االختبووار ثالثووون سووؤااًل موونيم )مقوور 
 ( سؤااًل أخر صواب وخطأ .15سؤااًل اختيار من متعدد ، )

وقووود أسووووفرت النتوووائج عوووون وجووووود فووورق ذات داللووووة احصووووائية عنووود مسووووتوى ثقووووة 
( ، وأن ىنوووواك فرقووووًا ذات داللووووة احصووووائية بووووين درجووووات الطووووالب فووووي  0.99)

دريس الموسووويقى باسوووتخدام اسوووتراتيجية الوووتعمم المعكووووس تووودريس مقووورر طووورق تووو
لصووالا التطبيووق البعوودي ، ممووا يشووير إلووى فاعميووة ىووذه االسووتراتيجية فووي توودريس 

 مقرر طرق تدريس الموسيقى
االستفادة من اسـتراتيجية الـتعمم المقمـوب فـى تـدريس الثالثة بعنوان فالدراسة 

   (1)فمادة االرتجال الموسيقي
لدراسوة إلوى االسوتفادة مون اسوتراتيجية الوتعمم المقمووب فوي التعمويم ىدفت تمك ا   

عن بعد ، وقد اتبع الباحوث المونيج الوصوفي التحميموي ، وعينتوو ىوي بنوود موادة 
االرتجووووال الموسوووويقى المقووووررة لمفرقووووة الثالثووووة بالفصوووول الدراسووووي األول وأسووووفرت 

وب فوى تودريس موادة النتائج عن انو يمكن االستفادة من اسوتراتيجية الوتعمم المقمو
االرتجوال الموسوويقي عوون بعوود وقود سوواىمت بشووكلل كبيوور فوى حوول مشووكمة الفووروق 
الفرديووووة بووووين الطووووالب وتسوووواعد بشووووكلل كبيوووور فووووى توووووفير جووووزء كبيوووور موووون وقووووت 

 المحاضرة وتخصيصو لإلبتكارات والتدريبات العممية.
تختمف البحث الراىن من حيث االستراتيجية المستخدمة و مع ىذه الدراسة  تتفق

 من حيث  التخصص والعينة والمنيج.
اســتخدام اســتراتيجية الــتعمم المقمــوب لتــدريس آلــة بعنــوان: فالدراســة الرابعــة 

  (11)"الشيممو في ظل جائحة كورونا
واستخداميا  التعرف عمى استراتيجية التعمم المقموب ىدف البحث إلى   

لمنيج التجريبي ذو ات الباحثة بعات .لمتدريس عن بعد فى ظل جائحة كورونا
تخصص شيممو، طالب الفرقة األولي والثانية والمتمثمة فى المجموعة الواحدة 

وبطاقة المالحظة  واشتممت األدوات عمى كل من محتوي المقرر الدراسي
لعمل  WhatsAppالمطبقة في االختبارات العممية لمفرق الدراسية وتطبيق 
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وبعد . لبعض ومع المعمم( لتواصل الطالب مع بعضيم اGroupمجموعة )
تطبيق الباحثة إلستراتيجية التعمم المقموب في تدريس الشيممو لممبتدئين في 

ساعد استخدام  ظل جائحة كورونا توصمت إلي مجموعة من النتائج منيا :
االستراتيجية في التغمب عمي مشكمة الحضور الدائم لمطالب واالختالط 

أكد ، كما المختمفة في ظل الجائحة  وتوفير الوقت إلكساب الطالب الميارات
 و استخدام االستراتيجية عمي الدور الفعال لمتكنولوجيا وتوظيفيا في التعمم

 . اكتساب بعض الميارات

تتفق ىذه الدراسة مع البحث الحالى فى استخدام نفس االستراتيجية فى 
 ت.التدريس والمنيج المستخدم إال أنيا تختمف فى التخصص والعينة واألدوا

 استراتيجية التعمم المقموبثانيًا : 
 مفيوم اإلستراتيجية :    

ىي جميع اإلجراءات المحوددة سوابقًا التوي يتبعيوا المعموم بغورض تحقيوق أىوداف 
تعميميوووة معينوووة والوصوووول إلوووى مخرجوووات تعمووويم محوووددة ، وىوووذا يعنوووي التخطووويط 

 (57  : 8) الشامل لكيفية تنفيذ العممية التعميمية وتقويميا .

وقووووود تعوووووددت التعريفوووووات حوووووول ىوووووذا المصوووووطما فاإلسوووووتراتيجية ىوووووي " الخطوووووة 
واإلجوووراءات والمنووواورات )التكتيكوووات( والطريقوووة واألسووواليب التوووي يتبعيوووا المعموووم 

 (84 :  6)لموصول إلى مخرجات أو نواتج تعمم محددة
 

 ف Flipped learning ف استراتيجية التعمم المقموب
التوجيات الحديثة فى مجال التدريس يعد التعمم المقموب أحد أبرز 

لمواكبة بعض التغيرات فى سير العممية التعميمية والتغمب عمى تقميدية التعمم 
بشكل فعال. فالتعمم المقموب ييتم بتوظيف التكنولوجيا بطرق عدة التاحة 
المحتوى التعميمى المطموب عرضو بالقاعة الدراسية داخل المنزل لمطالب قبل 

المحاضرة التقميدية . واستغالل وقت الحصة فى عمل  –بداية الحصة 
 ( : بتصرف12الواجبات واألنشطة التى تطبق المعرفة ) 
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وتعمل استراتيجية التعمم المقموب بشكل عام عمى زيادة كفاءة وفعالية 
النظم التعميمية القائمة عن طريق استخدام األدوات التكنولوجية ، وخاصة 

لمسجمة مسبقًا وعرضيا عمى الطالب خارج أوقات مقاطع الفيديو التعميمية ا
الدراسة المعتادة ، بما يعمل عمى اتاحة المزيد من الوقت لممعممين الدارة 

 ( 26 : 7) عمميات التعمم بكفاءة .
وتعد أىم أسباب ظيور وانتشار التعمم المقموب ظيور التطبيقات 

لكونو يساعد عمى ، و  التكنولوجية الحديثة وانتشار استخداميا في التعميم
استغالل وقت المتعمم في المنزل لمتعمم والتفاعل مع المحتوى التعميمي 

، والتفاعل  واستغالل وقت الصف في ممارسة األنشطة وحل الواجبات المنزلية
، وحل المشكالت التي ال يمكن لمطالب حميا بمفرده  مع المعمم وجيا لوجو

 5). و المفيوم الرئيس لمتعمم المقموب، وىو بذات وىذا ىو اليدف المراد تحقيقو
 : بتصرف(
استراتيجية الفصول المقموبة من إحدى االستراتيجيات الحديثة التي  وأصبحت

تيتم إلى دمج التقنية، كما تتميز بإمكانات لتنويع أساليب التعّمم القائم عمى 
ي شبكة اإلنترنت وذلك لمتغّمب عمى أساليب التعّمم التقميدية؛ فيي تساىم ف

التفاعل اإليجابي بين المعمم وطالبو، وبين الطالب أنفسيم، وتقّمل من ظاىرة 
الغياب، وحل أمثل لعدم الحضور المباشر، كما أن المعمم يصبا أكثر معرفة 
بإمكانات الطالب، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لمطالب لالرتقاء بتحصيميم 

ستراتيجية ىذه االلدوافع لتبني الدراسي وتحقيق اإلبداع في عممية التعّمم، ومن ا
ىو قابمية الطالب إلى استخدام األجيزة الموحية واليواتف الذكية وىذا ما سيزيد 

 : بتصرف( 3). دافعّيتيم نحو التعّمم
وبذلك جمعت استراتيجية التعميم المقموب بين الطريقة التقميدية فى التدريس 

مية مما يساعد عمى االرتقاء وتوظيف األساليب التكنولوجية فى العممية التعمي
باألداء سواء المعمم أو الطالب والتنوع فى األساليب المستخدمة لنقل المعرفة 
واكتساب الميارات وتنميتيا والتوسع فى مدارك الطالب باالطالع عمى 

 التجارب المختمفة لموصول إلى األداء الجيد.  
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 : بتصرف(4) المقموب: التعمم إستراتيجيةمميزات 
زت استراتيجية التعمم المقموب بعده مميزات مما جعميا نموذج تدريسي تمي 

 جيد لمتدريس ويسيل تطبيقو فمنيا اآلتي:
 ضمان استغالل الوقت جيدا لمحصة التدريسية. .1
اتاحة الفرصة لمطالب لمفيم الجيد لمدرس من خالل مراعاة الفروق بين  .2

 ليسيل فيمو.الطالب من خالل إعادة الطالب لمفيديو ألكثر من مرة 
بناء عالقة جيدة بين الطالب والمعمم سواء كان من خالل شبكات التواصل  .3

 االجتماعي أم من خالل الفصل الدراسي.
إتاحة الفرصة الكاممة لمطالب لمتعمم وفق فروقيم الفردية من حيث إختيار  .4

 وقت التعمم والزمان والسرعة التي يتعممون بيا
ع الطالب عمى استخدام التكنولوجيا متابعة التطور التكنولوجي وتشجي .5

 الحديثة.
تشجيع الطالب عمى العمل التعاوني من خالل المجموعات الصفية  .6

 الدراسية.
 اتاحة الفرصة لمطالب لالطالع عمى المحتوى العممي قبل التدريس. .7
 تساعد عمى سد الفجوة التي تسببيا غياب الطالب عن حجرة الدراسة .8
عطاء الفرصة لمتفاعل النشط في التركيز عمى ميارات التفكير  .9 العميا وا 

 اثناء التدريس
 

 التطبيقي :  طاراإل
 منيج البحث واجراءتو :

الجمسات ( نماذج من )  يستعرض الباحث فيما يمى االجراءات التطبيقية
فى تدريس بعض استراتيجية التعمم المقموب لمبحث من خالل خطوات تنفيذ 
  الثانيةة بنود مقرر آلة البيانو لطالب الفرق
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 إرشادات عامة لمجمسات :
ستراتيجية االيعرض الباحث ممخص ارشادات لشرح أسموب التدريس باستخدام 

 كاآلتى : وىى
 ) أو الخطوة (إرسال الباحث رابط لمفيديو موضوع الجمسة  .1
 الرابطمن خالل   إطالع الطالب عمي الفيديو موضوع الجمسة .2
 ق المحاكاة لمحتوى الفيديو قيام الطالب باألداء عن طري .3
تحديد موعد لمقابمة الطالب بالكمية لالستماع ألدائيم لمحتوى الفيديو  .4

 وتقويمو
 . الباحث اشرافالطالب ألنفسيم تحت تقييم  .5
تنفيذ التكميفات التى يطمبيا الباحث من الطالب بالمنزل قبل الحضور  .6

 إلى الكمية. 
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بكمية التربية النوعية بقسم التربية الموسيقية الثانية  ( يوضا منيج آلة البيانو لمفرقة1شكل )

 جامعة عين شمس
أثناء  )كنماذج (التي تم تدريسيا  لجمساتبعض ا يستعرض الباحثوسوف 
 . داف المقررومدي تحقق أى التعمم المقموبتطبيق استراتيجية ب الجائحة
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 جمسات الأواًل نماذج من 
   باألربيج ) أوكتافان (أداء سمم رى الكبير  :الجـمسة األولى

 
 سمم رى الكبير أوكتافين( يوضا  2شكل رقم ) 

 الجمسة: أىداف 
 أداء السمم صعودا وىبوطا باليدين معا بالترقيم الصحيا  .1

 أداء األربيج صعودا وىبوطا باليدين معا بالترقيم الصحيا  .2

 : التعمم المقموبباستراتيجية  الجـمسة األولىخطوات 
  ) بالمنزل ( ي. الخطوة األول1
  بالخطوة الحالية ةالخاصالروابط  الباحثيرسل.  

https://youtu.be/qv4f1F5vlsU 

https://youtu.be/CrDuzEJ8Uig 

utu.be/ePMBYKC4bfYhttps://yo 

https://youtu.be/xKnaGuI6j_Y 

https://youtu.be/qv4f1F5vlsU 
  تكميف الطالب بتنفيذ محتوى الفيديو موضوع الجمسة األولى . 
 ) بالكمية ( . الخطوة الثانية2

 لالستماع ألدائيم لمحتوى الفيديو وتقويموبالطالب الباحث  يجتمع  
  الطالب ألنفسيم تحت اشراف الباحثتقييم  

  لمطالب ويصحا األخطاء لموصول إلي يعزز المعمم األداء الجيد
 .الجيداألداء 

 

  ( 22، تمرين  22)تمرين   :(٭)أداء تمارين بارتوك  :ثانية الجـمسة ال
 الجمسة: أىداف 

 الصحيا لمنغمات ) كايقاع وزمن ( األداء .1

                                                 
*
 Bartok:Mikrokosmos vol.1; from no.22محتوى مقررات البيانو بالقسم ) من 

– tow pieces  ) 

https://youtu.be/qv4f1F5vlsU
https://youtu.be/qv4f1F5vlsU
https://youtu.be/CrDuzEJ8Uig
https://youtu.be/CrDuzEJ8Uig
https://youtu.be/ePMBYKC4bfY
https://youtu.be/ePMBYKC4bfY
https://youtu.be/xKnaGuI6j_Y
https://youtu.be/xKnaGuI6j_Y
https://youtu.be/qv4f1F5vlsU
https://youtu.be/qv4f1F5vlsU
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 األداء الصحيا لمنغمات المرتبطة زمنيًا . .2

 االداء الصحيا أللوان التظميل . .3

 األداء الصحيا لترقيم األصابع .  .4

 مراعاة المنطقة الصوتية لكل يد عمى حدة . .5

 مراعاة القيمة الزمنية لمسكتات المختمفة. .6

 . ناسبالزمن والوصول إلى السرعة المالمحافظة عمي  .7

 الجمسة باستخدام استراتيجية التعمم المقموب ألداء تمارين بارتوكخطوات 
  (22تمرين رقم  –) بالمنزل  الخطوة األولي .1

 
 ( من كتاب بيال بارتوك22( يوضا التمرين رقم ) 3شكل رقم ) 

  مطالب ل بالخطوة الحاليةالخاص الرابط  الباحثيرسل  

https://youtu.be/6V6PKuzcAx4 

  . تكميف الطالب بتنفيذ محتوى الفيديو موضوع الجمسة األولى 
 ) بالكمية ( . الخطوة الثانية2
  بعد اطالعو عمى  لالستماع ألدائو بكل طالب عمى حدهيجتمع الباحث

 .محتوى الفيديو وتقويمو 
  الطالب ألنفسيم تحت اشراف الباحثتقييم  

  لمطالب ويصحا األخطاء لموصول إلي األداء ز المعمم األداء الجيد يعز
 .الجيد

  التمرين يقوم الباحث بتوجيو الطالب لالطالع عمى الفيديو بالمنزل ألداء
 فى المقابمة التالية بالكمية . ( 23رقم ) 

 ) بالمنزل ( ةلثالخطوة الثا .3
  مطالبل بالخطوة الحالية ةالخاصالرابط  الباحثيرسل 

https://youtu.be/6V6PKuzcAx4
https://youtu.be/6V6PKuzcAx4
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g0-https://youtu.be/axHG2BbJ 

  التأكيد عمى االرشادات التى و  ( 22التمرين رقم ) يراجع الطالب أداء
  تمقاىا من الباحث التقان أدائو

 عمى الرابط المرسل من الباحث لمشاىدة الفيديو لمتدريب لطالب يطمع ا
  (23التمرين الجديد رقم )عمى 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( من كتاب بيال بارتوك23( يوضا التمرين رقم ) 4شكل رقم ) 

 ) بالكمية ( ةرابع. الخطوة ال4
  لمتأكيد  (23لمتمرين ) لالستماع ألدائو بكل طالب عمى حدهيجتمع الباحث

 عميو والتأكد من التعديالت المطموبة لموصول إلى األداء الجيد
  بعد اطالعو  لمتمرين الستماع ألدائول بكل طالب عمى حدهيجتمع الباحث

 .محتوى الفيديو وتقويمو عمى 
  الطالب ألنفسيم تحت اشراف الباحثتقييم  

  لمطالب ويصحا األخطاء لموصول إلي األداء يعزز المعمم األداء الجيد
 .الجيد

  لمراجعة أداء يقوم الباحث بتوجيو الطالب لالطالع عمى الفيديو بالمنزل
 . معاً  ينأداء اليدب عمى ثم التدري التمرين

يمكن لمطالب بعد االنتياء من تعمم أداء تمارين بارتوك فى مرحمتو الدراسية 
 .Bartok : Mikrokosmos vol)االطالع عمى أداء جمع تمارين بارتوك فى كتابو 

 من خالل الرابط التالى :( 1
 -Volume 1 (Audio + Piano Score)  -Mikrokosmos  -a Bartók Bél

YouTube 
 

https://youtu.be/axHG2BbJ-g0
https://youtu.be/axHG2BbJ-g0
https://www.youtube.com/watch?v=kPRxjd2ETSo
https://www.youtube.com/watch?v=kPRxjd2ETSo
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   ( 02باخ أنا ماجدالينا ) رقم  :ثالثة الجـمسة ال

 
 أنا ماجدالينا لباخ( من كتاب 20) المقطوعة رقم( يوضا  5شكل رقم ) 

 الجمسة: أىداف 
  تم .افينالصغير عمى آلة البيانو باليدين معاً مسافة أوكت رىأداء سمم (

 دراستو بالفرقة األولى (
  السرعة المناسبة لموصول إلى أداء سمم المؤلفة التدرج فى سرعة. 
  الميجاتو واالسمير  مع مراعاة األقواس المحنيةكل يد عمى حده أداء المؤلفة (

 .والرباط الزمنى (
 مراعاة ترقيم األصابع لكل يد عمى حده 
 مراعاة كل من الدليل وعالمات والتحويل 
 أداء حمية األتشيكاتورا فى اليد اليمنى 

  أداء المؤلفة باليدين معا مع مراعاة األقواس المحنية وألوان التظميل 
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الجمسة باستخدام استراتيجية التعمم المقموب ألداء مقطوعة باخ أنا خطوات 
 ماجدالينا

  ) بالمنزل ( . الخطوة األولي1
 مطالبل بالخطوة الحاليةالخاص الرابط  الباحث يرسل.  

https://youtu.be/26AHGp3w4tQ 

  الخاص باليد تكميف الطالب بتنفيذ محتوى الفيديو موضوع الجمسة األولى
 . اليمنى فقط 

 ) بالكمية ( . الخطوة الثانية2
  لميد اليمنى فقط بعد  لالستماع ألدائو حدهبكل طالب عمى يجتمع الباحث

 .محتوى الفيديو وتقويمو اطالعو عمى 
  الطالب ألنفسيم تحت اشراف الباحثتقييم  

  لمطالب ويصحا األخطاء لموصول إلي األداء يعزز المعمم األداء الجيد
 .الجيد

  يقوم الباحث بتوجيو الطالب لالطالع عمى الفيديو بالمنزل ألداء اليد
 فى المقابمة التالية بالكمية . اليسرى

 الخطوة الثالثة ) بالمنزل (. 3
  لمتدريب يؤكد الباحث عمى الطالب باالطالع عمى نفس الرابط السابق

 عمى أداء اليد اليسرى
https://youtu.be/26AHGp3w4tQ 

 والتأكيد عمى االرشادات التى  يراجع الطالب أداء اليد اليمنى لممقطوعة
 اليمنى  تمقاىا من الباحث التقان أداء اليد

 لمتدريب  فيديوعمى الرابط المرسل من الباحث لمشاىدة اللطالب ا يطمع
 عمى أداء اليد اليسرى 

 ) بالكمية ( ةرابعالخطوة ال .4
  التعديالت المطموبةوالتأكد من يقوم الطالب بأدء اليد اليمنى لمتأكيد عمييا 

 أداء للموصول إلى أفض

https://youtu.be/26AHGp3w4tQ
https://youtu.be/26AHGp3w4tQ
https://youtu.be/26AHGp3w4tQ
https://youtu.be/26AHGp3w4tQ
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  لميد اليسرى فقط بعد  لالستماع ألدائو بكل طالب عمى حدهيجتمع الباحث
 .محتوى الفيديو وتقويمو اطالعو عمى 

  الطالب ألنفسيم تحت اشراف الباحثتقييم  

  لمطالب ويصحا األخطاء لموصول إلي األداء يعزز المعمم األداء الجيد
 .الجيد

 لمراجعة أداء لب لالطالع عمى الفيديو بالمنزل يقوم الباحث بتوجيو الطا
فى المقابمة التالية  معاً  ينأداء اليدكل يد عمى حده ثم التدريب عمى 

 بالكمية

 الخامسة ) بالمنزل (الخطوة  .5
  يؤكد الباحث عمى الطالب باالطالع عمى نفس الرابط السابق لمتدريب

 كل يد عمى حده عمى أداء 
https://youtu.be/26AHGp3w4tQ 

  يرسل الباحث الرابط التالي لالطالع عليه للتأكيد علي أداء المقطوعة ككل 

https://youtu.be/Q0RMzSgpb6o 

 

  ت لممقطوعة والتأكيد عمى االرشاداكل يد عمى حده يراجع الطالب أداء
  كل يد .التى تمقاىا من الباحث التقان أداء 

 عمى الرابط المرسل من الباحث لمشاىدة الفيديو لمتدريب لطالب يطمع ا
 عمى أداء اليدين معا. 

 ) بالكمية ( السادسةالخطوة  .6
  لممقطوعة كل يد  لالستماع ألدائو بكل طالب عمى حدهيجتمع الباحث

ديالت المطموبة لموصول إلى لمتأكيد عمييا والتأكد من التععمى حده 
 أفضل أداء

  بعد لممقطوعة باليدين معا لالستماع  بكل طالب عمى حدهيجتمع الباحث
 .محتوى الفيديو وتقويمو اطالعو عمى 

  الطالب ألنفسيم تحت اشراف الباحثتقييم  

https://youtu.be/26AHGp3w4tQ
https://youtu.be/26AHGp3w4tQ
https://youtu.be/Q0RMzSgpb6o
https://youtu.be/Q0RMzSgpb6o
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  لمطالب ويصحا األخطاء لموصول إلي األداء يعزز المعمم األداء الجيد
 .الجيد

 بعة ) بالمنزل (الساالخطوة  .7
 عمى الرابط المرسل من الباحث لمشاىدة الفيديو لمتدريب لطالب يطمع ا

تنفيذ ألوان التظميل المدونة عمى أداء اليدين معا مع التأكيد عمى 
 بالمقطوعة ومراعاة ترقيم األصابع

  يطمب الباحث من الطالب مراجعة أداء المقطوعة باالسترشاد بالروابط
لمقطوعات بالشكل المناسب ومراجعة الباحث فى أى لمتأكيد عمى أداء ا

 فسار حول األداء لمتعديل لألفضل.است
 الثامنة ) بالكمية (الخطوة  .8
  لممقطوعة باليدين  لالستماع ألدائو بكل طالب عمى حدهيجتمع الباحث

 . ألوان التظميل المدونة بالمقطوعة ومراعاة ترقيم األصابعمعا مع تنفيذ 

  الحميات وعالمات التحويل وترقيم األصابع.التأكيد عمى أداء 

 كد من الوصول إلى السرعة المناسبة لمسرعة المطموبةالتأ. 

  الطالب ألنفسيم تحت اشراف الباحثتقييم  

  لمطالب ويصحا األخطاء لموصول إلي األداء يعزز المعمم األداء الجيد
 .الجيد

 : التعميق عمي الجمسات
ية تطبيق االستراتيجية معتمدين عمى فى بدا. لم يتفاعل بعض الطالب 1

المعمومة بشكل  لمحصول عمىدون رؤية الفيديو فقط مقابمة األستاذ فى الكمية 
استجابة الطالب اآلخرين ومناقشاتيم مع الباحث فى مدى إال أن ، مباشر 

يم يتأثار دافعاالستمتاع واالستفادة من رؤية الفيديو بالمنزل قبل الحضور 
 لتزام بالخطوات العامة لتنفيذ االستراتيجية .عمي التعمم واال
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 بعض واجو بعض الطالب صعوبة فى فيم المغة المستخدمة فى. 2
الفيديوىات ، إال أن البعض اآلخر تعامل مع الفيديو دون التركيز عمى المغة 

 والتركيز فقط فى األداء . 
ط األجزاء الواردة بالرواب. تواصل بعض الطالب بالباحث لفيم بعض 3

 لالستمرار فى التعمم الذاتى بالمنزل قبل الحضور إلى الكمية .
. واجو الطالب صعوبة فى أداء ألوان التظميل المدونة لعدم ظيورىا بشكل 4

واضا فى األداء المسجل باستخدام الروابط المرسمة . وقد يكون السبب فى 
 ذلك استخدام البيانو االلكترونى

تطبيق االستراتيجية مع مرور الوقت الذاتى و لمتعمم  . زادت دافعية الطالب5
لالطالع عمى أداء المدونات واالحساس بالمسؤلية والتعامل مع التكنولوجيا 
 الموسيقية والبحث عن روابط أخرى لالستزادة.

. يتخمل تمك الجمسات مقابالت أخرى مع الباحث وذلك لمراجعة ما تم تعممو 6
ستجابات الخاطئة مع مراعاة الفروق وتعزيز االستجابات الصحيحة وتقويم اال

 الفردية لمطالب لموصول إللى األداء الجيد لبنود المقرر.
 

 نتائج البحث :
يجيب الباحث عمى تساؤالت البحث من خالل االطار النظرى وبعد تطبيق 
استراتيجية التعمم المقموب فى تدريس البيانو لطالب الفرقة الثانية في ظل 

 صل الباحث إلى النتائج التالية :جائحة كورونا، وقد تو 
 ( .Flipped learningتيجية التعمم المقموب )اما استر التساؤل األول :  -

قام الباحث باستعراض مفيوم االستراتيجية بشكل عام ثم تطرق لممفاىيم 
 المتعددة الستراتيجية التعمم المقموب مع توضيا مميزاتيا فى االطار النظرى

 .بمتن البحث
آلة  ما االستفادة من استراتيجية التعمم المقموب فى تدريس ثانى :التساؤل ال -

 .البيانو فى ظل جائحة كورونا
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لالستفادة منيا فى تدريس مقرر آلة ستراتيجية التعمم المقموب باالباحث استعان 
مت أوجو ثالبيانو لطالب الفرقة الثانية ) كنموذج ( فى ظل جائحة كورونا ، وتم

 : االستفادة فيما يمى 

استطاع الطالب من خالل التحكم فى سرعة الفيديو المرسل بالرابط عمى  .1
(YouTube إلى المتابعة الدقيقة ألداء المدونات الموسيقية ): 

استطاع الطالب متابعة حركة اإلبيام وانتقال  بالنسبة ألداء السمم :
بقوة األصابع عند أداء السمم صعودًا وىبوطًا فى كمتا اليدين وأداء النغمات 

 واحدة  
قة الصوتية نطتطاع الطالب أداء النغمات فى الماس  بالنسبة لبارتوك :

بمراعاتيم لإليقاع المدون مع مراعاة القيمة الصحيحة وفى زمنيا الصحيا 
 الزمنية لمسكتات، فضال عن أدائيم لمتمارين بسرعة مناسبة

المختمفة ء استطاع الطالب استيعاب تقنيات األدابالنسبة لممينويت باخ :  .2
 –حمية األتشيكاتورا  –عالمات التحويل  –االسمير  –) ترقيم األصابع 

، ومتابعة كل يد عمى حده، إتقان الطالب لميارة أداء (الزمنىالرباط 
الحميات بشكل جيد نتيجة االستماع ليا لمرات كثيرة ورؤية الحركة الدائرية 

 ابط عمى النت.لميد واألصابع وترقيميا عند أدائيا من خالل الرو 

وقد كان التدريب القبمى لمجمسة بالمنزل تطبيقا لالستراتيجية المستخدمة دور 
بعد انجاز جزء كبير من التدريب عمى  كبير فى حضور الطالب لمكمية

 محتوى الجمسة وأدى ذلك بتكراره إلى اتقان األداء

كان الستراتيجية التعمم المقموب دور كبير فى التغمب عمى مشكمة  .3
 حضور الدائم بالكمية فى ظل تفشى الوباء العالمى ) كورونا ( ال

أدى استخدام االستراتيجية إلى ضمان استغالل الوقت جيدا لمحصة  .4
 التدريسية بالكمية.

ساعدت االستراتيجية عمى تشجيع الطالب لالستخدام األمثل لمتكنولوجيا   .5
 الحديثة .
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اتى وتنمية ميارة البحث أدى تطبيق الطالب لالستراتيجية إلى التعمم الذ .6
 عن معينات لمتعمم.

 ساعد استخدام االستراتيجية عمي  .7

لمتكنولوجيا وتوظيفيا  والمفيد أكد استخدام االستراتيجية عمي الدور الفعال .8
 .واكتساب الميارات األدائيةفي التعمم 

 فىإتاحة الفرصة الكاممة لمطالب لمتعمم أدى استخدام االستراتيجية إلى  .9
. ) حيث توجد ت التعمم والزمان والسرعة التي يتعممون بياإختيار وق

 خاصية التحكم فى السرعة عمى اليوتيوب(

أتاحت االستراتيجية الفرصة لمطالب لمفيم الجيد لمدرس من خالل إعادة  .10
 الطالب لمفيديو ألكثر من مرة .

 توصيات البحث :
 : بما يمى وصي الباحثي

ية ) التعميميووة ( فووى المجووال الموسوويقى االسووتفادة موون االسووترتيجيات التدريسوو -
 بشكل عام وفى تدريس اآلالت بشكل خاص ) البيانو ( 

المالئمووة لمجووال التخصووص واختبووار فاعميتيووا  الحديثووة انتقواء االسووتراتيجيات -
 .اآلالت الموسيقية ) البيانو ( عمى  األداء في

ل عوووودم االكتفوووواء بالتوووودريس موووون خووووالل الووووتعمم عوووون بعوووود باسووووتخدام الوسووووائ -
التكنولوجيوووة فقوووط ألىميوووة دور المعموووم فوووى تووودريس الميوووارات األدائيوووة عموووى 

 .اآلالت الموسيقية 

عداد البحوث حول فاعميتيا فى التدريس  - البحث عن استراتيجيات أخرى وا 
وتعمم الطالب األداء عمى البيانو فى ظل الظروف غير الطبيعية كجائحة 

 كورونا 
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 ممخص البحث
االستفادة من استراتيجية التعمم المقموب فى تدريس األداء عمى 

 فى ظل جائحة كورونا  آلة البيانو
                                                   ٭خالد يحيى مندوه محمد م.د / أ.                                      

أدت جائحة كورونا إلى فرض واقع مغاير الستمرار أنشطة الحياة، والذى  
ألزم الجميع توخى الحذر فى التعامل والحركة المباشرة لعدم التعرض إلى 

. مما أجبر جميع المؤسسات التخاذ البدائل 19اإلصابة الخطيرة ب كوفيد 
ا المؤسسات التعميمية إلى إنشاء مما دعالمناسبة لمجابية ىذه الجائحة، 

المنصات التعميمية عمى الشبكة العنكبوتية لمبحث عن طرق لتدريس المقررات 
(، وذلك  Teams – Zoomمن خالل بعض البرامج باستخدام االنترنت ) 

لتنفيذ اإلجراءات االحترازية والتقميل من التواجد المستمر والزحام المرفوض فى 
ناصر العممية التعميمية )اإلنسان( من التعرض ىذه الظروف، لحماية ع

لمخطر، مما دعا الباحث إلى البحث عن استراتيجية تدريسية لالستعانة بيا فى 
التغمب عمى طول الفترة التى يقضييا الطالب بعيدا عن الدروس العممية. وقد 
تحددت مشكمة البحث فى تقميص عدد ساعات التدريس والتدريب لمطالب 

ظل جائحة كورونا، مما دعا الباحث الستخدام استراتيجية التعمم بالكمية فى 
المقموب لما تتميز بو ىذه االستراتيجية من توافق مع الوضع الراىن.وىدف 

في ظل البيانو تدريس فى استراتيجية التعمم المقموب  البحث إلى االستفادة من
 الواحدة. تبع ىذا البحث المنيج التجريبي ذو المجموعةكورونا، وا جائحة

 وتمثمت عينة البحث من طالب الفرقة الثانية 
في عرض إستراتيجية متمثاًل وقد اشتمل البحث عمى اإلطار النظري     

متمثال في نماذج من الجمسات اإلطار التطبيقي  ثم عرض ،التعمم المقموب
ض لنتائج البحث ثم ، ثم عر  التدريسية المتبع بيا استراتيجية التعمم المقموب

 والمراجع ، والممخص بالمغة العربية واإلنجميزية .ض لمتوصيات عر 
                                                 

 جامعة عين شمس –النوعية كلية التربية  –بقسم التربية الموسيقية أستاذ البيانو المساعد . *
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Research Summary 
 

The Benefit from the Flipped Learning Strategy in 

Teaching Performance on the Piano In Light of the 

Corona Pandemic 
 

Dr. Khaled Yahya Mandouh Mohammad

  
 

The Corona pandemic led to the imposition of a different reality for 

the continuation of life activities, which obliged everyone to be 

careful in dealing and direct movement in order not to be exposed to 

a serious infection with Covid 19. This forced all institutions to take 

appropriate alternatives to confront this pandemic, which called on 

educational institutions to establish educational platforms on the 

network The website aims to search for ways to teach courses 

through some programs using the Internet (Teams - Zoom), in order 

to implement precautionary measures and reduce the constant 

presence and unacceptable crowding in these circumstances, to 

protect the elements of the educational process (human) from being 

exposed to danger, which prompted the researcher to search for a 

strategy Teaching to help overcome the length of time the student 

spends away from practical lessons. The problem of the research was 

determined in reducing the number of hours of teaching and training 

for the student in the college in light of the Corona pandemic, which 

called the researcher to use the Flipped Learning strategy due to the 

characteristics of this strategy in terms of compatibility with the 

current situation. This research followed the one-group experimental 

method. The sample of the study consisted of students of the second 

year 

    The research included the theoretical framework represented in the 

presentation of the Flipped Learning strategy, then the applied 

framework represented by models of the teaching sessions in which 

the Flipped Learning strategy was followed, then a presentation of 

the research results, then a presentation of the recommendations and 

references, and the summary in Arabic and English. 
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