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عوبات العزف عمي آلة تمارين مقترحو باستخدام التدريس المتمايز لمتغمب عمي ص
 األكورديون لطالب التربية الموسيقية

 1د. إسالم حسن عبد الخالق                                                              
 ممخص البحث

ىدف البحث الحالي إلي  تدريس تمارين مقترحو باستخدام استراتيجية التدريس    
لطالب التربية  كورديونت العزف عمي آلة األالمتمايز وذلك لمتغمب عمي صعوبا

قسم التربية الموسيقية(، ، الثانية كمية التربية النوعية جامعة الزقازيق الفرقة)الموسيقية  
( طالبو وتم تقسيميم إلي 30من ) البحثالمنيج التجريبي وتكونت عينة  الباحثةواتبعت 

(  15ية وعددىا )(، ومجموعو تجريب15مجموعتين مجموعو ضابطو وعددىا )
 إلي مجموعو من النتائج وىي كالتالي: الباحثةوتوصمت 

 الضابطة المجموعةيوجد فرق ذو داللو احصائية بين متوسط رتب درجات طالب  -1
 التجريبية. المجموعةوالتجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة األداء لصالح 

التجريبية في  ةطالب المجموعيوجد فرق ذو داللو احصائية بين متوسط رتب درجات  -2
 القياسين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء لصالح القياس البعدي.

التجريبية  ةال يوجد فرق ذو داللو احصائية بين متوسط رتب درجات طالب المجموع -3
 في القياسين البعدي والتتبعي.

 وفي ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج تم تقديم التوصيات.
 .: تمارين مقترحو، التدريس المتمايز، ألة األكورديونفتاحية كممات م
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Suggested Exercises Using the Differentiated Teaching to 

Overcome Accordion Playing Difficulties among Music 

Education Department Students 
Dr.Eslam hassan abd Abdel-Khaleq

*
 

Abstract 
The current research aimed at teaching suggested exercises 

using the differentiated teaching strategy to overcome accordion 

playing difficulties among Music Education Department students 

(Second year students – Music Education Department – Faculty of 

Specific Education – Zagazig University). The researcher used the 

experimental method. The study sample consisted of (30) female 

students who were divided into two groups, a control group (15) 

and an experimental group (15). The research results were as 

follows: 

1. There is a statistically significant difference between the 

mean scores of the control group students and the mean 

scores of the experimental group students on the 

performance observation sheet post application in favour of 

the experimental group. 

2. There is a statistically significant difference between the 

mean scores of the experimental group students on the pre- 

and post-measurement of the performance observation sheet 

in favour of the post-measurement. 

3. There is no statistically significant difference between 

between the mean scores of the experimental group students 

on the post-measurement and the tracer measurement. 

In light of the research results, the recommendations were 

presented. 

Key words: suggested exercises – the differentiated teaching – 

accordion 
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  مقدمةال
حيث يقول إن االختالف بين بني البشر سنة من سنن ا تعالى التي ارتضاىا ليم     

َوِمْن َآَياِتِو َخْمُق السََّمَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ  ﴿ :عز وجل في كتابو
لتالي نجد ان االختالف أمر محمود لذلك (، وبا22﴾ )الروم، ِفي َذِلَك ََلََياٍت ِلْمَعاِلِمينَ 

ثراء ولواله ألصبحنا نسخًا مكرره من بعضنا البعض وىذا يتفق مع  فيو مصدر إغناء وا 
إن ا تعالى خمق آدم من قبضة قبضيا من جميع »قول الرسول صمى ا عميو وسمم: 

 «.سوداألرض، فجاء بنو آدم عمى قدر األرض، فجاء منيم األحمر، واألبيض، واأل
تدعيم  وأيضًا فيالبد وأن يسيم في التنوع  و إحداث إثراء  االختالفلذلك فإن     

 بعضنا البعض وذلك إلحداث التكامل في شتي مجاالت الحياه.
لذلك كان البد من مواكبة تمك االختالفات وأن يظير في مجال العموم التربوية      

ننا نجد دومًا أن ومجال المناىج وطرق التدريس ما يواجو تمك اال ختالفات خاصو وا 
  .ةبخصائص المتعممين وميوليم واحتياجاتيم بل وخبراتيم السابق باالىتمامىناك ضرورة 

لتواكب التحديات والصعوبات  "التدريس المتمايز"ومن ىنا ظيرت استراتيجيات      
اىات في المجال التربوي حيث أنيا تيتم بكل ماسبق ذكره من ميول واتج ةالموجود

 تيم بما يوافق مالدييم من استعدادات.اوخبرات سابقو وتيتم بحقوق المتعممين وكفاي
إلي التعرف عمى خمفيات المتعممين، والمواد التي "التدريس المتمايز" وييدف     

يفضمون تعمميا و استعدادىم لمتعمم، والتعرف عمي أساليب التدريس التي ليا األثر 
ف عمى ميوليم واىتماماتيم  وحاجاتيم وقدراتيم وأنماط األفضل في تعمميا والتعر 

 تعمميم .
االستجابة ليذه المتغيرات من خالل في ووفقًا لكل ىذه الخمفية المعرفية يبدأ المعمم     

 "التدريس  المتمايز "إنلذلك ف ،تقديم محتوى المنيج بطرق متنوعة تناسب تمك الخمفية
اليب عرضو وتقديمو والخمفيات المعرفية التي سبق عممية مقاربة بين محتوى المنيج وأس

الحديث عنيا وصفات وخصائص المتعممين المختمفة في فصل دراسي واحد وبالتالي 
فيو  فمسفة تربوية تبنى عمى أساس أن عمى المعمم تطويع تدريسو تبعا لالختالفات بين 

 (.2008) كوجك ،  المتعممين
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استراتيجية واحده فقط بل تتنوع استراتيجياتو مما  وال يقتصر التدريس المتمايز عمي    
 تكافؤ الفرص ومنيا: أيسيم في زيادة فرص التعمم بين المتعممين وتحقيق مبد
 بعض االستراتيجيات المناسبة في التعميم المتمايز : 

 استراتيجية ضغط محتوى المنيج .•       
 استراتيجية األنشطة المتدرجة .•       
 تعدد االجابات الصحيحة . اتيجيةاستر •       
 استراتيجية دراسة الحالة.•       
 استراتيجية المجموعات المرنة .•       
 استراتيجية عقود التعمم .•       
 استراتيجية حل المشكالت. •       
 (.2001استراتيجية فكر ، زاوج ، شارك ) كوجك ، •       

بالمستوي األكاديمي  االرتقاءتمايز قد يسيم في لذلك رأت الباحثة  ان التدريس الم   
لطالب التربية الموسيقية في كافة المجاالت التطبيقية ألنو من المعروف ان مناىج 
الطالب تكون وفقًا لمستوي الطالب فنجد ان لكل طالب منيجو الخاص بو وفقًا لمستواه 

بل والتغمب عمي  يونكوردة األلآمناسبة تدريس مقرر  الباحثةاألكاديمي لذلك رأت  
 التي يتعرض ليا المتعممون. والصعوبات العزفي

 : ةاالحساس بالمشكم
" أعوام لطالب الفرقة 10يون عمي مدار "دكور لمادة األ الباحثةمن خالل تدريس    

الثانية بقسم التربية الموسيقية، جامعة الزقازيق وجدت أن ىناك مشاكل وصعوبات 
م في وجود ضعف في المستوي األدائي لممتعممين عمي تتكرر كل عام مما ساى وعزفي

 لة األكورديون.آ
مثل دراسة )شرف الدين و  السابقةالدراسات  العديد من وىذا ما أكدت عميو    

( ودراسة ) 2009(، ودراسة )محمود،2010( ودراسة )عسل،1959شعبان،
التي واجيتيا بتحديد أىم الصعوبات  الباحثة(، ومن ىذه المنطمق قامت 2010حمدي،

بعمل  الباحثةمعظم الدراسات ومن ثم قامت  أثناء تدريس األكورديون والتي اتفقت عمييا
قائمو لتمك الصعوبات ثم عرضيا عمي الساده المحكمين حتي يتثني في النيايو وضعيا 
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في بطاقة  مالحظة األداء، ومن ىنا طرأت فكرة استخدام التدريس المتمايز من خالل 
 ( لمتغمب عمي تمك الصعوبات.ةحو )إعداد الباحثتمارين مقتر 

 مشكمة البحث : 
كورديون وىو مايمثل أللة اآيوجد قصور في أداء بعض الميارات العزفية عمي     

لممتعممين لذلك ىدف البحث الحالي التغمب عمي تمك الصعوبات من  وصعوبات عزفي
 لتدريس المتمايزخالل تمارين مقترحو يتم تدريسيا من خالل استراتيجيات ا

 أسئمة  البحث :
 عمي ألة األكورديون. التي يواجييا طالب شعبة التربية الموسيقية وما الصعوبات العزفي 
 ؟لمتغمب عمي صعوبات العزف عمي ألة األكورديون المقترحةالدروس والتمارين  ما 
 ك لمتغمب عمي تم  المقترحةاستراتيجية التدريس المتمايز والتمارين  ةما فاعمي

 الصعوبات؟
 أىداف البحث :

 التي يواجييا طالب شعبة التربية  وىدف البحث الحالي التعرف عمي الصعوبات العزفي
 .ة األكورديونلآعمي  الموسيقية

 . اعداد قائمة بتمك الصعوبات 
  وتدرسييا من خالل استراتيجيات التدريس المتمايز. الباحثةاعداد تمارين من قبل 
  لة آلمتغمب عمي صعوبات عزف  المقترحةالمتمايز والتمارين تحديد فاعمية التدريس

 األكورديون لطالب شعبة التربية الموسيقية.
 أىمية البحث :

 قد يسيم البحث الحالي في : 
ىتمام باستراتيجيات توجيو نظر القائمين عمي تطوير مناىج التربية الموسيقية عمي اإل .1

الفردية ذلك المبدأ المحوري لدي طالب التدريس المتمايز والتي تراعي مبدأ الفروق 
 شعبة التربية الموسيقية.

 بين التدريس المتمايز والتغمب عمي صعوبات عزف األكورديون. العالقةالتعرف عمي  .2
 ةفي المجال التربوي وتوظيف االستراتيجيات الحديث ةمواكبة التطورات العممية الحديث .3

 التربوية بشكل خاص. تالفي مجال التربية الموسيقية بشكل عام واَل
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 عينة  البحث : 
 انية بقسم التربية الموسيقية، بكمية التربية النوعية، جامعة الزقازيق.ثال ةطالب الفرق

 حدود  البحث : تتمثل حدود البحث  :
 :كمية التربية النوعية ، جامعة الزقازيق، قسم التربية الموسيقية. حدود مكانية 
 : 2020ثاني لمعام الجامعي الفصل الدراسي ال حدود زمنية. 
  : (، استراتيجية التدريس المتمايز، ة)تمارين مقترحو )إعداد الباحث حدود موضوعية

 صعوبات العزف عمي ألة االكورديون(.
 منيج البحث : 

  ةالمنيج الوصفي في عرض االطار النظري والدراسات السابق ةاتبعت الباحث. 
 ةضابطو ، مجموع ةم المجموعتين )مجموعالمنيج شبو التجريبي نظا ةاتبعت الباحث 

 تجريبية( في الجانب التطبيقي.
 فروض الدراسة :

 ةالضابط ةيوجد فرق ذو داللو إحصائية بين متوسط رتب درجات طالب المجموع .1
 التجريبية. ةوالتجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة األداء لصالح المجموع

التجريبية في  ةوسط رتب درجات طالب المجموعيوجد فرق ذو داللو إحصائية بين مت .2
 القياسين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء لصالح القياس البعدي.

التجريبية  ةال يوجد فرق ذو داللو إحصائية بين متوسط رتب درجات طالب المجموع .3
 في القياسين البعدي والتتبعي.

 أدوات البحث: 
 (.ةلة األكورديون)إعداد الباحثآعمي  وفيلصعوبات العز ابطاقة مالحظة األداء  .1
استطالع رأي الخبراء في استخدام استراتيجية التدريس ودورىا في التغمب عمي  .2

 (.ةلة األكورديون)إعداد الباحثآعمي  والصعوبات العزفي
 أدوات معالجة البحث :

داد )إع كورديونلة األآالتي تواجو المتعممين عمي  وتحديد قائمو بالصعوبات العزفي .1
 (.ةالباحث
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كورديون وتدريسيا من خالل لة األَل وتمارين مقترحو لمتغمب عمي الصعوبات العزفي .2
 (.ةاستراتيجية التدريس المتمايز)إعداد الباحث

 مصطمحات  البحث:
تعميم ييدف إلي رفع مستوي المتعممين دون استثناء وال يقتصر  التدريس المتمايز: -1

 (.2008) كوجك ، عمي من يواجيون مشكالت في التحصيل
التدريس وفقا الحتياجات  وقدرات الطالب. ويتم التخطيط فيو وتنفيذ طرق وأساليب و  -2

ساسية من أجل فيم أفكار ومعمومات أنشطة مصممة لتأكيد استخدام الميارات األ
ضرورية وذلك من خالل توقعات ومعرفة استجابات الطمبة من حيث التحصيل الدراسي 

 (.2012يارة محددة )الطويرقي،و مأبالنسبة لمعرفة 
التي يستخدميا  ةوالطرق والوسائل المتنوع ةمجموعو من األنشط ويعرف إجرائيًا : -3

وفقًا لمبدأ  المتعممينلجميع  ةالمعمم أثناء عممية التدريس لتمبية االحتياجات المختمف
وجودة رفع مستوي التحصيل لدييم والرفع من كفاءة  وذلك بيدفتكافؤ الفرص التعميمية 

 العممية التعميمية.
التي تنتمي لعائمة األورغن ونتيجة  ةالموسيقية  ذو الريش اَلالتاحدي  كورديون :األ  -4

ىوائي عمييا عن طريق  )المعدنية( يصدر الصوت وذلك عند مرور تيار ةليذه الريش
 (.1992لة )الشوان، وجد داخل اَليمنفاخ 

 إجراءات  البحث:
األدبيات  التي تناولت متغيرات البحث الحالي)استراتيجية مراجعة البحوث والدراسات و  .1

 كورديون(.لة األآالتدريس المتمايز، و 
عمي  والتي تناولت الصعوبات والميارات العزفي ةاالطالع عمي كافة الدراسات السابق .2

كورديون ومن ثم تحديد قائمة بتمك الصعوبات ثم وضعيا في بطاقة مالحظة لة األآ
 وفقًا الستراتيجية التدريس المتمايز. ةتطبيق التمارين المقترح األداء حتي يتثني

اختيار عينو عشوائية من طالب شعبة التربية الموسيقية بكمية التربية النوعية جامعة  .3
 (.ةالثاني ةالزقازيق.)الفرق

 (.ةلة األكورديون )اعداد الباحثآعمي  واعداد بطاقة مالحظة لمصعوبات العزفي .4
 جموعو من الساده المحكمين.عمي م ةعرض البطاق .5
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اعداد استطالع رأي وعرضو عمي الساده المحكمين )تخصص مناىج وطرق تدريس  .6
تربية موسيقية وتخصص الصولفيج واالرتجال وتدريب سمع( حول كيفية استخدام 

)اعداد استراتيجية التدريس المتمايز  في مجال التربية الموسيقية تخصص أكورديون
 (.ةالباحث

وقد تتكرر  وارين مقترحو وعرضيا في الدروس لمتغمب عمي الصعوبات العزفيابتكار تم .7
وذلك حتي  ةالثابت ةنشطوذلك وفقًا الستراتيجية األ ةتمك التمارين وقد يتم تغير المصاحب

 .ةيتم التغمب عمي تمك الصعوب
 عرض تمك التمارين عمي الساده المحكمين . .8
ة عمي المجموعة ة والتمارين المقترحمن خالل االستراتيجي ةتطبيق الدروس المعد .9

 التجريبية.
 والتجريبية. ةالتطبيق البعدي ألدوات البحث عمي المجموعتين الضابط .10
 إجراء المعالجات االحصائية. .11

 ( :ةأدبيات البحث )االطار النظري والدراسات السابق

 االطار النظري المحور األول : التدريس المتمايز 

 المحور الثاني: األكورديون

 أوال التدريس المتمايز :

بعض االستراتيجيات التدريسية الحديث التي  ةالباحث تفي ىذا المحور تناول      
التربوية بشكل عام واألكوريون بشكل  التتتناسب  مع مناىج التربية الموسيقية واَل
المتمايز  دريستندرج ضمن استراتيجيات الت ةخاص وكافة ىذه االستراتيجيات الحديث

 وميوليم ورغباتيم . باحتياجاتيمي تتمركز حول المتعممين وتيتم والت
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 نشاة التدريس المتمايز :

 المعاصرةقد يتبادر إلي الذىن أن التدريس المتمايز اتجاىًا حديثًا ابتكرتو التربية     
ممارسات وتراكمات معرفية وامتداد  لفمسفات تربوية تري ان  نتاج أنو ةلكن الحقيق
أي أن احتياجات المتعمم ىي التي تقود العممية  عمم"ت"المية التعميمية ىو محور العمم

 (.2008،25التعميمية)كوجك،

 مسميات التدريس المتمايز :

لم يحدث اتفاق عمي ماىية التدريس المتمايز حيث نجد ان ىناك من يري أنو       
وصفو كامبل  نو طريقة تفكير في التعميم كماأ( أو 2209نظام تعميمي)محسن عطية،

(Cambell,2008) (، أو طريقة 2008نو نظرية مثل )كوجك، أ، ومنيم من يري
نو استراتيجية كما وصفو ) محسن عطية، أأو (، Ziebell,2002) تدريس كما وصفو

2009.) 

تخطي بل والجدير بالذكر أنو لم يقتصر االختالف عن ماىية التدريس المتمايز     
كالتعميم المتمايز  المسميات تو أيضًا فنجد لو العديد منذلك ليكون اختالف في مسميا

،  (2008وأخرون،  (، وتنويع التدريس )كوجك،2007)عبيدات وأبو السميد ، 
( 2001(، والتعميم المتباين )المقاني والجمل، 2009التدريس المتمايز) محسن عطية، 

المتعممين  باحتياجاتتم استراتيجية تي التدريس المتمايز وتشير أن جميعيا ولكنيا تتفق
 .ةالباحث ما تراهوىذا 

 مفيوم التدريس المتمايز :

ييدف و تعميم بأنالتدريس المتمايز ( 2007وقد عرف ) عبيدات،  و أبو السميد ،    
نو سياسة مدرسية  من ذوي صعوبات التعمم والتحصيل مستوي المتعممينإلى رفع  ، وا 

تو السابقة وييدف إلي  زيادة امكانات قدرات تأخذ في اعتبارىا خصائص المتعمم وخبرا
وان النقطة األساسية في ىذه السياسة ىي : توقعات المعممين من المتعممين  ،  متعممال
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فيي سياسة لتقديم بيئة تعميمية مناسبة  ،واتجاىات الطالب نحو إمكاناتيم وقدراتيم
 لجميع الطالب تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

( بأنو التدريس وفقا الحتياجات  وقدرات الطالب. ويتم 2012رقي ، وتعرفو ) الطوي   
لميارات االتخطيط فيو وتنفيذ طرق وأساليب و أنشطة مصممة لتأكيد استخدام 

ساسية من أجل فيم أفكار ومعمومات ضرورية وذلك من خالل توقعات  ومعرفة األ
 و ميارة محددة .أاستجابات الطمبة من حيث التحصيل الدراسي بالنسبة لممعرفة 

( عمى أنو  اختالف وتنوع خمفيات المتعممين، والتعرف 2008وتعرفو ) كوجك ،    
عمي مدى استعدادىم لمتعمم، و المواد التي يفضمونيا، وطرق التدريس التي تسيم في 

بمستوي تعمميم بشكل أفضل، والتعرف عمى ميوليم  وحاجاتيم واىتماماتيم  االرتقاء
ن ثم يستجيب المعمم ليذه المتغيرات من خالل تقديم محتوى المنيج وأنماط تعمميم وم
أن التعميم المتمايز ىو عممية مقاربة تتم بين محتوى  ومن ىنا نجدبطرق متنوعة. 

المنيج وطرق وأساليب  تقديمو وصفات وخصائص واحتياجات المتعممين المختمفة في 
فمسفة تربوية تبنى عمى أساس فصل دراسي واحد ويمكن القول أن التدريس المتمايز 

أن عمى المعمم قادر عمي تطويع تدريسو تبعا لالختالفات بين المتعممين وفقًا  لمفروق 
 .(2008الفردية ) كوجك ، 

 أسس التدريس المتمايز :

  تطبيق ما تنادي بو مبادئ ووثائق حقوق اإلنسان بأن التعميم  األسس القانونية :
في المجتمع أن يحصل عمي تعميم عال الجودة وذلك مكفول لمجميع ومن حق أي فرد 

وفقًا لقدراتو وخصائصو وميولو واحتياجاتو دون النظر إلي أي اختالف كالمستوي 
ألي امور عنصريو  أي دون النظر ،أو أنثي( االقتصادي أو االجتماعي أو النوع )ذكر
 (.2014فالتعميم حق مكفول لمجميع.)الراعي، 

 األسس التربوية: 
 األساسي من التدريس ىو التعمم لمجميع. اليدف .1
 المحور الرئيسي في العممية التعميمية ىو المتعمم. .2
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 دور المعمم في التدريس المتمايز موجو ومرشد ومنسق وميسر. .3
 .الرئيسيةالبعد عن التفاصيل الفرعية وضرورة التركيز عمي األفكار  .4
يحوي أفراد مختمفين لكن ىذا  النظر لمبيئة التعميمية عمي أنيا مجتمعًا قائمُا بذاتو .5

 االختالف سيكون سببًا في إحداث التكامل مع بعضيم البعض.
وتوظيفيا في مواقف  المعرفةلتطبيق  يتخطىال يقتصر التعمم عمي موقف بذاتو بل  .6

 .متعددة
وال تقتصر  بالحياة مرتبطةإلي إكساب المتعممين معمومات  يسعي التدريس المتمايز .7

 ي المستخدم في التدريس المتمايز.عمي الموقف التعميم
التقييم الشامل والمستمر والوقوف عمي نقاط ضعف المتعممين لعالجيا ونقاط  تقديم .8

 مستمر. وتوظيفيا بشكل تعزيزىاالقوه ل
 وااليجابية لممتعممين. الفعالة المشاركةتحقيق  .9
  األسس النفسية  : 
 درجات.فراد متنوع ومتعدد األنواع ومتفاوت الالذكاء لدي األ .1

 تتنوع طرق التدريس وفقًا الختالف المتعممين. .2
 قادر عمي التعمم . التعمم، فالجميعال يوجد متعمم غير قادر عمي  .3
 يستقبميا.  معمومةالعقل البشري وسيمة المتعمم لمفيم والوصول إلي معني كل  .4
 االختالفات فيما بينيم. ونتقبل المتعمم .5
 إلي تحقيقيا.النجاح ىدف وسمو إنسانية يسعي الجميع  .6
 المتعممين.التحدي المناسب والمعقول يسيم في إحداث تعمم أفضل بين  .7

 أىمية التعميم المتمايز :

منطقي، اجتماعي،  بصري، سمعي،في التعمم مثل "  تنوع األنماطيراعي  .1
 ".حسي

 تنمية اإلبداع وتنمية االبتكار لدي المتعممين. .2
 المختمفة.تنمية ميول واتجاىات المتعممين  .3
 يادة  مستوى الدافعية لدي المتعممين.ز  .4
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 رفع مستوي التحدي لدي المتعممين.  .5
احداث  التكامل بين العديد من االستراتيجيات وذلك خالل استخدام أكثر من  .6

 استراتيجية أثناء استخدام ىذا النوع من التعميم 
 تحقيق شروط التعمم الفعال. .7
في ضوء  لمخطط لياقياس مخرجات التعمم والتأكد من تحقيق األىداف ا .8

 .(2013الميداوي،  )مصداقية التعميم

 أىداف التعميم المتمايز 

االستجابة لمفروق الفردية بين الطالب  من حيث الجاىزية واالستعداد واالحتياجات  .1
 التدريسية والميول .

 تحقيق أىداف التعمم لكل طالب ىو اليدف الرئيسي لممعمم. .2
 .ةمداخل تتسم بالمرون توفير .3
مواقف وميام تعميمية معتمدة عمى المفاىيم و الميارات الضرورية  تصميم .4

 واألساسية. 
 تقديم ميام وأنشطو تسيم في احداث  التحدي المناسب لكل طالب . .5
 احداث نوع من التوافق مع معايير متطمبات المنيج لكل متعمم .  .6
 نواتج التعمم . إلظيارالتنوع في  طرق تدريس  المحتوى وذلك  .7
 (.2013فرص لمطالب لمعمل وفق طرق تدريس مختمفة ) الميداوي ،توفير ال .8

 دوافع ومبررات التدريس المتمايز: 

مي وفقًا لطبيعة يضرورة التنويع في طرق وأساليب التدريس في أي موقف تعم -1
 يتعممون بطريقو واحده وفقًا لمبدأ الفروق الفردية. المتعممين ألنيم ال

 يد أسس ومبادئ  حقوق االنسان التي يكفميا القانون.تنويع التدريس ىو العمل عمي تنف -2
التعمم المستند عمي الدماغ والتي تؤكد أن كل عمي مواكبة نظريات التعمم القائمة  -3

 تتفاوت من شخص إلي أخر. تالذكاءاشخص ىو نتاج مجموعو من 
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دافعية المتعمم حيث ان التدريس المتمايز يبني عمي أساس التحدي االيجابي لممتعمم  -4
 مما يزيد من دافعيتو لمتعمم .

التغمب عمي العديد من مشكالت التعميم  مثل ندرة االمكانيات ومشكالت النظام  -5
 المدرسي.

في رفع جودة وكفاءة العممية التعميمية.)كوثر كوجك،  والمساىمةتحقيق التعمم الفعال  -6
2008 .) 

 معوقات التدريس المتمايز: 

 ذا النمط من التعميم.ندرة  مشاركة أولياء األمور لمثل ى -1
القادر عمي  تطبيق وتوظيف  التدريس المتمايز في مجال  الكفءلممعمم  االفتقار -2

 تخصصو.
صعوبة تصميم  بيئة تعميمة تناسبو وذلك وفقًا لضعف االمكانيات .)محسن ،  -3

2009.) 
 دور المعمم  التدريس المتمايز: 

 التعرف عمي قدرات وميول واحتياجات التالميذ. -1
 أنشطة التعميم وتقويميا.توجيو  -2
 وضع خطو عامو لسير الدرس. -3
 مور والمتعممين.األ ألولياءشرح فكرة االستراتيجية  -4
 . ةتنظيم بيئة التعمم وفقًا لنوع االستراتيجية المستخدم -5
 التحكم في إدارة الوقت. -6
 (.2007مر.) المرسي، متابعة التالميذ وتقديم الدعم والمساعدات ان لزم األ -7

 التدريس المتمايز:   دور المتعمم

 يدور في بيئة التعمم من إجراءات ىي في صالح المتعمم. الفيم أن ما -1
لكل متعمم وان ىذا ليس تفضيال بل مساعده من   ةتقبل فكرة االختالف في األنشط -2

 المتعمم لموصول ألقصي درجات  التعمم.
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نقاط القوم التفيم ان التقويم المستمر ىو الذي يساعد المتعمم عمي الوقوف عمي  -3
 والضعف لدي المتعممين .

 (.2008لدييم من اىتمامات. )كوجك،  االيجابية وتأدية ما ةالمشارك -4
ىناك مجموعة من المبادئ لمتدريس المتمايز  المبادئ األساسية لمتعمم المتمايز : 

 تمثل ركائز يعتمد عمييا ىذا النوع من التدريس:

 التعميمية.  ةحول أبعاد المادمن الميم أن يكون لدى المعمم فكرة واضحة  .1
 وعي المعمم الفروق الفردية  بين المتعممين. .2
 فيم المعمم أن التقويم والتعميم متالزمان ال يمكن فصميما. .3
 وعي المعمم بضرورة مرونة المحتوي وتعديمو إن لزم األمر. .4
 (.2007يسعي  إلي تحقيق أقصي درجات التعمم  وتحقيق أفضل النتائج ) المرسي،  .5

 
 راءات التدريس المتمايز :إج

يستيدف ىذا اإلجراء الوقوف عمي الخبرات والقدرات والميول  التقويم القبمي : -1
والخصائص وتحديد أسموب التعمم المناسب لكل متعمم وفي المجمل يمكن 

 من خالل األسئمة التالية :توضيح ىذا االجراء 
 ماذا يعرف كل متعمم ؟ 
 ماذا يحتاج كل متعمم؟ 

 عممين في ضوء نتائج التقويم السابقو .تقسيم المت -2
 في ضوء تقسيم المجموعات تحدد االىداف. -3
 التعميمية وأدوات التعميم ومصادرة. ةتحديد األنشط -4
 تنظيم البيئة التعميمة بشكل يالئم كافة المجموعات. -5
 تحديد االستراتيجيات المناسبة لتمك المجموعات. -6
 .ةضوء االستراتيجيات المستخدمواتمام إجراءات التدريس في  ةتحديد األنشط -7
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 (2005إجراء التقويم لموقوف عمي نتائج التعمم)عبيدات، أبو السميد ،  -8
 مجاالت وميادين التدريس المتمايز:

ىناك العديد من المجاالت التي يمكن أن نطبق فييا التدريس المتمايز  ومنيا      
استخدام  التقييم، أدوات لتعمم،بيئة ا األىداف، المنيج، التدريسية، ،العمميات )المحتوي

 التكنولوجيا في التدريس المتمايز، األىداف، األساليب، المخرجات(.
التالميذ وأنماط تعمميم   تاستعداداالبد من اختياره في ضوء  محتوي التدريس :  -1

وىنا يكتفي المعمم بكل ما ىو جديد لدي المتعممين ومن ثم تعميق المحتوي أو 
 .يد المتعمم بمعمومات تعمق موضوع التعمم توسيعو عن طريق تزو 

البد من تنوع عمميات التدريس وذلك من خالل تنوع طرق  عمميات التدريس : -2
 .التي يصمميا المعمم ةالتدريس والوسائل التعميمية والمصادر واألنشط

وفقًا لتنوع االستراتيجيات يجب أن تنوع البيئة التعميمية لتناسب بيئة التعمم :  -3
 (.2014المتعممين ) الراعي،  احتياجات

يسمح  لممعمم  وضع أىدافا متمايزة لممتعممين  بحيث يكتفي في مجال األىداف :  -4
خرين وبذلك يطبق ميارية لمجموعو من المتعممين وبأىداف معرفية َلبأىداف 

 المعمم مراعاة الفروق الفردية  ذلك وفقًا لمستوياتيم العقمية .
 ةالتكميفات التي يوجييا المعمم لمطالب في الجمستتنوع   في مجال األساليب : -5

وذلك وفقًا الىتمامات الطالب وخبراتيم وقدراتيم حيث يمكن أن يكمف  ةالواحد
 وأخري بدراسات ذاتية وعمل مشروعات ومياري وأخري بأداءات  بنقاشاتمجموعو 

وعو تتنوع المخرجات أيضًا بين المتعممين حيث نجد مجمفي مجال المخرجات :   -4
يكتفي بنتائجيا وىناك مجموعو تكون أعمي ويطمب منيا المزيد.)عبيدات، وأبو 

 (.2007السميد،
والجدير بالذكر ان الباحثة استفادت من تمك الميادين والمجاالت في اختيار محتوي    

تدريسي يتناسب مع طبيعة الفرقو الثانية، ومستوي خبراتيم واستعدادتيم وأنماط تعمميم 
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الل تزويد وتعميق المحتوي وتم ذلك من خالل التنوع في استخدام التمارين وذلك من خ
 وتقسيم الطالب إلي مجموعات حتي يتحرك كل متعمم وفقًا الحتياجاتو وقدراتو وميولو.

وقد ساىم ىذا التنوع في تغيير شكل البيئة التعميمية مع كل جمسو وفقًا لطبيعة    
ان  تتحقق جميع األىداف  ةباحثة لم تكن حريصومن ىنا فإن ال ةالتمارين المستخدم

لكل المتعممين فيناك متعمم حقق األىداف المعرفية وأخر حقق الوجدانية وأخر  المنشودة
حقق المياريو في حين ىناك من حقق جميع األىداف، ومع تنوع تمك األىداف تنوعت 

 المخرجات.
 بعض االستراتيجيات المناسبة في التعميم المتمايز : 

 ةيقصد بيا أن كل متعمم عضو في مجموعات مختمف:  ةلمجموعات المرنا .1
بين المجموعات، تمك المجموعات التي يشكميا من وبالتالي فيسمح لو االنتقال 

المعمم في ضوء أىداف التعميم والتعمم وخصائص المتعممين ويعتمد نجاح ىذه 
لممتعممين قبل البدء ثم  االستراتيجية عمي وضوح ودقة المعمومات التي يقدميا المعمم

 مالحظتيم أثناء العمل والتدخل إن لزم األمر .
تسيم ىذه االستراتيجية في جعل المتعمم ىو المحرك األساسي في  عقود التعمم : .2

عممية التعميم وتقوم عمي بناء عقد بينيم  يتضح منو الغرض من عممية التدريس 
. وتقع عمي المعمم ةيعة األنشطوكذلك مصادر التعمم التي سوف يمجئون إلييا وطب

ميام اعداد ىذه العقود بشكل مبسط وعرضيا عمي التالميذ وال مانع من إجراء 
بعض التعديالت في ضوء وجيات نظر المتعممين وبالتالي أصبح المتعمم شريكًا في 

 التعميم. ةمسئوليتحمل 
ومحتوي  يصمميا المعمم في ضوء أىداف ةمجموعة من األنشط:  ةالثابت ةاألنشط .3

كي تناسب احتياجات  ةويراعي التنوع في تمك األنشط والمنيج وكل نشاط لو أىداف
ومستويات المتعممين، وتتسم بأنيا أنشطو مستمرة تستكمل في جمسات متتالية ويمكن 

 .بشكل فردي أو جماعي ةالتفاعل مع ىذه األنشط
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وصحيحة مما  ةدتقوم عمي طرح أسئمة ليا إجابات متعد: ةاالجابات الصحيح تعدد .4
من حل مما يسيم في تكوين  وتقبل أكثر ةيسيم في طرح وجيات نظر مختمف

 أساليب مرنو.
يعد حل المشكالت نشاطًا ميمًا لممتعممين تتمثل في وجود مشكمة  حل المشكالت : .5

حقيقة من خالل موقف تعميمي تستثير المتعممين لمقيام ببعض االجراءات لموصول 
 .ةكنإلي أنسب الحمول المم

بين التدريس  اىتماميامن أكثر االستراتيجيات التي تجمع في  شارك:-زاوج-فكر .6
المتمايز والتعمم النشط وتعتمد عمي استثارة المتعممين كي يفكروا كاًل منيم عمي 

 بدأ الحوار مع المعمم .يحدا ومن ثم اشترك اثنين مع بعضيم البعض ومن ثم 
ويمكن تميزىا  ةالب في أماكن مختمفميمات مختمفة يقوم بيا الط المحطات : .7

 أو الرموز أو االلوان. تباإلشارا
ىي عباره عن ميمات وتكميفات وأنشطو التي يتعين عمي كل متعمم ان األجندات :  .8

 يستكمميا.
سياق مواد  ييدف إلي تحقيق العدالة في الفرص التعميمية في التعميم المركب : .9

 م مجموعات تعميمية صغيره.تتحدي المتعممين فكريًا من خالل استخدا
تركز وتدور حول عنصر من عناصر المنيج وىي أبحاثًا  الدراسات المدارية: .10

أسبوع يعمل فييا المتعممين  بتدريب من المعمم  16: 3مستقمو تستغرق من 
 عن موضوع الدراسة. الخبرةإلكساب مزيد من 

أو  ةمكان في غرفة الصف يحتوي عمي المواد المصمم مراكز التعميم : .11
وذلك لتعميم ميارة أو مفيوم ما أو تعزيزىا والتوسع فييا   ةمجموعة من األنشط

 .ةمثال ذلك فقد ينشأ المعمم مركز لمفن والموسيقي والكتاب
في حالة ضمان المعمم أن المتعممين حولو لدييم متدرجة الصعوبة : ةاألنشط .12

 احتياجات متباينة  وىنا تكمن أىمية ىذه االستراتيجية.
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ومن خالل ىذا العرض  تري الباحثة انو ليس من السيل االختيار من بين تمك     
بين االستراتيجيات  ةوالمقارن ةيتطمب من المعمم الموازنألن االختيار االستراتيجيات 

، حل المشكالت، ةعمي استخدام المجموعات المرن ةوىنا اقتصرت الباحث ةالمتاح
 .ةلثابتا ةشارك، األنشط- زاوج -المحطات، فكر
 لة األكورديون :آالمحور الثاني 

ذات المفاتيح  تشبو آلة البيانو  في لوحة  اَلالتتعتبر آلة األكورديون آلة من     
لما تتمتع بو من خصائص  اً المفاتيح  إال أنيا تستخدم النفخ عن طريق المنفاخ ، نظر 

ت وذلك لعدة أسباب الكورديون يمكن االستغناء عن العديد من اَلبتوافر األو ومميزات ،
خر دون عناء، كما أنيا قوية منو أنيا سيمة الحمل وسيل االنتقال بيا من مكان َل

لحان الميمودية والمصاحبات اليارمونية فيي التعبير في األداء العزفي كما أنيا تؤدي األ
 (.2017،عبد الفتاحفي الحقيقة بيانو متنقل ) 

 لة األكورديون :آمفيوم 
 ةورغن ذو الريشلة موسيقية تنتمي لعائمة األآنيا أاألكورديون عمي لة آوتعرف    

ويصدر منيا الصوت نتيجة اىتزاز ريشو معدنية وذلك بسبب مرور تيار ىوائي عمييا 
 (.1992)الشواف، باَللةعن طريق منفاخ موجوده 

 
 لة األكورديون :آمكونات 

لعديد من الريش تتكون من صندوقين  من الخشب كل صندوق منيم  يحوي ا   
المعدنية متعددة األطوال يفصل بين الصندوقين منفاخ متعدد الطيات 

(Sadi,Stanly,1980)لة عمي الصدر بواسطة الحزامين وعن طريق اليد ، وتعمق اَل
يتم التحكم في ضخ اليواء وذلك عن طريق فتح المنفاخ وغمقو حيث يتم توجيو  اليسرى

لريش" وذلك عن طريق لوحة المفاتيح التي يعزف عمييا " ا ةالمطموب اليواء إلي النغمات
 (.2008باستخدام اليد اليمني .) حمدي، 
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 طرق التدوين آللة األكورديون :
لو من عائالت األورغن ويصدر منيا صوت ان اَل ةكما سبق وأشارت الباحث      

في أزرار لمتحكم  اليسرىالمعدنية ويستخدم فييا اليدين، اليد  ةنتيجة اىتزاز الريش
الباصات ويد يمني لعزف المحن الرئيسي ومن ىنا فإنيا تدون عمي مدرج مزدوج 
يستخدم مفتاح صول   في اليد اليمني ومفتاح فا لميد اليسري وبالطبع طرق التدوين لميد 
اليمني مثميا مثل البيانو بينما تعددت طرق التدوين لميد اليسري واألكثر شيوعًا 

لفات بحيث يكون ىناك تطابق بين النغمات آن النغمات والتوالمتعارف عميو  تدوي
بينما في حالة عزف نغمات الباص الرئيسية تدون  النغمات ويكون  ةوالمسموع ةالمكتوب

 (.1999في حدود النطاق الصوتي)امين، عبد العزيز،  وذلكألعمي  ةذيل العالم
 مثال ذلك :

 
 ورديون( : يوضح طريقة التدوين َللة األك1شكل رقم )

 
 

 دور آلة األكورديون في المدارس :
داخل المدارس والتي يعتمد عمييا في  ةالتربوية الموجود اَلالتتعتبر من أىم    

 ةتدريس مناىج التربية الموسيقية وذلك لعذوبة صوتيا وسيولة العزف عمييا نتيج
ربائية وقد إلي أنيا ال تحتاج إلي التوصيالت الكي باإلضافةلممميزات السابق ذكرىا 

المتخصصين بيا حيث تم صياغة  اىتماميكون ذلك السبب الرئيسي والذي زاد من 
 (.2009)محمود،ةموسيقي مخصوص ليا تالئم العديد من المراحل العمرية المختمف
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لة األكورديون عنصر أساسي ومادة أساسية في التربية الموسيقية آولقد اصبحت   
 حقيقيبالفعل بديل  فيي وافرىا بكثره في المدارسنظرًا لت ةبجميع الكميات المتخصص

أمر طبيعي لذلك كان يجب  األكورديونالبيانو، ومن ىنا أصبح االىتمام بمادة لة آعن 
التي تواجو الطالب المعمم أثناء العزف عمي  والوقوف عمي أىم الصعوبات العزفي

 األكورديون.
 ورين:إلي مح ةقسمت الدراسات السابق : ةالدراسات السابق

 المحور االول دراسات تناولت التدريس المتمايز
 المحور الثاني دراسات تناولت آلة األكورديون

 أواًل التدريس المتمايز :
 Stephani L.Standerfer(2011)دراسة   -1
 ىدفت الدراسة إلي التأكيد عمي أىمية التدريس المتمايز في مجال الموسيقي وأنو ال   

فكير واإلبداع وسوف يسيم في تمبية جميع احتياجات المتعممين يحتاج إال القميل من الت
وتحقيق نجاح كبير في تحقيق التعمم الفردي واتبعت الدراسة المنيج الوصفي  

وأسفرت نتائج الدراسة عمي  ضرورة  أن نبني  ةواستخدمت عينو من التمارين المقترح
مع المناىج الدراسية، وقد من أن يتطمب من الطالب التكيف  تعمم ليناسب الطالب بدال

من الدراسة في التعرف عمي دور المعمم والمتعمم في التدريس  ةاستفادت الباحث
 المتمايز.

 (:2014دراسة الراعي) -2
التدريس المتمايز في مجال تدريس  استراتيجيةالتعرف عمي فعالية  ةىدفت الدراس   

لميل نحو الرياضيات لدي المفاىيم الرياضية وا اكتسابالرياضيات  وتأثير ذلك عمي 
واتبعت الدراسة المنيج التجريبي نظام المجموعتين  ،طالب الصف السابع األساسي

وأوصي الباحث ، وأسفرت النتائج عمي فعالية التدريس المتمايز في اكتساب المفاىيم
من الدراسة في التعرف  ةوقد استفادت الباحثالمجاالت التربوية،  ةباستخدامو في كاف



 

221 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

في التدريس المتمايز وكيفية توظيفيا في مجال  ةستراتيجيات الفرعية المستخدمعمي اال
 التخصص.

 Bethann Hepburn (2018)دراسة  -3
ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي أىمية التدريس المتمايز في تدريس قواعد     

من الموسيقي في المرحمة االبتدائية  واتبعت الدراسة المنيج الوصفي  واستخدمت عينو 
وأسفرت نتائج الدراسة عمي  أىمية التخطيط والتنوع في استخدام  ةالتمارين المقترح

استراتيجيات  التدريس المتمايز وان ذلك التعمم يسيم في مراعاة الفروق الفردية بين 
الخطوات االجرائية عمي من الدراسة في التعرف  ةالمتعممين، وقد استفادت الباحث

 المتمايز في مجال التخصص.لتطبيق التدريس  ةالمتبع
 لة األكورديون:آالمحور الثاني دراسات تناولت 

 (:2000عباس )دراسة  -1
ىدفت الدراسة إلي استخدام نماذج من مقدمات بعض األغنيات المصرية وذلك     

لتعميم األكورديون لمطالب المبتدئ في كمية التربية النوعية واتبع الباحث المنيج 
تمرينات وتدوين  مقدمات لبعض  10رت النتائج عن تقديم الوصفي التحميمي وأسف

وقد  أرباع تون، ثالثةال تحتوي عمي مسافة  ةاألغاني المصرية وذلك في مقامات مختمف
طريقة استنباط تمارين لحنية من أغاني  عمي من الدراسة في التعرف ةاستفادت الباحث

 لة األكورديون.آمشيوره وتوظيفيا في تدريس 
 (: 2005د )دراسة عيا -2

ىدفت الدراسة إلي  التعرف عمي فاعمية برنامج مقترح لتنمية استخدام الباصات في     
بعض األغاني المصرية، وتمثمت عينة  اً كورديون مستخدملة األآأداء المتعممين عمي 

غاني المصرية واتبع الباحث المنيج التجريبي نظام البحث في اختيار مجموعو من األ
فرت النتائج عمي فاعمية البرنامج المقترح وتحسن ممحوظ لدي المجموعتين وأس
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 عمي من الدراسة في التعرف ةوقد استفادت الباحثالمتعممين في استخدام الباصات، 
 داء الباصات وذلك من خالل البرنامج المقترح.أكيفية رفع مستوي المتعممين في 

 ( :2010عسل  ) -3
في نشيد بالدي  ةالموجود وت العزفيىدفت الدراسة إلي التعرف عمي الصعوبا   

ج التحميمي في االطار يالمنيج الوصفي في االطار النظري والمن ةواتبعت الباحث
الي مجموعو من الصعوبات قامت بالتغمب عمييا من خالل  ةالتطبيقي وتوصمت الباحث

نماذج لبعض في التعرف عمي  من الدراسة  ةوقد استفادت الباحث تمارين مقترحو،
 التي تواجو المتعممين وكيفية التغمب عمييا. ةوبات العزفيالصع

 ( :2012دراسة عبد الفتاح ) -4
ىدفت الدراسة الي توظيف مادة االيقاع الحركي كمدخل تطبيقي لتدريس ميارات    

سفرت النتائج عمي وضع مجموعو من أالمنيج الوصفي و  ةاألكورديون واتبعت الباحث
التمرينات الحركية لتدريس األكورديون محققو في ذلك  من ةالتمارين المحنية المستنبط

زالة الحدود الفاصم من الدراسة في  ةوقد استفادت الباحثبين المواد،  ةمبدأ التكامل وا 
 لة االكورديون والتصميم الداخمي ليا .آعمي تاريخ  التعرف

 ضبط أدوات القياس :
 ةمراد قياسو وتم عرض البطاقفي إعداد البطاقة أن تشمل المحتوي ال ةراعت الباحث   

عمي مجموعو من السادة المحكمين وذلك لمتعرف عمي مدي مالئمة بنود البطاقة 
 داء.لممحتوي والتأكد من وضوحيا ومناسبتيا لمالحظة األ

 نواع من الصدق ومنيا :أعمي عدة  ةاعتمدت الباحث
لمحتوي المراد تشمل ا ةالتأكد من أن بطاقة المالحظ لوذلك من خالصدق المحتوي : 

  و.قياسو وتتمثل في التقنيات العزفي
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عدد  من السادة المحكمين  ةحيث اشترك في التحكيم عمي البطاقصدق المحكمين : 
 ة، ثم اتبعت بالمعالجةوذلك من خالل استمارة استطالع رأي حول بنود البطاق

 االحصائية إلخراج صدق المحكمين.
طالبات  (6)مي عينو استطالعية مكونو من ع األداةتم تطبيق الصدق التجريبي : 

االستطالعية وتطمب ذلك أن تشترك  ةفي العين ةدائيم لبنود البطاقألمالحظة 
مالحظتان معًا بحيث يمكن التأكد من ثبات البطاقة وتم مراعاة أن تبدا عممية 

وتنتيي في وقت واحد، كل طالبو ليا بطاقو واحده خاصو بأدائيا، حساب  ةظحالمال
 ت االتفاق واالختالف بين المالحظتين.مرا

 معادلة كوبر تم التأكد من صدق البطاقة وباستخدام
   عدد مرات االتفاق                                

      100       ×نسبة االتفاق = ____________________________   
 فعدد مرات االتفاق  + عدد مرات االختال                       

 
 
 

 (1جدول رقم )
 نتائج معادلة كوبر

مجموع  م

 األداءات

عدد مرات 

 االتفاق

عدد مرات 

 االختالف

النسبة 

 المئوية

1 19 17 2 89% 

2 19 15 4 78% 

3 19 15 4 78% 

4 19 16 3 81% 

5 19 17 2 84% 

6 19 15 4 78% 
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اتفاق %، وأقل نسبة 89تفاق ىي ا(  إن أعمي نسبة 1يتضح من الجدول رقم )

 %(، وبيذا تعد البطاقة صالحو لإلستخدام في صورتيا النيائية .78)
 ثبات البطاقة :

تم تطبيقيا بكافة بنودىا عمي الطالب في فترتين زمنيتين  ةولحساب ثبات األدا 
يوم ثم تمت المعالجة االحصائية عن طريق معامل ألفا كرونباخ  15متباعدتين بعد 

 .حدا وتم حساب ثبات كل بطاقو عمي
 الجانب التطبيقي :

 (2جدول رقم )

 

 المده الزمنية االستراتيجية المستخدمو التاريخ عنوان الدرس م

المجموعات المرنو،  20/6/2020 ضبط حركة المنفاخ 1
األنشطو الثابتو، العصف 

 الذىني، عقود التعمم

 دقيقو 60

العصف الذىني، حل  27/6/2020 التأزر بين اليدين 2
نشطو المشكالت، األ

 -متدرجة الصعوبة، "فكر
 شارك"–زاوج 

 دقيقو 60

الجانب التعبيري في العزف"  3
 الشده والخفوت"

المجموعات المرنو،  4/7/2020
 والعصف الذىني

 دقيقو 60

الممس في األداء ) األداء  4
 المتصل واألداء المتقطع(

 العصف الذىني 11/7/2020
 شارك"-زاوج -"فكر

 دقيقو 60

اء الباصات الغير صعوبات أد 5
 متتالية

 العصف الذىني  18/7/2020
 المحطات

 دقيقو 60
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(  عرض مختصر ألسماء الدروس وتاريخ التطبيق لكل 2يتضح من الجدول رقم )    
في التدريس) االستراتيجيات الفرعية لمتدريس المتمايز  ةدرس واالستراتيجية المستخدم

الزمنية التي  ةلتمييد، مع توضيح المدإلي استخدام العصف الذىني في ا باإلضافة
 استغرقيا كل درس.

 الدرس األول
 ضبط حركة المنفاخ

 األىداف المعرفية : 
 أثناء العزف. خأن يتعرف الطالب عمي حركة المنفا .1
 أن يفرق الطالب بين حركة الفتح وحركة الغمق أثناء العزف. .2
 أن يعمل الطالب سبب استخدامو الفتح والغمق وفقًا لكل مازوره. .3

 : المياريةاألىداف 
 لغمق المنفاخ وفتحو.التوقيت المناسب أن يكتشف الطالب  .1
 أن يعزف الطالب التمارين متحكمًا بحركة المنفاخ بسرعو ودقو متناىية. .2
 بل العزف.بذىنو لمتمارين لفيم حركة المنفاخ ق ةأن يجري الطالب نظره سريع .3

 الوجدانية:األىداف 
 أداء التمرين. أفكاره قبلأن يرتب الطالب  -1
 .ةأن يتدرب مع زمالئو عمي حركة المنفاخ من خالل التمارين المقترح -2
تحديد أماكن حركة المنفاخ في التمارين الغير مدون  زمالئو فيأن يشارك الطالب  -3

 .ةعمييا العالم
 خ مع عدم االخالل بالزمن .أن يتحقق الطالب من أداء حركة المنفا -4

 في التدريس : ةاالستراتيجيات المستخدم
 ، العصف الذىني، عقود التعمم(.ةالثابت ة، األنشطة) المجموعات المرن
 .ةلة األكورديون، السبور آ : ةاألدوات المستخدم
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 خطوات سير الدرس  :
 ةالمقرر  ةالبسيط باالستماع إلي بعض التمارين طالبتكميف الو  الباحثة بالتمييد بدأت

 ي تعميق.أفي المنيج. وعزفيا أمام المتعممين دون 
 جمسة العصف الذىني بالحديث عن حركة المنفاخ من خالل أسئمة تطرح  ومن ثم بدأت

 ةثير السرعأىمية حركة المنفاخ وعالقتيا بالزمن وتأعن تصورىم لمدي  طالبعمي ال
 سئمة.فيو والعديد من األ

 تاحةو  طالبن عمي الالتماري ت الباحثةعرض  حرية االختيار لتأدية التمارين. ا 
 يتضح فيو الغرض من الدرس وبشكل مقنع  الطالبالباحثة بعقد اتفاق واضح مع  قامت

جراء التعديالت في ضوء وجيات إمكانية ا  )عقود التعمم( مع التأكيد عمي مرونتيا و  ليم
 ةلدرس، طبيعة األنشطفي ا ةالمصادر التعميمية المستخدم مع توضيح الطالبنظر 

 الطالبمل حاالتفاق عمي أسموب التقييم وتوقيتو، بحيث يتو التي سوف يدرسونيا، 
 تعمميم . مسئولية

  وعزفيا أمام  ةعرض بعض التمارين ابتكار الباحثوذلك من خالل  ةالثابت ةاألنشط
يا مع عمي اليد اليمني فقط ومن ثم تكميفيم بعزف متعممينتدريب التم  الطالب ومن ثم
 ( لتوضيح أماكن الفتح والغمق.وضع عالمة ) 

 
 التمرين األول 8

 
 التمرين الثاني 8

 
 التمرين الثالث 8
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 التمرين الرابع 8

 

 
 اعزف التمارين السابق شرحيا في الدرس؟ التقويم :

 الدرس الثاني
 زر بين اليدينآالت

 : األىداف المعرفية
  واليدين. ةالواحدأن يميز الطالب بين العزف باليد 
 زر بين اليدين .آأن يتعرف الطالب عمي الخطوات االجرائية لتحقيق الت 

 : مياريةاليدف ال
 . أن يؤدي الطالب التمارين باليدين دون االخالل بالزمن 
 .أن يستخدم الطالب اليدين في العزف 
 .أن يعزف الطالب بسرعو ودقو متناىية التمارين باليدين 
  لتنفيذ الميارة. ةجرائية المستخدماتو اإلأن يشرح الطالب خطو 

 :األىداف الوجدانية
 .أن يستجيب الطالب إلي توجييات المعمم 
 .أن يشارك الطالب زمالئو عمي أداء التآزر بين اليدين من خالل العمل الجماعي 

 االستراتيجيات المستخدمة  :
  العصف الذىني 
 حل المشكالت 
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 ة بالتمارين السابقة المستخدمة في ضبط األنشطة متدرجو الصعوبة مع االستعان
 حركة المنفاخ) األول والثاني(.

 شارك –زاوج  -فكر 
 لة األكورديون، السبورة.آ األدوات المستخدمة :

 تمارين مقترحو ) ابتكار الباحثة(.األنشطة المستخدمة : 
 خطوات سير الدرس :

 عن أىم من خالل جمسة عصف ذىني  متعممينبالحديث مع ال ةتبدأ الباحث
عن كل مجموعو بكتابة  طالب الصعوبات التي تواجييم في العزف ويكمف

 كورديون.لة األآالصعوبات التي تواجييا أفراد مجموعتو أثناء العزف عمي  
 التي اجتمع  ةبالحديث عن المشكالت ومن ثم تحديد المشكم ةالباحث ثم بدأت

 زر بين اليدين .آعمييا الجميع وىي تحقيق الت
 استراتيجية حل المشكالت تبدأ الخطوات الفعمية لمدرس: وبإتباع
 .ةالتأكيد عمي شعور المتعممين بالمشكم  -1
وذلك  من خالل طرح مجموعو  ةعن أسباب المشكم متعممينالنقاش مع ال -2

 أسئمة :
 . ىل عدم التدرج في مستويات التمارين 
 .ىل عدم التدريب الكافي عمي الباصات 
 مذاكرة التمارين  .في  ةالمتبع ةما ىي الطريق 

 فرض الفروض لحل المشكمة: -3
 (.مبدأيو)كحمول  ةبكتابة تصورىم عن حمول لممشكم متعممينيكمف ال 
  الحمول قد تسيم في  تنوعضرورة مشاركة الجميع في وضع الحمول حيث أن

 إيجاد حل.
 متدرجة الصعوبة. ةبوضع أنشط ةمشاركة الباحث 
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لن تجدي معيم استراتيجية  متعممينىناك  انك وبعد أداء التمارين من الطبيعي أن  
 ة.حل المشكم

نوع أخر من استراتيجيات التدريس  ستعده الستخدامالباحثة م كانتو في ىذه الحالة 
تطبيق االستراتيجية من تمثمت خطوات و  شارك"، -زاوج -" فكرالمتمايز وىو استراتيجية

 ذلك من خالل: وتمخالل الصولفيج 
 العزف حتي اتقانيا. غناء اليد اليمني مع 
 .تصفيق اليد اليسري مع عزف اليد اليمني من خالل متعمم أخر 
 .الدمج بين الغناء والتصفيق 
 في حين مصاحبة زميل لو باإليقاع. اليد اليمني معاودة عزف 
 .عكس أدوار التجربة حتي االتقان 
 . عزف التمرين بالكامل 

 في الدرس : ةبعض التمارين المستخدم
 ول :التمرين األ 

 
 التمرين الثاني :

 

 
 
 



 

230 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التمرين الثالث :

 
 

 التمرين الرابع :

 

 
 التمرين الخامس :

 
  اعزف التمارين السابق شرحيا في الدرس ؟التقويم : 

 

 الدرس الثالث

 الجانب التعبيري في عزف الساللم

 )الشده والخفوت(

 األىداف المعرفية :
 الخفوت.أن يتعرف الطالب عمي شكل عالمة الشده و  -1
 أن يتعرف الطالب عمي مصطمحات التدرج في الشدة. -2
 ان يتعرف الطالب عمي مصطمحات التدرج في الخفوت. -3
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 :مياريةاألىداف ال
 أن يؤدي الطالب الساللم مستخدما الشده والخفوت بدقو وسرعو متناىية. -1
 مصطمحات الشده والخفوت في التمارين .الطالب  أن يستخدم  -2

 األىداف الوجدانية:
 ن يعطي الطالب رأيو في تأثير مصطمحات الشده والخفوت في األداء العزفي.أ -1
 أن يشارك الطالب زمالئو في تطبيق مصطمحات الشده والخفوت. -2
 أن يقدر الطالب قيمة التعبير في األداء العزفي. -3
 .ةأن يساعد الطالب زمالئو في التغمب عمي تمك الصعوب -4

 االستراتيجيات المستخدمة :
 المرنة، العصف الذىني(.)المجموعات 

 تمارين مقترحو.األنشطة المستخدمة : 

 لة األكورديون، السبورة.آ األدوات المستخدمة :

 خطوات سير الدرس :
في الحديث عن أىمية التعبير في الموسيقي ومن ثم عرض بعض  ةالباحث بدأت    

 عرضتذىني  والخفوت وأثناء جمسة العصف ال في الشده ةالمتدرج والمقطوعات العزفي
عن العالمات التي تدل و حول تصورىم لمفيوم الشده والخفوت  ةبعض األسئم ةالباحث
 ؟مستويات تقسيم الشده والخفوت إليىل يمكن و عمييم 

 ومن ثم تبدأ الخطوات الفعمية لمدرس :
 التفاوت بين المجموعات  ةمن خالل جمسة العصف الذىني اكتشفت الباحث

ب  لدييم معرفو سابقو بالشده والخفوت ومجموعو حيث ىناك مجموعو من الطال
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ومن ىنا وردت فكرة  ،نيائياً أي معمومة الرمز وأخري ال تعرف  إالال تعرف 
 . ةاستخدام المجموعات المرن

 (.ة) المجموعات المرن إلي مجموعاتتقسيم الطالب  تم 
  باألداء الخافت  ةمجموعات تقوم بعزف الساللم المقررpiano وأخري تقوم ،

تقوم بعزف الساللم من خالل  ة، والثالثfortyبعزف الساللم باألداء القوي 
 .Diminuendoومن ثم التدرج في الخفوت  Crescendoالتدرج في الشده 

 بتدوين الساللم موضحو عمييا األداء القوي ومن ثم تدوينيا  ةوبدأت الباحث
 ت .وتوضيح األداء الخافت ثم التدرج في الشده والتدرج في الخفو 

  إلي بعض التمارين السابق عرضيا  واالستنادعرض بعض التمارين المقترحة
 ةفي الدروس السابق

  لمطالب التنقل بين المجموعات وفقًا  سمحتمرونة المجموعات ىنا
 الحتياجاتيم.

 طالبعزف التمارين والساللم أمام ال. 
 .تأدية كل طالب عمي حدا 
 ون بشكل منفرد وفقًا لمستوي االنجاز حتي االتقان ومن ثم يأتي دور التقييم يك

 الذي حققو كل متعمم .

وىبوطًا مستخدمو التدرج في القوه والتدرج في  اً عزف سمم دو/ك  صعود مثال ذلك :
 الصعود  في الشده في اليبوط .
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 مع تطبيق ذلك مع كافة الساللم التي تمت دراستيا الكبير منيا والصغير .

بوضعيا في دائره وتدريب  pكل المربع وتمييز رمز من خالل ش fتوضيح رمز و 
 الطالب  كل يد عمي حدا حتي االتقان.

 
 وتطبيق ما سبق عمي العديد من التمارين  مثال ذلك :

 
 

 وىبوطًا متدرجًا في القوه والخفوت؟ اً اعزف سمم دو/ك  صعودالتقويم : 
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 الدرس الرابع

 الممس في االداء

داء المتقطع()األداء المتصل، واأل  

األىداف المعرفية :       
 أن  يميز الطالب بين مصطمح األداء المتصل والمتقطع(Stacatto- Legato.) 

 . أن يتعرف الطالب عن طريقة عزف االداء المتقطع والمتصل 
: ميارية األىداف ال       

 داء المتصل والمتقطع.أن يعزف الطالب األ 
 متصل بشكل واضح لممستمع.وال عأن يؤدي الطالب األداء المتقط 
األىداف الوجدانية :      
 .أن يستجيب الطالب لشرح المعمم 
 . أن يوازن الطالب بين األداء المتقطع واألداء المتصل 

)العصف الذىني(، )استراتيجية فكر، زاوج ، شارك(.:  ةاالستراتيجيات المستخدم  
تمارين مقترحو، الساللم الموسيقية.:  ةالمستخدم ةاألنشط  

.ةلة األكورديون، السبور آ : ةاألدوات المستخدم  
 خطوات سير الدرس :

  عن مفيوم األداء  طالببسؤال ال ةالباحث قامتمن خالل جمسة عصف ذىني
 المتقطع والمتصل.

  أخري بأداء  متقطع .عزف ومن ثم عزف بعض التمارين بأداء متصل و 
 ان األداء المتقطع.الحديث مع الطالب حول معرفة السبب الرئيسي في عدم اتق 
 الحقيقية  تتجسد في ندرة الربط بين  ةان الصعوب  ةمن خالل النقاش وجدت الباحث

 اليدين خاصو في األداء المتقطع.
 ضرورة التعامل مع كل طالب عمي حدا لذلك رأت ان تطبيق  ةرأت الباحث

 األنسب لتثبيت واتقان األداء المتصل.شارك "  –زاوج  -"فكراستراتيجية 
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 ن ىنا تبدأ استثارة المتعممين في تكميف كل اثنان منيم في دمج أفكارىم وذلك وم
 من خالل توجيو سؤال يستثير تفكير المتعممين مثال ذلك :

عزف األداء المتصل في اليد اليمني ودمجو مع العزف  ةىل من الصعوب  -1
 الباصات في اليد اليسري؟

 بة؟المناسبة لمتغمب عمي مثل ىذه الصعو  ةما الوسيم -2
 الحوار المشترك ببين االثنين ثم  أيفكر كال منيم عمي حدا ومن ثم يبد

 عرض الحمول عمي كافة المجموعات.
 واالجابات من جميع االطراف. ةئمسعية تتخمميا األاتدور مناقشو جم 
 .وىنا يأتي دور المعمم في ابراز نقاط االلتقاء واالختالف ودعميا 

 وتوصمت حمول المتعممين إلي :
 بعزف اليد اليمني باألداء المتصل. ةقوم مجموعأن ت 
 أخري بأداء الباصات. ةفي حين تقوم مجموع 
 .تبديل األدوار 
  أن تقوم مجموعو بدور المالحظ ومن ثم دور المؤدي ويتم الوقوف من

  .ونقاط الضعف هقبل المعمم والمتعممين عمي نقاط القو 
ول :التمرين األ   

 

 

 
: ثانيالتمرين ال  
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: ثالثن الالتمري  

 
: رابعالتمرين ال  

 
 

؟والمتصل عباألداء المتقط ملتزما   اعزف التمارين التي وردت في الدرسالتقويم :   

 
 الدرس الخامس

 صعوبة أداء الباصات الغير متتالية
 األىداف المعرفية :     
 .أن  يميز الطالب بين أداء الباصات المتتالية والغير متتالية 
 مي طريقة عزف الباصات الغير متتالية.أن يتعرف الطالب ع 

 :  مياريةاألىداف ال
  أن يؤدي الطالب الباصات الغير متتالية  بشكل واضح لممستمع دون االخالل

 بالزمن.
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 األىداف الوجدانية :    
 .أن يستجيب الطالب لشرح المعمم 
  .أن يوازن الطالب بين المحن األساسي والباصات الغير متتالية 

 )العصف الذىني(، )استراتيجية المحطات(.يات المستخدمة : االستراتيج
 تمارين مقترحو، الساللم الموسيقية.األنشطة المستخدمة : 

 لة األكورديون، السبورة.آ األدوات المستخدمة :
 خطوات سير الدرس :

  بدأت الباحثة بالتقويم القبمي  من خالل تمارين معروفو من المنيج وذلك لموقوف
 وتحديد االستراتيجيات المناسبة ليم. طالبقدرات العمي خبرات و 

 .ومن ثم شرح التمارين بشكل مبسط وكيفية التنقل بين الباصات المتتالية كبداية 
  .الحديث مع الطالب حول معرفة السبب الرئيسي في عدم اتقان قفزات الباصات 
 الوقوف عمي تمك األسباب ومحاولة تذليل تمك الصعوبة من خالل التدريس 

 المتمايز.
  حيث قامت "المحطاتواتبعت الباحثة احدي استراتيجيات التدريس المتمايز وىي "

 بعمل رموز وأشكال وألوان كل شكل يميز نغمو من نغمات الباص.
  مع الحرص عمي وجود سكتات زمنية في التمارين حتي يتم التدريب بشكل تدريجي

 حتي االتقان دون سكتات.
 بداليا بسكتات حتي يتم واستخدام نفس التمارين م ع مراعاة حذف النوارات وا 

 االتقان.
  ويتم التعامل  الطالبكذلك تمييز بعض النغمات بأشكال ىندسيو متفق عمييا مع

بشكل فردي مع كل طالب والتنوع في تقديم التمارين كما سبق في الدروس السابقة 
 . حتي اتقان الميارة بشكل الئق وتأديتيا دون االخالل في الزمن
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شارك( وتم تطبيقيا عمي النحو  –زاوج  –وكذلك استخدام استراتيجية )فكر       
 التالي :

 .قامت  مجموعو بعزف اليد اليسري  حتي االتقان 
 . في حين قامت مجموعو أخري بعزف اليد اليمني 
 .تبديل األدوار 
 وقامت مجموعو بدور المالحظ ومن ثم دور المؤدي ويتم الوقوف من قبل المعمم 

 عمي نقاط القوم ونقاط الضعف . طالب األخرينوال
 مثال لبعض التمارين المستخدمو  :

 التمرين األول: 

 
 التمرين الثاني: 

 
 التمرين الثالث :

 
 التمرين الرابع :

 



 

239 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 اعزف التمارين السابق شرحيا أثناء الدرس؟ التقويم :

 

 :: الفرض األولنتائج البحث
 ةالضابط ةائية بين متوسط رتب درجات طالب المجموعيوجد فرق ذو داللو احص"

 "التجريبية ةوالتجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة األداء لصالح المجموع
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض، تم استخدام األساليب االحصائية الالبارامترية      

ن متوسط رتب بي قوذلك لحساب داللة الفر  zوقيمة  (mann-whitney)مان ويتني 
 والتجريبية في القياس البعدي لبطاقة مالحظة األداء  ةالضابط ةدرجات طالب المجموع

بين متوسط رتب وداللتيا لمفرق  zو قيمة  (mann-whitney)مان ويتني  نتائج (3جدول )
 والتجريبية في القياس البعدي لبطاقة مالحظة األداء  ةالضابط ةدرجات طالب المجموع

الصعوبات 
لعزفيةا  
 

متوسط  المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Zالدالله قيمة 

102 72525 021 6 الضابطة الصعوبة األولي  

 273 22 التجريبية

102 72522 021 6 الضابطة الصعوبة الثانية  

 273 22 التجريبية

102 72522 021 6 الضابطة الصعوبة الثالثة   

 273 22 التجريبية

ةالصعوبة الرابع 102 72526 021 6 الضابطة   

 273 22 التجريبية

الصعوبة 
 الخامسة

102 72532 021 6 الضابطة  

 273 22 التجريبية

الصعوبة 
 السادسة

102 72454 020 6 الضابطة  

 277 22 التجريبية

الصعوبة 
 السابعة

 

102 72355 020231 6 الضابطة  
 
 

 202231 22 التجريبية

102 72471 021 6 الضابطة الكلي  

 273 22 التجريبية
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بأنو يوجد  فرق ذو داللو احصائية بين متوسط رتب  (3رقم ) ويتضح من الجدول     
والتجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة  ةالضابط ةدرجات طالب المجموع
. وذلك يحقق صحة 01التجريبية وذلك عند مستوي داللة  ةاألداء لصالح المجموع

 الفرض.
  :الفرض الثاني

التجريبية  ةيوجد فرق ذو داللو احصائية بين متوسط رتب درجات طالب المجموع"
 "في القياسين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء لصالح القياس البعدي

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض، تم استخدام األساليب االحصائية الالبارامترية 
وذلك لحساب داللة الفرق  zوقيمة  (Wilcoxon Signed Ranks test)ويمكوكسون 

  التجريبية ةبين متوسط رتب درجات القياسين القبمي والبعدي ألفراد المجموع
متوسط رتب درجات طالب وداللتيا  zو قيمة  Wilcoxon   (w)نتائج ويمككسون  (4جدول )

 ألداءالتجريبية في القياسين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ا ةالمجموع

لصعوبات 
 العزفية
 

 المجموعه
 التجريبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 متوسط الرتب
 الرتب

Zالدالله قيمة 

الصعوبه 
 األولي

510 30457 8 15 موجبه 125 5055 قبليا    

 5 5 سالبه

 8 15 الكلي 345 80533 بعديا  

الصعوبه 
 الثانية

510 30449 8 15 موجبه 125 30866 قبليا    

 5 5 سالبه

 8 15 الكلي 345 80466 بعديا

الصعوبه 
 الثالثه 

510 30442 8 15 موجبه 125 30655 قبليا  

 5 5 سالبه

 8 15 الكلي 345 80333 بعديا  

الصعوبه 
 الرابعه

510 30435 8 15 موجبه 125 40466 قبليا    

 5 5 سالبه 345 80933 بعديا  

يالكل  15 8 

الصعوبه 
 الخامسه

510 30448 8 15 موجبه 125 40655 قبليا    

 5 5 سالبه

 8 15 الكلي 345 90566 بعديا  

510 30451 8 15 موجبه 121 30655 قبليا  الصعوبه   
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يوجد فرق ذو داللو احصائية بين متوسط رتب  (4رقم ) ويتضح من الجدول     
التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء  ةموعدرجات طالب المج

 . وذلك يحقق صحة الفرض.01عند مستوي داللة ، لصالح القياس البعدي
 :الفرض الثالث

التجريبية  ةال يوجد فرق ذو داللو احصائية بين متوسط رتب درجات طالب المجموع
 في القياسين البعدي والتتبعي.

ة ىذا الفرض، تم استخدام األساليب االحصائية الالبارامترية ولمتحقق من صح 
وذلك لحساب داللة  zوقيمة ( Wilcoxon Signed Ranks test)ويمكوكسون 

 التجريبية ةالفروق بين متوسط رتب درجات القياسين القبمي والبعدي ألفراد المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 5 سالبه 344 83133 بعديا   السادسه

 8 15 الكلي

الصعوبه 
 السابعه
 

وجبه م 121055 40133 قبليا    15 8 30443 510  

 5 5 سالبه 313055 80655 بعديا  

 8 15 الكلي

510 30413 8 15 موجبه 40561 290266 قبليا الكلي  

 5 5 سالبه

 8 15 الكلي 20814 650566 بعديا



 

242 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

توسط رتب درجات طالب موداللتيا  zو قيمة  Wilcoxon   (w)نتائج ويمككسون ( 5جدول )

 . لبطاقة مالحظة األداء لتتبعيوا البعديالمجموعو التجريبية في القياسين 

 
ال يوجد فرق ذو داللو احصائية بين متوسط رتب   (5رقم ) ويتضح من الجدول     

 يبية في القياسين البعدي والتتبعي.التجر  ةدرجات طالب المجموع

الصعوبات 
 العزفية

 

 
التجريبية 
 والتتبعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 متوسط الرتب
 الرتب

 قيمة
Z 

الصعوبه 
 األولي

 02445 3 5 الموجبه 02141 62322 تجريبية

عيتتب  62644 5722  3 2 السالبه 

 4 التساوي

 03 الكلي

الصعوبه 
 الثانية

 02316 4 6 الموجبه 02023 62744 تجريبية

4542 62611 تتبعي  4 2 السالبه 

 7 التساوي

 03 الكلي

الصعوبه 
 الثالثه 

 22321 323 7 الموجبه 02174 62222 تجريبية

4272 62444 تتبعي  323 0 السالبه 

 3 التساوي

 03 الكلي

الصعوبه 
 الرابعه

6622 62722 تجريبية  02222 3 3 الموجبه 

3272 72111 تتبعي  3 7 السالبه 

  4 التساوي

 03 الكلي

الصعوبه 
 الخامسه

 02707 2231 7 الموجبه 02177 72144 تجريبية

3152 72711 تتبعي  2202 0 السالبه 

  01 التساوي

 03 الكلي

الصعوبه 
 السادسه

 02712 2 3 الموجبه 02065 62022 تجريبية

3042 63322 تتبعي  7271 2 السالبه 

  6 التساوي

 03 الكلي

الصعوبه 
 السابعه

 

 02203 2231 3 الموجبه 02062 62411 تجريبية
7712 62644 تتبعي   7221 2 السالبه 

  6 التساوي

 03 الكلي

 22432 4253 02 الموجبه 22607 412144 تجريبية الكلي
 6207 2 السالبه 22266 422222 

  1 التساوي
 03 الكلي تتبعي 
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 :تفسير النتائج
 :إلي ةىذه النتيج ةترجع الباحث

مالئمة استراتيجيات التدريس المتمايز لطبيعة التخصص وذلك لتأكيد االستراتيجية  .1
عمي مبدأ الفروق الفردية تأكيدًا عمي مبدأ االختالف بين البشر سنو من سنن ا 

 تعالي.
التدريس المتمايز لمتغمب عمي صعوبات  باع  كافة اجراءاتبات ةقامت الباحث .2

 كورديون ومنيا :لة األآالعزفية عمي 
وتحديد أسموب التعمم  لموقوف عمي خبرات وخصائص المتعممين التقويم القبمي: .3

 المناسب لكل متعمم  
 تتناسب مع الفروق الفردية لممتعممين. ةتقديم مداخل تدريسية تتسم بالمرون .4
 دريس المتمايز:الت وميادين مجاالتفي التنوع   .5

فييا التدريس المتمايز   ةالباحث تىناك العديد من المجاالت التي استخدمحيث أن 
 ومنيا )المحتوي، العمميات التدريسية، المنيج ، بيئة التعمم، األساليب، المخرجات(.

ع مع التنوع في استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز كي يتناسب ىذا التنو  .6
 الصعوبات العزفية أللة األكورديون.

لة آبتقديم مواقف وتمارين وميام تعميمية لتذليل صعوبات العزف عمي  ةقامت الباحث
تغيرىا وفقًا  لمموقف التعميمي  ووفقًا لطبيعة تم و  ةكورديون واتسمت التمارين بالمروناأل

 : ةكل صعوب
 صعوبة حركة المنفاخ :            

إلي  الطالببتقسيم  ةعوبة حركة المنفاخ  قامت الباحثلمتغمب عمي ص .1
( مع التأكيد عمي مبدأ التفاعل ةمجموعات غير متجانسو ) المجموعات المرن

راء وطرح األفكار راء دون اعتراض وعدم نقد اَلبين المتعممين  وقبول جميع اَل
 دون تردد.
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ل متعمم سوف بشرح فكرة عقود التعمم لممتعممين وان ك ةكذلك قامت الباحث .2
نيا قابمو أكما  ةتعممو مع توضيح ان ىذه العقود تتسم بالمرون ةمسئولييتحمل 

 لمتعديل وقامت بوضع عالمات لمتمارين لضبط حركة  الفتح والغمق لممنفاخ .
 زر بين اليدين : آصعوبة الت    

 باتباع عدة استراتيجيات من استراتيجيات التدريس المتمايز مثل) ةقامت الباحث .1
(، حيث بدأت "شارك–زاوج  -فكر"، وحل المشكالت، وةالمتدرج ةاألنشط
بجمسة عصف ذىني لمتعرف عمي أىم الصعوبات التي يواجييا  ةالباحث

المعروف أن  منبينيم حيث  ةالطالب وتم الوقوف عمي الصعوبات المشترك
ب زر بين اليدين ولمتغمآكثر الصعوبات التي يتفق عمييا جميع الطالب ىي التأ

حل المشكالت وتطبيق كافة  ةاستراتيجي ةاتبعت الباحث ةعمي ىذه الصعوب
 في الدرس والتي تتضمن: اإجراءاتي

  ةبتمك المشكم الطالبالتأكيد عمي شعور. 
  وذلك لوضع  ةمن األسئم ةسبابيا من خالل طرح مجموعأالنقاش معيم عن

يو مع من وجية نظرىم " كحمول مبدأ ةالمشكم ميفروض وحمول لمتغمب ع
في  المستخدمةببعض التمارين  االستعانةالتأكيد عمي مشاركة الجميع مع 

 ول.الدرس األ
 غير مجديو  ةالمتدرج ةأن حل المشكالت واألنشط ةوأثناء التدريس وجدت الباحث

شارك( وتم  -زاوج -استراتيجية )فكر باستخداممع  جميع الطالب لذلك قامت 
 تطبيقيا عمي النحو التالي:  

 ناء اليد اليمني مع العزف حتي اتقانيا.غ    .1
 تصفيق اليد اليسري مع عزف اليد اليمني من خالل متعمم أخر.  .2
 الدمج بين الغناء والتصفيق. .3
 معاودة عزف اليمني في حين مصاحبة زميل لو باإليقاع. .4
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 عكس أدوار التجربة حتي االتقان. .5
 عزف التمرين بالكامل . .6

 ي عزف الساللم : صعوبة أداء الجانب التعبيري ف   
باستخدام استراتيجية المحطات والمجموعات  الباحثةقامت  الميارةولمتغمب عمي ىذه 

 وتم تطبيقيم عمي النحو التالي : ةالمرن
ق دراستيا سبعمي الطالب والتي  ةبعزف الساللم المقرر  ةحيث استعانت الباحث  .1

ي برمز واألداء الخافت وقامت بتمييز األداء القو  أيضًا وتدوينيا صعودًا وىبوطاً 
 برمز.

حيث قامت بتقسيم الطالب وفقًا لخبراتيم في األداء  ةاستخدام المجموعات المرن .2
تقوم بأداء وعزف  ةتم تقسيميم إلي مجموعو الخافت واألداء القوي والتدرج فييم 
ثالثو  ةتقوم بالعزف باألداء القوي ومجموع ةالساللم باألداء الخافت ومجموع

باستخدام التدرج في الشده وصعودا والتدرج في الخفوت ىبوطًا  تؤدي السالم
 حتي االتقان .

 صعوبة الممس في األداء )األداء المتقطع واألداء المتصل(:    
ىو  ةأثناء جمسة العصف الذىني أن السبب الرئيسي في تمك الصعوب ةوجدت الباحث

لذلك وجدت ان  عالمتقطداء عدم مقدرة الطالب الربط بين اليدين خاصو في عزف األ
شارك(   –زاوج  -ىي استراتيجية ) فكر ةنسب لمتغمب عمي تمك الصعوباالستراتيجية األ

 وتم تطبيقيا عمي النحو التالي :
 مجموعو بعزف اليد اليمني باألداء المتصل. قامت 
 مجموعو أخري بأداء الباصات. قامت في حين 
 .تبديل األدوار 
 الوقوف  ومن ثم تمن ثم دور المؤدي مجموعو بدور المالحظ وم قامت

 ونقاط الضعف . همن قبل المعمم والمتعممين عمي نقاط القو 
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 داء المتقطع.وتكرار نفس الخطوات مع األ 
 صعوبة أداء الباصات الغير متتاليو :

 حيث قامت  "المحطات"احدي استراتيجيات التدريس المتمايز وىي  ةواتبعت الباحث
 كل شكل يميز نغمو من نغمات الباص.ل وألوان اشكأبعمل رموز و 

 عمي وجود سكتات زمنية في التمارين حتي يتم التدريب بشكل  حرصت الباحثة
 تدريجي حتي االتقان دون سكتات.

  تم وابداليا بسكتات حتي  بعض االيقاعاتحذف  وتمواستخدام نفس التمارين
 االتقان.

  التعامل وتم  الطالبىندسيو متفق عمييا مع  بأشكالكذلك تميز بعض النغمات
 ةبشكل فردي مع كل طالب والتنوع في تقديم التمارين كما سبق في الدروس السابق

 بشكل الئق وتأديتيا دون االخالل في الزمن . ةحتي اتقان الميار 
شارك( وتم تطبيقيا عمي النحو  –زاوج  –وكذلك استخدام استراتيجية )فكر       

 التالي :
 يد اليسري حتي االتقان.أن تقوم مجموعو بعزف ال 
 . في حين تقوم مجموعو أخري بعزف اليد اليمني 
 .تبديل األدوار 
  وذلك بيدفأن تقوم مجموعو بدور المالحظ ومن ثم دور المؤدي 

 .من قبل المعمم والمتعممين ونقاط الضعف هالوقوف عمي نقاط القو 
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 (1ممحق رقم )
 أسماء الساده المحكمين

 الوظيفو اإلسم    

أستاذ مساعد بقم الصولفيج واالرتجال وااليقاع  أ.م.د الشيماء فؤاد حجازي 1
 جامعة الزقايق -كمية التربية النوعية –الحركي 

 -كمية التربية النوعية –ربية أستاذ الموسيقي الع أ.د/إيياب حامد عبد العظيم 2
 جامعة الزقازيق.

أستاذ المناىج وطرق تدريس التربية الموسيقية  أ.م.د/ بدرية حسن عمي 3
 كمية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي

 –أستاذ الصولفيج وااليقاع الحركي واالرتجال  أ.د/ داوود محمد جميعي 4
 جامعة حموان. -كمية التربية الموسيقية

 -أستاذ الصولفيج وااليقاع الحركي واالرتجال أ.د / رييام إيياب زايد 5
 كمية التربية النوعية، جامعة الزقازيق.

 –أستاذ الصولفيج وااليقاع الحركي واالرتجال  أ.د/ منال محمد عمي بخيت 6
 جامعة حموان. -كمية التربية الموسيقية

بقسم الصولفيج واالرتجال وااليقاع  أستاذ مساعد أ.م.د/ لمياء أحمد عبد الفتاح 7
 جامعة الزقايق -كمية التربية النوعية –الحركي 
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 (2ممحق رقم )
 استطالع رأي الخبراء في بطاقة مالحظة اداء الطالب

 
 

  
 

 كمية التربية النوعية
 قسم التربية الموسيقية

 
 استطالع رأي الخبراء في بطاقة مالحظة اداء الطالب

 الدكتور/ ........................................................... السيد األستاذ
إسالم حسن عبد الخالق المدرس بكمية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية  / الباحثو 

تخصص مناىج وطرق تدريس بتصميم ىذا االستبيان كجزء من إجراءات البحث والذي 
  :في بطاقة مالحظة أداء الطالب وعنوان البحثسوف تقوم بتجربتو حتي يتثني وضعو 

تمارين مقترحو بإستخدام التدريس المتمايز لمتغمب عمي صعوبات العزف عمي ألة 
 األكورديون لطالب التربية الموسيقية

يرجي من سيادتكم كتابة المالحظات أمام كل تقنية ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق 
 االحترام
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جيد  ممتاز  الصعوبات العزفية 

 جدا

 مالجظات مقبول جيد

ضبط حركة المنفاخ أثناء  10

 العزف)الغلق والفتح(

 

     

      التأزر بين اليدين -2

أداء الباصات الغيرمتتالية )قفزات  -3

 الباصات(

     

 التدرج في القوه8

 fقوه  10

 mfقوه متوسطه  20

   ffقوه بشده 30

 التدرج في الخفوت 8

 pالخفوت  -1

 mpالخفوت المتوسط  -2

 ppلخفوت الشديد ا -3

     

 اللمس في األداء8 

  عزف األداء المتصل مع

 legatoمراعاة  

  أال يطغي صوت الباصات

 علي اللحن األساسي0

 االحتفاظ بالزمن 

  ضبط حركة المنفاخ 

 التأزر بين اليدين 

 :Stacattoعزف االداء المتقطع  -2

  أال يطغي صوت الباصات

 علي اللحن األساسي0

 االحتفاظ  بالزمن 

  ضبط حركة المنفاخ 

 التأزر بين اليدين 
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 (3ممحق رقم )
 

 
 كمية التربية النوعية

 قسم التربية الموسيقية
 

 
 استطالع رأي الخبراء

 لة األكورديونآاستخدام التدريس المتمايز لمتغمب عمي صعوبات العزف عمي  عن
 

 السيد األستاذ الدكتور/ 
........................................................... 

المدرس بكمية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية   إسالم حسن عبد الخالق/  ةالباحث
تخصص مناىج وطرق تدريس بتصميم ىذا االستبيان كجزء من إجراءات البحث والذي 
سوف تقوم بتجربتو حتي يتثني عمل تمارين مقترحو  في ضوء تعديالت سيادتكم  حول 

 مك الصعوبات ومن ثم  إعداد الدروس وتطبيق التجربة.ت
تمارين مقترحو بإستخدام التدريس المتمايز لمتغمب عمي صعوبات العزف عمي ألة "

 "األكورديون لطالب التربية الموسيقية
 يرجي من سيادتكم كتابة المالحظات ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق االحترام
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س المتمايز لمتغمب عمي صعوبات العزف عمي ألة التدري باستخدامتمارين مقترحو 
 األكورديون لطالب التربية الموسيقية 

ييدف التدريس المتمايز لالستجابة لمفروق الفردية بين المتعممين  و تحقيق أىداف  
 .ةمداخل تتسم بالمرون التعمم لكل طالب ىو اليدف الرئيسي لممعمم، و توفير

 .دة عمى المفاىيم و الميارات الضرورية واألساسيةتصميم مواقف وميام تعميمية معتم
 مبررات استخدام التدريس المتمايز :لذلك نجد من 

 مي وفقًا لطبيعة يضرورة التنويع في طرق وأساليب التدريس في أي موقف تعم
 لمبدأ الفروق الفردية. وفقاً يتعممون بطريقو واحده  ألنيم ال الطالب

 يد أسس ومبادئ  حقوق االنسان التي يكفميا تنويع التدريس ىو العمل عمي تنف
 القانون.

  التعمم المسند عمي الدماغ والتي تؤكد أن كل عمي مواكبة نظريات التعمم القائمة
 تتفاوت من شخص إلي أخر. الذكاءانشخص ىو نتاج مجموعو من 

  دافعية المتعمم حيث ان التدريس المتمايز يبني عمي أساس التحدي االيجابي
 ما يزيد من دافعيتو لمتعمم .لممتعمم م

  التغمب عمي العديد من مشكالت التعميم  مثل قمة االمكانيات ومشكالت النظام
 المدرسي.

 دور المعمم  التدريس المتمايز: 
 .التعرف عمي قدرات وميول واحتياجات التالميذ 
 .توجيو أنشطة التعميم وتقويميا 
 .وضع خطو عامو لسير الدرس 
 ولياء االمور والمتعممين.ية ألشرح فكرة االستراتيج 
 ةتنظيم بيئة التعمم وفقًا لنوع االستراتيجية المستخدم . 
 .التحكم في إدارة الوقت 



 

255 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 دور المتعمم  التدريس المتمايز: 
 يدور في بيئة التعمم من إجراءات ىي في صالح المتعمم. الفيم أن ما 
 يال بل مساعده وان ىذا ليس تفض طالبلكل ة تقبل فكرة االختالف في األنشط

 التعمم. من المتعمم لموصول ألقصي درجات
  التفيم ان التقويم المستمر ىو الذي يساعد المتعمم عمي الوقوف عمي نقاط

 والضعف لدي المتعممين . هالقو 
 إجراءات التدريس المتمايز :

يستيدف ىذا اإلجراء الوقوف عمي الخبرات والقدرات والميول  التقويم القبمي : -1
وتحديد أسموب التعمم المناسب لكل متعمم وفي المجمل يمكن توضيح  والخصائص

 ىذا االجراء من خالل األسئمة التالية :
 ماذا يعرف كل متعمم ؟ 
  ماذا يحتاج كل متعمم؟ 

 . ةفي ضوء نتائج التقويم السابق الطالبتقسيم  -2
 ىداف.في ضوء تقسيم المجموعات تحدد األ -3
 تعميم ومصادرة.التعميمية وأدوات ال ةتحديد األنشط -4
 تنظيم البيئة التعميمة بشكل يالئم كافة المجموعات. -5
 تحديد االستراتيجيات المناسبة لتمك المجموعات. -6
 .ةالتدريس في ضوء االستراتيجيات المستخدم راءاتواتمام اج ةتحديد األنشط -7
 إجراء التقويم لموقوف عمي نتائج التعمم. -8
 

 مجاالت وميادين التدريس المتمايز:
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ومنيا )المحتوي،  العديد من المجاالت التي يمكن أن نطبق فييا التدريس المتمايزىناك 
األىداف، األساليب،  العمميات التدريسية، المنيج، األىداف، بيئة التعمم، أدوات التقييم،

 المخرجات(.
 بعض االستراتيجيات المناسبة في التعميم المتمايز : 

 .ةالمجموعات المرن .1
 .ةالثابت ةاألنشط .2
 .ةاالجابات الصحيح عددت .3
 شارك.-زاوج-فكر .4
 .المحطات  .5
 األجندات . .6
 التعميم المركب . .7
 الدراسات المدارية. .8
 مراكز التعميم . .9

 متدرجة الصعوبة ةاألنشط .10
زر بين اليدين في  تدريس األكورديون يمكن تطبيق التدريس آمثال ذلك مشكمة الت

 المتمايز كالتالي:
 دأ الخطوات الفعمية لمدرس:بإتباع استراتيجية حل المشكالت تب

  ة.التأكيد عمي شعور المتعممين بالمشكم  -4
 وذلك  من خالل طرح مجموعو  ةالنقاش مع الطالب عن أسباب المشكم

 ؟أسئمة ىل عدم التدرج في مستويات التمارين
 ؟ىل عدم التدريب الكافي عمي الباصات 
 في مذاكرة التمارين  . ةالمتبع ةما الطريق 

 المشكمة:فرض الفروض لحل  -5
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 كحمول مبدأية(. ةيكمف الطالب بكتابة تصورىم عن حمول لممشكم( 
  ضرورة مشاركة الجميع في وضع الحمول حيث أن كثرة الحمول قد تسيم في

 إيجاد حل.
 متدرجة الصعوبة. ةبوضع أنشط ةمشاركة الباحث 
 وبعد أداء التمارين من الطبيعي أن تكون ىناك طالب لن تجدي معيم استراتيجية  

 ة.حل المشكم
لنوع أخر من استراتيجيات التدريس المتمايز  مستعدهو في ىذه الحالة ستكون الباحثة 

شارك، وىنا يمكن تطبيق االستراتيجية من خالل  -زاوج -وىو استراتيجية فكر
 الصولفيج ويتم ذلك من خالل:

 .غناء اليد اليمني مع العزف حتي اتقانيا 
  اليمني من خالل متعمم أخر.تصفيق اليد اليسري مع عزف اليد 
 .الدمج بين الغناء والتصفيق 
 .معاودة عزف اليمني في حين مصاحبة زميل لو باإليقاع 
 .عكس أدوار التجربة حتي االتقان 
 . عزف التمرين بالكامل 
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 (4ممحق رقم )
 التمارين المقترحواستطالع رأي الخبراء في 

 
 

  
 

 كمية التربية النوعية
 لموسيقيةقسم التربية ا

 
 التمارين المقترحواستطالع رأي الخبراء في 

 السيد األستاذ الدكتور/ ...........................................................
إسالم حسن عبد الخالق المدرس بكمية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية  /  ةالباحث

يان كجزء من إجراءات البحث والذي تخصص مناىج وطرق تدريس بتصميم ىذا االستب
  :وعنوان البحثإجراء البحث سوف تقوم بتجربتو حتي يتثني 

ستخدام التدريس المتمايز لمتغمب عمي صعوبات العزف عمي ألة اتمارين مقترحو ب
 األكورديون لطالب التربية الموسيقية

شكر وفائق ولسيادتكم جزيل ال تمرينكل  أسفليرجي من سيادتكم كتابة المالحظات 
 االحترام

 :)الدرس األول(أواًل : تمارين لضبط حركة المنفاخ 
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 : )الدرس الثاني( زر بين اليدينآثانيًا : تمارين الت
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 ثالثُا: تمارين الجانب التعبيري)الشده والخفوت (الدرس الثالث :

 

 
:داء المتقطع(، الدرس الرابعالممس في األداء )األداء المتصل واألرابعًا: تمارين   
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 خامسًا : صعوبة اداء الباصات الغير متتالية

 

 

 
 

 

 


