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أثر فاعمية استراتيجية التعميم المعكوس في تدريس مقرر الصولفيج العربي باستخدام 
 برنامج ميكروسوفت تيميز

 امل محمد توفيقد/ا.م.، د/عمي ممدوح محمد احمد

 مستخمص البحث:
عتبر الصولفيج العربي مف المواد التي مف السيؿ الممتنع التي يتخيؿ فييا ي

ولكنو عندما يؤدي بالفعؿ إي تدريب مف التدريبات  بسيولة،الطالب أنو يستطيع ادائيا 
المقررة عميو يجد بو صعوبة أو عدة صعوبات بدوف ارشاد مف االستاذ فيتعذر الطالب 

التي تجعمو ينجز في ىذه المادة،  اإلرشاداتفي االداء وذلؾ ألنو يحتاج الى بعض 
 ببعض،وعالقاتيا  الصولفيج بصفة عامة تعتمد عمى تخيؿ لإليقاعات والنغمات ومقرر

وتخيؿ المسافات المحنية واف كانت اكثر ثراًء في الصولفيج العربي لتنوع المقامات 
اف كثير الطالب لدييـ عدد مف ، وحيث المقامية واالنتقاالتوالضروب 

الصعوبات التي تواجييـ أثناء تدريس المقرر منيا فيـ واستيعاب المادة 
لتمريف بشكؿ صحيح والوقت غير وغناء المقاـ جنس اصؿ وفرع وغناء ا
مف لذلؾ يرى الباحث انو يمكف االستفادة  كافي لموصوؿ إلى أفضؿ نتيجة لممقرر

برنامج باستخداـ  الصولفيج العربي مقررفي تدريس  ـ المعكوسياستراتيجية التعم
عف طريؽ طرح الفيديوىات الخاصة بكؿ درس حتى تيسر عمى  تيميز ميكروسوفت

عاب المحتوى الخاص لكؿ درس مف الدروس الخاصة بالمادة قبؿ الطالب فيـ واستي
 طرحيا في قاعة الدرس.

 الصولفيج العربي، التدريس بالتعميـ المعكوس، ميكروسوفت تيميز الكممات الرئيسة:
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The impact of the effectiveness of the flipped learning strategy 

in teaching the Solfege Arabic course using Microsoft Teams 

program 

Summary:  

  The Solfege Arabic is one of the subjects that is easy and 

impossible in which the student imagines that he can perform it 

easily, but when he actually performs any of the exercises 

prescribed for him, he finds it difficult or several difficulties 

without guidance from the teacher, so the student is unable to 

perform because he needs some instructions that make him It is 

accomplished in this article, and solfege in general depends on 

imagining the rhythms and tones and their relationships to each 

other, and imagining the melodic distances, even if they are richer 

in the solfege Arabic due to the diversity of the maqams, forms 

and transitions. Since many students have a number of difficulties 

during the teaching of the course, including understanding and 

absorbing the subject and singing the denominator race origin and 

branch and singing the exercise correctly and time is not enough 

to reach the best result of the course, the researcher believes that 

the strategy of inverse education in teaching solfege Arabic can be 

used using Microsoft Teams program by putting forward videos of 

each lesson so as to make it easier for students to understand and 

understand the content of each lesson of the subject before put it 

in the classroom. 
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 مقدمة البحث:
يشيد العالـ نموا متزايد وتقدما عظيما في مجاؿ تقنيات االتصاؿ والمعمومات، 

مف مستخدمي ىذه التقنيات، ويسر الحصوؿ  مما يسر االتصاؿ السريع والمناسب لكثير
عمى المعمومات مف مصادر متعددة، بعد أف كانت المصادر مقصورة عمى العقوؿ 
وكتب المكتبات، فمنذ مطمع التسعينيات ونظرا لمتطورات التي حدثت في تقنيات 
 االتصاؿ والمعمومات، فقد بدأ استخداميا بشكؿ كبير مف قبؿ المؤسسات لتوفير التعميـ

مف ىذه التقنيات المتقدمة في عممية التعميـ وواحدة  (1) أو التدريب في مجاالت مختمفة،
والتعمـ تطبيؽ ميكروسوفت تيمز الذي أتاح إلقاء الدروس عف طريؽ اوف اليف فيو 
عبارة عف فصوؿ تعميمية منزلية يستطيع المعمـ التواصؿ مع تالميذه مف خاللو ، ولو 

حميؿ فيديوىات يمكف الطالب االطالع عمييا في أي مميزات عديدة مف ضمنيا ت
وقت، قبؿ بدأ الدرس حتى تمكف الطالب مف فيـ موضوع الدرس واألطالع عميو قبؿ 
البدأ فيو مما ييسر عمى المعمـ شرح المحتوى مف جانب والجانب األخر توفير الوقت 

ما دعا  وعمؿ بعض األنشطة داخؿ الدرس وىذا ما يسمى بالتعميـ المعكوس وىذا
 الصولفيج العربي مقررفي تدريس  ـ المعكوسياستراتيجية التعمالباحث إلى استخداـ 

 تيميز برنامج ميكروسوفتباستخداـ 

 العربيةالصولفيج العربي مف المواد األساسية في الموسيقى  مقررأف  ىنا فنجد
ومعرفة  المختمفة،تيدؼ إلى تنمية قدرات الطالب عمى التميز بيف األصوات التي 

المسافات المحنية، والقفزات واإليقاعات وطابع كؿ مقاـ والخاليا المحنية الموجودة بو 
  (2) .اداؤىا)االجناس( وكيفية 

عتبر الصولفيج العربي مف المواد التي مف السيؿ الممتنع التي يتخيؿ فييا ي
ف التدريبات ولكنو عندما يؤدي بالفعؿ إي تدريب م بسيولة،الطالب أنو يستطيع ادائيا 

المقررة عميو يجد بو صعوبة أو عدة صعوبات بدوف ارشاد مف االستاذ فيتعذر الطالب 
                                                

وزارة  التربية،رسالة  ،ومتطمباتو فوائده اإللكتروني ـالتعم (.2006) .سالـ بف داود ،الحمداني - 1
 .2ص .عمافالتربية والتعميـ، سمطنة 

الصولفيج الغنائي العربي مف خالؿ بعض المؤلفات  مرينات مبتكرة لتنمية.(2008).فيد ،الفرس - 2
 .251.صدراسات وبحوث ، مصر –، مجمة عمـو وفنوف 4، ع 20اآللية  ، بحث منشور ، مج
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في االداء وذلؾ ألنو يحتاج الى بعض األرشادات التي تجعمو ينجز في ىذه المادة، 
 ببعض،الصولفيج بصفة عامة تعتمد عمى تخيؿ لإليقاعات والنغمات وعالقاتيا  ومقرر

حنية واف كانت اكثر ثراًء في الصولفيج العربي لتنوع المقامات وتخيؿ المسافات الم
 (1) .المقاميةوالضروب واإلنتقاالت 

 مشكمة البحث: 
مف خالؿ تدريس الباحث لمقرر الصولفيج العربي لمفرقة األولى وجد اف 

مف الصعوبات التي تواجييـ أثناء تدريس المقرر منيا فيـ  كثيرالطالب لدييـ 
واستيعاب المادة وغناء المقاـ جنس اصؿ وفرع وغناء التمريف بشكؿ صحيح والوقت 

مف لذلؾ يرى الباحث انو يمكف االستفادة  غير كافي لموصوؿ إلى أفضؿ نتيجة لممقرر
برنامج باستخداـ  ربيفي تدريس مادة الصولفيج الع ـ المعكوسياستراتيجية التعم

عف طريؽ طرح الفيديوىات الخاصة بكؿ درس حتى تيسر عمى  تيميز ميكروسوفت
الطالب فيـ واستيعاب المحتوى الخاص لكؿ درس مف الدروس الخاصة بالمادة قبؿ 

 طرحيا في قاعة الدرس.
 : أهداف البحث

 ييدؼ ىذا البحث إلى
 التعرؼ عمى استراتيجية التعميـ المعكوس. .1
 االستفادة مف تطبيؽ ميكروسوفت تيميز في تدريس مقرر الصولفيج العربي. .2
 مقررفي تدريس  ـ المعكوسياستراتيجية التعمالتعرؼ عمى مدى فاعمية  .3

 .تيميز برنامج ميكروسوفتباستخداـ  الصولفيج العربي
 همية البحث:أ

في تدريس  ـ المعكوسياستراتيجية التعممف االستفادة  في تكمف أىمية البحث 
 .تيميز برنامج ميكروسوفتباستخداـ  الصولفيج العربي مقرر

                                                

 في المنيج العربي الصولفيج صعوبات عمى لمتغمب مقترحة طريقة.(2008)إبراىيـ.أمؿ ، احمد - 1
بحث منشور ، كمية التربية النوعية ، جامعة المنصورة  النوعية،  التربية كمية الثانية الفرقة عمى المقرر
 لمواجية العربي والوطف في مصر النوعي التعميـ تطوير ) الثالث السنوي العممي ، )المؤتمر 2، مج

 .987.صمصر -  إستراتيجية رؤى . العولمة في عصر العمؿ سوؽ متطمبات
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 فروض البحث:
 فروؽ ذات داللو إحصائية بيف متوسط درجات أداء الطالب دال توج -

 .االختبار القبميوالضابطة( في  ة)المجموعة التجريبي
)المجموعة  فروؽ ذات داللو إحصائية بيف متوسط درجات أداء الطالبوجد ت -

  لصالح المجموعة التجريبية االختبار البعديفي  والضابطة( ةالتجريبي
الصولفيج العربي باستخداـ  مقرراستراتيجية التعميـ المعكوس في تدريس اف  -

 له فاعمية برنامج ميكروسوفت تيميز
 . الفرقة األولى – الصولفيج العربي مقرر: حدود البحث
الوصفي والتجريبي ذو المجموعتيف )التجريبية يتبع ىذا البحث المنيج : منهج البحث

 والضابطة(.
 ادوات البحث:

 االختبار التحصيمي القبمي. -
  تطبيؽ ميكروسوفت تمييز. -
 الفيديوىات المُعدة مف قبؿ الباحث. -
 االختبار التحصيمي البعدي. -

 25مجموعة تجريبو وعددىـ )التالي طالب وطالبة عمى النحو  50 عينة البحث:
 (.طالب وطالبة 25طالب وطالبة، مجموعة ضابطة 

 مصطمحات البحث:
مصطمح عسكري يقصد بو فف استعماؿ اإلمكانيات المتاحة بطريقة  : ىياالستراتيجية

 (1) المرجوة مثمى، تحقيؽ األىداؼ
 (:Flip teachingالتعميم المعكوس )

المعمـ  قمب مياـ التعميـ بيف الصؼ والبيت، بحيث يقوـ وىو عبارة عف
باستغالؿ التقانات الحديثة واالنترنت إلعداد الدرس، عف طريؽ شريط مرئي فيديو، 
                                                

عالـ الكتب  .1استراتيجيات التعميـ والتعمـ النظرية والتطبيقية. ط  .(2008).السميتي، فراس - 1
 .10ص .ف. األردعماف الحديث.
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ومف ثـ يقوـ بأداء النشاطات التي كانت  ،شرح المعمـ في المنزؿ الطالب عمىليتطمع 
شرح المعمـ في المنزؿ، ومف ثـ  مما يعزز فيمو لممادة مفروضة منزلية في الفصؿ. 

 (1) "دقيقة وبضورة عممي مفروضة بشكؿيقوـ بأداء النشاطات التي كانت 

 :(Microsoft Teamsميكروسوفت تيميز ) تطبيق
نظاًما أساسًيا موحًدا لالتصاؿ والتعاوف يجمع بيف  مايكروسوفت تيمز عديُ 

وتخزيف الممفات )بما في ذلؾ الدردشة المستمرة في مكاف العمؿ واجتماعات الفيديو 
التعاوف في الممفات( وتكامؿ التطبيقات. تتكامؿ الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب 

 (2) .365مايكروسوفت أوفيس  اشتراؾ
 (:Solfege Arabic)العربي الصولفيج 

ىو نوع مف الدراسات الصوتية تتضمف في تدريسيا القراءة الموسيقية  
إما  وترديدىا،والصولفيج يكسب الطالب القدرة عمى قراءة وكتابة النوتة الموسيقية 

وبالتدريب الصولفائي تتـ العممية األولية واألساسية في بناء وتنمية  بالكتابة،بالغناء أو 
 (3) .اإلحساس

 
 
 
 
 

                                                

 (Flipped Learning) أثر استخداـ استراتيجية التعميـ المعكوس(. 2022غالب حسيف العظامات. ) - 1
مجمة  .الجغرافياالتحصيؿ الدراسي لدى طالب الصؼ السادس األساسي واتجاىاتيـ نحو تعمـ في 

 .28، ص(3)1 ,التدريسالمناىج وطرؽ 

2- https://ar.wikipedia.org/wiki/مايكروسوفت_تيمز 
. دراسة مقارنة تحميمية لثالث طرؽ أمريكية حديثة لمصولفيج (2000) تادرس.يعقوب، ماجد  -3

كمية  الموسيقية،المؤتمر العممي السادس )الموسيقى في األلفية الثالثة( كمية التربية  (،)تدريب سمع
 .399ص القاىرة. حمواف،جامعة  الموسيقية،التربية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3_365
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3_365
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 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث 
 دراسات خاصة بالتعميم المعكوس:

" لتعميم المعكوستصور مقترح الستخدام استراتيجية "التعّمم  الدراسة األولى بعنواف "
 (1)" النوعية بالكمياتبعض مهارات العزف عمى آلة البيانو 

ىدفت تمؾ الدراسة إلى تحسيف التحصيؿ المعرفي المرتبط بالميارات الالزمة 
لمعزؼ الجيد عمى البيانو تنمية بعض الميارات الالزمة لموصوؿ لألداء الجيد عمى 

 .تجريبيوال البيانو. وقد اتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي
تنمية مهارات إنتاج المواقع  في المعكوسأثر نمط التعمم  بعنواف " الثانيةالدراسة 

 (2)" االبتدائيةالتعميمية لدى تالميذ المرحمة 

االرتقاء بمستوي األداء المياري لدي طالب المرحمة  ىدفت تمؾ الدراسة إلى
وتمثمت  المعكوسفي ميارات إنتاج المواقع التعميمية مف خالؿ توظيؼ التعمـ  االبتدائية

في تنمية الجانب المعرفي لميارات إنتاج  المعكوسعف فاعمية التعمـ  شؼكالفي 
، الجانب الميارى لميارات إنتاج المواقع االبتدائيةالمواقع التعميمية لطالب المرحمة 

 .والشبو تجريبي المنيج الوصفيوقد اتبعت ىذه الدراسة  التعميمية
 
 
 
 

                                                

" لتعميـ بعض المعكوس(. تصور مقترح الستخداـ استراتيجية "التعّمـ 2022مروه. ) الجمؿ، - 1
 (،43)8مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية،  عية.النو  بالكمياتميارات العزؼ عمى آلة البيانو 

 .1797ص

(. أثر نمط التعمـ 2022أبوبکر، صالح الديف صالح، ايماف، يوسؼ، محمد. ) محمد، - 2
. مجمة البحوث في االبتدائيةميارات إنتاج المواقع التعميمية لدى تالميذ المرحمة  تنمية في المعكوس

 .(40)8مجاالت التربية النوعية، 
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في بيئة التعمم المدمج القائمة  اإللكترونيأثر استخدام الدعم  بعنواف " الثالثةالدراسة 
 تكنولوجياعمى التحصيل المعرفي وبقاء أثر التعمم لدى طالب  المعكوسعمى الفصل 

 (1)"التعميم بجامعة جنوب الوادى

االرتقاء بمستوي األداء المياري لدي طالب المرحمة  ىدفت تمؾ الدراسة إلى
وتمثمت  المعكوسفي ميارات إنتاج المواقع التعميمية مف خالؿ توظيؼ التعمـ  االبتدائية

في تنمية الجانب المعرفي لميارات إنتاج  المعكوسعف فاعمية التعمـ  شؼكالفي 
الميارى لميارات إنتاج المواقع ، الجانب االبتدائيةالمواقع التعميمية لطالب المرحمة 

 .والشبو تجريبي وقد اتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التعميمية
 العربي: دراسات خاصة بمادة الصولفيج 

طريقة مقترحة لتحسين الغناء الصولفائي باستخدام الضروب الدراسة األولى بعنواف:" 
  (2)العربية"

 +غنائية صولفائية تستخدـ ضروبىدفت تمؾ الدراسة إلى ابتكار تدريبات 
وترغيب الطالب في الغناء الصولفائي باستخداـ  الغربية،عربية ليا مثيؿ في الموازيف 

 .التحميمي الوصفيوقد اتبعت ىذه الدراسة المنيج  العربية.الضروب 
 خالل من العربي الغنائي الصولفيج لتحسين مبتكرة تمريناتالدراسة الثانية بعنواف: " 

 (3)المؤلفات اآللية " بعض
ىدفت تمؾ الدراسة إلى تحسيف الصولفيج الغنائي العربي لدى طالب كمية 
التربية األساسية بدولة الكويت عف طريؽ ابتكار تمرينات غنائية مستوحاة مف بعض 

 .التحميمي الوصفيالقوالب اآللية. وقد اتبعت ىذه الدراسة المنيج 
                                                

(. أثر استخداـ الدعـ اإللکتروني في بيئة التعمـ المدمج 2019محمد أبوالمجد، أحمد حممي. ) - 1
القائمة عمى الفصؿ المعکوس عمى التحصيؿ المعرفي وبقاء أثر التعمـ لدى طالب تکنولوجيا التعميـ 

 الجزء) ايتکنولوج 22)العدد 5بجامعة جنوب الوادى. مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية، 
 .الخامس((

. طريقة مقترحة لتحسيف الغناء الصولفائي باستخداـ (2002)السالنكمي، كريمة عمي كماؿ.  - 2
 ، مصر ،. وفنوف عمـو ، "مجمة4الضروب العربية، بحث منشور، ع

 بعض خالؿ مف العربي الغنائي الصولفيج لتحسيف مبتكرة . تمرينات2008الفرس، فيد.  - 3
 مصر ،. ،وفنوف عمـو ، "مجمة4المؤلفات اآللية، بحث منشور، ع
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في  العربي الصولفيج صعوبات عمى لمتغمب مقترحةطريقة الدراسة الثالثة بعنواف: " 
 (1)"  النوعية التربية كمية الثانية الفرقة عمى المقرر المنهج

بناء نموذج التصميـ التعميمي المقترح يعتمد عمى ىدفت تمؾ الدراسة إلى  
التعرؼ عمى أثر بيئة الفصؿ ، و التفصيمية()الموجزة /  اإللكترونيةالدعامات  نمطي

القائمة عمى الدعامات الموجزة عمى تحصيؿ الجانب المعرفي وبقاء اثر  المعكوس
القائمة عمى  المعكوسالتعرؼ عمى أثر بيئة الفصؿ ، و التعميـ تكنولوجياالتعمـ لطالب 

 تكنولوجياالدعامات التفصيمية عمى تحصيؿ الجانب المعرفي وبقاء اثر التعمـ لطالب 
 .التحميمي الوصفييج وقد اتبعت ىذه الدراسة المن .التعميـ

 اإلطار النظري 
 أواًل التعميم المعكوس

 المعكوس التعميم استراتيجية مفهوم
والتي تعتبر  لممتعمـالحديثة  األنماطالمعكوس مف  التعميـ استراتيجيةتعد  

خػارج الحصة  لمطمبةيتـ التدريس  خالؿ ىذا النمطالمدمج، مف  لمتعمـتطور طبيعي 
فيشاىد الطالب  عمى اإلنترنتالتي توضع  التعميميةالفيػديو  ممفاتخالؿ الصفػية مف 

 (2) الفيديوىات في البيت ليفيـ المفاىيـ واألفكار.

 دواعى استخدام التعمم المقموب
تجعمنا نتحوؿ  التي االسبابوجود عديد مف  ( Smith,Fulton)كؿ مف  يري  

توظيؼ التي في  األسبابوتتمثؿ ىذه  المعكوسمف التعمـ التقميدي إلي التعمـ 

                                                

 في المنيج العربي الصولفيج صعوبات عمى لمتغمب . طريقة مقترحة(2008)إبراىيـ. أحمد، أمؿ - 1
كمية التربية النوعية جامعة  ،2النوعية، بحث منشور، مج التربية كمية الثانية الفرقة عمى المقرر

 لمواجية العربي والوطف في مصر النوعي التعميـ تطوير) الثالث السنوي العممي المنصورة المؤتمر
 مصر. – إستراتيجية رؤى .العولمة في عصر العمؿ سوؽ متطمبات

(. تصور مقترح الستخداـ استراتيجية "التعّمـ المعکوس" لتعميـ بعض 2022مروه. ) الجمؿ، - 2
 (،43)8مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية،  ية.ميارات العزؼ عمى آلة البيانو بالکميات النوع

 .1776ص
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التعرؼ عمى صعوبات و مف مصادر متنوعة، ات التكنولوجيا في التعميـ، اكتساب الخبر 
 التعمـ لدي الطالب، زيادة تحصيؿ الطالب والمشاركة 

 ،ولياء األمور الدورات الدراسية، التحديث المستمر لمحتوي التعمـ، متابعة أاإليجابية
 (1) اضرة.االستخداـ األمثؿ في لوقت المح

 الختيار استراتيجية الالزمةالشروط 
 مالحظتيا.، يمكف سموكيةفي صيغة  األىداؼ التعميميةتحديد  -1
 .الطالب ايعرفو التقدير المبدئي لمدى ما  -2
 الدرس. أىداؼإتباعيا لتحقيؽ  لممعمـتحديد الخطوات التي يمكف  -3
 الدرس. أىداؼمعرفة مدى تحقيؽ الطالب   -4

 المعكوس  التعممفي  التعمم خطوات
قبػؿ الحصػة الصػفية فػي  المعمـ ويمػي الػذي وضػعمالطالب الفيػديو التع يشاىد -1

  .البيت
  .لمفيديو مشاىدتو خالؿ واألسئمة مفحظات اليدوف الطالب الم -2
 عوتطبيػؽ النشػاطات م األسئمةعػف  اإلجابةليتـ  اساسي بفيـيحضر الطالب  -3

 (2) .المعمـ
 ثانيًا الصولفيج العربي

 العربيمفهوم الصولفيج 
" ىي أصوؿ الغناء وعناصر solfegeكممة صولفيج في المغة الفرنسية " 

" تعني التدريبات solfeggioالموسيقى ونظرياتيا وكيفية التدويف ، وبالمغة اإليطالية "
الصوتية بما تحتويو مف إيقاع ولحف وتظميؿ موسيقى لخدمة الغناء ، وكاف الصولفيج 

                                                

(. أثر نمط التعمـ 2022أبوبکر، صالح الديف صالح، ايماف، يوسؼ، محمد. ) محمد، - 1
. مجمة البحوث في االبتدائيةفى تنمية ميارات إنتاج المواقع التعميمية لدى تالميذ المرحمة  المعكوس

 .1095ص (،40)8مجاالت التربية النوعية، 
" لتعميـ بعض المعكوس(. تصور مقترح الستخداـ استراتيجية "التعّمـ 2022مروه. ) الجمؿ، - 2

 (،43)8مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية،  النوعية. بالكمياتميارات العزؼ عمى آلة البيانو 
 . 1797ص
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في القرف السابع عشر في إيطاليا ىو غناء تماريف لحنية بدوف كممات أو حروؼ 
صولفائية ، أما في فرنسا حيث تـ ازدىاره في نياية القرف الثامف عشر اىتموا بالتركيز 

لصولفيج في معاىدىا الموسيقى كمادة تعمـ ميارات وأساسيات الموسيقى عمى تدريس ا
بيذه المادة في القرف العشريف حتى يومنا ىذا في جميع   االىتماـالعامة ،  وقد زاد 

العربية ، وتعددت طرؽ تدريسيا فيى  الدوؿ المتقدمة وايضًا في مصر وبعض الدوؿ
النوتة الموسيقية وترديدىا عف طريؽ  التي تكسب الطالب القدرة عمى قراءة وكتابة

 (1).القراءة أو الغناء أو الكتابة
 المبادئ األساسية لغناء تمرين صولفائي.

 التعرؼ عمى المقاـ المصاغ منو التمريف. .1
 التعرؼ عمى الميزاف والوحدة المستعممة. .2
 القاء نظرة سريعة عمى اإليقاعات المكونة التمريف ومحاولة اداءىا. .3
 التمريف صولفائيًا.قراءة  .4
غناء المقاـ صعودًا وىبوطًا لإلحساس بنغماتو والخاليا المحنية المكونة لو  .5

 األجناس.
غناء التمريف الصولفائي مع استخداـ إشارة الميزاف المصاغ منو أو المصاحبة  .6

  (2) اإليقاعي.بالضرب 
 اإلطار التطبيقي لمبحث:

 تماـإل التجريبيفي ضوء طبيعة البحث تـ استخدـ المنيج الوصفي والمنيج  
فى دراسة  الوصفيحيث تـ استخداـ المنيج  النتائج،اجراءات البحث والحصوؿ عمى 

                                                

مقارنة تحميمية لثالث طرؽ أمريكية حديثة لمصولفيج  ةدراس (.2000). تادرسيعقوب، ماجد  - 1
)تدريب سمع(، المؤتمر العممي السادس )الموسيقى في األلفية الثالثة( كمية التربيو الموسيقية، كمية 

 .758ص القاىرة. حمواف،جامعة  الموسيقية،التربية 
مبتكرة لتنمية الصولفيج الغنائي العربي مف خالؿ بعض  تتمرينا (.2008). فيدالفرس،  - 2

 مصر. وبحوث،دراسات  –، مجمة عمـو وفنوف 4، ع 20مج منشور،المؤلفات اآللية، بحث 
 .256ص
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والدراسات السابقة، والمنيج التجريبي فى بناء واستخداـ  والبحوث البيانات وتحميؿ
       .المعالجة التجريبية لمبحث

 يم التجريبيالتصم
التصميـ التجريبي لمبحث: مخطط التصميـ التجريبي ذا  التالي يوضح جدوؿ 

 والضابطة المجموعتيف التجريبية

القياس  المجموعات
القياس  المتغير التابع المتغير المستقل القبمي

 البعدي

المجموعة 
 التجريبية

- 

استراتيجة التعمـ 
المعكوس 

باستخداـ تطبيؽ 
ميكروسوفت 

 تيميز

المحصمة 
المعرفية وكفاءة 

 التعميـ

- 

المجموعة 
 الضابطة

 - التعمـ التقميدي -

 (1جدول رقم )

 أدوات البحث:
خالؿ الشير األوؿ مف الدراسة قاـ الباحث بتدريس مادة : اواًل األختبار القبمي

الصولفيج العربي بالطريقة التقميدية حتى يتثنى قياس مستوى الطالب لمعرفة تكاؼء 
 المجموعتيف التجريبية والضابطة.

تـ بناء األختبار القبمي وقد شمؿ مقاـ العجـ عشيراف وخمسة تماريف عمى نفس  -
  المقاـ بجانب إيقاع )الدويؾ، المصمودي الصغير(

تـ تدريب المجموعة التجريبية مف قبؿ الباحث عمى تطبيق ميكروسوفت تيميز: ثانيًا 
 استخداـ التطبيؽ 
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: تـ اعداد الفيديوىات التعميمية الخاصة بمادة الصولفيج الفيديوهات التعميميةثالثًا 
اإلطالع عمييا قبؿ  حتى يتمكف الطالب العربي ورفعيا عمى تطبيؽ ميكروسوفت تيميز

 وقد كانت عمى النحو التالي:كؿ درس 
 فيديوهات خاصة بمقام الراست

رقم 
 الفيديو

عنوان 
 الهدف الفيديو

1 
مقاـ 

 الراست

 )التعرؼ عمى تكويف مقاـ الراست )جنس األصؿ وجنس الفرع 
 )التعرؼ عمى غناء جنس األصؿ )راست عمى راست 
 )التعرؼ عمى غناء جنس الفرع )راست عمى النوا 
 )التعرؼ عمى غناء الفرع في اليبوط )جنس نياوند عمى النوا 
  ًالتدريب عمى غناء المقاـ صعودًا وىبوطا 

2 
التمريف 

 األوؿ
  التدريب عمى غناء تتابع اربع نغمات 
  التدريب عمى غناء تتابع مسافة الثالثة صعودًا وىبوطًا 

3 
التمريف 

 الثاني

  التدريب عمى غناء تتابع ثالث نغمات 
  التدريب عمى غناء تتابع مسافة الثانية صعودًا وىبوطًا 
 .التدريب عمى أداء التمريف بإيقاع الفالس 

4 
التمريف 
 الثالث 

 .التدريب عمى غناء نغمة العجـ بداًل مف نغمة األويج 
 استيعاب مقاـ راست صعودًا وىبوطًا استعراض نغمات االربيج لمقاـ الراست 
 التدريب عمى غناء المسافة الثانية والثالثة والرابعة في مقاـ الراست 

5 
التمريف 

 الرابع

  ًالتدريب عمى غناء نغمات المقاـ صعودًا وىبوطا 
  عمى غناء المسافة الثالثةالتدريب 
 التدريب عمى غناء نغمتي العجـ واألويج 

6 
التمريف 
 الخامس

 التدريب عمى تأخير النبر باستخداـ الرباط 
 التدريب عمى التتابع مع تثبيت الدرجة األساسية 
 التدريب عمى المسافات المتباعدة 
 التدريب عمى أداء التمريف بإيقاع الدويؾ 

 (2جدول رقم )
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 فيديوهات خاصة بمقام البياتي
رقم 
 الفيديو

عنوان 
 الفيديو

 الهدف

7 
مقاـ 
 بياتي

 )التعرؼ عمى تكويف مقاـ البياتي )جنس األصؿ وجنس الفرع 
 )التعرؼ عمى غناء جنس األصؿ )بياتي عمى الدوكاه 
 )التعرؼ عمى غناء جنس الفرع )نياوند عمى النوا 
  ًالتدريب عمى غناء المقاـ صعودًا وىبوطا 

8 
التمريف 

 األوؿ
  التدريب عمى غناء تتابع اربع نغمات 
 التدريب عمى نغمة السيكاه ونغمة العجـ 

9 
التمريف 

 التدريب عمى غناء تتابع اربع نغمات صعودًا وىبوطاً   الثاني

10 
التمريف 
 الثالث 

 التدريب عمى أداء األربيج 
 التدريب عمى أداء جنس راست عمى النوا 
  التتابع المحني في مقاـ البياتيالتدريب عمى أداء 

التمريف  11
 الرابع

 التدريب عمى أداء جنس بياتي عمى الدوكا 
 التدريب عمى أداء جنس راست عمى النوا 
 التدريب عمى أداء التمريف بإيقاع دارج 
 التدريب عمى مسافة ثانية وثالثة ورابعة 

12 
التمريف 
 الخامس

 التدريب عمى أداء جنس حجاز عمى النوا 
 التأكيد عمى غناء مسافة الرابعة والخامسة 
 التدريب عمى غناء التتابع المحني الصاعد 

 (3جدول رقم )

 رابعًا اإلختبار البعدي
قاـ الباحث باختبار المجموعتيف التجربية والضابطة لموقوؼ إلى النتائج  
 وتحميميا.
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 نتائج البحث
لمحصوؿ عمى النتائج  SPPSاستخدـ الباحث برنامج التحميؿ اإلحصائي  -

 الفروض. مف صحة لمتحقؽ
 الفرض األول

لمتأكد مف تكاؼء العينتيف في المستوى التحصيمي لمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ و 
 انو:

 فروؽ ذات داللو إحصائية بيف متوسط درجات أداء الطالب دال توج -
 .االختبار القبميوالضابطة( في  ة)المجموعة التجريبي

قيمة تـ مقارنة درجات أفراد مجموعتي البحث في التطبيؽ القبمي، ثـ حساب  
(T Test) تـ حساب الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد مجموعتي البحث في  دوق

 التاليالنتائج التي يوضحيا الجدوؿ  إلىاختبار التحصيؿ المعرفي البعدي لمتوصؿ 

األختبار 
التحصيمي 

 القبمي

مجموعة 
 البحث

 ع
المتوسط 
 الحسابي

األنحراؼ 
 المعياري

 )ت(
مستوى 
 الداللة

 1.958 8.80 25 التجريبية
(- 0.72) 

0.753 
 1.951 8.84 25 الضابطة غير دالة

 (5)جدول رقم 
( نجد التالي أف المتوسط الحسابي 5يتضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

 (8.84لممجموعة الضابطة ىو )(، والمتوسط الحسابي 8.80لممجموعة التجريبية ىو )
ىو يمثؿ أف العينتيف متساويتيف في التحصيؿ المعرفي واألدائي لالختبار وبعد حساب 

وىي قيمة غير دالة  (0.753)( عند مستوى داللة 0.72 -)وىي  (T Test)قيمة 
ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف متوسط وىذا ما يبيف صحة الفرض األوؿ وىو 

 .أداء الطالب )المجموعة التجريبية والضابطة( في االختبار القبميدرجات 
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 الفرض الثاني
توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف  وىو: الثانيلمتحقؽ مف صحة الفرض و  

 االختبار البعديمتوسط درجات أداء الطالب )المجموعة التجريبية والضابطة( في 
 .لصالح المجموعة التجريبية

قيمة ، ثـ حساب البعديتـ مقارنة درجات أفراد مجموعتي البحث في التطبيؽ  
(T Test) تـ حساب الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد مجموعتي البحث في  دوق

 التاليالنتائج التي يوضحيا الجدوؿ  إلىاختبار التحصيؿ المعرفي البعدي لمتوصؿ 

األختبار 
التحصيمي 

 القبمي

مجموعة 
 ع البحث

المتوسط 
 الحسابي

األنحراؼ 
 )ت( المعياري

مستوى 
 الداللة

 1.440 17.64 25 التجريبية
(5.469) 

0.01 
 1441 13.65 25 الضابطة دالة

 (6)جدول رقم 
( نجد التالي أف المتوسط الحسابي 6يتضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

لممجموعة الضابطة ىو (، والمتوسط الحسابي 17.64لممجموعة التجريبية ىو )
ىو يمثؿ أف العينة التجريبية أعمى في مستوى التحصيؿ المعرفي واألدائي  (13.65)

عند  (5.469)وىي  (T Test)قيمة وبعد حساب  ،لالختبار مف العينة الضابطة
توجد  وىي قيمة دالة وىذا ما يبيف صحة الفرض الثاني وىو (0.01)مستوى داللة 

فروؽ ذات داللو إحصائية بيف متوسط درجات أداء الطالب )المجموعة التجريبية 
 البعدي لصالح المجموعة التجريبيةوالضابطة( في االختبار 

 الفرض الثالث
اف استراتيجية التعميـ المعكوس في  وىو: الثالثلمتحقؽ مف صحة الفرض و  

 .ميكروسوفت تيميز لو فاعميةتدريس مادة الصولفيج العربي باستخداـ برنامج 
ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ استخداـ معادلة بالؾ لنسبة الكسب المعدؿ وىو 

بعدي لممجموعة  –عف طريؽ قياس فروؽ المتوسطات لالختبار القبمي 
 التجريبية كما يوضح الجدوؿ التالي
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المجموعة 
 التجريبية

 ع األختبار
المتوسط 
 الدرجة النيائية الحسابي

كسب نسبة ال
 المعدؿ

 القبمي
25 

8.80 
20 1.23 

 17.60 البعدي
 (7)جدوؿ رقـ 

أف نسبة الكسب المعدؿ تساوي ( 1رقـ )والشكؿ  (7رقـ ) يتضح مف الجدوؿ
لذلؾ  (1.2 – 2وىي قيمة تقع في المدى الذي حدده بالؾ بيف القيمتيف ) (1.23)

فيي دالة إحصائيًا وتشير إلى ارتفاع درجات الطالب في االختبار البعدي مما يدؿ 
اف استراتيجية التعميـ المعكوس في تدريس مادة عمى صحة الفرض الثالث إال وىو 

 .له فاعميةالصولفيج العربي باستخداـ برنامج ميكروسوفت تيميز 
 

 
 (1)الشكل رقم 

متوسط درجات الطالب لممجموعة التجريبية أف ( 1رقـ )يتضح مف الشكؿ و 
( وىذا مما يدؿ 17.6وقد ارتفع في االختبار البعدي ) (8.8في االختبار القبمي ىو )

عمى فاعمية البرنامج ومدى أىمية التعميـ المعكوس في التدريس ومما يسيـ في 
 التحصيؿ المعرفي واألدائي أثناء فترات الدراسة.
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 توصيات البحث:
عامة  يةمف استراتيجية التعميـ المعكوس في تدريس مواد الموسيقاالستفادة  -

 .والموسيقى العربية خاصة
فترات الدراسة مما يسيـ  أثناءاالىتماـ بعمؿ فيديوىات تعميمية بشكؿ متواصؿ  -

 في استيعاب المواد واإلنجاز لالستفادة مف وقت الدرس وزيادة عدد األنشطة.
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