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  ُملخص
ھدفت الدِّراسة التَّعرُّف إلى العزف على آلة البيانو واتجاھات طلبة الُموسيقا نحوھا في قسم 
العلوم الُموسيقية في كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية، ولتحقيق ھدف الدراسة 

نحو العزف على آلة البيانو والذي قام بتصميمھا  االتجاھات ستبانة مقياساستخدم الباحث ا
وتحكيمھا من قبل عدد من الُمحكمين في كليَّات الفُنون الجميلة في جامعة اليرموك، والجامعة 
ن المقياس من  األردنية في المملكة األردنية الھاشمية،  وجامعة النجاح الوطنية في فلسطين وتكوَّ

ت وأربعين فقرة من نوع االختيار من ُمتعدِّد، وبعد جمع البيانات عالج الباحث ثالثة مجاال
زمة اإلحصائية  حيث الُمتوسطات الحسابية، والنِّسب ) SPSS(المعلومات باستخدام برنامج الرُّ

ُوجود فُروق ذلك داللة إحصائية : المئوية، واالنحراف المعياري، وأظھرت الدراسة النتائج اآلتية
بين الُمتوسطات الحسابية والنِّسبة المئوية واالنحراف المعياري ) α = 05,.(ستوى الدَّاللة عند مُ 

، وھذا )٠٫٣٤(، وانحراف معياري )٣٫٩٥(حيث أتى مجال طبيعة المادة وخصائصھا بُمتوسط 
يدّلً على ُمستوى اتجاھاٍت ُمرتفٍع نحو طبيعة المادة وخصائصھا، بينما في مجال قيمة المادة 

، وھذا يدلُّ على ُمستوى ُمرتفٍع جداً )٠٫٤٦(، وانحراٍف معياريٍّ )٣٫٩٦(ھميَّتھا أتى بُمتوسط وأ
ا في مجال االستمتاع في المادة فقد أتى بُمتوسط  ، )٣٫٩٧(نحو قيمة المادة وأھميَّتھا،  وأمَّ

وأوصى  ، ھذا يدلُّ على ُمستوى ُمرتفٍع نحو االستمتاع في المادَّة،)٠٫٥٩(وانحراف معياري 
ز  الباحث إلى مزيداً من االھتمام في تدريس آلة البيانو ووضع مساقات أُخرى اختيارية تُعزِّ
ً  في صقل الذَّوق  ً وتھذيبيا دراسة الطلبة لھا، إذ أنَّ آلة البيانو ھي اآللة األولى في التعامل تربويا

  .العام  لدى الطَّلبة في المدارس والجامعات
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Abstract 
This study aimed at knowing the performance of music students in 

playing the piano instrument and their attitudes towards the instrument it 
self at the Department of Music Sciences at the College of Fine Arts at 
An-Najah National University. To achieve the goals of the study, the 
researcher used a musical attitude scale that he designed to measure the 
level of music students’ attitudes towards playing the piano instrument. 
This scale was assessed by qualified musicians at the Colleges of Fine 
Arts at Al-Yarmouk University and Jordan University in Jordan, and at 
An-Najah National University in Palestine. This scale is divided into 
three domains and forty items of multiple choice. In answering the 
questions of the study and testing his hypotheses, the researcher 
employed the (SPSS) by using the following statistical analysis tools: the 
mean, percentage, and standard deviation. The results of statistical 
analyses were as follows: First: There were statistical significant 
differences at (α = 0,05) between the mean, percentage, and standard 
deviation. The benefit of the nature of the subject of music domain, 
comes out with a mean of (3,95), standard deviation (0,34). That means 
there is a high level of attitude towards the nature of the subject. The 
second domain of importance and value of the subject comes out with a 
mean of (3,95), and standard deviation of (0,46). That manes there is a 
high level of attitude towards that, and the third domain of enjoying the 
subject, comes out with mean of (3,97), standard deviation of (0,59) that 
means a high level towards that. In view of the above results, the 
researcher recommends to give more attention to teaching playing the 
piano instrument; he also suggests adding more elective courses to 
support the same field especially the piano which can also improve the 
general musical sense of students in schools and universities.  

 
  راسةالدَّ  قدمةمُ 

، ومھما كانت بيئته زمان ومكان اإلنسان في أيِّ  مارسهيُ  زاً ميَّ مُ و اً فريداطاً شنوسيقا المُ مثل تُ 
، حترفٍ أو مُ  ، ھاويٍ مارسمُ  ؤدٍّ أو كمُ  ستمعٍ مُ ك ، سواءً قافيواالقتصادي والثَّ  ه االجتماعيستواومُ 
أدوارھا منذ  نسان بمختلفمن حياة اإل كبيرٍ  جزءٍ  عن رعبِّ وسيقا تُ فالمُ ، خرينلآل كٍ شارأو مُ  نفردٍ مُ 
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ً كل الوسائل المُ ، مُ مماتهمولده وإلى   ف من أبسطھا وأسھلھاساليب تختلأوب ،له تاحةستخدما
  .راً وتعقيداً داًء إلى أكثرھا تطوُّ أو كالً وأيسرھا شَ 

دُّ تُ  اً ُمھَموسالمُ  ع ة اً يقا جانب داداً لرغب انوامت ي ا ةالفطريَّ ةالطبيعيَّ اإلنس ه لتَّ ف ن ذات ر ع عبي
ه إعياً وقادراً على أصبح وا أنْ  نذُ ، مُ ومشاعره وأحاسيسه ا حول ه واإل دراك م ه وكيان حساس بذات
ائن حيّ ، مُ وقات األخرىمخلعلى األرض بين ال ه كك أثِّ ر ومُ ؤثِّ ُم تفاعالً مع من حول يالحف( رت  ،ن

  .)٢٢ ، ص١٩٩٥

ا فالمُ ومن ھُ  يقا تُ ن دُّ وس اعداً قويَّعامالً مُ ع ه القُس ق التَّ اً ل ى تحقي ين واصل والتَّ درة عل اھم ب ف
ة شارات تحقيقه مھما االنسان وما حوله بالشكل الذي ال تستطيع الكلمات وال اإل ة ودقيق كانت بليغ

ً ومفھ ذلك كل الوسومة أحيانا ي يلائل ا، فھو يستخدم ل امت ق  تلكھ ا يُ لتحقي دم ا بِ إ ،ري ذي م صوته ال
ر، بتلو حكم فيه دون عناءٍ درة على التَّ القُ  أومن استخدامه، تعالى  نه هللامكَّ  ه حديكبي ه وتنغيم أو  ةً ن

 ً ً  وةً قُ ، غلظا ة في الدِّ ت غصوِّ مُ از من جھدرته ت قُ جلَّ بما حباه  أو ضعفا ة والرِّ اي م ق ال، ل ة والكم ق
ه أنَّ  ا ال شكَّ وممَّ ، خلوق آخرمَ يھبھا هللا تعالى لِ  ان مُ اال في ً جَّ ونسان ك ا يَّ ومُ  ھ  ةٍ بداعيَّإ بنزعاتٍ  راً س

يقا فنَّيجعل من المُ  دما حاول أنْ عن جماليةٍ  ً وس ه أُ  ا دهل ، وصناعة وقواعده وأسراره صوله وتقالي
  .)٢٢ ، ص١٩٩٥الحفني، ( ،مدن والحضارةه من التَّ جدانه وحظَّ وُ و فكره ارتقى ترتقي كلما

جارب فھم تلك التَّ مكن اريخ يُ طوات التَّ خُ  وسيقا على مرِّ بين اإلنسان والمُ  ومن تحليٍل للعالقة
رات المُ إلر اطوُّ ودرجات التَّ  يقيةنساني، والخب ي استطاع االنسان أنْ  وس وَّ  الت ايتط رِّ  ر بھ ى م  عل

ا بأ ختلفةالمُ وسيقية الت المُ يصنع اآل آالف السنين وأنْ  ى تطويرھ ى أْن  ةٍ ختلفمُ  شكالٍ ويعمل عل إل
يم  تتعلق االھتمام في إجراء دراساتٍ  ويرى الباحث أنَّ ، عاصروصلت إلى شكلھا المُ  في تعلم وتعل

ى اآلالت المُ  زف عل داً الع يقية وتحدي انووس ة البي ل  آل ر يجع ة يُ كثي ن الطلب وقبم ى  ن بشغفٍ ل عل
اء مُ دراستھا وليس من أجل إ اتنھ اقاتٍ  تطلب يَّ  مس ة ةٍ دراس م األكاديمي ً  ضمن خططھ  وُخُصوصا

دما اھدون عن احثين  يُش يمُ الب ة  نھتم ي دراس و ف اتھم نح ة،اتجاھ ذه اآلل ي  تكالوالُمش ھ الت
ً سھم التي تُ ناسبة مكنة والمُ لول المُ ة وضع الحُ واجھونھا وكيفيَّ يُ  وسيقي المُ ستواھم فع مُ في ر ايجابيا

اديمي اً  واألك اج  أنَّ وُخُصوص ة تحت ذه اآلل ىھ ر جُ  إل د كبي ي ھ وقُ ف ا يف ا وتعليمھ ة  أيّ  تعلمھ آل
رىأُ  انو إ إذْ  ؛خ ة البي د نَّ آل ىتعتم م عل ان عل ل األلح رابنط ( تقاب م  )Counter Pointالكنت وعل

ان ق األلح جام وتواف ارموني( انس اً ) Harmony الھ د اوُخُصوص ات عن زف المقطوع ام بع لقي
  .سامعھاسان يسمعھا أو حتى يتَ كل إنْ ؤثرة في قة والھادفة والمُ شوِّ تنوعة والمُ ختلفة والمُ المُ 

قص ض جوانب النَّ يعني استمرار بعراسة عدم القيام بمثل ھذه الدِّ  أنَّ لى شير الباحث إيُ وكما 
عور والشُّ  لبة،عامل مع الطَّ ة في التَّ يَّ رق التقليدواستمرار الطُّ  م والتعليم،علُّ عوبات التَّ مثل صُ 
االمتحان  عن ھذه اآللة والعزف عليھا فقط من أجل حاولة االبتعادومُ  ائم،وتر الدَّ والتَّ  بالخوف

 قص، وذلكناسبة لھذا النَّ لول المُ الحُ م قدِّ راسة سوف تُ الدِّ  والخالص منه، ويرى الباحث أنَّ 
ل إلى  بداعي ستوى اإلساعد على رفع المُ ة التي تُ ة الھادفيَّ جِ ھَ نْ المَ ة والعلميَّ  رقالطُّ بالتَّوصُّ

  .لبةالطَّ  لدى لة البيانوم وتعليم العزف على آفي تعلُّ غبة طويري والرَّ والتَّ 
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 شكلٍ ختلفة بِ بحاث في ميادين االتجاھات والمواضيع العلمية المُ ى حقل األنَ غِ  نا فإنَّ ومن ھُ 
وسيقية الت المُ وسيقا والعزف على اآلطلبة نحو المُ ات الھو عكس نقصھا في مجال اتجاھ عامٍّ 
عوراً ، وشُ وسيقيعليم المُ عدم تجاھل التَّ  ختلفةالمُ  عليمقول التَّ من الواجب على حُ  ختلفة لذلك فإنَّ المُ 

اتجاھات الطلبة نحو تعلم دراسة ھا، فقد ارتأى وسيقا وتعلممن الباحث بالمسؤولية نحو تعليم المُ 
  .ة البيانوالعزف على آل

  
  راسةشكلة الدِّ مُ 

تكامل للفرد من مو المُ وسيقا والعزف على آلة البيانو التي تعمل على النُّ ة المُ غم من أھميَّ بالرَّ 
عوبات التي يُواجھھا الطلبة في فإنَّ  ،ةقيَّ والُخلُ ة ة والعقليَّ فسيَّ سمية والنَّ جميع جوانب حياته الجِ  الصُّ

باإلجابة عن  صُ راسة تتلخَّ ُمشكلة الدِّ  لة تبقى عقبةٌ تحتاج إلى تذليل وأنَّ ة التَّعامل مع ھذه اآلكيفيَّ 
  :ئيسؤال الرَّ السُّ 

    ؟نحو العزف على آلة البيانو ما اتجاھات طلبة الموسيقا في جامعة النجاح الوطنية
  
  راسةت الدِّ رابرِّ مُ 

ر وسيقي ودورھا في سيْ المُ  ربويالتَّ  البيانو في الحقل آلةة أھميَّ  نْ مِ  الدراسةة تأتي أھميَّ 
 والدراسةالحظ في ميدان العمل ، فمن المُ وسيقيةالمُ  المدرسيةشاطات والنَّ  التربوية العملية

الطلبة نحو ھذه  اتجاھات ، لكنَّ وسيقاالبيانو لطلبة المُ  آلةناك تركيزاً على تدريس ھُ  أنَّ  الُموسيقية
دوافعھا وحوافزھا  تقصَ سولم تُ  العربيةفي منطقتنا  س بشكٍل موضوعيٍّ رَ دْ المھارة لم تُ 

نھا أكبر الجامعات وْ كَ  عند طلبة الجامعة االتجاھاتتلك  لتستكشفراسة ، وتأتي ھذه الدِّ طاتھاثبِّ ومُ 
في  ساعدةالمُ لتكون أحد العوامل  نون جميلة، وذلكة فُ ليَّ وجد فيھا كُ والوحيدة التي يُ  في فلسطين

 ةالعربيَّ طرق في منطقتنا ھذا الموضوع لم يُ  علماً بأنَّ  ،المنطقةفي  وقُُدراته وسيقاعلم المُ تحسين مُ 
  . شكلة الدراسةبمُ  االھتمامنا جاء ، ومن ھُ إال نادراً 

  
  راسةة الدِّ أھميَّ 

 البيانو آلةنحو  ما جاهٍ سھمه نتائجھا وتوصياتھا في تكوين اتِّ تُ  قد راسة بماة الدِّ أھميَّ تظھر 
مكن بحيث يُ  ،صخصُّ لة عند التَّ آلتعلمين في اختيار ھذه اساعد المُ الذي يُ مر ألا ،لبةلدى الطَّ 

راسة من الدِّ  ةأھميَّ مكن تحديد يُ و ،م العزف عليھاالطلبة في تعلُّ  رغبةمن يزيد  جاه اإليجابي أنْ لالتِّ 
   :خالل ما يلي

١.  َّ التي راسات الدِّ  من أولى راسةھذه الدِّ  إْذ تُعدُّ  ؛ھذا الموضوع ثت عنراسات التي تحدَّ ة الدِّ قِل
  .وسيقا نحو العزف على آلة البيانوجاھات طلبة المُ تناولت اتِّ 

وسيقا من خالل لدى طلبة المُ  م وتعليم العزف على آلة البيانوتقوية دعائم تعلُّ  ساھمة فيالمُ  .٢
 .راسةھذه الدِّ 
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 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .للعازفين عليھا الحاجةواجھة تزايد لمُ  البيانو آلةالتشجيع على دراسة العزف على  .٣

 جاھاتاالتِّ ف على عرُّ تيح التَّ يُ  سوف على آلة البيانو االتجاھات نحو العزف إلى فعرُّ التَّ  .٤
ووضع البرامج  وتعديلھا السلبية وتحسينھا االتجاھاتعرف على اإليجابية ودعمھا والتَّ 

 .ساعد في ذلكوسيقية الالزمة التي تُ المُ 

 إذْ  ،البيانو آلةم الطلبة نحو تعلُّ  تجاھاتادركوا يُ  ھتمين لكيْ وضع نتائج البحث للطلبة والمُ  .٥
  .اآللة م وتعليم العزف على ھذهحو تعلُّ ن دركاتھمساعدھم في فھم مُ تُ 

ذلك على الوعي  ثرُ ختلفة وأَ وسيقا في المراحل المُ تعليم المُ تعلُّم وة العام بعمليَّ  االرتقاء .٦
  .وسيقيق المُ وْ وسيقية وصقل الذَّ المُ  والثقافةوسيقي المُ 

  
  راسةالدِّ  دافھأ

  :األھداف اآلتيةتحقيق  إلىالدراسة  سعت

 .لة البيانونحو العزف على آة النجاح الوطنية جامعفي  وسيقامُ لى اتجاھات طلبة الإ التَّعرُّف .١

المستوى ، ستوى تعلُّم األب واألممُ  مكان السكن، ،الجنس(تغيرات من مُ  أثر كلٍّ  إلى التَّعرُّف .٢
 .بة نحو العزف على آلة البيانوعلى اتجاھات الطل )لدراسيا

  
  راسةسئلة الدِّ أ

 ً اتجاھات طلبة  لىإالتَّعرُّف  تحاول الدراسة تحديدھا فإنَّ  شكلة التي تمَّ من المُ  انطالقا
عن األسئلة  اإلجابة من خالل لة البيانونحو العزف على آة النجاح الوطنية في جامع وسيقاالمُ 

  :اآلتية

  ؟لة البيانوة النجاح الوطنية نحو العزف على آجامعي ف وسيقامُ ما اتجاھات طلبة ال .١

عند ُمستوى الدَّاللة  ة النجاح الوطنيةفي جامع طلبة الموسيقا في اتجاھات وجد اختالفھل يُ  .٢
).,05 = α( ر الجنس؟ تغيِّ لمُ  تُعزى لة البيانونحو العزف على آ 

عند ُمستوى الدَّاللة وطنية جامعة النجاح الفي  موسيقافي اتجاھات طلبة ال اختالف وجدھل يُ  .٣
).,05 = α (؟ تعلم األب واألمستوى مُ ر تغيِّ لمُ تُعزى  لة البيانونحو العزف على آ 

عند ُمستوى الدَّاللة جامعة النجاح الوطنية في  وسيقافي اتجاھات طلبة المُ  وجد اختالفھل يُ  .٤
).,05 = α (؟راسيدِّ ستوى الالمُ ر تغيِّ لمُ  تُعزى لة البيانونحو العزف على آ 

عند ُمستوى الدَّاللة  وسيقا في جامعة النجاح الوطنيةوجد اختالف في اتجاھات طلبة المُ ھل يُ  .٥
).,05 = α( ص؟خصُّ التَّ  نوع رلُمتغيِّ  تُعزى نحو العزف على آلة البيانو  
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  راسةدود الدِّ حُ 
ن الجميلة، نووسيقية في كلية الفُ في قسم العلوم المُ  وسيقاالمُ طلبة الدراسة على  تقتصرا
راسي عام الدِّ في الجامعة النجاح الوطنية في  إلزاميبيانو  دارسي مساقاتو ،ص بيانوتخصُّ 

)٢٠١١/٢٠١٢.( 

  ةدات أساسيَّ حدِّ مُ   :أوالً 
  :دود اآلتيةالحُ في أثناء دراسته لتزم الباحث ا

  .قاوسيس المُ رُ دْ التي تَ جامعة النجاح الوطنية وسيقا في طلبة المُ : د البشريحدِّ المُ  .١

د المكاني .٢ ة في جاح الوطنيَّ نون الجميلة في جامعة النَّ ة الفُ وسيقية في كليَّ لوم المُ قسم العُ : الُمحدِّ
 .فلسطين

ولغاية  ،)١/٣/٢٠١١(منية الواقعة بين راسة في الفترة الزَّ الدِّ  إجراء تمَّ : مانيد الزَّ حدِّ المُ  .٣
)١/٥/٢٠١٢.(  

  راسةالدِّ  أداةرتبطة بِ ة مُ ات فرعيَّ دحدِّ مُ  :ثانياً 
 إعدادهانو والذي قام الباحث بستخدم الباحث مقياس االتجاھات نحو العزف على آلة البيا

نون الجميلة في جامعة فُ ال ياتحاضرين في كلُ ساتذة المُ مين األحكَّ عرضه على مجموعة من المُ و
 نية في فلسطينوجامعة النجاح الوط ،ردنية الھاشميةة في المملكة األ، والجامعة األردنيَّ اليرموك

 .باتدق والثَّ ة والصِّ راسة بالموضوعيَّ نتائج الدِّ  تصفتَّ على ذلك ا وبناءً 
  
  راسةصطلحات الدِّ مُ 

عتقدات حول دراكات والمُ فكار والمشاعر واإلمجموعة من األھو  :)Attitude(جاه االتِّ 
تجاه ميل إيجابي أو د موقفه من ذلك الموضوع، واالحدِّ لوك الفرد وتُ ه سُ وجِّ تُ والتي ما،  موضوعٍ 

  ).٧٧، ص ١٩٩٤عليمات، (ويقتنع بوجھة نظره نحوھا عينة يتنبؤھا الفرد سلبي نحو قضية مُ 

 مقياسعلى ستجيب رجة التي يحصل عليھا المُ ھو الدَّ  :عريف اإلجرائي لالتجاھاتالتَّ 
  .في الدراسة وسيقا الُمستخدمجاھات نحو المُ االتِّ 

الب نحو العزف على آلة لة استجابات الطَّ حصِّ ھو مُ  :لبيانواه نحو العزف على آلة اجاالتِّ 
  .  )الحياديَّة(أو  )ضدّ ( متعاضھما منهأو ا )مع( لھذا الموضوع غبةالرَّ حيث  نْ البيانو وذلك مِ 

  
  واإلجراءاتريقة الطَّ 

  .راسةالدِّ  ألغراض الءمتهنظراً لمُ  ستخدم الباحث المنھج الوصفيا :راسةنھج الدِّ مَ 

  .جامعة النجاح الوطنيةوسيقا في طلبة المُ  نْ جتمع الدراسة مِ ن مُ تكوَّ   :راسةلدِّ جتمع امُ 
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 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جتمع الدراسة مُ  لِّ ك م بدراسةِ الباحث قا دة للدراسة ألنَّ حدَّ ة مُ وجد عينال يُ  :راسةنة الدِّ عيِّ 
  .صغر حجمهنظراً لِ 

لة البيانو قام زف على آاتجاھات الطلبة نحو العس احث استبانة لتقيستخدم البا :راسةأداة الدِّ 
  .صينتخصِّ المُ مين حكَّ من المُ  خبةٍ نُ  بأعدادھا وتحكيمھا من قبلِ 

  
  راسةالدِّ رات تغيِّ مُ 
 :ة وھي ما يليستقلَّ رات المُ تغيِّ المُ  .١

 .نثىذكر، وأُ : ماھُ  ستويانالجنس وله مُ  •

توى التعَّ المُ  • ألبس ي ل ه أربع ليم توياتمُ  ةول ي س وم، (: وھ ا دون، دبل وجيھي فم ت
 .)كالوريوس، دراسات عليا فما فوقب

توى التَّ المُ  • ألمس ي ل ه أربع عليم توياتمُ  ةول ي س وم، (: وھ ا دون، دبل وجيھي فم ت
  ).ليا فما فوقبكالوريوس، دراسات عُ 

، سنة ثالثة، وسنة ولى، سنة ثانيةأسنة ( :وھي ستوياتمُ  ةوله أربع راسيالدِّ ستوى مُ لا •
 .)رابعة

  ).، وبيانو أساسيإلزامي بيانو( :ماھُ ستويان وخصص وله مُ نوع التَّ  •

  رات التابعةتغيِّ المُ  .٢

جاھات التي االتَّ  استبانة إلى ةجاح الوطنيَّ وسيقا في جامعة النَّ ة استجابة طلبة المُ درج وھي
   .راسةلباحث للقيام بھذه الدِّ ھا اأعدَّ 

  
  راسةالدِّ  إجراءات

 ، وشبكةمثل المكتبات الجامعيةمن مصادر المعلومات  لعددٍ  شاملٍ  قام الباحث بعمل مسحٍ 
تعلق المُ  دب التربويابقة واألراسات السَّ على الدِّ  لعاطَّ  إذْ ، وغيرھا )نترنتاإل( المعلومات

وسيقا عداد استبانة لتقيس اتجاھات طلبة المُ ، وبعد ذلك قام الباحث بإراسةموضوع الدِّ  اھرةبالظَّ 
ين في مجال صِّ تخبراء والمُ من الخُ  ، وعرضھا على مجموعةٍ لة البيانونحو العزف على آ

  .نةلالستباضافة بعض الفقرات الالزمة وأخذ برأيھم بتعديل وإ ،يةوالتربلوم العُ ا ووسيقالمُ 
  

  ةاإلحصائيَّ عالجات المُ 
امجتمع الدِّ درس المُ الباحث  نظراً النَّ  د االً فراسي ك ى حصائيَّ عالجات اإلالمُ  تقتصرق ة عل

  .ةئويَّ سب المِ والنِّ  ةعياريَّ المِ  واالنحرافاتة سابيَّ توسطات الحِ المُ  حديدالوصفي وبالتَّ  اإلحصاء
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  ابقةراسات السَّ والدِّ  اإلطار النَّظري:  الفصل الثاني
ونان ين واليُ فالحضارات القديمة في مصر والصِّ  ،وسيقا ليست من ابتكار عالم اليومالمُ 

شاط النَّ  فس والجسد، وأنَّ ية وتأثيرھا في النَّ وسيقنغام المُ صور سحر األنذ أقدم العُ والھند اكتشفت مُ 
لوكھم من خالل األنشطة ھا تعلم التالميذ وتھذيب سُ بق الوسائل التي يتحقَّ ء يّ ھوسيقي يُ المُ 
  .رورعناصر البھجة والسُّ  لِّ وسيقية المدروسة التي تعمل على تھيئة كُ المُ 

ابع عشر في ى بداية القرن السَّ ي حتَّ وسيقي الحقيقطور المُ نا فقد انحصر االھتمام بالتَّ من ھُ 
مو ر والنُّ خذ في التطوُّ أھضة ازدھر التأليف اآللي وه ببداية عصر النَّ نَّ أوسيقا الغنائية، غير المُ 

ة لم يكن لھا وسيقا اآلليَّ المُ  ة، وھذا ال يعني أنَّ وسيقا الغنائيَّ حتى فاق في القرن الثامن عشر المُ 
كل الذي كانت عليه صول إلى الشَّ الوُ  لم يتمُّ  سطى، إذْ صور الوُ في العُ  وسيقا الغنائيةنصيب مع المُ 

تب التي تناولت شرح اآلالت من الكُ  ظھرت في القرن التاسع عشر كثيرٌ  لى أنْ إ ينھالعدم تدو
، وصادق، صبري(ظرية وكيفية العزف عليھا، وتناولت الموضوع من الوجھة التطبيقية دون النَّ 

  ).٦، ص ١٩٨٧

حتى القرن السابع عشر، باستثناء  كاملٍ تمُ  بشكلٍ  ةآلي اوسيقظھر مُ ته لم بالذكر أنَّ  وجديرٌ 
ة بآلة العود واآلالت ذات لوحات المفاتيح في القرن ؤلفات الخاصَّ في المُ  حقيقيٍّ  آليٍّ  تأليفٍ 

 طريقةِ ب تتمُّ  )١٦٠٠(خرى فكانت حتى عام ة األُ ؤلفات اآلليَّ السادس عشر، أما بالنسبة ألغلب المُ 
  ).٧، ص ١٩٨٧صبري، وصادق، (وليفونية نائية البُ وسيقا الغِ المُ  تأليفِ 

 ھا أداة من أدوات التربية قبل أنْ وسيقا على اعتبار أنَّ اليونان القدامى قد اھتموا بالمُ  ما أنَّ بو
ً جميالً يُبتغى لذاته، فقد جعل أفالطون للدَّ  لھا من ما وسيقا لِ االشراف على المُ  ولة حقُّ تكون فنا

بداع واالبتكار، وقد تناسقة، وكذلك في تنمية ملكة األالمُ وتزنة ة المُ خصيَّ في تكوين الشَّ  تأثيرٍ 
وسيقا ضمن سطى فقد ُجعلت المُ صور الوُ وروبية بالتربية اليونانية في العُ تأثرت الحضارة األ

قطاع في عھد اإل إلى جانب الھندسة والحساب والفلك، وفي) Quadrivuam(ة باعيَّ كمة الرُّ الحِ 
  ).١١، ص ١٩٨٦ مطر وفھمي،(قافة قي والثَّ وسيقا مظھراً من مظاھر الرُّ أوروبا كانت المُ 

ين على دفع الحياة ربِّ فكرين والمُ من المُ  وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عمل كثيرٌ 
ين ربِّ ل المُ من أوائ) Rousseau(و سّ وكان جان جاك ر إذْ  ؛أسمى وأفضل لى آفاقٍ إنسانية اإل

رصة ختلفة وإتاحة الفُ ناسبة للتربية في المراحل المُ وسيقا المُ الذين اھتموا بالبحث في أنواع المُ 
عبي من الغناء الشَّ  معينةٍ  وسيقية وباستخدام أنواعٍ صوات المُ اتي باألعبير الذَّ مارسة التَّ لمُ  لكل طفلٍ 

ي السويسري ربِّ د المُ بداع، وكما أكَّ إأصالة و ختلفة لِما فيه منوسيقية المُ والعزف على اآلالت المُ 
ي ربِّ تزنة، بينما نادي المُ خصية المُ وسيقا لتكوين الشَّ ة المُ على أھميَّ ) Pistalutsi(بستالوتزي 

فل في المرحلة محور تكوين الطِّ  شكيليةنون التَّ وسيقا والفُ إلى جعل المُ  Frobel)(األلماني فروبل 
، ١٩٨٦مطر، وأخرى، (جداني الكامل مو الوُ طفل النُّ  ى ينال كلّ حتَّ  ولى من حياته التعليميةاأل

  ).١١ص 



 ٢٣٠٧ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليفة جاد هللا

 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أم تكامل لإلنسان سواًء أكان طفالً مو المُ وسيقا في تحقيق النُّ سمى للمُ الھدف األَ  نُ مُ كْ ويَ 
ً أمُ  ً أم مراھقا ة، يَّ قِ لُ ة والخُ سمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعيَّ ختلف نواحيه الجِ في مُ  اً راشد يافعا

صبري (وأحوال  روفٍ حيط به من ظُ من التوافق، والتكيف مع ما يُ  له أكبر درجةٍ  قُ حقِّ والتي تُ 
ذوق الطفل جسمياً، ويُسھم التَّ  موِّ فاإليقاع الحركي يُسھم في نُ  ،)٢٠١، ص ١٩٨٧وصادق، 

 دراسات السابقة بأنَّ وسيقا، ولقد بيَّنت الرور عند سماع المُ عادة والسُّ وسيقي بشعور الطفل بالسَّ المُ 
يقاظھا، فعن إفينة واته الدَّ إمكانيعمل على تنمية ذكاء الطفل وإطالق ) ولفيجالصُّ (مع علم تربية السَّ 

ً درك الطفل التركيب العملي لألشياء التي يدرسھا نظرييُ ) ولفيجالصُّ (مع طريق مادة تربية السَّ  ، ا
ً جسھم العزف االيقاعي والمُ كما ويُ  ً في تربية الطفل تربية وجدانية، إذْ وسيقي إسھاما يجد  ذريا

 الفريق، وبثِّ  أفراد التجانس بين ستدعيمارسھا جماعياً فرصة توسيقا التي يُ روس المُ الطفل في دُ 
كما  ؛يولھمھم، وتغذية مُ وحواسِّ  شاركينالمُ  بمواھب ماعة، واالرتقاءالجفوس اآلخر في نُ احترام 

، ١٩٨٦ مطر وأخرى،(ذور التعاون والطاعة بينھم، وغرس بُ  عندھم وتعمل على زيادة اإلنتباه
  ). ١٦ص 

ظم النُّ في ) Affective Domain( )العاطفي(نفعالي ة المجال اإلغم من أھميَّ وبالرَّ 
ھذا ) Cognitive Domain( الذي لقيه المجال المعرفي نفسه االھتمام ه لم يلقَ التعليمية إال أنَّ 

يول، لما جاھات والقيم والمُ نات ھذا المجال كاالتِّ كوِّ ن بعض مُ عوبة تحديد مضمولى صُ إعزى ويُ 
  ).١٥، ص ١٩٩٥ الحريقي، وموسى،( ذاتيّ  تنطوي عليه من طابعٍ 

في  ھمٍّ مُ  غم من ما لالتجاھات وللمجال االنفعالي من دورٍ على الرَّ ) ١٩٩٩(ويرى منسي 
عوبات لية والمعرفية العالية واجھوا صُ درات العقالطلبة من ذوي القُ  أنَّ  الَّ إعليم اإلنساني، التَّ 

 أنَّ ) ١٩٧٧(د جابر ؤكِّ خصص فيھا، ويُ راسة أو نحو التَّ تعليمية بسبب اتجاھاتھم السلبية نحو الدِّ 
داً مقدار ما يتذكره ويستخدمه منھا  عينةٍ مُ  ما أو مھارةٍ  اتجاه الطالب نحو موضوعٍ  يُعدُّ عامالً ُمحدَّ

  .ستقبلفي المُ 

ة الفرد على أنَّ االتجاھات تُسھم في صقل شخصيَّ ) ١٤ ، ص١٩٩٥(مي ؤكد المخزووتُ 
ساعد االتجاھات د بالمعرفة بھدف إضفاء معنى لحياتھم، كما وتُ لى التزوُّ إفراد انية فيندفع األنساإل
ولقد وجد التي رسمھا لنفسه،  األھدافلى تلك إصول به يجابية على إشباع حاجات الفرد والوُ اإل

والتي كانت بعنوان أثر طريقة دمج القراءة في الموسيقا  في دراسته) Zanutto ،١٩٩٨(زانوتو 
شاركة وسيقا، والمُ يجابية نحو المُ إلاالتجاھات ا أنَّ  وعزف آلة البيانو على طلبة الصف الخامس،

، ١٩٩٧(وسيقا، وكما استنتج أندروز م المُ وسيقا يزداد أثرھا في تعلُّ ويلة المدى في برامج المُ الطَّ 
Andrews ( ٍر بنوع التعليم التكاملي، وسيقا تتأثَّ اتجاھات الطلبة نحو المُ  قام فيھا بأنَّ  في دراسة

كان الطلبة أكثر ايجابية نحو القراءة، كما حاول  اوسيقا، إذوالذي له تأثير إيجابي في اتجاھات المُ 
اتجاھات الطلبة  ناك عالقة بينالتحقق فيما إذا كان ھُ ) Kingsiter، ١٩٩٩(كينجستر الباحث 

دب، والحظ ألم في حصص اعلُّ وسيقية والتَّ وسيقا والعزف على اآلالت المُ نحو القراءة والمُ 
ً وفاعليةً عند تكامل المُ  كينجستر وسيقا مع األدب إضافةً إلى رغبتھم أنَّ الطلبة كانوا أكثر نشاطا

س، وظھر االبتكار درِّ كثر انتباھاً للمُ فية، وكانوا أة الصَّ صَّ مونه في الحِ ا يتعلَّ سئلة عمَّ ألفي طرح ا
  .رعة واضحاً في عملھموالسُّ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ؤثراً في صبح فيما بعد عامالً مُ ض لھا، وتُ وتتأثر اتجاھات الفرد بطبيعة الخبرات التي يتعرَّ 
 أنْ ) ١٠٩، ص ١٩٨٠(من أبو زينة والكيالني  نا توقَّع كلٌّ نوع الخبرة التي يختارھا لنفسه، وھُ 

على كبيٌر  أثرٌ لھا  ولىألل عندھم في المراحل الدراسية اجاھات الطلبة التي تتشكَّ اتستوى مُ  تكون
ناك ما تقدمة، وھُ ليه في مراحل دراسية مُ إاختيارھم األكاديمي ونوع التخصص الذي يتجھون 

على تكوين اتجاھات  تكون ذات أثرٍ  مكن أنْ يُ  نٍ عيَّ مُ  صٍ واصلة الدراسة في تخصُّ مُ  يشير إلى أنَّ 
  .صخصُّ ر إيجابية نحو موضوع التَّ أكث

اتجاھات الطلبة نحو تعلم العزف على آلة البيانو وآراؤھم من ناحية تعلمھا  نا فإنَّ ومن ھُ 
في ميادين البحث  يكون له مكانٌ  مكن أنْ عاتھم عن تعلمھا ودوافعھم نحو ھذا التعلم يُ وتعليمھا وتوقُّ 

ً بارزاً في م تجاھات تحتلُّ الدراسة ا العلمي، وكذلك فإنَّ  ختلفة إْذ أنَّ راسات المُ كثير من الدِّ كانا
ي  ستقبللوك المُ نبؤ بالسُّ والتَّ لإلنسان لوك الحالي في تفسير السُّ  أساسيٌّ  نصرٌ جاھات عُ تِّ الراسة ادِ 

  ).١٩٨٢بلقيس ومرعي، (لجماعة، للفرد وا

ة آلة البيانو،وفي مجال المُ  ، والبُحوث العربيَّة، من الدِّراسات فھُناك عددٌ  وسيقا وبخاصَّ
واألجنبيَّة الَّتي َعَرَضت لموضوع الدِّراسة، ولعالقة ھذه الدِّراسات بُِمتغيَّراٍت ُمختلفة، فھي 

اً بل قدْ  عة، وكثيرة في العالم، وقليلة جدَّ تكون نادرة في الوطن العربي، وتكون ھذه  ُمتنوِّ
ً ُمباَشراً في الظَّاھرة ً غير ُمباَشر، ولقد  الدِّراسات ُمرتبطةً ارتباطا موضوع الدِّراسة، أو ارتباطا

تمكَّن الباحث من االطِّالع على مجموعٍة كبيرٍة من الدِّراسات الُمختلفة وفيما يلي أھمُّ ھذه 
  :الدِّراسات

بعنوان االبتكارات في تدريس آلة  دراسةً ، )مRyan) Daniel ،2004راين، دانييل أجرى 
الُمستوى الثّالث في التّعليم، ھدفت إلى معرفِة  ذوي رٍة من الطلَّبةلمجموعٍة صغي البيانو كنموذجٍ 

م عند مجموعٍة صغيرٍة من الطَّلبة الذين يتعلَّمون العزف على آلة البيانو ر، والتّقدُّ  مدى التَّطوُّ
 ويرى الباحث أنَّ ھذه الدِّراسة أفادت بأنَّ استخدام آلة، تطبيقيٍَّة لتعليمھم العالي كإستراتيجية

م من النَّاحية التَّركيبيَّة، والتَّنظيميَّة   . البيانو يُؤدِّي إلى القُدرة على االبتكار، والتّقدُّ

الَّتي أشارت إلى أنَّ  ،)مRosher, Shoe, Kay ،1993(ودراسة روشر، وشو، وكي، 
ز إلى حدٍّ ما، قُدرة الدِّماغ على التَّعامل مع العمليات الُمجرَّ سماع المُ  دة بعد سماع وسيقا يُعزِّ

وتسارت، وسيقار فولفغانغ أماديوس مُ إحدى سوناتات آلة البيانو للمُ  تمَّ االستماع إلى إذْ لُموسيقا، ا
ل اختبار ما بعد ُموتسارت، ثمانية نقا ابقيْ وَسجَّ ويرى الباحث أنَّ ن، ط أعلى من االختبارين السَّ
ة البيانو، أفادت في تنمية مھارات االستنتاج وسيقا آلھذه الدِّراسة، الَّتي أظھرت فائدة االستماع لمُ 

ز استخدام آلة البيانو في التَّعليم الُموسيقي لدى الُمتعلِّمين  د عند الطَّلبة، وھذا ما يُعزِّ الُمجرَّ
  .والُمستمعين

الَّتي ھدفت إلى تنفيذ برنامج  ،)مChristine ،Roi ،1991(ودراسة روي، وكريستين، 
ً وسيقا، والعزف على اآلالت الُموسيقيّة باستخدام المُ ذي دافعيٍَّة تطويريٍَّة  آلة البيانو، وُخُصوصا

وذلك لتحسين مھارات األداء لدى طلبة المدارس الُمتوسِّطة، حيث تمَّ تطوير برنامج تجريبي، تمَّ 
وسيقي لطلبة الكورال في مدرسٍة ُمتوسطٍة، واستخدمت استبانة تنفيذه من أجل تحسين األداء المُ 
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 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقا الكورال وِسجَّالت الُمعلِّمين، وقد أظھرت المجموعة الُمستھدفة ازدياداً في ُمعدَّالتھا، ُموس
ناً في مفھوم الّذات، وأظھرت المجموعة أيضاً اتجاھات إيجابية أكثر تجاه  ، الُموسيقا ُدروسوتحسُّ
و، وذلك من خالل ويرى الباحث أنَّ ھذه الدِّراسة تزيد من مھارات األداء في استخدام آلة البيان

  .العزف عليھا، الذي يُؤدِّي إلى تنمية مفھوم الذَّات عند الطلَّبة

الطَّريق إلى إعداد طالب آلة البيانو الُمْبتَكر "الَّتي كانت بعنوان  ،)م١٩٩٠(ودراسة سعيد، 
قت الباحثة في دراستھا إلى العديد من )منھج تعليمي حديث لجيلبرت دي بنيديتي( ، حيث تطرَّ

يِّقة الَّتي تتميَُّز بسھولة توصيل المعلومات إلى الطُّ  ُرق التربويَّة الحديثة، واألساليب الدِّراسيّة الشَّ
الطَّلبة والُحصول على أفضل النتائج عن طريق ما تتميَُّز به ھذه الُمؤلَّفات من أساليب التَّشويق، 

ً وطُبِّقت ميدانيَّ وما تسير عليه من ُخطواٍت ُدرِّ  ً وأثبتت نتائٌج باھرة، وھذه الدِّراسة ست عالميّا ا
وء على المنھج التّعليمي الحديث إلعداد طالب    البيانو الُمْبتكر من خالل آلة تقوم بإلقاء الضَّ

اة )Gilbert Debenedetti( بنيديتيسلسلٍة من الُكتب الدِّراسيَّة الَمْنھجيّة لجيلبرت دي  ، والُمسمَّ
)The Creative Pianist( لعام ،)ُن الطَّلبة من قراءة الُمدَّونات )م١٩٩٠ ، وھذه الطَّريقة تُمكِّ

الُموسيقيَّة من الوھلة األولى أثناء تعليم آلة البيانو، ويتمُّ إعداد الطَّلبة إعداداً شامالً وإحاطتِھم 
قت الالزمة لألداء اإلبتكاري، بجميع الخبرات والمعلومات  ويرى الباحث أنَّ ھذه الدِّراسة تَطرَّ

لتدريس آلة البيانو، واستخداماتھا في الُمؤسَّسات والجامعات  حديثٍ  تعليميٍّ  لى استخدام منھجٍ إ
ھذا المنھاج، والقُدرة على االبتكار من أجل الُوصول إلى درات األكاديميَّة الُمختلفة، وتحليل قُ 

  .  العربيّة الُمختلفة أفادت في استخدام آلة البيانو في الُمؤسَّسات إذْ  ؛تطوير التَّعليم الُموسيقي

الَّتي ھدفت إلى معرفة اإلمكانات الھائلة للحاسب لتدريس  ،)م٢٠٠٣(في دراسة بدر، و
 روسوسيقا، واستخدام الحاسب، وبراِمُجه الُمختلفة في ُمساعدة الُمتعلِّمين على استذكار دُ المُ 

ج أنكور آلة البيانو، وكان موضوع ھذه الدِّراسة حول استخدام برنام العزف على
)ENCORE( َّفات الُموسيقيّة بواسطة ھذا البرنامج، وما ھي ة تدوين، وتخزين الُمؤلَّ ، وكيفي

الفوائد الَّتي تعود على الطَّلبة من تعلُّم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة الُمتمثِّلة في ھذا البرنامج 
يستخدمون آلة البيانو، وذلك عن طريق  ويرى الباحث أنَّ ھذه الدِّراسة تُفيد الطَّلبة الذين، الُمْمتِع

استخدام الحاسب، وبرامج الُموسيقا الُمختلفة، حيث يُْمِكنُھم سماع المقطوعات الُمراد عزفھا، 
ريُد أْن يتعلَُّمه، وھذا ا يزيد من رغبة الطَّالب فيما يُ نة، أو بعد تدوينھا، موذلك إذا كانت ُمَدوَّ 

  .استخدام آلة البيانوبالتّالي يَزيُد من دافعيَّته نحو 

وسيقا والعزف الَّتي ھدفت التَّعرُّف إلى أنَّ المُ  ،)م,Dorothy 1994(ودراسة دوروثي، 
على اآلالت الُموسيقيَّة والتَّفوق في اإلنجاز األكاديمي يتِّمان يداً بيٍد وبتعاوٍن تام؛ واكتشفت 

وُخُصوصاً الُموسيقيَّة الُمختلفة، دوروثي أنَّهُ من خالل الُمشاركة في برامج العزف على اآلالت 
العزف على آلة البيانو، بأنَّ الطَّلبة يكتسبون معنى اإلحساس بالنّظام، واحترام الذَّات من جھٍة، 
ُروا تفكيرھم  قھم في روح العمل الجماعي والقيادة، وحلِّ المشاكل من جھٍة أُخرى، كما وطوَّ وتفوُّ

وابط بين الفُ اإلبداعي، وذلك إضافةً إلى التأكيد عل ، والُموسيقا، والمواضيع الُمختلفة نونى الرَّ
ويرى الباحث أنَّ ھذه الدِّراسة، وذلك عن طريق استخدامھا آلة البيانو في ، الدِّراسيَّة األُخرى

ر قيم اجتماعيَّة ُمھمَّ التَّعليم، تُنمِّ    . ة لدى ُمستخدمي ھذه اآللةي وتُطوِّ
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  تالطريقة واإلجراءا: الفصل الثالث
مَّ  د مُ يتض ي تحدي ث ف ا الباح ي اتبعھ راءات الت ة واإلج فاً للطريق ذا الفصل وص ع ن ھ جتم

ا، وخُ  اء أداتھ ة، وبن ى وصف الطُّطوات التَّ الدراس ا، إضافة إل ن صدق األداة وثباتھ ق م رق حق
  .بعة في تحليل البياناتتَّ اإلحصائية المُ 

  راسةمنھج الدِّ 
ً  وصفيبع الباحث المنھج الاتَّ    .الءمته لطبيعتھاللدراسة، وذلك لمُ  منھجا

  راسةجتمع الدِّ مُ 
غ ص المُ جتمع الدراسة من جميع طلبة تخصُّ ن مُ تكوَّ  وسيقا في جامعة النجاح الوطنية، وقد بل
ددھم  ول والتَّ ) ٣٩(ع رة القب اءات دائ ق إحص ة وف اً وطالب ل طالب جيل للفص انيس  الث

راد المُ راجتمع الدِّ غر حجم مُ صِ ونظراً لِ ، )٢٠١١/٢٠١٢( ع أف د الباحث جمي د اعتم جتمع سة، فق
  :جتمع الدراسةن خصائص أفراد مُ بيِّ يُ ) ١(والجدول  نة للدراسة،عيِّ 

  .جتمع الدراسةخصائص أفراد مُ : )١(جدول 

%النسبة المئوية  التكرار التصنيف  تغيرالمُ 

  ٧٤٫٤  ٢٩ ذكر  الجنس
   ٢٥٫٦  ١٠  أنثى

  تعليم األب

  ٥٣٫٨  ٢١  توجيھي
  ٢٣٫١  ٩  دبلوم

  ٢٠٫٥  ٨  بكالوريوس
   ٢٫٦٠  ١  دراسات عليا

  تعليم األم
  ٧٤٫٤  ٢٩  توجيھي
  ٢٠٫٥  ٨  دبلوم

   ٥٫١  ٢  بكالوريوس

  ستوى الدراسيالمُ 

  ٢٥٫٦  ١٠  سنة أولى
  ١٥٫٤  ٦  سنة ثانية
  ٢٠٫٥  ٨  سنة ثالثة
   ٣٨٫٥  ١٥  سنة رابعة

  ٦٩٫٢  ٢٧  بيانو إلزامي  خصصنوع التَّ 
   ٣٠٫٨  ١٢  بيانو أساسي

 ١٠٠٫٠ ٣٩  المجموع
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 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  راسةأداة الدِّ 
  : نت االستبانة ثالثة مجاالت، تمثلت فياستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته، وتضمَّ 

  .طبيعة المادة وخصائصھا -

  .قيمة المادة وأھميتھا -

  .االستمتاع بالمادة -

  :ت اآلتيةوقد قام الباحث بتصميمھا وتطويرھا كأداة لجمع المعلومات، وذلك وفقاً للخطوا

 .بتدريس آلة البيانو واتجاھات الطلبة نحوھاتعلق راجعة األدب النظري المُ مُ  .١

ات والمُ  .٢ اث والدراس ة األبح د تكوَّ راجع ات، وق اس االتجاھ ي قي ت ف ي بحث ب الت ت أداة كت ن
  :زأينراسة من جُ الدِّ 

  .ةلية عن الطالب الذي قام بتعبئة اإلستبانويشمل المعلومات األوَّ  :زء األولالجُ 

االستجابة عن ھذه  مجاالت، يتمُّ ) ٣(وزعة على فقرة، مُ ) ٤٠(واشتمل على   :زء الثانيالجُ 
مَّ ) ٥(تُعطى  اً جدَّ  شديدةٍ  وافقةٍ مُ  ماسي، يبدأ بدرجةٍ الفقرات من خالل ميزان ليكرت الخُ   درجات، ث

دة وتُعطى مُ  مَّ درجات، ثُ) ٤(وافقة وتُعطى مُ  ين، عارضة المُ  مَّ درجات، ثُ) ٣(حاي وتُعطى درجت
  . عطى درجة واحدة فقطديدة وتُ عارضة الشَّ وينتھي بالمُ 

  داةاألَ  قِ دْ صِ 
يم المُ ختصِّ مين المُ حكَّ راسة على مجموعة من المُ عرض أداة الدِّ  تمَّ  يقا، ين في التربية وتعل وس

ددھم  غ ع اً حكَّ مُ ) ١٠(وبل ق (م ن المُ )١ملح ب م د طُل رات أدحكَّ ، وق ي فق رأي ف داء ال ين إب اة م
ا ا بالمُ ناسبتھا للمجال الذي ُوضعت فيه، إمَّ راسة من حيث صياغة الفقرات، ومدى مُ الدِّ  وافقة عليھ

الحظتھم حيث اعتماد مُ مون بضرورة حكَّ تھا، وقد رأى المُ أو تعديل صياغتھا أو حذفھا لعدم أھميَّ 
ى خرى، وفصل بعض الفقرات وردت مضامينھا في فقرات أُ ) ٦(وحذف  إضافتھا، تمَّ  رات إل فق

مَّ  د ت ة  فقرتين، ولق رأي األغلبي ينحكَّ من األعضاء المُ % ٧٥أي (األخذ ب يم، ة التَّ في عمليَّ) م حك
تبانة، وأصبحت أداة الدِّ دق الظَّق الصِّ وبذلك يكون قد تحقَّ  ة ورتھا النِّ راسة في ُصاھري لإلس ھائي

  .)٢ملحق (

  داةثبات األَ 
مَّ  د ت تخراج مُ  لق ات األداة، اس ل ثب تخدام عام ا مُ باس اخ ألف ة كرونب   عادل

)Cronbach’s Alpha( والجدول ،)راسة ومجاالتھابات ألداة الدِّ عامالت الثَّ ن مُ بيِّ يُ ) ٢.  
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  .راسة ومجاالت االتجاھات نحو العزف على آلة البيانوعامالت الثبات ألداة الدِّ مُ : )٢(جدول 

  عدد  المجال الرقم
  الفقرات

 معامل الثبات بطريقة
 خ ألفاكرونبا

 ٠٫٧٩ ١٢ طبيعة المادة وخصائصھا ١
 ٠٫٧١ ١٤ قيمة المادة وأھميتھا ٢
 ٠٫٨٧ ١٤  االستمتاع بالمادة  ٣

 ٠٫٨٨ ٤٠  الثبات الكلي لمستوى االتجاھات نحو العزف على آلة البيانو

بات لمجاالت اإلستبانة ودرجتھا الكلية تراوحت عامالت الثَّ مُ  أنَّ  )٢(ضح من الجدول رقم يتَّ 
  .عامالت ثبات عالية وتفي بأغراض البحث العلمي، وھو مُ )٠٫٨٨ – ٠٫٧٩(ين ب

  راسةإجراءات الدِّ 
  :راسة وفق الخطوات اآلتيةإجراء ھذه الدِّ  لقد تمَّ 

  .ھائيةراسة بصورتھا النِّ إعداد أداة الدِّ  -

 .راسةجتمع الدِّ تحديد أفراد مُ  -

 .ة، واسترجاعھا جميعھاراسجتمع الدِّ قام الباحث بتوزيع األداة على أفراد مُ  -

ب ومُ  - ى الحاس ات إل ال البيان ً إدخ ائيا ا إحص تخدام الرُّ  عالجتھ ائية للعُ باس ة اإلحص وم زم ل
 .SPSS)(ة االجتماعيَّ 

راح التَّ راسات السَّقارنتھا مع الدِّ ناقشتھا، ومُ استخراج النتائج وتحليلھا ومُ  - وصيات ابقة، واقت
 .ناسبةالمُ 

  
  ةعالجات اإلحصائيَّ المُ 

مَّ  وإدخال البيانات باستخدام الحاسبجتمع جرى ترميزھا تفريغ إجابات أفراد المُ بعد  ت تمَّ ث
ً مُ  ات إحصائيا ة البيان امج الرُّ  عالج تخدام برن ـة للعُ باس ة اإلحصائيـ ـة زم وم االجتماعيـ  SPSS)(ل

ائية المُ ت المُ وتمَّ ات اإلحص الل المُ عالج ن خ تخدمة م ابيَّ س طات الحس ب المئة والنِّ توس ة، ويَّس
 .ستبانة ومجاالتھاسبي لفقرات اإلتقدير الوزن النِّ ة، لِ واالنحرافات المعياريَّ 

  
  راسةنتائج الدِّ : الفصل الرابع

  راســةؤال الدِّ سُ قة بِ تعلِّ تائج المُ النَّ 

 ؟نحو العزف على آلة البيانو جاح الوطنيةوسيقا في جامعة النَّ اتجاھات طلبة المُ  ما
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نحرافات المعيارية توسطات الحسابية، واالاستخراج المُ  تمَّ ، راسةؤال الدِّ ولإلجابة عن سُ 
ستوى اتجاھات راسة المقياس اآلتي لتقدير مُ راسة، واعتمد الباحث في ھذه الدِّ الدِّ لمجاالت أداة 

  .الطلبة

                            .جداً  مرتفعٍ )    =  فأكثر ٤٫٢١(

  .ُمرتفع)  = ٤٫٢٠- ٣٫٤١(

  .توسطمُ =    ) ٣٫٤٠- ٢٫٦١(

  .نخفضمُ )   =  ٢٫٦٠- ١٫٨١(

    . نخفض جداً مُ )   =   ١٫٨١أقـل من (

  .ھذه النتائج) ٦، ٥، ٤، ٣(ن الجداول  بيِّ وتُ 

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال طبيعة المادة المُ  :)٣(جدول 
  .سابي للفقرةتوسط الحِ بة تنازلياً وفق المُ رتَّ وخصائصھا مُ 

  المتوسط الفقرة الترتيب لسلالتس
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

  مستوى
 االتجاه

٤  ١  

أعتقد أنَّني أتعلَّم في درس
آلة البيانو الكثير إذا أتيحت 

لَِي الفرصة ألْن أُجرب 
  .وأختبر أفكاري

 عاٍل جداً  ٨٥٫٢  ٠٫٧٢  ٤٫٢٦

أشعر أنَّ عزف البيانو يعمل  ١٠  ٢
 عاٍل جداً  ٨٤٫٦  ٠٫٦٣  ٤٫٢٣  .على تنمية أفكاري

١٢  ٣  
أشعر أنَّ العزف على آلة

البيانو مادَّة ضرورية 
  .نحتاجھا في حياتنا

 عاٍل جداً  ٨٤٫٢   ١٫٠٣  ٤٫٢١

٢  ٤  

أرى أنَّ العزف على آلة
البيانو يُساعدني في تطوير 

قُدراتي على التفكير 
  .المنطقي السليم

 عالٍ  ٨٣٫٠  ٠٫٨٧  ٤٫١٥

٧  ٥  

م أعتقد أنَّ استخدا
استراتيجيات قائمة على 

التعلُّم الذاتي في تدريس آلة 
البيانو تزيد من فرص التَّعلُّم 

  .الذاتي لديّ 

 عالٍ  ٧٩٫٤  ٠٫٨١  ٣٫٩٧
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  المتوسط الفقرة الترتيب التسلسل
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

  مستوى
 االتجاه

١  ٦  
جز أعتقد أنَّني أعمُل وأُنْ 

جيِّداً في العزف على آلة 
  .البيانو خالل الُمحاضرة

 عالٍ  ٧٩٫٠  ٠٫٨٦  ٣٫٩٥

١١  ٧  
أعتقد أنَّ إسھامات العزف
على آلة البيانو كبيرة في 
  .تطوير المعرفة اإلنسانية

 عالٍ  ٧٩٫٠  ٠٫٦٩  ٣٫٩٥

٩  ٨  
أعتقد أنَّ دراسة آلة البيانو

فُني على عباقرة  تُعرِّ
  .الُموسيقا في العالم

 عالٍ  ٧٨٫٤  ١٫٠٤  ٣٫٩٢

٥  ٩  
أعتقد أنَّ تعلم العزف على
آلة البيانو يُساعدني على 
  .تنظيم أموري بشكٍل دقيق

 عالٍ  ٧٦٫٤  ٠٫٩٧  ٣٫٨٢

٣  ١٠  

أشعر بالخوف عندما يَطلب 
منِّي الُمحاضر أداء 

ْبُت  الَمعزوفات التي تدرَّ
  .عليھا

 متوسط ٥٣٫٨  ١٫٤٠  ٢٫٦٩

أخشى من الرسوب في   ٦  ١١
 منخفض ٥٠٫٨  ١٫٥٤  ٢٫٥٤  .البيانوالعزف على آلة 

٨  ١٢  
أشعر أنَّ العزف على آلة
البيانو ال يُساعدني على 

  .االبتكار
 منخفض ٤٣٫٠  ١٫١٤  ٢٫١٥

  عالٍ   ٧٣٫٠  ٠٫٣٤  ٣٫٦٥ الدرجة الكلية لمجال طبيعة المادة وخصائصھا

ة المُ  إلى أنَّ ) ٣(شير الجدول يُ  ةاتجاھات طلب ة النجاح الوطني يقا في جامع العزف نحو  وس
وانحراف معياري ) ٣٫٦٥(توسط ، في مجال طبيعة المادة وخصائصھا، قد أتى بمُ على آلة البيانو

ادة وخصائصھا رتفعٍ مُ اتجاھات  على ، وھذا يدلُّ )٠٫٣٤( ة الم رات نحو طبيع د حصلت الفق ، وق
ى مُ ) ١٢، ١٠، ٤( توىٍ عل عٍ  س رات  ُمرتف اً، وحصلت الفق دَّ توىٍ ) ٩، ١١، ١، ٧، ٢(ج ى مس  عل

ان توسطٍ مُ  ستوىٍ على مُ ) ٣(الفقرة  ، وحصلتُمرتفعٍ  ا حصلت الفقرت ى مُ ) ٨، ٦(، بينم  ستوىٍ عل
  .نخفضمُ 



 ٢٣١٥ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليفة جاد هللا

 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تھا يَّ ة وأھمة واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال قيمة المادَّ توسطات الحسابيَّ المُ : )٤(جدول 
  :سابي للفقرةالحِ  توسطبة تنازلياً وفق المُ رتَّ مُ 

  المتوسط الفقرة الترتيبالتسلسل
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

  مستوى
 االتجاه

١  ١  
اح د أنَّ النَّج زف  أعتق ي الع ف

ي  اج منِّ انو يحت ة البي ى آل عل
  .إلى ُجھد كبير

 عاٍل جداً  ٩٤٫٨  ٠٫٤٤  ٤٫٧٤

٨  ٢  

اللم زف الس د أنَّ ع أعتق
اراتي  ن مھ د م يقية يزي الموس
ة  األدائية لعزف مقطوعات آل

  .البيانو

 عاٍل جداً  ٩٢٫٤  ٠٫٦٣  ٤٫٦٢

١٣  ٣  

ارين تخدام تم أرى أنَّ اس
ى  اعد عل ه يُس زف الُموج الع
ى  تبسيط وتوضيح العزف عل

  .آلة البيانو

  عاٍل جداً   ٨٦٫٦  ٠٫٦٢  ٤٫٣٣

٥  ٤  

اليب ع أس عر أنَّ تنوي أش
ة  دريس آل ي ت ر ف الُمحاض
ا  ى فھمھ اعدني عل انو يُس البي

  .بشكٍل أفضل

 عاٍل جداً  ٨٥٫٦  ١٫٠٤  ٤٫٢٣

١١  ٥  

م ُمحاضرة في أرغب في تعلُّ
انو  ة البي ات آل زف مقطوع ع
ارين  زف التم ي ع رى ف وأخ

  .المھارية

 عالٍ  ٨١٫٠  ١٫٠٥  ٤٫٠٥

١٢  ٦  
ت  ى وق ة إل ي بحاج عر أنن أش
ي  راءة ف تعلم الق ر ل أكث

  .الُموسيقا من الوھلة األولى
 عالٍ  ٧٩٫٤  ٠٫٩٩  ٣٫٩٧

٦  ٧  
يقية اھيم الموس عر أنَّ المف أش

انو الواردة في دروس  ة البي آل
  . واضحة وُمحددة

 عالٍ  ٧٨٫٤  ٠٫٩٣  ٣٫٩٢

١٤  ٨  
د ى  أنَّ أعتق زف عل ةالع  آل

اس  ل الن ه ك انو يحتاج البي
  .وليس طلبة الُموسيقا فقط

  عالٍ   ٧٨٫٠  ١٫٠٢  ٣٫٩٠



 "...... فينحوھا  آلة البيانو والتعرُّف إلى اتِّجاھات طلبة الُموسيقاالعزف على "ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣١٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٤(جدول رقم ... 

  المتوسط الفقرة الترتيبالتسلسل
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

  مستوى
 االتجاه

٧  ٩  
زمن الُمخصص حبّذا لو أنَّ ال
انو أطول  ة البي لُمحاضرات آل

  .من الزمن المقرر لھا
 عالٍ  ٧٧٫٤  ١٫٢٠  ٣٫٨٧

يع   ١٠  ١٠ ة المواض ب بُمطالع أرغ
 عالٍ  ٧٥٫٨  ١٫١٣  ٣٫٧٩  .الُمتعلقة في آلة البيانو

٤  ١١  
ديراً اً ق ون معلم ى أنَّ أك أتمن

 عالٍ  ٧٥٫٤  ١٫١٦  ٣٫٧٧  .في العزف على آلة البيانو

٣  ١٢  
درب أعتقد أنَّه باستطاعتي التَّ
انو  ة البي ات آل ى معزوف عل

  .الصعبة
 عالٍ  ٧٠٫٨  ١٫٠٠  ٣٫٥٤

ار  ٢  ١٣ ي اختي ي ف ع ُزمالئ جِّ أش
 عالٍ  ٦٩٫٢  ١٫١٠  ٣٫٤٦  . تخصص آلة البيانو

٩  ١٤  
ة تي الجامعي د أنَّ دراس أعتق
انو ال  ة البي ى آل في العزف عل

  .تؤھلني لالحتراف
 سطمتو ٦٥٫٢  ١٫٤٣  ٣٫٢٦

  عالٍ   ٧٩٫٢  ٠٫٤٦  ٣٫٩٦ الدرجة الكلية لمجال قيمة المادة وأھميتھا

ة المُ  إلى أنَّ ) ٤(شير الجدول يُ  ةاتجاھات طلب ة النجاح الوطني يقا في جامع نحو العزف  وس
انو ة البي ى آل ى بمُ عل د أت ا، ق ادة وأھميتھ ة الم ال قيم ي مج اري ) ٣٫٩٦(توسط ، ف وانحراف معي

رات نحو قيمة المادة وأھميتھا ُمرتفعٍ ستوى اتجاھات مُ  على ، وھذا يدلُّ )٠٫٤٦( ، وقد حصلت الفق
ى مُ ) ٥، ١٣، ٨، ١( توىٍ عل عٍ  س رات  مرتف اً، وحصلت الفق دَّ ، ٤، ١٠، ٧، ١٤، ٦، ١٢، ١١(ج
  .توسطمُ  على مستوىٍ ) ٩(الفقرة  ، وحصلتُمرتفعٍ  على مستوىٍ ) ٢، ٣



 ٢٣١٧ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليفة جاد هللا

 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بة رتيارية لفقرات مجال االستمتاع بالمادة مُ توسطات الحسابية واالنحرافات المعالمُ : )٥(جدول 
  :للفقرةتوسط الحسابي تنازلياً وفق المُ 

  المتوسط الفقرة الترتيبالتسلسل
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  النسبة 
 المئوية

  مستوى
 االتجاه

٨  ١  
ة ى آل أعتقد أنَّ العزف عل
ر  الم أكث ل الع انو يجع البي

  .جماالً 
  عاٍل جداً   ٨٩٫٢  ٠٫٦٨  ٤٫٤٦

٩  ٢  
ة ى آل أشعر أنَّ العزف عل
رويح  البيانو يُساعد في الت

  .عن النفس
 عاٍل جداً  ٨٧٫٦  ٠٫٧٥  ٤٫٣٨

د أداء   ١١  ٣ ة عن عر بالُمتع أش
 عاٍل جداً  ٨٥٫٦  ٠٫٧٢  ٤٫٢٨  .واجباتي الُموسيقية

١٣  ٤  
دما  عادة عن عر بالس أش
يقية  ة موس زف قطع أع

  .البيانو آلةعلى 
 عاٍل جداً  ٨٥٫٦  ٠٫٧٩  ٤٫٢٨

٦  ٥  
ات أ زف المقطوع ب ع ح

ا  ي أتعلمھ يكية الت الكالس
  .على آلة البيانو

 عاٍل جداً  ٨٥٫٢  ١٫٠٢  ٤٫٢٦

١٤  ٦  
ة والتناسق  ذوق المنطقي أت

زف ي ع ال ف ة والجم  آل
  .البيانو

 عاٍل جداً  ٨٥٫٢   ٠٫٧٩  ٤٫٢٦

١  ٧  
ى  أنَّأعتقد  ةالعزف عل  آل

المواد  ي ك وقاً ل انو مش البي
  .الدراسية األخرى

 اٍل جداً ع ٨٤٫٦  ٠٫٩٣  ٤٫٢٣

انو   ٤  ٨ ة البي ى آل زف عل الع
 عالٍ  ٨١٫٦  ٠٫٩٣  ٤٫٠٨  .ُمحبب إلى نفسي

٥  ٩  

تماع د أنَّ االس أعتق
اعدني  انو يُس يقا البي لُموس
ة  ى آل كثيراً في العزف عل

  .البيانو

 عالٍ  ٨١٫٠  ١٫٠٢  ٤٫٠٥

دما   ١٠  ١٠ عادة عن عر بالس أش
 عالٍ  ٧٩٫٤  ١٫٠٤  ٣٫٩٧  .أكون في درس البيانو



 "...... فينحوھا  آلة البيانو والتعرُّف إلى اتِّجاھات طلبة الُموسيقاالعزف على "ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣١٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٥(دول رقم تابع ج... 

  المتوسط الفقرة الترتيبالتسلسل
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  النسبة 
 المئوية

  مستوى
 االتجاه

٢  ١١  
ى  غف إل وق وش ر بش أنظ

ى  زف عل ةدروس الع  آل
  . البيانو

 عالٍ  ٧٧٫٠  ١٫٠٤  ٣٫٨٥

٣  ١٢  
ات ي أوق ب أنَّ أقض أح
ى  زف عل ي الع ي ف فراغ

  .آلة البيانو
  عالٍ   ٧٧٫٠  ١٫١٤  ٣٫٨٥

ة   ٧  ١٣ ى آل زف عل ب الع أرغ
 عالٍ  ٧٧٫٠  ١٫١٨  ٣٫٨٥  .البيانو في وقت الفراغ

١٢  ١٤  
موضوع العزف  أنَّ أشعر
ى ة عل ر  آل انو ال يُثي البي

  .االھتمام لدي
منخفض  ٣٧٫٠  ١٫٢٠  ١٫٨٥

 جداً 

  عالٍ   ٧٩٫٤  ٠٫٥٩  ٣٫٩٧ الدرجة الكلية لمجال االستمتاع بالمادة

ة  إلى أنَّ ) ٥(شير الجدول يُ  ةالمُ اتجاھات طلب ة النجاح الوطني يقا في جامع نحو العزف  وس
انو ة البي ى آل ى بمُ عل د أت ادة، ق تمتاع بالم ال االس ي مج ط ، ف اري ) ٣٫٩٧(توس راف معي وانح

عٍ  اتجاھاتٍ  ستوىٍ مُ  على ، وھذا يدلُّ )٠٫٥٩( ادة ُمرتف تمتاع بالم رات نحو االس د حصلت الفق ، وق
رات  ُمرتفعٍ ستوى على مُ ) ١، ١٤، ٦، ١٣، ١١، ٩، ٨( اً، وحصلت الفق دَّ ، ٣، ٢، ١٠، ٥، ٤(ج
اً  نخفضٍ مُ  ستوىٍ على مُ ) ١٢(الفقرة  ، وحصلتُمرتفعٍ  ستوىٍ على مُ ) ٧   .جدَّ

  راسةنتائج اإلجابة عن سؤال الدِّ ) ٦(ويلخص الجدول 

 جاح الوطنيةوسيقا في جامعة النَّ رجة الكلية التجاھات طلبة المُ ترتيب المجاالت والدَّ  : )٦(جدول 
  .العزف على آلة البيانونحو 

  المتوسط  المجاالت  الترتيب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

  مستوى
 االتجاه

 عالٍ  ٧٩٫٤   ٠٫٥٩  ٣٫٩٧  االستمتاع بالمادة  ٣
 عالٍ  ٧٩٫٢  ٠٫٤٦  ٣٫٩٦ قيمة المادة وأھميتھا  ٢
 عالٍ  ٧٣٫٠  ٠٫٣٤  ٣٫٦٥ طبيعة المادة وخصائصھا  ١

 عالٍ  ٧٧٫٤ ٠٫٤١  ٣٫٨٧ اتجاھات الطلبةالدرجة الكلية لمستوى 

ة المُ  أنَّ ) ٦(ضح من خالل الجدول يتَّ  ة النَّ الدرجة الكلية التجاھات طلب يقا في جامع جاح وس
راد المُ ، إذ بلغ مُ ُمرتفعةكانت  نحو العزف على آلة البيانو الوطنية ى توسط استجابات أف جتمع عل

 ).٣٫٨٧(جميع الفقرات لجميع المجاالت 



 ٢٣١٩ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليفة جاد هللا

 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ياتوصالتَّ 
ً  اً وتأثير راً كبي اً آللة البيانو دور ن أنَّ ناقشتھا؛ يتبيَّ راسة ومُ استعراض نتائج الدِّ  اللِ من خِ  ا  ُمھمَّ

وسيقا في جامعة النجاح نحوھا، واتجاھات طلبة المُ  لبةوق العام عند الطَّ الذَّ  جداً في صقل وتھذيب
  :صيات اآلتيةووصي الباحث بالتَّ راسة ونتائجھا يُ أھداف الدِّ  ءِ وْ وفي ضَ 

ز دراسة عزِّ ة تُ خرى اختياريَّ مزيداً من االھتمام في تدريس آلة البيانو ووضع مساقات أُ  .١
ً عامل تربويَّ ى في التَّ ولأنَّ آلة البيانو ھي اآللة األُ  لبة لھا، إذْ الطَّ  ً وتھذيبيَّا  قِ وْ الذَّ  في صقلِ ا

 .لبة في المدارس والجامعاتلدى الطَّ   العامِّ 

 اللِ العزف على آلة البيانو من خِ  وتعليم ملبة نحو تعلُّ جاھات الطَّ ستوى اتِّ فع مُ العمل على ر .٢
 . عليم الجامعيقول التَّ تھا في حُ أثبتت فاعليَّ  ةٍ عالميَّ  ةٍ وسيقيَّ مُ  مناھجٍ 

فات ؤلَّ العزف واالستماع للمُ  اللِ وسيقي آللة البيانو من خِ ق المُ ذوُّ االھتمام ببرامج التَّ  .٣
ائدة فيالثالثَّ  ةالذَّھبيَّ  ورصُ ة من العُ عتنوِّ لمُ ة اوسيقيَّ المُ  : وھي وسيقيالتَّأليف المُ  مجال ة الرَّ

 .لبةق الطَّ وتذوُّ واالستمتاع  ومانس، حيث االستماع والكالسيك، والرُّ  الباروك،

العزف على آلة البيانو، والتي تدعم ذات كفاءات عالية في أساليب تدريس تطوير  .٤
رھا لبةالطَّ  ة لدىوسيقيَّ فھم المھارات المُ  ة فييَّ جاھات االيجاباالتِّ  ھا وتطوُّ  .ونُُموِّ

ز العالقة عزِّ لبة تُ خرى من الطَّ ات أُ ختلفة وعلى نوعيَّ ماثلة في أزمنة مُ عمل دراسات مُ  .٥
  .لبةعليم بين آلة البيانو والطَّ م والتَّ علُّ االيجابية في التَّ 

  
 ةواألجنبيَّ  المراجع العربيَّة

 ."برامج الكمبيوتر الُموسيقية وكيفيّة تسخيرھا لدارسي آلة البيانو" .)٢٠٠٣( .يونس ،بدر -
 .omcazize.w.www. على شبكة اإلنترنت. ُجمھوريَّة مصر العربيَّة. القاھرة

 .دار الفرقان. الميسر في علم النفس التربوي .)١٩٨٢( .توفيق ،مرعيو. أحمد ،بلقيس -
 .عمَّان

راسة د. "ة في الُموسيقاة والالتينيَّ نّفات الفارابي العربيَّ ُمص" .)١٩٩٥(. محمود ،الحفني -
 .٢٢. فبراير. )٩٣(. ُجمھوريَّة مصر العربيَّة. القاھرة. لُموسيقيةة االمجلَّ . ةعلميَّ 

أوراق بحث ُمقدَّمة للمھرجان األردني . دراسات في أُغنية الطفل) ١٩٩٦(. رتيبة ،الحفني -
  .٩٦ - ٩٣. عدد خاص. عمَّان. ألُغنية الطفل

اتجاه طالب ". )١٩٩٥(رشاد علي بن عبد العزيز  ،موسى .سعد بن محمد ،الحريقي -
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  )١(ملحق رقم 

  

  قائمة بأسماء المحكمين 

  

 عبد الحميد حمام عميد كلية الفنون والتصميم الجامعة األردنية األستاذ الدكتور .١

 األستاذ الدكتور محمد طه الغوانمة عميد كلية الفنون الجميلة جامعة اليرموك .٢

 الرياضية جامعة النجاح الوطنيةاألستاذ الدكتور عبد الناصر القدومي كلية التربية  .٣

 األستاذة الدكتورة تسونكا البكري قسم العلوم الموسيقية، كلية الفنون الجميلة جامعة اليرموك .٤

 الدكتور نبيل الدراس قسم العلوم الموسيقية، كلية الفنون الجميلة جامعة اليرموك .٥

 ة جامعة اليرموكالدكتور وائل حداد رئيس قسم العلوم الموسيقية كلية الفنون الجميل .٦

 الدكتور محمد المالح قسم العلوم الموسيقية، كلية الفنون الجميلة جامعة اليرموك .٧

 الدكتور أحمد موسى عبد ربه قسم العلوم الموسيقية، كلية الفنون الجميلة جامعة النجاح الوطنية .٨

 ة اليرموكالدكتور طارق إسماعيل العبيدي قسم العلوم الموسيقية، كلية الفنون الجميلة جامع .٩

 الجميلة جامعة اليرموكن الدكتور أيمن تيسير قسم العلوم الموسيقية، كلية الفنو .١٠
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الفنون الجميلة 

  قسم العلوم الموسيقية 

  

  مقياس االتّجاھات نحو العزف على آلة البيانو 

  في صورته النھائية  

  

  المحترم ..............................................األستاذ الدكتور  حضرة

  :وبعدتحية طيبة 

في نحوھا  اتجاھات طلبة الموسيقا التعرُّف إلىآلة البيانو والعزف على  "يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان 
، وقد قام الباحث بإعداد مقياس لھذا قسم العلوم الموسيقية في كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية

  .فقرة) ٤٠(اشتمل على ثالثة مجاالت رئيسة تتضّمن  الغرض لقياس اتجاھات الطلبة نحو العزف على آلة البيانو

ونظراً لما تنعمون به من خبرة فإنَّه يُشّرفني إبداء مالحظتكم وتوجيھاتكم حول ھذا المقياس الذي يقوم الباحث 
  .الباحث باقتراحاتكم حول ھذا المقياس حتى تغدو الفائدة عاّمة ، وسيأخذباستخدامه

  :أرجو التكّرم بإبداء رأيكم في كل فقرة من حيث

  .ُوضوح فقرات المقياس -

 .تناسب مجاالت الّدراسة مع أھدافھا -

 .مدى تحقيق فقرات المقياس للھدف المنوي قياسه -

 .اسة أو إعادة صياغة ما يلزم منھايُمكن إلغاء أو تعديل الفقرات التي ال تتناسب مع الّدر -

 .ما يلزم إضافته من فقرات تُحقّق الھدف المنوي قياسه اقتراح -

 

  وتفضلوا قبول فائق االحترام

  الباحث



 "...... فينحوھا  آلة البيانو والتعرُّف إلى اتِّجاھات طلبة الُموسيقاالعزف على "ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٢٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الفنون الجميلة 

  وسيقية لوم المُ قسم العُ 

  

  

  :بعدأختي الطالبة تحية طيبة و/ أخي الطالب

  

ا  اتجاھات طلبة الموسيقا التعرُّف إلىآلة البيانو والعزف على يقوم الباحث بإجراء دراسة علّمية حول  نحوھ
ةلية الفُ وسيقية في كُ لوم المُ في قسم العُ  ة النجاح الوطني ة في جامع ون الجميل تبانة ، ن رات االس راءة فق ذا أرجو ق ل

م األول  ى القس تجابة عل مَّ االس ن ث تّمعن وم ات الشخصيَّ (ب اني )ةالبيان م الث و (، والقس ات نح اس االتّجاھ رات مقي فق
ة وتحديد درجة موافقتكم عليھا حيث أّن عبارة بدقَّ  ، راجياً منكم قراءة كلّ )العزف على آلة البيانو في صورته النّھائية

  :وافقة كما يليتفسير درجة المُ 

 .العبارة ھذهتعني أنك تُعارض بشدة مضمون  :ةبشدَّ عارض أُ ) ١(

  .تُعارض مضمون ھذه العبارة تعني أنك: عارضأُ ) ٢(

  .تعني أنك تحمل حكماَ محايداً حول مضمون ھذه العبارة: ُمحايد) ٣(

  .تعني أنك تُوافق على مضمون ھذه العبارة: أوافق) ٤(

 .تعني أنك تُوافق بشدة على مضمون ھذه العبارة :ةبشدَّ أوافق ) ٥(

  الباحث
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  :يانات الشخصيةالب: القسم األول

  ............... :الكلية : ..................الجامعة ............................. :االسم

  :في الخانة التي تنطبق عليھا الحالة) ×(أرجو تعبئة البيانات بوضع 

      □أنثى  -ب  □ذكر  -أ  : الجنس. ١
    □بكالوريوس  - ج  □دبلوم  -ب  □توجيھي   -أ  : تعليم األب. ٢
      □دراسات عليا فما فوق  -د  
    □بكالوريوس  - ج  □دبلوم  -ب  □توجيھي  -أ  : تعليم األم. ٣
      □ليا فما فوق دراسات عُ  -د  
    □سنة ثالثة  - ج  □سنة ثانية  -ب  □سنة أولى  -أ  : الُمستوى الدِّراسي.٤
      □سنة رابعة  -د  
  □بيانو أساسي - ب  □بيانو إلزامي  -أ  : نوع التخصص. ٥

  :مقياس االتجاھات نحو العزف على آلة البيانو في صورته النھائية: القسم الثاني

ث ن حي انو م ة البي ى آل زف عل و الع ك نح ل اتجاھات ي تمث ارات الت ن العب لة م ي سلس ا يل ادة :  فيم ة الم طبيع
  :وخصائصھا، قيمة المادة وأھميتھا، واالستمتاع بالمادة، والمطلوب منك ما يلي

  .ثمَّ أجب عليھا بدقة وموضوعيةإقرأ كل عبارة  .١

ه ) ×(أجب عن جميع العبارات وذلك بوضع إشارة  .٢ اً بأنَّ ارة علم تحت الدرجة التي ينطبق عليھا ُمقابل كل عب
 .توجد درجات لالستجابة، وھي أوافق بشدة، أوافق، ُمحايد، أعارض، أعارض بشدة

 .أية عبارة دون استجابةالرجاء االستجابة عن كل عبارة في المكان الُمخصص وعدم ترك  .٣

 .إنَّ تعاونك فيه خير لصالح المسيرة التعلمية التعليمية .٤

ة البحث العلمي،  .٥ تبانة، ھو خدم ذه االس ى أنَّ الغرض من ھ ود أنَّ نُلفت انتباھك إل قبل البدء في االستجابة ن
ا أحد، ولكي  ذه المعلومات والمعلومات التي تقدمھا في استجابتك تعتبر معلومات خاصة ال يطلع عليھ تفي ھ

رات  رٍة من فق لِّ فق ة عن ُك لِّ صدٍق وأمان ا نرجو منك أنَّ تستجيب بك ه فإنَّن ذي وضعت من أجل بالغرض ال
 .االستبانة

 

  الباحث 
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  فقرات االستبانة  الرقم
  درجة الُموافقة

أوافق 
أعارض   أعارض  محايد  أوافق  ةشّدب

  بشدَّة
  :ھامجال طبيعة المادة وخصائص  أوالً 
أعتقد أنَّني أعمُل وأُْنجز جيِّداً في  ١

العزف على آلة البيانو خالل 
  .الُمحاضرة

          

أرى أنَّ العزف على آلة البيانو  ٢
يُساعدني في تطوير قُدراتي على 

  .التفكير المنطقي السليم

          

أشعر بالخوف عندما يَطلب منِّي  ٣
الُمحاضر أداء الَمعزوفات التي 

ْبُت عل   .يھاتدرَّ

          

أعتقد أنَّني أتعلَّم في درس آلة البيانو  ٤
الكثير إذا أتيحت لَِي الفرصة ألْن 

  .أُجرب وأختبر أفكاري

          

أعتقد أنَّ تعلم العزف على آلة البيانو  ٥
يُساعدني على تنظيم أموري بشكٍل 

  .دقيق

          

أخشى من الرسوب في العزف على   ٦
  .آلة البيانو

          

استخدام استراتيجيات قائمة  أعتقد أنَّ  ٧
على التعلُّم الذاتي في تدريس آلة 

البيانو تزيد من فرص التَّعلُّم الذاتي 
  .لديّ 

          

أشعر أنَّ العزف على آلة البيانو ال  ٨
  .يُساعدني على االبتكار

          

فُني  ٩ أعتقد أنَّ دراسة آلة البيانو تُعرِّ
  .على عباقرة الُموسيقا في العالم

          

أشعر أنَّ عزف البيانو يعمل على  ١٠
  .تنمية أفكاري

          

أعتقد أنَّ إسھامات العزف على آلة  ١١
البيانو كبيرة في تطوير المعرفة 

  .اإلنسانية

          

أشعر أنَّ العزف على آلة البيانو مادَّة  ١٢
  .ضرورية نحتاجھا في حياتنا

          

  :مجال قيمة المادة وأھميتھا  ثانياً 
في العزف على آلة  د أنَّ النَّجاحأعتق  ١٣

  .البيانو يحتاج منِّي إلى ُجھد كبير
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  فقرات االستبانة  الرقم
  درجة الُموافقة

أوافق 
أعارض   أعارض  محايد  أوافق  ةشّدب

  بشدَّة
ع ُزمالئي في اختيار تخصص آلةأش  ١٤  جِّ

  . البيانو
          

أعتقد أنَّه باستطاعتي التَّدرب على  ١٥
  .معزوفات آلة البيانو الصعبة

          

أتمنى أنَّ أكون معلماً قديراً في العزف  ١٦
  .على آلة البيانو

          

أشعر أنَّ تنويع أساليب الُمحاضر في  ١٧
تدريس آلة البيانو يُساعدني على 

  .فھمھا بشكٍل أفضل

          

أشعر أنَّ المفاھيم الموسيقية الواردة  ١٨
في دروس آلة البيانو واضحة 

  . وُمحددة

          

حبّذا لو أنَّ الزمن الُمخصص  ١٩
لُمحاضرات آلة البيانو أطول من 

  .لھا الزمن المقرر

          

أعتقد أنَّ عزف الساللم الموسيقية يزيد  ٢٠
من مھاراتي األدائية لعزف مقطوعات 

  .آلة البيانو

          

أعتقد أنَّ دراستي الجامعية في العزف  ٢١
  .على آلة البيانو ال تؤھلني لالحتراف

          

أرغب بُمطالعة المواضيع الُمتعلقة في   ٢٢
  .آلة البيانو

          

علُّم ُمحاضرة في عزفأرغب في ت  ٢٣
مقطوعات آلة البيانو وأخرى في 

  .عزف التمارين المھارية

          

أشعر أنني بحاجة إلى وقت أكثر لتعلم   ٢٤
القراءة في الُموسيقا من الوھلة 

  .األولى

          

أرى أنَّ استخدام تمارين العزف  ٢٥
الُموجه يُساعد على تبسيط وتوضيح 

  .العزف على آلة البيانو

          

البيانو  آلةالعزف على  أنَّ أعتقد  ٢٦
يحتاجه كل الناس وليس طلبة الُموسيقا 

  .فقط

          

  :مجال االستمتاع بألمادة  ثالثاً 
ً آلةالعزف على  أنَّأعتقد   ٢٧ البيانو مشوقا

  .لي كالمواد الدراسية االخرى
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  فقرات االستبانة  الرقم
  درجة الُموافقة

أوافق 
أعارض   أعارض  محايد  أوافق  ةشّدب

  بشدَّة
أنظر بشوق وشغف إلى دروس   ٢٨

  . البيانو آلةالعزف على 
          

أنَّ أقضي أوقات فراغي في أحب  ٢٩
  .العزف على آلة البيانو

          

العزف على آلة البيانو ُمحبب إلى   ٣٠
  .نفسي

          

أعتقد أنَّ االستماع لُموسيقا البيانو  ٣١
يُساعدني كثيراً في العزف على آلة 

  .البيانو

          

أحب عزف المقطوعات الكالسيكية   ٣٢
  .التي أتعلمھا على آلة البيانو

          

أرغب العزف على آلة البيانو في   ٣٣
  .وقت الفراغ

          

أعتقد أنَّ العزف على آلة البيانو يجعل  ٣٤
  .العالم أكثر جماالً 

          

أشعر أنَّ العزف على آلة البيانو  ٣٥
  .يُساعد في الترويح عن النفس

          

أشعر بالسعادة عندما أكون في درس   ٣٦
  .البيانو

          

عند أداء واجباتي أشعر بالُمتعة   ٣٧
  . الُموسيقية

          

 آلة موضوع العزف على أنَّ أشعر  ٣٨
  .البيانو ال يُثير االھتمام لدي

          

أشعر بالسعادة عندما أعزف قطعة   ٣٩
  .البيانو آلةوسيقية على مُ 

          

أتذوق المنطقية والتناسق والجمال في   ٤٠
  .البيانو آلة عزف

          

 


