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ُملخص
ھدفت الدﱢراسة التﱠعرﱡ ف إلى العزف على آلة البيانو واتجاھات طلبة ال ُموسيقا نحوھا في قسم
العلوم ال ُموسيقية في كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية ،ولتحقيق ھدف الدراسة
استخدم الباحث استبانة مقياس االتجاھات نحو العزف على آلة البيانو والذي قام بتصميمھا
وتحكيمھا من قبل عدد من ال ُمحكمين في كليﱠات الفُنون الجميلة في جامعة اليرموك ،والجامعة
األردنية في المملكة األردنية الھاشمية ،وجامعة النجاح الوطنية في فلسطين وتك ﱠون المقياس من
ثالثة مجاالت وأربعين فقرة من نوع االختيار من ُمتعدﱢد ،وبعد جمع البيانات عالج الباحث
المعلومات باستخدام برنامج الرﱡ زمة اإلحصائية ) (SPSSحيث ال ُمتوسطات الحسابية ،والنﱢسب
المئوية ،واالنحراف المعياري ،وأظھرت الدراسة النتائج اآلتيةُ :وجود فُروق ذلك داللة إحصائية
عند ُمستوى ال ﱠداللة ) (.,05 = αبين ال ُمتوسطات الحسابية والنﱢسبة المئوية واالنحراف المعياري
حيث أتى مجال طبيعة المادة وخصائصھا ب ُمتوسط ) ،(٣٫٩٥وانحراف معياري ) ،(٠٫٣٤وھذا
رتفع نحو طبيعة المادة وخصائصھا ،بينما في مجال قيمة المادة
يد ًّل على ُمستوى اتجاھا ٍ
ت ُم ٍ
رتفع جداً
م
ستوى
م
على
يدلﱡ
وھذا
،
(
٠٫٤٦
)
وانحراف
،
(
٣٫٩٦
وأھميﱠتھا أتى ب ُمتوسط )
معياريﱟ
ٍ
ُ
ُ ٍ
نحو قيمة المادة وأھميﱠتھا ،وأ ﱠما في مجال االستمتاع في المادة فقد أتى ب ُمتوسط )،(٣٫٩٧
رتفع نحو االستمتاع في الما ﱠدة ،وأوصى
وانحراف معياري ) ،(٠٫٥٩ھذا يدلﱡ على ُمستوى ُم ٍ
ُ
ُ
ﱢ
الباحث إلى مزيداً من االھتمام في تدريس آلة البيانو ووضع مساقات أخرى اختيارية تعزز
أن آلة البيانو ھي اآللة األولى في التعامل تربويا ً وتھذيبيا ً في صقل ﱠ
دراسة الطلبة لھا ،إذ ﱠ
الذوق
العام لدى الطﱠلبة 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.
ُمقدمة ال ﱠدراسة
 ومھما كانت بيئته،ي زمان ومكان
تُمثل ال ُموسيقا نشاطا ً فريداً و ُمميﱠزاً يُمارسه اإلنسان في أ ﱢ
،حترف
ھاوي أو ُم
،ستمع أو ك ُمؤ ﱟد ُممارس
 سوا ًء ك ُم،و ُمستواه االجتماعي واالقتصادي والثﱠقافي
ٍ
ٍ
ٍ
كبير من حياة اإلنسان بمختلف أدوارھا منذ
 فال ُموسيقا تُعبﱢر عن جز ٍء،ُمنفر ٍد أو ُمشار ٍك لآلخرين
ٍ
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مولده وإلى مماتهُ ،مستخدما ً كل الوسائل ال ُمتاحة له ،وبأساليب تختلف من أبسطھا وأسھلھا
تطوراً وتعقيداً.
وأيسرھا َشكالً وأدا ًء إلى أكثرھا ﱡ
تُع ﱡد ال ُموس يقا جانب ا ً ُمھ َم ا ً وامت داداً لرغب ة اإلنس ان الطبيعيﱠ ة الفطريﱠ ة ف ي التﱠعبي ر ع ن ذات ه
ومشاعره وأحاسيسهُ ،من ُذ ْ
أن أصبح واعيا ً وقادراً على إدراك م ا حول ه واإلحس اس بذات ه وكيان ه
على األرض بين المخلوقات األخرىُ ،متفاعالً مع م ن حول ه كك ائن ح ّي ُم ؤثﱢر و ُمت أثﱢر )الحفن ي،
 ،١٩٩٥ص .(٢٢
وم ن ھُن ا فال ُموس يقا تُع ﱡد ع امالً ُمس اعداً قويﱠ ا ً ل ه القُ درة عل ى تحقي ق التﱠواص ل والتﱠف اھم ب ين
االنسان وما حوله بالشكل الذي ال تستطيع الكلمات وال اإلشارات تحقيقه مھما كانت بليغ ة ودقيق ة
ومفھومة أحيانا ً ،فھو يستخدم ل ذلك ك ل الوس ائل الت ي يمتلكھ ا لتحقي ق م ا يُري د ،إم ا بِص وته ال ذي
م ﱠكنه ﷲ تعالى من استخدامه ،أو القُدرة على التﱠحكم فيه دون عنا ٍء كبي ر ،بتلوين ه وتنغيم ه ح دةً أو
غلظا ً ،قُوةً أو ضعفا ً بما حباه جلﱠت قُدرته م ن جھ از ُمص ﱢوت غاي ة ف ي ال ﱢدق ة وال ﱢرق ة والكم ال ،ل م
ك في ه ﱠ
يھبھا ﷲ تعالى لِ َمخلوق آخر ،وم ﱠما ال ش ﱠ
ت إبداعيﱠ ٍة
أن االنس ان ك ان ُمو ﱠجھ ا ً و ُمس يﱠراً بنزع ا ٍ
جمالي ٍة عندما حاول ْ
أن يجع ل م ن ال ُموس يقا فنﱠ ا ً ل ه أُص وله وتقالي ده وقواع ده وأس راره ،وص ناعة
ﱠ
ترتقي كلما ارتقى فكره و ُوجدانه وحظه من التﱠمدن والحضارة) ،الحفني ،١٩٩٥ ،ص .(٢٢
تحليل للعالقة بين اإلنسان وال ُموسيقا على م ﱢر ُخطوات التﱠاريخ يُمكن فھم تلك التﱠج ارب
ومن
ٍ
طور اإلنساني ،والخب رات ال ُموس يقية الت ي اس تطاع االنس ان ْ
أن يتط ﱠور بھ ا عل ى م رﱢ
ودرجات التﱠ ﱡ
كال ُمختلف ٍة إل ى ْ
آالف السنين ْ
أن
وأن يصنع اآلالت ال ُموسيقية ال ُمختلفة ويعمل عل ى تطويرھ ا بأش ٍ
وصلت إلى شكلھا ال ُمعاصر ،ويرى الباحث ﱠ
ت تتعلق في تعلم وتعل يم
أن االھتمام في إجراء دراسا ٍ
غف عل ى
الع زف عل ى اآلالت ال ُموس يقية وتحدي داً آل ة البي انو يجع ل كثي ر م ن الطلب ة يُقبل ون بش ٍ
ت دراس يﱠ ٍة ض من خططھ م األكاديمي ة و ُخصُوص ا ً
دراستھا وليس م ن أج ل إنھ اء ُمتطلب ات مس اقا ٍ
عن دما يُش اھدون الب احثين ُمھتم ين ف ي دراس ة اتجاھ اتھم نح و ھ ذه اآلل ة ،وال ُمش كالت الت ي
يُواجھونھا وكيفيﱠة وضع ال ُحلول ال ُممكنة وال ُمناسبة التي تُسھم ايجابيا ً في رفع ُمس تواھم ال ُموس يقي
واألك اديمي و ُخصُوص ا ً ﱠ
أن ھ ذه اآلل ة تحت اج إل ى ُجھ د كبي ر ف ي تعلمھ ا وتعليمھ ا يف و ُ
قأ ّ
ي آل ة
أُخ رى؛ ْإذ إ ﱠن آل ة البي انو تعتم د عل ى عل م تقاب ل األلح ان )الكنت رابنط  (Counter Pointوعل م
انس جام وتواف ق األلح ان )الھ ارموني  (Harmonyو ُخصُوص ا ً عن د القي ام بع زف المقطوع ات
ال ُمختلفة وال ُمتنوعة وال ُمش ﱢوقة والھادفة وال ُمؤثرة في كل إ ْنسان يسمعھا أو حتى يتَسامعھا.
وكما يُشير الباحث إلى ﱠ
أن عدم القيام بمثل ھذه ال ﱢدراسة يعني استمرار بعض جوانب النﱠقص
صعوبات التﱠعلﱡم والتعليم ،واستمرار ﱡ
الطرق التقليديﱠة في التﱠعامل مع الطﱠلبة ،وال ﱡشعور
مثل ُ
ﱠ
بالخوف والتوتر ال ﱠدائم ،و ُمحاولة االبتعاد عن ھذه اآللة والعزف عليھا فقط من أجل االمتحان
والخالص منه ،ويرى الباحث ﱠ
أن ال ﱢدراسة سوف تُق ﱢدم ال ُحلول ال ُمناسبة لھذا النﱠقص ،وذلك
ﱡ
ْ
ُ
بالتﱠوصﱡ ل إلى
الطرق العلميﱠة وال َمنھَ ِجيﱠة الھادفة التي تساعد على رفع ال ُمستوى اإلبداعي
ﱠ
ﱡ
والتﱠطويري وال ﱠرغبة في تعلم وتعليم العزف على آلة البيانو لدى الطلبة.
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ومن ھُنا ﱠ
شكل
فإن ِغنَى حقل األبحاث في ميادين االتجاھات والمواضيع العلمية ال ُمختلفة بِ ٍ
عا ﱟم ھو عكس نقصھا في مجال اتجاھات الطلبة نحو ال ُموسيقا والعزف على اآلالت ال ُموسيقية
فإن من الواجب على ُحقول التﱠعليم ال ُمختلفة عدم تجاھل التﱠعليم ال ُموسيقي ،و ُشعوراً
ال ُمختلفة لذلك ﱠ
من الباحث بالمسؤولية نحو تعليم ال ُموسيقا وتعلمھا ،فقد ارتأى دراسة اتجاھات الطلبة نحو تعلم
العزف على آلة البيانو.
ُمشكلة ال ﱢدراسة
بال ﱠرغم من أھميﱠة ال ُموسيقا والعزف على آلة البيانو التي تعمل على النﱡمو ال ُمتكامل للفرد من
الجسمية والنﱠفسيﱠة والعقليﱠة وال ُخلُقيﱠة ،ﱠ
فإن الصﱡ عوبات التي يُواجھھا الطلبة في
جميع جوانب حياته ِ
ٌ
ﱠ
ﱠ
كيفيﱠة التﱠعامل مع ھذه اآللة تبقى عقبة تحتاج إلى تذليل وأن ُمشكلة ال ﱢدراسة تتلخصُ باإلجابة عن
ال ﱡسؤال ال ﱠرئيس:
ما اتجاھات طلبة الموسيقا في جامعة النجاح الوطنية نحو العزف على آلة البيانو؟
بررات ال ﱢدراسة
ُم ﱢ
تأتي أھميﱠة الدراسة ِم ْن أھميﱠة آلة البيانو في الحقل التﱠربوي ال ُموسيقي ودورھا في س ْير
العملية التربوية والنﱠشاطات المدرسية ال ُموسيقية ،فمن ال ُمالحظ في ميدان العمل والدراسة
أن ھُناك تركيزاً على تدريس آلة البيانو لطلبة ال ُموسيقا ،ﱠ
ال ُموسيقية ﱠ
لكن اتجاھات الطلبة نحو ھذه
ُ
ْ
تقص دوافعھا وحوافزھا
بشكل
س
ر
د
ت
المھارة لم
موضوعي في منطقتنا العربية ولم تُس َ
َ
ﱟ
ٍ
و ُمثبﱢطاتھا ،وتأتي ھذه ال ﱢدراسة لتستكشف تلك االتجاھات عند طلبة الجامعة َكوْ نھا أكبر الجامعات
في فلسطين والوحيدة التي يُوجد فيھا ُكليﱠة فُنون جميلة ،وذلك لتكون أحد العوامل ال ُمساعدة في
تحسين ُمعلم ال ُموسيقا وقُدُراته في المنطقة ،علما ً ﱠ
بأن ھذا الموضوع لم يُطرق في منطقتنا العربيﱠة
إال نادراً ،ومن ھُنا جاء االھتمام ب ُمشكلة الدراسة.
أھميﱠة ال ﱢدراسة
تظھر أھميﱠة ال ﱢدراسة بما قد تُسھمه نتائجھا وتوصياتھا في تكوين اتﱢجا ٍه ما نحو آلة البيانو
لدى الطﱠلبة ،األمر الذي يُساعد ال ُمتعلمين في اختيار ھذه اآللة عند التﱠخصﱡ ص ،بحيث يُمكن
لالتﱢجاه اإليجابي ْ
أن يزيد من رغبة الطلبة في تعلﱡم العزف عليھا ،ويُمكن تحديد أھميﱠة ال ﱢدراسة من
خالل ما يلي:
 .١قِلﱠة ال ﱢدراسات التي تح ﱠدثت عن ھذا الموضوع؛ ْإذ تُع ﱡد ھذه ال ﱢدراسة من أولى ال ﱢدراسات التي
تناولت اتﱢجاھات طلبة ال ُموسيقا نحو العزف على آلة البيانو.
 .٢ال ُمساھمة في تقوية دعائم تعلﱡم وتعليم العزف على آلة البيانو لدى طلبة ال ُموسيقا من خالل
ھذه ال ﱢدراسة.
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 .٣التشجيع على دراسة العزف على آلة البيانو ل ُمواجھة تزايد الحاجة للعازفين عليھا.
 .٤التﱠعرﱡ ف إلى االتجاھات نحو العزف على آلة البيانو سوف يُتيح التﱠعرﱡ ف على االتﱢجاھات
اإليجابية ودعمھا والتﱠعرف على االتجاھات السلبية وتحسينھا وتعديلھا ووضع البرامج
ال ُموسيقية الالزمة التي تُساعد في ذلك.
لكي يُدركوا اتجاھات الطلبة نحو تعلﱡم آلة البيانوْ ،إذ
 .٥وضع نتائج البحث للطلبة وال ُمھتمين ْ
تُساعدھم في فھم ُمدركاتھم نحو تعلﱡم وتعليم العزف على ھذه اآللة.
 .٦االرتقاء العام بعمليﱠة تع ﱡلم وتعليم ال ُموسيقا في المراحل ال ُمختلفة وأَث ُر ذلك على الوعي
ال ُموسيقي والثقافة ال ُموسيقية وصقل ال ﱠذوْ ق ال ُموسيقي.
أھداف ال ﱢدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية:
 .١التﱠعرﱡ ف إلى اتجاھات طلبة ال ُموسيقا في جامعة النجاح الوطنية نحو العزف على آلة البيانو.
 .٢التﱠعرﱡ ف إلى أثر كلﱟ من ُمتغيرات )الجنس ،مكان السكنُ ،مستوى تع ﱡلم األب واألم ،المستوى
الدراسي( على اتجاھات الطلبة نحو العزف على آلة البيانو.
أسئلة ال ﱢدراسة
انطالقا ً من ال ُمشكلة التي ت ﱠم تحديدھا ﱠ
فإن الدراسة حاولت التﱠعرﱡ ف إلى اتجاھات طلبة
ال ُموسيقا في جامعة النجاح الوطنية نحو العزف على آلة البيانو من خالل اإلجابة عن األسئلة
اآلتية:
 .١ما اتجاھات طلبة ال ُموسيقا في جامعة النجاح الوطنية نحو العزف على آلة البيانو؟
 .٢ھل يُوجد اختالف في اتجاھات طلبة الموسيقا في جامعة النجاح الوطنية عند ُمستوى ال ﱠداللة
) (.,05 = αنحو العزف على آلة البيانو تُعزى ل ُمتغيﱢر الجنس؟
 .٣ھل يُوجد اختالف في اتجاھات طلبة الموسيقا في جامعة النجاح الوطنية عند ُمستوى ال ﱠداللة
) (.,05 = αنحو العزف على آلة البيانو تُعزى ل ُمتغيﱢر ُمستوى تعلم األب واألم؟
 .٤ھل يُوجد اختالف في اتجاھات طلبة ال ُموسيقا في جامعة النجاح الوطنية عند ُمستوى ال ﱠداللة
) (.,05 = αنحو العزف على آلة البيانو تُعزى ل ُمتغيﱢر ال ُمستوى ال ﱢدراسي؟
 .٥ھل يُوجد اختالف في اتجاھات طلبة ال ُموسيقا في جامعة النجاح الوطنية عند ُمستوى ال ﱠداللة
) (.,05 = αنحو العزف على آلة البيانو تُعزى ل ُمتغيﱢر نوع التﱠخصﱡ ص؟
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ُحدود ال ﱢدراسة
اقتصرت الدراسة على طلبة ال ُموسيقا في قسم العلوم ال ُموسيقية في كلية الفُنون الجميلة،
تخصﱡ ص بيانو ،ودارسي مساقات بيانو إلزامي في جامعة النجاح الوطنية في العام ال ﱢدراسي
).(٢٠١٢/٢٠١١
أوالًُ :مح ﱢددات أساسيﱠة
التزم الباحث في أثناء دراسته ال ُحدود اآلتية:
 .١ال ُمح ﱢدد البشري :طلبة ال ُموسيقا في جامعة النجاح الوطنية التي تَ ْد ُرس ال ُموسيقا.
 .٢ال ُمحدﱢد المكاني :قسم ال ُعلوم ال ُموسيقية في كليﱠة الفُنون الجميلة في جامعة النﱠجاح الوطنيﱠة في
فلسطين.
 .٣ال ُمح ﱢدد ال ﱠزماني :ت ﱠم إجراء ال ﱢدراسة في الفترة ال ﱠزمنية الواقعة بين ) ،(٢٠١١/٣/١ولغاية
).(٢٠١٢/٥/١
ثانيا ًُ :مح ﱢددات فرعيﱠة ُمرتبطة بِأداة ال ﱢدراسة
استخدم الباحث مقياس االتجاھات نحو العزف على آلة البيانو والذي قام الباحث بإعداده
وعرضه على مجموعة من ال ُمح ﱠكمين األساتذة ال ُمحاضرين في كلُيات الفُنون الجميلة في جامعة
اليرموك ،والجامعة األردنيﱠة في المملكة األردنية الھاشمية ،وجامعة النجاح الوطنية في فلسطين
وبنا ًء على ذلك اتﱠصفت نتائج ال ﱢدراسة بالموضوعيﱠة والصﱢ دق والثﱠبات.
ُمصطلحات ال ﱢدراسة
االتﱢجاه ) :(Attitudeھو مجموعة من األفكار والمشاعر واإلدراكات وال ُمعتقدات حول
موضوع ما ،والتي تُو ﱢجه ُسلوك الفرد وتُح ﱢدد موقفه من ذلك الموضوع ،واالتجاه ميل إيجابي أو
ٍ
سلبي نحو قضية ُمعينة يتنبؤھا الفرد ويقتنع بوجھة نظره نحوھا )عليمات ،١٩٩٤ ،ص .(٧٧
التﱠعريف اإلجرائي لالتجاھات :ھو ال ﱠدرجة التي يحصل عليھا ال ُمستجيب على مقياس
االتﱢجاھات نحو ال ُموسيقا ال ُمستخدم في الدراسة.
صلة استجابات الطﱠالب نحو العزف على آلة
االتﱢجاه نحو العزف على آلة البيانو :ھو ُمح ﱢ
البيانو وذلك ِم ْن حيث ال ﱠرغبة لھذا الموضوع )مع( أو امتعاضھما منه )ض ّد( أو )الحياديﱠة(.
الطﱠريقة واإلجراءات
َمنھج ال ﱢدراسة :استخدم الباحث المنھج الوصفي نظراً ل ُمالءمته ألغراض ال ﱢدراسة.
ُمجتمع ال ﱢدراسة :تك ﱠون ُمجتمع الدراسة ِم ْن طلبة ال ُموسيقا في جامعة النجاح الوطنية.
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عيﱢنة ال ﱢدراسة :ال يُوجد عينة ُمح ﱠددة للدراسة ﱠ
ألن الباحث قام بدراس ِة كلﱢ ُمجتمع الدراسة
نظراً لِصغر حجمه.
أداة ال ﱢدراسة :استخدم الباحث استبانة لتقيس اتجاھات الطلبة نحو العزف على آلة البيانو قام
صصين.
قبل نُخب ٍة من ال ُمح ﱠكمين ال ُمتخ ﱢ
بأعدادھا وتحكيمھا من ِ
ُمتغيﱢرات ال ﱢدراسة
 .١ال ُمتغيﱢرات ال ُمستقلﱠة وھي ما يلي:
•

الجنس وله ُمستويان ھُما :ذكر ،وأُنثى.

•

ال ُمس توى الت ﱠعليم ي ل ألب ول ه أربع ة ُمس تويات وھ ي) :ت وجيھي فم ا دون ،دبل وم،
بكالوريوس ،دراسات عليا فما فوق(.

•

ال ُمس توى التﱠعليم ي ل ألم ول ه أربع ة ُمس تويات وھ ي) :ت وجيھي فم ا دون ،دبل وم،
بكالوريوس ،دراسات ُعليا فما فوق(.

•

ال ُمستوى ال ﱢدراسي وله أربعة ُمستويات وھي) :سنة أولى ،سنة ثانية ،سنة ثالثة ،وسنة
رابعة(.

•

نوع التﱠخصص وله ُمستويان وھُما) :بيانو إلزامي ،وبيانو أساسي(.

 .٢ال ُمتغيﱢرات التابعة
وھي درجة استجابة طلبة ال ُموسيقا في جامعة النﱠجاح الوطنيﱠة إلى استبانة االتﱠجاھات التي
أع ﱠدھا الباحث للقيام بھذه ال ﱢدراسة.
إجراءات ال ﱢدراسة
شامل لعد ٍد من مصادر المعلومات مثل المكتبات الجامعية ،وشبكة
مسح
قام الباحث بعمل
ٍ
ٍ
ﱠ
ْ
المعلومات )اإلنترنت( وغيرھا ،إذ اطلع على ال ﱢدراسات ال ﱠسابقة واألدب التربوي ال ُمتعلق
بالظﱠاھرة موضوع ال ﱢدراسة ،وبعد ذلك قام الباحث بإعداد استبانة لتقيس اتجاھات طلبة ال ُموسيقا
صين في مجال
نحو العزف على آلة البيانو ،وعرضھا على مجموع ٍة من ال ُخبراء وال ُمخت ﱢ
ال ُموسيقا وال ُعلوم التربوية ،وأخذ برأيھم بتعديل وإضافة بعض الفقرات الالزمة لالستبانة.
ال ُمعالجات اإلحصائيﱠة
نظراً ﱠ
الن الباحث درس ال ُمجتمع ال ﱢدراسي ك امالً فق د اقتص رت ال ُمعالج ات اإلحص ائيﱠة عل ى
الحسابيﱠة واالنحرافات ال ِمعياريﱠة والنﱢسب ال ِمئويﱠة.
اإلحصاء الوصفي وبالتﱠحديد ال ُمتوسطات ِ
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سابقة
الفصل الثاني :اإلطار النﱠظري وال ﱢدراسات ال ﱠ
صين واليُونان
ال ُموسيقا ليست من ابتكار عالم اليوم ،فالحضارات القديمة في مصر وال ﱢ
والھند اكتشفت ُمنذ أقدم ال ُعصور سحر األنغام ال ُموسيقية وتأثيرھا في النﱠفس والجسد ،ﱠ
وأن النﱠشاط
ال ُموسيقي يُھ ّيء الوسائل التي يتحقﱠق بھا تعلم التالميذ وتھذيب ُسلوكھم من خالل األنشطة
ال ُموسيقية المدروسة التي تعمل على تھيئة ُك ﱢل عناصر البھجة وال ﱡسرور.
من ھُنا فقد انحصر االھتمام بالتﱠطور ال ُموسيقي الحقيقي حتﱠى بداية القرن ال ﱠسابع عشر في
التطور والنﱡمو
ال ُموسيقا الغنائية ،غير أنﱠه ببداية عصر النﱠھضة ازدھر التأليف اآللي وأخذ في
ﱡ
حتى فاق في القرن الثامن عشر ال ُموسيقا الغنائيﱠة ،وھذا ال يعني ﱠ
أن ال ُموسيقا اآلليﱠة لم يكن لھا
ﱠ
نصيب مع ال ُموسيقا الغنائية في ال ُعصور ال ُوسطىْ ،إذ لم يت ﱡم ال ُوصول إلى الشكل الذي كانت عليه
لعدم تدوينھا إلى ْ
أن ظھرت في القرن التاسع عشر كثي ٌر من ال ُكتب التي تناولت شرح اآلالت
ﱠ
وكيفية العزف عليھا ،وتناولت الموضوع من الوجھة التطبيقية دون النظرية )صبري ،وصادق،
 ،١٩٨٧ص .(٦
كامل حتى القرن السابع عشر ،باستثناء
وجدي ٌر بالذكر أنﱠه لم تظھر ُموسيقا آلية
بشكل ُمت ٍ
ٍ
حقيقي في ال ُمؤلفات الخا ﱠ
صة بآلة العود واآلالت ذات لوحات المفاتيح في القرن
آلي
ٍ
ﱟ
تأليف ﱟ
ُ
السادس عشر ،أما بالنسبة ألغلب ال ُمؤلفات اآلليﱠة األخرى فكانت حتى عام ) (١٦٠٠تت ﱡم بطريق ِة
تأليف ال ُموسيقا ال ِغنائية البُوليفونية )صبري ،وصادق ،١٩٨٧ ،ص .(٧
ِ
أن اليونان القدامى قد اھتموا بال ُموسيقا على اعتبار أنﱠھا أداة من أدوات التربية قبل ْ
وبما ﱠ
أن
ً
تكون فنا ً جميال يُبتغى لذاته ،فقد جعل أفالطون لل ﱠدولة ح ﱡ
ق االشراف على ال ُموسيقا لِما لھا من
تأثير في تكوين ال ﱠشخصيﱠة ال ُمتزنة وال ُمتناسقة ،وكذلك في تنمية ملكة األبداع واالبتكار ،وقد
ٍ
تأثرت الحضارة األوروبية بالتربية اليونانية في ال ُعصور ال ُوسطى فقد جُعلت ال ُموسيقا ضمن
الحكمة الرﱡ باعيﱠة ) (Quadrivuamإلى جانب الھندسة والحساب والفلك ،وفي عھد اإلقطاع في
ِ
ﱠ
ً
أوروبا كانت ال ُموسيقا مظھرا من مظاھر الرﱡ قي والثقافة )مطر وفھمي ،١٩٨٦ ،ص .(١١
وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،عمل كثي ٌر من ال ُمفكرين وال ُمربﱢين على دفع الحياة
ق أسمى وأفضل؛ ْإذ كان جان جاك رو ّسو ) (Rousseauمن أوائل ال ُمربﱢين
اإلنسانية إلى آفا ٍ
الذين اھتموا بالبحث في أنواع ال ُموسيقا ال ُمناسبة للتربية في المراحل ال ُمختلفة وإتاحة الفُرصة
طفل ل ُممارسة التﱠعبير ﱠ
أنواع معين ٍة من الغناء ال ﱠشعبي
الذاتي باألصوات ال ُموسيقية وباستخدام
لكل
ٍ
ٍ
والعزف على اآلالت ال ُموسيقية ال ُمختلفة لِما فيه من أصالة وإبداع ،وكما أ ﱠكد ال ُمربﱢي السويسري
بستالوتزي ) (Pistalutsiعلى أھميﱠة ال ُموسيقا لتكوين ال ﱠشخصية ال ُمتزنة ،بينما نادي ال ُمربﱢي
األلماني فروبل ) (Frobelإلى جعل ال ُموسيقا والفُنون التﱠشكيلية محور تكوين الطﱢفل في المرحلة
األولى من حياته التعليمية حتﱠى ينال ك ّل طفل النﱡمو ال ُوجداني الكامل )مطر ،وأخرى،١٩٨٦ ،
ص .(١١
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ويَ ْك ُمنُ الھدف األَسمى لل ُموسيقا في تحقيق ال ﱡنمو ال ُمتكامل لإلنسان سوا ًء أكان طفالً أم
الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعيﱠة وال ُخلُقِيﱠة،
ُمراھقا ً أم يافعا ً أم راشداً في ُمختلف نواحيه ِ
ُ
والتي تُحقﱢ ُ
روف وأحوال )صبري
ق له أكبر درج ٍة من التوافق ،والتكيف مع ما يُحيط به من ظ
ٍ
وصادق ،١٩٨٧ ،ص  ،(٢٠١فاإليقاع الحركي يُسھم في نُم ﱢو الطفل جسمياً ،ويُسھم التﱠذوق
ال ُموسيقي بشعور الطفل بال ﱠسعادة وال ﱡسرور عند سماع ال ُموسيقا ،ولقد بيﱠنت الدراسات السابقة ﱠ
بأن
علم تربية ال ﱠسمع )الصﱡ ولفيج( يعمل على تنمية ذكاء الطفل وإطالق إمكاناته ال ﱠدفينة وإيقاظھا ،فعن
طريق مادة تربية ال ﱠسمع )الصﱡ ولفيج( يُدرك الطفل التركيب العملي لألشياء التي يدرسھا نظريا ً،
كما ويُسھم العزف االيقاعي وال ُموسيقي إسھاما ً جذريا ً في تربية الطفل تربية وجدانيةْ ،إذ يجد
الطفل في ُدروس ال ُموسيقا التي يُمارسھا جماعيا ً فرصة تستدعي التجانس بين أفراد الفريق ،ﱢ
وبث
احترام اآلخر في نُفوس الجماعة ،واالرتقاء بمواھب ال ُمشاركين وحوا ﱢسھم ،وتغذية ُميولھم؛ كما
وتعمل على زيادة اإلنتباه عندھم وغرس بُذور التعاون والطاعة بينھم) ،مطر وأخرى،١٩٨٦ ،
ص .(١٦
وبال ﱠرغم من أھميﱠة المجال اإلنفعالي )العاطفي( ) (Affective Domainفي ال ﱡنظم
ق االھتمام نفسه الذي لقيه المجال المعرفي ) (Cognitive Domainھذا
التعليمية إال أنﱠه لم يل َ
صعوبة تحديد مضمون بعض ُمك ﱢونات ھذا المجال كاالتﱢجاھات والقيم وال ُميول ،لما
ويُعزى إلى ُ
من
تنطوي عليه
طابع ذات ّي )الحريقي ،وموسى ،١٩٩٥ ،ص .(١٥
ٍ
دور ُمھ ﱟم في
ويرى منسي ) (١٩٩٩على ال ﱠرغم من ما لالتجاھات وللمجال االنفعالي من
ٍ
التﱠعليم اإلنساني ،إالﱠ ﱠ
صعوبات
أن الطلبة من ذوي القُدرات العقلية والمعرفية العالية واجھوا ُ
تعليمية بسبب اتجاھاتھم السلبية نحو ال ﱢدراسة أو نحو التﱠخصص فيھا ،ويُؤ ﱢكد جابر ) (١٩٧٧ﱠ
أن
موضوع ما أو مھار ٍة ُمعين ٍة يُع ﱡد عامالً ُمح ﱠدداً مقدار ما يتذكره ويستخدمه منھا
اتجاه الطالب نحو
ٍ
في ال ُمستقبل.
وتُؤكد المخزومي ) ،١٩٩٥ص  (١٤على ﱠ
أن االتجاھات تُسھم في صقل شخصيﱠة الفرد
التزود بالمعرفة بھدف إضفاء معنى لحياتھم ،كما وتُساعد االتجاھات
اإلنسانية فيندفع األفراد إلى
ﱡ
اإليجابية على إشباع حاجات الفرد وال ُوصول به إلى تلك األھداف التي رسمھا لنفسه ،ولقد وجد
زانوتو ) (Zanutto ،١٩٩٨في دراسته والتي كانت بعنوان أثر طريقة دمج القراءة في الموسيقا
وعزف آلة البيانو على طلبة الصف الخامس ،ﱠ
أن االتجاھات اإليجابية نحو ال ُموسيقا ،وال ُمشاركة
الطﱠويلة المدى في برامج ال ُموسيقا يزداد أثرھا في تعلﱡم ال ُموسيقا ،وكما استنتج أندروز )،١٩٩٧
 (Andrewsفي دراس ٍة قام فيھا ﱠ
بأن اتجاھات الطلبة نحو ال ُموسيقا تتأثﱠر بنوع التعليم التكاملي،
والذي له تأثير إيجابي في اتجاھات ال ُموسيقا ،إذا كان الطلبة أكثر ايجابية نحو القراءة ،كما حاول
الباحث كينجستر ) (Kingsiter ،١٩٩٩التحقق فيما إذا كان ھُناك عالقة بين اتجاھات الطلبة
نحو القراءة وال ُموسيقا والعزف على اآلالت ال ُموسيقية والتﱠعلﱡم في حصص األدب ،والحظ
كينجستر ﱠ
أن الطلبة كانوا أكثر نشاطا ً وفاعليةً عند تكامل ال ُموسيقا مع األدب إضافةً إلى رغبتھم
ﱠ
ً
صة ال ﱠ
الح ﱠ
صفية ،وكانوا أكثر انتباھا لل ُمد ﱢرس ،وظھر االبتكار
في طرح األسئلة ع ﱠما يتعلمونه في ِ
وال ﱡسرعة واضحا ً في عملھم.
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والتعرف إلى اتﱢجاھات طلبة ال ُموسيقا نحوھا في "......
 ٢٣٠٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "العزف على آلة البيانو
ﱡ

وتتأثر اتجاھات الفرد بطبيعة الخبرات التي يتع ﱠرض لھا ،وتُصبح فيما بعد عامالً ُمؤثراً في
نوع الخبرة التي يختارھا لنفسه ،وھُنا توقﱠع كلﱞ من أبو زينة والكيالني ) ،١٩٨٠ص ْ (١٠٩
أن
تكون ُمستوى اتجاھات الطلبة التي تتش ﱠكل عندھم في المراحل الدراسية األولى لھا أث ٌر كبي ٌر على
اختيارھم األكاديمي ونوع التخصص الذي يتجھون إليه في مراحل دراسية ُمتقدمة ،وھُناك ما
ص ُمعي ﱠ ٍن يُمكن ْ
يشير إلى ﱠ
أثر على تكوين اتجاھات
أن تكون ذات ٍ
أن ُمواصلة الدراسة في تخصﱡ ٍ
أكثر إيجابية نحو موضوع التﱠخصﱡ ص.
ومن ھُنا ﱠ
فإن اتجاھات الطلبة نحو تعلم العزف على آلة البيانو وآراؤھم من ناحية تعلمھا
وتعليمھا وتوقﱡعاتھم عن تعلمھا ودوافعھم نحو ھذا التعلم يُمكن ْ
ٌ
مكان في ميادين البحث
أن يكون له
فإن دراسة االتجاھات تحتلﱡ مكانا ً بارزاً في كثير من ال ﱢدراسات ال ُمختلفة ْإذ ﱠ
العلمي ،وكذلك ﱠ
أن
ﱠ
ُ
أساسي في تفسير ال ﱡسلوك الحالي لإلنسان والتنبؤ بال ﱡسلوك ال ُمستقبلي
ِدراسة االتﱢجاھات عنص ٌر
ﱞ
للفرد والجماعة) ،بلقيس ومرعي.(١٩٨٢ ،
وفي مجال ال ُموسيقا وبخاصﱠة آلة البيانو ،فھُناك عد ٌد من الدﱢراسات ،والبُحوث العربيﱠة،
ت ُمختلفة ،فھي
ضت لموضوع الدﱢراسة ،ولعالقة ھذه الدﱢراسات بِ ُمتغيﱠرا ٍ
واألجنبيﱠة الﱠتي َع َر َ
ً
ُمتن ﱢوعة ،وكثيرة في العالم ،وقليلة ج ﱠدا بل ق ْد تكون نادرة في الوطن العربي ،وتكون ھذه
الدﱢراسات ُمرتبطةً ارتباطا ً ُمبا َشراً في الظﱠاھرة موضوع الدﱢراسة ،أو ارتباطا ً غير ُمبا َشر ،ولقد
تم ﱠكن الباحث من االطﱢالع على مجموع ٍة كبير ٍة من الدﱢراسات ال ُمختلفة وفيما يلي أھ ﱡم ھذه
الدﱢراسات:
أجرى دانييل راين2004 ،Daniel Ryan) ،م( ،دراسةً بعنوان االبتكارات في تدريس آلة
كنموذج لمجموع ٍة صغير ٍة من الطلﱠبة ذوي ال ُمستوى الثّالث في التّعليم ،ھدفت إلى معرف ِة
البيانو
ٍ
طور ،والتّق ﱡدم عند مجموع ٍة صغير ٍة من الطﱠلبة الذين يتعلﱠمون العزف على آلة البيانو
مدى التﱠ ﱡ
أن ھذه الدﱢراسة أفادت ﱠ
كإستراتيجية تطبيقيﱠ ٍة لتعليمھم العالي ،ويرى الباحث ﱠ
بأن استخدام آلة
البيانو يُؤدﱢي إلى القُدرة على االبتكار ،والتّق ﱡدم من النﱠاحية التﱠركيبيﱠة ،والتﱠنظيميﱠة.
ودراسة روشر ،وشو ،وكي1993 ،Rosher, Shoe, Kay) ،م( ،الﱠتي أشارت إلى ﱠ
أن
سماع ال ُموسيقا يُع ﱢزز إلى ح ﱟد ما ،قُدرة الدﱢماغ على التﱠعامل مع العمليات ال ُمج ﱠردة بعد سماع
ال ُموسيقاْ ،إذ ت ﱠم االستماع إلى إحدى سوناتات آلة البيانو لل ُموسيقار فولفغانغ أماديوس ُموتسارت،
و َسجﱠل اختبار ما بعد ُموتسارت ،ثمانية نقاط أعلى من االختبارين السﱠابق ْين ،ويرى الباحث ﱠ
أن
ھذه الدﱢراسة ،الﱠتي أظھرت فائدة االستماع ل ُموسيقا آلة البيانو ،أفادت في تنمية مھارات االستنتاج
ال ُمجرﱠد عند الطﱠلبة ،وھذا ما ي ﱢ
ُعزز استخدام آلة البيانو في التﱠعليم ال ُموسيقي لدى ال ُمتعلﱢمين
وال ُمستمعين.
ودراسة روي ،وكريستين1991 ،Roi ،Christine) ،م( ،الﱠتي ھدفت إلى تنفيذ برنامج
ذي دافعيﱠ ٍة تطويريﱠ ٍة باستخدام ال ُموسيقا ،والعزف على اآلالت ال ُموسيقيّة و ُخصُوصا ً آلة البيانو،
وذلك لتحسين مھارات األداء لدى طلبة المدارس ال ُمتوسﱢطة ،حيث ت ﱠم تطوير برنامج تجريبي ،ت ﱠم
تنفيذه من أجل تحسين األداء ال ُموسيقي لطلبة الكورال في مدرس ٍة ُمتوسط ٍة ،واستخدمت استبانة
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وسجﱠالت ال ُمعلﱢمين ،وقد أظھرت المجموعة ال ُمستھدفة ازدياداً في ُمع ﱠدالتھا،
ُموسيقا الكورال ِ
ّ
ً
وتحسﱡنا ً في مفھوم الذات ،وأظھرت المجموعة أيضا اتجاھات إيجابية أكثر تجاه دُروس ال ُموسيقا،
ويرى الباحث ﱠ
أن ھذه الدﱢراسة تزيد من مھارات األداء في استخدام آلة البيانو ،وذلك من خالل
العزف عليھا ،الذي يُؤدﱢي إلى تنمية مفھوم ال ﱠذات عند الطلﱠبة.
ودراسة سعيد١٩٩٠) ،م( ،الﱠتي كانت بعنوان "الطﱠريق إلى إعداد طالب آلة البيانو ال ُم ْبتَكر
)منھج تعليمي حديث لجيلبرت دي بنيديتي( ،حيث تطرﱠقت الباحثة في دراستھا إلى العديد من
ﱡ
الطرُق التربويﱠة الحديثة ،واألساليب الدﱢراسيّة ال ﱠشيﱢقة الﱠتي تتميﱠ ُز بسھولة توصيل المعلومات إلى
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُ
الطلبة والحُصول على أفضل النتائج عن طريق ما تتميﱠز به ھذه ال ُمؤلفات من أساليب التشويق،
ت ُدرﱢ ست عالميّا ً وطُبﱢقت ميدانيﱠا ً وأثبتت نتائ ٌج باھرة ،وھذه الدﱢراسة
وما تسير عليه من ُخطوا ٍ
ّ
تقوم بإلقاء الضﱠوء على المنھج التعليمي الحديث إلعداد طالب آلة البيانو ال ُمبْتكر من خالل
سلسل ٍة من ال ُكتب الدﱢراسيﱠة ال َم ْنھجيّة لجيلبرت دي بنيديتي ) ،(Gilbert Debenedettiوال ُمس ﱠماة
) ،(The Creative Pianistلعام )١٩٩٠م( ،وھذه الطﱠريقة تُم ﱢكنُ الطﱠلبة من قراءة ال ُم ﱠدونات
ال ُموسيقيﱠة من الوھلة األولى أثناء تعليم آلة البيانو ،ويت ﱡم إعداد الطﱠلبة إعداداً شامالً وإحاطت ِھم
بجميع الخبرات والمعلومات الالزمة لألداء اإلبتكاري ،ويرى الباحث ﱠ
أن ھذه الدﱢراسة تَطرﱠقت
ث لتدريس آلة البيانو ،واستخداماتھا في ال ُمؤسﱠسات والجامعات
منھج
إلى استخدام
تعليمي حدي ٍ
ﱟ
ٍ
األكاديميﱠة ال ُمختلفة ،وتحليل قُدرات ھذا المنھاج ،والقُدرة على االبتكار من أجل ال ُوصول إلى
تطوير التﱠعليم ال ُموسيقي؛ ْإذ أفادت في استخدام آلة البيانو في ال ُمؤسﱠسات العربيّة ال ُمختلفة.
وفي دراسة بدر٢٠٠٣) ،م( ،الﱠتي ھدفت إلى معرفة اإلمكانات الھائلة للحاسب لتدريس
ال ُموسيقا ،واستخدام الحاسب ،وبرا ِمجُه ال ُمختلفة في ُمساعدة ال ُمتعلﱢمين على استذكار ُدروس
العزف على آلة البيانو ،وكان موضوع ھذه الدﱢراسة حول استخدام برنامج أنكور
) ،(ENCOREوكيفيﱠة تدوين ،وتخزين ال ُمؤلﱠفات ال ُموسيقيّة بواسطة ھذا البرنامج ،وما ھي
الفوائد الﱠتي تعود على الطﱠلبة من تعلﱡم ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة ال ُمتمثﱢلة في ھذا البرنامج
ال ُم ْمتِع ،ويرى الباحث ﱠ
أن ھذه الدﱢراسة تُفيد الطﱠلبة الذين يستخدمون آلة البيانو ،وذلك عن طريق
استخدام الحاسب ،وبرامج ال ُموسيقا ال ُمختلفة ،حيث يُ ْم ِكنُھم سماع المقطوعات ال ُمراد عزفھا،
وذلك إذا كانت ُم َد ﱠونة ،أو بعد تدوينھا ،ما يزيد من رغبة الطﱠالب فيما يُري ُد ْ
أن يتعلﱠ ُمه ،وھذا
بالتّالي يَزي ُد من دافعيﱠته نحو استخدام آلة البيانو.
ودراسة دوروثي1994, Dorothy) ،م( ،الﱠتي ھدفت التﱠعرﱡ ف إلى ﱠ
أن ال ُموسيقا والعزف
وبتعاون تام؛ واكتشفت
على اآلالت ال ُموسيقيﱠة والتﱠفوق في اإلنجاز األكاديمي يتﱢمان يداً بي ٍد
ٍ
دوروثي أنﱠهُ من خالل ال ُمشاركة في برامج العزف على اآلالت ال ُموسيقيﱠة ال ُمختلفة ،و ُخصُوصا ً
بأن الطﱠلبة يكتسبون معنى اإلحساس بالنّظام ،واحترام ﱠ
العزف على آلة البيانو ،ﱠ
الذات من جھ ٍة،
ُ
وتفوقھم في روح العمل الجماعي والقيادة ،وح ﱢل المشاكل من جھ ٍة أخرى ،كما وط ﱠورُوا تفكيرھم
ﱡ
ُ
ً
اإلبداعي ،وذلك إضافة إلى التأكيد على الرﱠوابط بين الفنون ال ُمختلفة ،وال ُموسيقا ،والمواضيع
الدﱢراسيﱠة األُخرى ،ويرى الباحث ﱠ
أن ھذه الدﱢراسة ،وذلك عن طريق استخدامھا آلة البيانو في
التﱠعليم ،تُن ﱢمي وتُط ﱢور قيم اجتماعيﱠة ُمھ ﱠمة لدى ُمستخدمي ھذه اآللة.
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الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات
يتض ﱠمن ھ ذا الفص ل وص فا ً للطريق ة واإلج راءات الت ي اتبعھ ا الباح ث ف ي تحدي د ُمجتم ع
الدراس ة ،وبن اء أداتھ ا ،و ُخط وات التﱠحق ق م ن ص دق األداة وثباتھ ا ،إض افة إل ى وص ف ﱡ
الط رق
اإلحصائية ال ُمتﱠبعة في تحليل البيانات.
منھج ال ﱢدراسة
اتﱠبع الباحث المنھج الوصفي منھجا ً للدراسة ،وذلك ل ُمالءمته لطبيعتھا.
ُمجتمع ال ﱢدراسة
تك ﱠون ُمجتمع الدراسة من جميع طلبة تخصﱡ ص ال ُموسيقا في جامعة النجاح الوطنية ،وقد بل غ
ع ددھم ) (٣٩طالب ا ً وطالب ة وف ق إحص اءات دائ رة القب ول والتﱠس جيل للفص ل الث اني
صغر حجم ُمجتم ع ال ﱢدراس ة ،فق د اعتم د الباح ث جمي ع أف راد ال ُمجتم ع
) ،(٢٠١٢/٢٠١١ونظراً لِ ِ
عيﱢنة للدراسة ،والجدول ) (١يُبيﱢن خصائص أفراد ُمجتمع الدراسة:
جدول ) :(١خصائص أفراد ُمجتمع الدراسة.
ال ُمتغير
الجنس

تعليم األب

تعليم األم

ال ُمستوى الدراسي
نوع التﱠخصص
المجموع

التصنيف
ذكر
أنثى
توجيھي
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
توجيھي
دبلوم
بكالوريوس
سنة أولى
سنة ثانية
سنة ثالثة
سنة رابعة
بيانو إلزامي
بيانو أساسي

التكرار
٢٩
١٠
٢١
٩
٨
١
٢٩
٨
٢
١٠
٦
٨
١٥
٢٧
١٢
٣٩

النسبة المئوية %
٧٤٫٤
٢٥٫٦
٥٣٫٨
٢٣٫١
٢٠٫٥
٢٫٦٠
٧٤٫٤
٢٠٫٥
٥٫١
٢٥٫٦
١٥٫٤
٢٠٫٥
٣٨٫٥
٦٩٫٢
٣٠٫٨
١٠٠٫٠
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أداة ال ﱢدراسة
استخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته ،وتض ﱠمنت االستبانة ثالثة مجاالت ،تمثلت في:
-

طبيعة المادة وخصائصھا.
قيمة المادة وأھميتھا.
االستمتاع بالمادة.
وقد قام الباحث بتصميمھا وتطويرھا كأداة لجمع المعلومات ،وذلك وفقا ً للخطوات اآلتية:

ُ .١مراجعة األدب النظري ال ُمتعلق بتدريس آلة البيانو واتجاھات الطلبة نحوھا.
ُ .٢مراجع ة األبح اث والدراس ات والكت ب الت ي بحث ت ف ي قي اس االتجاھ ات ،وق د تك ﱠون ت أداة
ال ﱢدراسة من ُجزأين:
الجزء األول :ويشمل المعلومات األ ﱠولية عن الطالب الذي قام بتعبئة اإلستبانة.
ُ
الجزء الثاني :واشتمل على ) (٤٠فقرةُ ،موزعة على ) (٣مجاالت ،يت ﱡم االستجابة عن ھذه
ُ
ً
ُ
ُ
ﱠ
الفقرات من خالل ميزان ليكرت الخماسي ،يبدأ بدرج ٍة ُموافق ٍة شديد ٍة جدا تعطى ) (٥درج ات ،ث ﱠم
ُموافقة وتُعطى ) (٤درج ات ،ثُ ﱠم ُمحاي دة وتُعط ى ) (٣درج ات ،ثُ ﱠم ال ُمعارض ة وتُعط ى درجت ين،
وينتھي بال ُمعارضة ال ﱠشديدة وتُعطى درجة واحدة فقط.
ق األَداة
ِ
ص ْد ِ
صين في التربية وتعل يم ال ُموس يقا،
ت ﱠم عرض أداة ال ﱢدراسة على مجموعة من ال ُمح ﱠكمين ال ُمخت ﱢ
وبل غ ع ددھم )ُ (١٠مح ﱠكم ا ً )ملح ق  ،(١وق د طُل ب م ن ال ُمح ﱠكم ين إب داء ال رأي ف ي فق رات أداة
ال ﱢدراسة من حيث صياغة الفقرات ،ومدى ُمناسبتھا للمجال الذي ُوضعت فيه ،إ ﱠما بال ُموافقة عليھ ا
أو تعديل صياغتھا أو حذفھا لعدم أھميﱠتھا ،وقد رأى ال ُمح ﱠكمون بضرورة اعتماد ُمالحظ تھم حي ث
ت ﱠم إضافتھا ،وحذف ) (٦فقرات وردت مضامينھا في فقرات أُخ رى ،وفص ل بع ض الفق رات إل ى
فقرتين ،ولق د ت ﱠم األخ ذ ب رأي األغلبي ة )أي  %٧٥م ن األعض اء ال ُمح ﱠكم ين( ف ي عمليﱠ ة التﱠحك يم،
ص ورتھا النﱢھائي ة
صدق الظﱠ اھري لإلس تبانة ،وأص بحت أداة ال ﱢدراس ة ف ي ُ
وبذلك يكون قد تحقﱠق ال ﱢ
)ملحق .(٢
ثبات األَداة
لق د ت ﱠم اس تخراج ُمعام ل ثب ات األداة ،باس تخدام ُمعادل ة كرونب اخ ألف ا
) ،(Cronbach’s Alphaوالجدول ) (٢يُبيﱢن ُمعامالت الثﱠبات ألداة ال ﱢدراسة ومجاالتھا.
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جدول )ُ :(٢معامالت الثبات ألداة ال ﱢدراسة ومجاالت االتجاھات نحو العزف على آلة البيانو.
الرقم
١
٢
٣

المجال
طبيعة المادة وخصائصھا
قيمة المادة وأھميتھا
االستمتاع بالمادة

الثبات الكلي لمستوى االتجاھات نحو العزف على آلة البيانو

عدد
الفقرات
١٢
١٤
١٤
٤٠

معامل الثبات بطريقة
كرونباخ ألفا
٠٫٧٩
٠٫٧١
٠٫٨٧
٠٫٨٨

يتﱠضح من الجدول رقم ) (٢ﱠ
أن ُمعامالت الثﱠبات لمجاالت اإلستبانة ودرجتھا الكلية تراوح ت
بين ) ،(٠٫٨٨ – ٠٫٧٩وھو ُمعامالت ثبات عالية وتفي بأغراض البحث العلمي.
إجراءات ال ﱢدراسة
لقد ت ﱠم إجراء ھذه ال ﱢدراسة وفق الخطوات اآلتية:
-

إعداد أداة ال ﱢدراسة بصورتھا النﱢھائية.

-

تحديد أفراد ُمجتمع ال ﱢدراسة.

-

قام الباحث بتوزيع األداة على أفراد ُمجتمع ال ﱢدراسة ،واسترجاعھا جميعھا.
إدخ ال البيان ات إل ى الحاس ب و ُمعالجتھ ا إحص ائيا ً باس تخدام الرﱡ زم ة اإلحص ائية لل ُعل وم
االجتماعيﱠة ).(SPSS

-

استخراج النتائج وتحليلھا و ُمناقشتھا ،و ُمقارنتھا م ع ال ﱢدراس ات ال ﱠس ابقة ،واقت راح التﱠوص يات
ال ُمناسبة.

ال ُمعالجات اإلحصائيﱠة
بعد تفريغ إجابات أفراد ال ُمجتمع جرى ترميزھا وإدخال البيانات باستخدام الحاسب ث ﱠم ت ﱠم ت
ُمعالج ة البيان ات إحص ائيا ً باس تخدام برن امج الرﱡ زم ة اإلحصائيـ ـة لل ُعل وم االجتماعيـ ـة )(SPSS
وت ﱠم ت ال ُمعالج ات اإلحص ائية ال ُمس تخدمة م ن خ الل ال ُمتوس طات الحس ابيﱠة والنﱢس ب المئويﱠ ة،
واالنحرافات المعياريﱠة ،لِتقدير الوزن النﱢسبي لفقرات اإلستبانة ومجاالتھا.
الفصل الرابع :نتائج ال ﱢدراسة
سؤال ال ﱢدراســة
النﱠتائج ال ُمتعلﱢقة بِ ُ
ما اتجاھات طلبة ال ُموسيقا في جامعة النﱠجاح الوطنية نحو العزف على آلة البيانو؟
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ولإلجابة عن ُسؤال ال ﱢدراسة ،ت ﱠم استخراج ال ُمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
لمجاالت أداة ال ﱢدراسة ،واعتمد الباحث في ھذه ال ﱢدراسة المقياس اآلتي لتقدير ُمستوى اتجاھات
الطلبة.
مرتفع جداً.
) ٤٫٢١فأكثر( =
ٍ
)ُ = (٤٫٢٠-٣٫٤١مرتفع.
)ُ = (٣٫٤٠-٢٫٦١متوسط.
)ُ = (٢٫٦٠-١٫٨١منخفض.
)أقـل من ُ = (١٫٨١منخفض جداً.
وتُبيﱢن الجداول ) (٦ ،٥ ،٤ ،٣ھذه النتائج.
جدول ) :(٣ال ُمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال طبيعة المادة
الحسابي للفقرة.
وخصائصھا ُمرتﱠبة تنازليا ً وفق ال ُمتوسط ِ
التسلسل

الترتيب

١

٤

٢

١٠

٣

١٢

٤

٢

٥

٧

الفقرة

أعتقد أنﱠني أتعلﱠم في درس
آلة البيانو الكثير إذا أتيحت
لِ َي الفرصة ْ
ألن أُجرب
وأختبر أفكاري.
أشعر ﱠ
أن عزف البيانو يعمل
على تنمية أفكاري.
أشعر ﱠ
أن العزف على آلة
ﱠ
البيانو مادة ضرورية
نحتاجھا في حياتنا.
أرى ﱠ
أن العزف على آلة
البيانو يُساعدني في تطوير
قُدراتي على التفكير
المنطقي السليم.
أعتقد ﱠ
أن استخدام
استراتيجيات قائمة على
التعلﱡم الذاتي في تدريس آلة
البيانو تزيد من فرص التﱠعلﱡم
الذاتي لد ّ
ي.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

مستوى
االتجاه

٤٫٢٦

٠٫٧٢

٨٥٫٢

عال جداً
ٍ

٤٫٢٣

٠٫٦٣

٨٤٫٦

عال جداً
ٍ

٨٤٫٢

عال جداً
ٍ

٤٫١٥

٠٫٨٧

٨٣٫٠

عال
ٍ

٣٫٩٧

٠٫٨١

٧٩٫٤

عال
ٍ

٤٫٢١

١٫٠٣
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التسلسل

الترتيب

الفقرة

أعتقد أنﱠني أعم ُل وأُ ْنجز
جيﱢداً في العزف على آلة
١
٦
البيانو خالل ال ُمحاضرة.
أعتقد ﱠ
أن إسھامات العزف
على آلة البيانو كبيرة في
١١
٧
تطوير المعرفة اإلنسانية.
أعتقد ﱠ
أن دراسة آلة البيانو
تُع ﱢرفُني على عباقرة
٩
٨
ال ُموسيقا في العالم.
أعتقد ﱠ
أن تعلم العزف على
آلة البيانو يُساعدني على
٥
٩
بشكل دقيق.
تنظيم أموري
ٍ
أشعر بالخوف عندما يَطلب
منﱢي ال ُمحاضر أداء
٣
١٠
ال َمعزوفات التي تد ﱠرب ُ
ْت
عليھا.
أخشى من الرسوب في
٦
١١
العزف على آلة البيانو.
أشعر ﱠ
أن العزف على آلة
البيانو ال يُساعدني على
٨
١٢
االبتكار.
الدرجة الكلية لمجال طبيعة المادة وخصائصھا

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

 ...تابع جدول رقم )(٣
النسبة مستوى
المئوية االتجاه

٣٫٩٥

٠٫٨٦

٧٩٫٠

عال
ٍ

٣٫٩٥

٠٫٦٩

٧٩٫٠

عال
ٍ

٣٫٩٢

١٫٠٤

٧٨٫٤

عال
ٍ

٣٫٨٢

٠٫٩٧

٧٦٫٤

عال
ٍ

٢٫٦٩

١٫٤٠

٥٣٫٨

متوسط

٢٫٥٤

١٫٥٤

٥٠٫٨

منخفض

٢٫١٥

١٫١٤

٤٣٫٠

منخفض

٧٣٫٠

عال
ٍ

٣٫٦٥

٠٫٣٤

يُشير الجدول ) (٣إلى ﱠ
أن اتجاھات طلب ة ال ُموس يقا ف ي جامع ة النج اح الوطني ة نح و الع زف
على آلة البيانو ،في مجال طبيعة المادة وخصائصھا ،قد أتى ب ُمتوسط ) (٣٫٦٥وانحراف معياري
رتفع نح و طبيع ة الم ادة وخصائص ھا ،وق د حص لت الفق رات
) ،(٠٫٣٤وھذا يدلﱡ على اتجاھات ُم ٍ
ً
توى
توى ُمرتف ٍع ج ﱠدا ،وحص لت الفق رات ) (٩ ،١١ ،١ ،٧ ،٢عل ى مس ٍ
) (١٢ ،١٠ ،٤عل ى ُمس ٍ
توى
س
م
ى
عل
(
٨
،
٦
)
ان
الفقرت
لت
حص
ا
بينم
،
توسط
م
ستوى
م
على
رتفع ،وحصلت الفقرة )(٣
ٍ
ُ
ٍ ُ
ُ
ٍ
ُم ٍ
ُمنخفض.

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

خليفة جاد ﷲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣١٥

جدول ) :(٤ال ُمتوسطات الحسابيﱠة واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال قيمة الما ﱠدة وأھميﱠتھا
الحسابي للفقرة:
ُمرتﱠبة تنازليا ً وفق ال ُمتوسط ِ
التسلسل

الترتيب

١

١

٢

٨

٣

١٣

٤

٥

٥

١١

٦

١٢

٧

٦

٨

١٤

الفقرة

أعتق د ﱠ
أن النﱠج اح ف ي الع زف
عل ى آل ة البي انو يحت اج منﱢ ي
إلى جُھد كبير.
أعتق د ﱠ
أن ع زف الس اللم
الموس يقية يزي د م ن مھ اراتي
األدائية لع زف مقطوع ات آل ة
البيانو.
أرى ﱠ
أن اس تخدام تم ارين
الع زف ال ُموج ه يُس اعد عل ى
تبسيط وتوض يح الع زف عل ى
آلة البيانو.
أش عر ﱠ
أن تنوي ع أس اليب
ال ُمحاض ر ف ي ت دريس آل ة
البي انو يُس اعدني عل ى فھمھ ا
بشكل أفضل.
ٍ
ﱡ
أرغب ف ي تعل م ُمحاض رة ف ي
ع زف مقطوع ات آل ة البي انو
وأخ رى ف ي ع زف التم ارين
المھارية.
أش عر أنن ي بحاج ة إل ى وق ت
أكث ر ل تعلم الق راءة ف ي
ال ُموسيقا من الوھلة األولى.
أش عر ﱠ
أن المف اھيم الموس يقية
الواردة ف ي دروس آل ة البي انو
واضحة و ُمحددة.
أعتق د ﱠ
أن الع زف عل ى آل ة
البي انو يحتاج ه ك ل الن اس
وليس طلبة ال ُموسيقا فقط.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

مستوى
االتجاه

٤٫٧٤

٠٫٤٤

٩٤٫٨

عال جداً
ٍ

٤٫٦٢

٠٫٦٣

٩٢٫٤

عال جداً
ٍ

٤٫٣٣

٠٫٦٢

٨٦٫٦

عال جداً
ٍ

٤٫٢٣

١٫٠٤

٨٥٫٦

عال جداً
ٍ

٤٫٠٥

١٫٠٥

٨١٫٠

عال
ٍ

٣٫٩٧

٠٫٩٩

٧٩٫٤

عال
ٍ

٣٫٩٢

٠٫٩٣

٧٨٫٤

عال
ٍ

٧٨٫٠

عال
ٍ

٣٫٩٠

١٫٠٢

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

والتعرف إلى اتﱢجاھات طلبة ال ُموسيقا نحوھا في "......
 ٢٣١٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "العزف على آلة البيانو
ﱡ

التسلسل

الترتيب

الفقرة

حبّذا لو ﱠ
أن ال زمن ال ُمخص ص
ل ُمحاضرات آل ة البي انو أط ول
٧
٩
من الزمن المقرر لھا.
أرغ ب ب ُمطالع ة المواض يع
١٠
١٠
ال ُمتعلقة في آلة البيانو.
أن أك ون معلم ا ً ق ديراً
أتمن ى ﱠ
٤
١١
في العزف على آلة البيانو.
أعتقد أنﱠه باس تطاعتي التﱠ درب
عل ى معزوف ات آل ة البي انو
٣
١٢
الصعبة.
أش جﱢ ع ُزمالئ ي ف ي اختي ار
٢
١٣
تخصص آلة البيانو.
أعتق د ﱠ
أن دراس تي الجامعي ة
في العزف عل ى آل ة البي انو ال
٩
١٤
تؤھلني لالحتراف.
الدرجة الكلية لمجال قيمة المادة وأھميتھا

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

 ...جدول رقم )(٤
مستوى
النسبة
االتجاه
المئوية

٣٫٨٧

١٫٢٠

٧٧٫٤

عال
ٍ

٣٫٧٩

١٫١٣

٧٥٫٨

عال
ٍ

٣٫٧٧

١٫١٦

٧٥٫٤

عال
ٍ

٣٫٥٤

١٫٠٠

٧٠٫٨

عال
ٍ

٣٫٤٦

١٫١٠

٦٩٫٢

عال
ٍ

٣٫٢٦

١٫٤٣

٦٥٫٢

متوسط

٣٫٩٦

٠٫٤٦

٧٩٫٢

عال
ٍ

يُشير الجدول ) (٤إلى ﱠ
أن اتجاھات طلب ة ال ُموس يقا ف ي جامع ة النج اح الوطني ة نح و الع زف
عل ى آل ة البي انو ،ف ي مج ال قيم ة الم ادة وأھميتھ ا ،ق د أت ى ب ُمتوس ط ) (٣٫٩٦وانح راف معي اري
رتفع نحو قيمة المادة وأھميتھا ،وقد حصلت الفق رات
) ،(٠٫٤٦وھذا يدلﱡ على ُمستوى اتجاھات ُم ٍ
توى مرتف ٍع ج ﱠداً ،وحص لت الفق رات )،٤ ،١٠ ،٧ ،١٤ ،٦ ،١٢ ،١١
) (٥ ،١٣ ،٨ ،١عل ى ُمس ٍ
مستوى ُمتوسط.
على
(
٩
)
الفقرة
وحصلت
رتفع،
 (٢ ،٣على
ٍ
ٍ
مستوى ُم ٍ

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

خليفة جاد ﷲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣١٧

جدول ) :(٥ال ُمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االستمتاع بالمادة ُمرتبة
تنازليا ً وفق ال ُمتوسط الحسابي للفقرة:
التسلسل

الترتيب

١

٨

٢

٩

٣

١١

٤

١٣

٥

٦

٦

١٤

٧

١

٨

٤

٩

٥

١٠

١٠

الفقرة

أعتقد ﱠ
أن الع زف عل ى آل ة
البي انو يجع ل الع الم أكث ر
جماالً.
أشعر ﱠ
أن الع زف عل ى آل ة
البيانو يُساعد ف ي الت رويح
عن النفس.
أش عر بال ُمتع ة عن د أداء
واجباتي ال ُموسيقية.
أش عر بالس عادة عن دما
أع زف قطع ة موس يقية
على آلة البيانو.
أح ب ع زف المقطوع ات
الكالس يكية الت ي أتعلمھ ا
على آلة البيانو.
أت ذوق المنطقي ة والتناس ق
والجم ال ف ي ع زف آل ة
البيانو.
أعتقد ﱠ
أن الع زف عل ى آل ة
البي انو مش وقا ً ل ي ك المواد
الدراسية األخرى.
الع زف عل ى آل ة البي انو
ُمحبب إلى نفسي.
أعتق د ﱠ
أن االس تماع
ل ُموس يقا البي انو يُس اعدني
كثيراً في العزف عل ى آل ة
البيانو.
أش عر بالس عادة عن دما
أكون في درس البيانو.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

مستوى
االتجاه

٤٫٤٦

٠٫٦٨

٨٩٫٢

عال جداً
ٍ

٤٫٣٨

٠٫٧٥

٨٧٫٦

عال جداً
ٍ

٤٫٢٨

٠٫٧٢

٨٥٫٦

عال جداً
ٍ

٤٫٢٨

٠٫٧٩

٨٥٫٦

عال جداً
ٍ

٤٫٢٦

١٫٠٢

٨٥٫٢

عال جداً
ٍ

٨٥٫٢

عال جداً
ٍ

٤٫٢٣

٠٫٩٣

٨٤٫٦

ال جداً
ع ٍ

٤٫٠٨

٠٫٩٣

٨١٫٦

عال
ٍ

٤٫٠٥

١٫٠٢

٨١٫٠

عال
ٍ

٣٫٩٧

١٫٠٤

٧٩٫٤

عال
ٍ

٤٫٢٦

٠٫٧٩

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

والتعرف إلى اتﱢجاھات طلبة ال ُموسيقا نحوھا في "......
 ٢٣١٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "العزف على آلة البيانو
ﱡ

التسلسل

الفقرة

الترتيب

أنظ ر بش وق وش غف إل ى
دروس الع زف عل ى آل ة
٢
١١
البيانو.
ﱠ
أح ب أن أقض ي أوق ات
فراغ ي ف ي الع زف عل ى
٣
١٢
آلة البيانو.
أرغ ب الع زف عل ى آل ة
٧
١٣
البيانو في وقت الفراغ.
أشعر ﱠ
أن موضوع الع زف
عل ى آل ة البي انو ال يُثي ر
١٢
١٤
االھتمام لدي.
الدرجة الكلية لمجال االستمتاع بالمادة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

 ...تابع جدول رقم )(٥
مستوى
النسبة
االتجاه
المئوية

٣٫٨٥

١٫٠٤

٧٧٫٠

عال
ٍ

٣٫٨٥

١٫١٤

٧٧٫٠

عال
ٍ

٣٫٨٥

١٫١٨

٧٧٫٠

عال
ٍ

١٫٨٥

١٫٢٠

٣٧٫٠

منخفض
جداً

٣٫٩٧

٠٫٥٩

٧٩٫٤

عال
ٍ

يُشير الجدول ) (٥إلى ﱠ
أن اتجاھات طلب ة ال ُموس يقا ف ي جامع ة النج اح الوطني ة نح و الع زف
عل ى آل ة البي انو ،ف ي مج ال االس تمتاع بالم ادة ،ق د أت ى ب ُمتوس ط ) (٣٫٩٧وانح راف معي اري
) ،(٠٫٥٩وھذا يدلﱡ على ُم
ت ُمرتف ٍع نح و االس تمتاع بالم ادة ،وق د حص لت الفق رات
ستوى اتجاھ ا ٍ
ٍ
ً
رتفع ج ﱠدا ،وحص لت الفق رات )،٣ ،٢ ،١٠ ،٥ ،٤
) (١ ،١٤ ،٦ ،١٣ ،١١ ،٩ ،٨على ُمستوى ُم ٍ
نخفض ج ﱠداً.
م
ستوى
م
على
رتفع ،وحصلت الفقرة )(١٢
 (٧على ُم
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ستوى ُم ٍ
ويلخص الجدول ) (٦نتائج اإلجابة عن سؤال ال ﱢدراسة
جدول ) :(٦ترتيب المجاالت وال ﱠدرجة الكلية التجاھات طلبة ال ُموسيقا في جامعة النﱠجاح الوطنية
نحو العزف على آلة البيانو.
الترتيب

المجاالت

االستمتاع بالمادة
٣
قيمة المادة وأھميتھا
٢
طبيعة المادة وخصائصھا
١
الدرجة الكلية لمستوى اتجاھات الطلبة

المتوسط
الحسابي
٣٫٩٧
٣٫٩٦
٣٫٦٥
٣٫٨٧

االنحراف
المعياري
٠٫٥٩
٠٫٤٦
٠٫٣٤
٠٫٤١

النسبة
المئوية
٧٩٫٤
٧٩٫٢
٧٣٫٠
٧٧٫٤

مستوى
االتجاه
عال
ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ

يتﱠضح من خالل الجدول ) (٦ﱠ
أن الدرجة الكلية التجاھات طلب ة ال ُموس يقا ف ي جامع ة النﱠج اح
الوطنية نحو العزف على آلة البيانو كانت ُمرتفعة ،إذ بلغ ُمتوس ط اس تجابات أف راد ال ُمجتم ع عل ى
جميع الفقرات لجميع المجاالت ).(٣٫٨٧
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  ٢٠١٣ ،(١١) ٢٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التﱠوصيات
أن آللة البيانو دوراً كبيراً وتأثيراً ُمھ ﱠما ً
الل استعراض نتائج ال ﱢدراسة و ُمناقشتھا؛ يتبيﱠن ﱠ
من ِخ ِ
جداً في صقل وتھذيب ال ﱠذوق العام عند الطﱠلبة واتجاھات طلبة ال ُموسيقا في جامعة النجاح نحوھا،
ضوْ ِء أھداف ال ﱢدراسة ونتائجھا يُوصي الباحث بالتﱠوصيات اآلتية:
وفي َ
 .١مزيداً من االھتمام في تدريس آلة البيانو ووضع مساقات أُخرى اختياريﱠة تُ ﱢ
عزز دراسة
الطﱠلبة لھاْ ،إذ ﱠ
ق
أن آلة البيانو ھي اآللة األُولى في التﱠعامل تربويﱠا ً وتھذيبيﱠا ً في
ِ
صقل ال ﱠذوْ ِ
العا ﱢم لدى الطﱠلبة في المدارس والجامعات.
الل
 .٢العمل على رفع ُمستوى اتﱢجاھات الطﱠلبة نحو تعلﱡم وتعليم العزف على آلة البيانو من ِخ ِ
مناھج ُموسيقيﱠ ٍة عالميﱠ ٍة أثبتت فاعليﱠتھا في ُحقول التﱠعليم الجامعي.
ٍ
الل العزف واالستماع لل ُمؤلﱠفات
 .٣االھتمام ببرامج التﱠ ﱡ
ذوق ال ُموسيقي آللة البيانو من ِخ ِ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
صور الذھبيﱠة الثالثة الرﱠائدة في مجال التأليف ال ُموسيقي وھي:
تنوعة من ال ُع ُ
ال ُموسيقيﱠة ال ُم ﱢ
وتذوق الطﱠلبة.
الباروك ،والكالسيك ،والرﱡ ومانس ،حيث االستماع واالستمتاع
ﱡ
 .٤تطوير أساليب تدريس ذات كفاءات عالية في العزف على آلة البيانو ،والتي تدعم
وتطورھا.
االتﱢجاھات االيجابيﱠة في فھم المھارات ال ُموسيقيﱠة لدى الطﱠلبة ونُ ُم ﱢوھا
ﱡ
 .٥عمل دراسات ُمماثلة في أزمنة ُمختلفة وعلى نوعيﱠات أُخرى من الطﱠلبة تُع ﱢزز العالقة
االيجابية في التﱠعلﱡم والتﱠعليم بين آلة البيانو والطﱠلبة.
المراجع العربيﱠة واألجنبيﱠة
-

بدر ،يونس" .(٢٠٠٣) .برامج الكمبيوتر ال ُموسيقية وكيفيّة تسخيرھا لدارسي آلة البيانو".
القاھرة .جُمھوريﱠة مصر العربيﱠة .على شبكة اإلنترنت.www.wazize.com .

-

بلقيس ،أحمد .ومرعي ،توفيق .(١٩٨٢) .الميسر في علم النفس التربوي .دار الفرقان.
ع ﱠمان.

-

الحفني ،محمودُ " .(١٩٩٥) .مصنّفات الفارابي العربيﱠة والالتينيﱠة في ال ُموسيقا" .دراسة
علميﱠة .المجلﱠة ال ُموسيقية .القاھرة .جُمھوريﱠة مصر العربيﱠة .(٩٣) .فبراير.٢٢ .
الحفني ،رتيبة (١٩٩٦) .دراسات في أُغنية الطفل .أوراق بحث ُمق ﱠدمة للمھرجان األردني
ألُغنية الطفل .ع ﱠمان .عدد خاص.٩٦ - ٩٣ .

-

الحريقي ،سعد بن محمد .موسى ،رشاد علي بن عبد العزيز )" .(١٩٩٥اتجاه طالب
وطالبات المرحلة ال ُمتوسطة والثانوية في ال ﱢريف والحضر نحو العُلوم وعالقته بالتحصيل
في ما ﱠدة العُلوم في منطقة اإلحساء في المملكة العربية السعودية" .رسالة الخليج العربي.
).٦٣ - ١٥ .(٥٤

-
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ﱡ

-

جابر ،جابر عبد الحميد .(١٩٧٧) .علم النفس التربوي .دار النﱠھضة .القاھرة.

-

أبو زينة ،فريد .والكيالني ،عبد ﷲ زيد" .(١٩٨٠) .أثر التﱠخصﱡ ص وال ُمستوى التعليمي
على االتجاھات نحو الرياضيات عند فئات ال ُمعلمين والطلبة في األُردن" .دراسات في
العُلوم اإلنسانية .الجامعة األُردنية.١٤٤ - ١٠٩ .(٢) ٧ .
سعيد ،صفيﱠة" .(١٩٩٤) .الطﱠريق إلى إعداد طالب البيانو ال ُمبتكر .منھج تعليمي حديث
لجيلبرت ديبنيدتي ) ."(Gilbert Debenedettiمجلّة عُلوم وفُنون الريّاضة .مجلﱠة علميﱠة
ُمتخصّصة ثلث سنويّة .كليﱠة التربية ال ُموسيقية .جامعة حلوان .القاھرة .جُمھوريﱠة مصر
العربيﱠة .مكتبة جامعة النﱠجاح الوطنيﱠة .نابلس .فلسطين .المجلﱠد السﱠادس .العدد األول يُناير.
صبري ،عائشة .وصادق ،آمال ) .(١٩٨٧طُرق تعليم ال ُموسيقا .مكتبة األنجلو المصرية.
القاھرة.٢٠١ .٧ – ٦ .

-

عليمات ،مح ﱠمد ُمقبل" .(١٩٩٤) .اتجاھات ُمعلمي التعليم الثانوي المھني نحو مھنة التعليم
في األردن وأثر ُمتغيرات الخبرة والتﱠخصص وال ُمؤھل"ُ .مؤتة للبُحوث والدﱢراسات٩ .
).٩٤ - ٧٧ .(٣

-

المخزومي ،أمل علي" .(١٩٩٥) .دور االتجاھات في سُلوك األفراد والجماعات" .رسالة
الخليج العربي.٤٦ -١٤ .(٥٣) .
مطر ،وأُخريات .(١٩٨٧) .طُرق تعليم ال ُموسيقا .دار العلم والثﱠقافة .القاھرة .جُمھوريﱠة
مصر العربيﱠة.١١ .
مطر ،إكرام .وزميالتھا .(١٩٨٦) .تدريس ال ُموسيقا .دار العلم والثّقافة .جُمھوريّة مصر
العربيﱠة .القاھرة.١٦ .

-

منسي ،محمود عبد الحليم .(١٩٩٩) .علم النﱠفس التربوي لل ُمعلمين .دار المعرفة الجامعية.
اإلسكندرية.

-

-

-

- Andrews, Laura Jean. (1997) "Effects of an integrated reading and
music instrumental approach on fifth grade students. reading
achievement. reading aptitude. music achievement. and music
aptitude". The University of north Carolina at Greensboro. PHD
degree. AAC 9729987.
- Daniel, Ryan. (2004). “Innovation in Piano Teaching: A Small-Group
Model for the Tertiary Level”. Journal of Music Education Research.
ERIC: EJ681148.
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- Dorothy, A. (1994). “Music as academic discipline NasspBulletetin”. 76. (544). 27 - 29.
- Kingsriter, Marilyn Gayle. (1999) "The Effects of Instructional
Methods and Materials. which integrate music and literacy on
attitudes and interests of second grades". Dissertation Abstract.
University of Missouri/ Colombia. PHD degree. ACC 9901252.
- Roi, Christine S. (1991). “Implementing a motivational program
using musical skit development as a technique to improve
performance skills of middle school students”. Dissertations Thesis's.
Practicum. Nova University. Florida. P. 67.
- Rosher. & Others. (1993). “Listening To Music Enforces. The Ability
of Brain to Deal with Abstract Processes”. Pro Quest - Dissertation
Abstracts. Arizona State University AAC. 9640047.
- Sadie Stenly. (1980). “The new Grove Dictionary of Music and
Musicians”. Publishers Limited. (12). 424.
- Zanutto, Daniel Raymond. (1998). "The Effects of Instrumental
music instruction on academic achievement high school students".
Dissertation Abstract. University of California. PHD degree. ACC
9812100.
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ملحق رقم )(١
قائمة بأسماء المحكمين
.١

األستاذ الدكتور عبد الحميد حمام عميد كلية الفنون والتصميم الجامعة األردنية

.٢

األستاذ الدكتور محمد طه الغوانمة عميد كلية الفنون الجميلة جامعة اليرموك

.٣

األستاذ الدكتور عبد الناصر القدومي كلية التربية الرياضية جامعة النجاح الوطنية

.٤

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

.٥

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

.٦

الدكتور وائل حداد رئيس قسم العلوم الموسيقية كلية الفنون الجميلة جامعة اليرموك

.٧

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

.٨

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

.٩

الدكتور طارق إسماعيل العبيدي قسم العلوم الموسيقية ،كلية الفنون الجميلة جامعة اليرموك

 .١٠الدكتور أيمن تيسير قسم العلوم الموسيقية ،كلية الفنون الجميلة جامعة اليرموك
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ملحق رقم )(٢
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
جامعة النجاح الوطنية
كلية الفنون الجميلة
قسم العلوم الموسيقية
مقياس االتّجاھات نحو العزف على آلة البيانو
في صورته النھائية
حضرة األستاذ الدكتور ..............................................المحترم
تحية طيبة وبعد:
التعرف إلى اتجاھات طلبة الموسيقا نحوھا في
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان " العزف على آلة البيانو و ﱡ
قسم العلوم الموسيقية في كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية ،وقد قام الباحث بإعداد مقياس لھذا
الغرض لقياس اتجاھات الطلبة نحو العزف على آلة البيانو اشتمل على ثالثة مجاالت رئيسة تتض ّمن ) (٤٠فقرة.
ونظراً لما تنعمون به من خبرة فإنﱠه يُشرّفني إبداء مالحظتكم وتوجيھاتكم حول ھذا المقياس الذي يقوم الباح ث
باستخدامه ،وسيأخذ الباحث باقتراحاتكم حول ھذا المقياس حتى تغدو الفائدة عا ّمة.
أرجو التكرّم بإبداء رأيكم في كل فقرة من حيث:
-

ُوضوح فقرات المقياس.

-

تناسب مجاالت ال ّدراسة مع أھدافھا.

-

مدى تحقيق فقرات المقياس للھدف المنوي قياسه.

-

يُمكن إلغاء أو تعديل الفقرات التي ال تتناسب مع ال ّدراسة أو إعادة صياغة ما يلزم منھا.

-

اقتراح ما يلزم إضافته من فقرات تُحقّق الھدف المنوي قياسه.
وتفضلوا قبول فائق االحترام
الباحث
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والتعرف إلى اتﱢجاھات طلبة ال ُموسيقا نحوھا في "......
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ﱡ

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

جامعة النجاح الوطنية
كلية الفنون الجميلة
قسم ال ُعلوم ال ُموسيقية

أخي الطالب /أختي الطالبة تحية طيبة وبعد:
التعرف إلى اتجاھات طلبة الموس يقا نحوھ ا
يقوم الباحث بإجراء دراسة عل ّمية حول العزف على آلة البيانو و ﱡ
في قسم ال ُعلوم ال ُموسيقية في ُكلية الفُن ون الجميل ة ف ي جامع ة النج اح الوطني ة ،ل ذا أرج و ق راءة فق رات االس تبانة
ب ت ّمعن وم ن ث ﱠم االس تجابة عل ى القس م األول )البيان ات الشخص يﱠة( ،والقس م الث اني )فق رات مقي اس االتّجاھ ات نح و
العزف على آلة البيانو في صورته النّھائية( ،راجيا ً منكم قراءة ك ّل عبارة بدقﱠة وتحديد درجة موافقتكم عليھا حيث ّ
أن
تفسير درجة ال ُموافقة كما يلي:
) (١أُعارض بش ﱠدة :تعني أنك تُعارض بشدة مضمون ھذه العبارة.
) (٢أُعارض :تعني أنك تُعارض مضمون ھذه العبارة.
)ُ (٣محايد :تعني أنك تحمل حكماَ محايداً حول مضمون ھذه العبارة.
) (٤أوافق :تعني أنك تُوافق على مضمون ھذه العبارة.
) (٥أوافق بش ﱠدة :تعني أنك تُوافق بشدة على مضمون ھذه العبارة.
الباحث
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القسم األول :البيانات الشخصية:
االسم ............................. :الجامعة .................. :الكلية............... :
أرجو تعبئة البيانات بوضع )×( في الخانة التي تنطبق عليھا الحالة:
 .١الجنس:
 .٢تعليم األب:
 .٣تعليم األم:
.٤ال ُمستوى الدﱢراسي:
 .٥نوع التخصص:

ب -أنثى □
أ -ذكر □
ب -دبلوم □
أ -توجيھي □
د -دراسات عليا فما فوق □
ب -دبلوم □
أ -توجيھي □
د -دراسات ُعليا فما فوق □
ب -سنة ثانية □
أ -سنة أولى □
د -سنة رابعة □
أ -بيانو إلزامي □

ج -بكالوريوس □
ج -بكالوريوس □
ج -سنة ثالثة □
ب -بيانو أساسي□

القسم الثاني :مقياس االتجاھات نحو العزف على آلة البيانو في صورته النھائية:
فيم ا يل ي سلس لة م ن العب ارات الت ي تمث ل اتجاھات ك نح و الع زف عل ى آل ة البي انو م ن حي ث :طبيع ة الم ادة
وخصائصھا ،قيمة المادة وأھميتھا ،واالستمتاع بالمادة ،والمطلوب منك ما يلي:
.١

إقرأ كل عبارة ث ﱠم أجب عليھا بدقة وموضوعية.

.٢

أجب عن جميع العبارات وذلك بوضع إشارة )×( تحت الدرجة التي ينطبق عليھا ُمقابل ك ل عب ارة علم ا ً بأنﱠ ه
توجد درجات لالستجابة ،وھي أوافق بشدة ،أوافقُ ،محايد ،أعارض ،أعارض بشدة.

.٣

الرجاء االستجابة عن كل عبارة في المكان ال ُمخصص وعدم ترك أية عبارة دون استجابة.

.٤

ﱠ
إن تعاونك فيه خير لصالح المسيرة التعلمية التعليمية.

.٥

أن نُلف ت انتباھ ك إل ى ﱠ
قبل البدء في االس تجابة ن ود ﱠ
أن الغ رض م ن ھ ذه االس تبانة ،ھ و خدم ة البح ث العلم ي،
والمعلومات التي تقدمھا في استجابتك تعتبر معلومات خاصة ال يطلع عليھ ا أح د ،ولك ي تف ي ھ ذه المعلوم ات
بالغرض ال ذي وض عت م ن أجل ه فإنﱠن ا نرج و من ك ﱠ
ق وأمان ة ع ن ُك لﱢ فق ر ٍة م ن فق رات
أن تس تجيب بك لﱢ ص د ٍ
االستبانة.
الباحث
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مجال طبيعة المادة وخصائصھا:
أعتقد أنﱠني أعم ُل وأُ ْنجز جيﱢداً في
العزف على آلة البيانو خالل
ال ُمحاضرة.
أرى ﱠ
أن العزف على آلة البيانو
يُساعدني في تطوير قُدراتي على
التفكير المنطقي السليم.
أشعر بالخوف عندما يَطلب منﱢي
ال ُمحاضر أداء ال َمعزوفات التي
تد ﱠرب ُ
ْت عليھا.
أعتقد أنﱠني أتعلﱠم في درس آلة البيانو
الكثير إذا أتيحت لِ َي الفرصة ْ
ألن
أُجرب وأختبر أفكاري.
أعتقد ﱠ
أن تعلم العزف على آلة البيانو
بشكل
يُساعدني على تنظيم أموري
ٍ
دقيق.
أخشى من الرسوب في العزف على
آلة البيانو.
أعتقد ﱠ
أن استخدام استراتيجيات قائمة
على التعلﱡم الذاتي في تدريس آلة
البيانو تزيد من فرص التﱠعلﱡم الذاتي
لد ّ
ي.
أشعر ﱠ
أن العزف على آلة البيانو ال
يُساعدني على االبتكار.
أعتقد ﱠ
أن دراسة آلة البيانو تُع ﱢرفُني
على عباقرة ال ُموسيقا في العالم.
أشعر ﱠ
أن عزف البيانو يعمل على
تنمية أفكاري.
أعتقد ﱠ
أن إسھامات العزف على آلة
البيانو كبيرة في تطوير المعرفة
اإلنسانية.
أشعر ﱠ
أن العزف على آلة البيانو ما ﱠدة
ضرورية نحتاجھا في حياتنا.
مجال قيمة المادة وأھميتھا:
أعتقد ﱠ
أن النﱠجاح في العزف على آلة
البيانو يحتاج منﱢي إلى جُھد كبير.
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أشجﱢ ع ُزمالئي في اختيار تخصص آلة
البيانو.
أعتقد أنﱠه باستطاعتي التﱠدرب على
معزوفات آلة البيانو الصعبة.
أتمنى ﱠ
أن أكون معلما ً قديراً في العزف
على آلة البيانو.
أشعر ﱠ
أن تنويع أساليب ال ُمحاضر في
تدريس آلة البيانو يُساعدني على
فھمھا بشك ٍل أفضل.
أشعر ﱠ
أن المفاھيم الموسيقية الواردة
في دروس آلة البيانو واضحة
و ُمحددة.
حبّذا لو ﱠ
أن الزمن ال ُمخصص
ل ُمحاضرات آلة البيانو أطول من
الزمن المقرر لھا.
أعتقد ﱠ
أن عزف الساللم الموسيقية يزيد
من مھاراتي األدائية لعزف مقطوعات
آلة البيانو.
أعتقد ﱠ
أن دراستي الجامعية في العزف
على آلة البيانو ال تؤھلني لالحتراف.
أرغب ب ُمطالعة المواضيع ال ُمتعلقة في
آلة البيانو.
أرغب في تعلﱡم ُمحاضرة في عزف
مقطوعات آلة البيانو وأخرى في
عزف التمارين المھارية.
أشعر أنني بحاجة إلى وقت أكثر لتعلم
القراءة في ال ُموسيقا من الوھلة
األولى.
أرى ﱠ
أن استخدام تمارين العزف
ال ُموجه يُساعد على تبسيط وتوضيح
العزف على آلة البيانو.
أعتقد ﱠ
أن العزف على آلة البيانو
يحتاجه كل الناس وليس طلبة ال ُموسيقا
فقط.
مجال االستمتاع بألمادة:
أن العزف على آلة البيانو مشوقا ً
أعتقد ﱠ
لي كالمواد الدراسية االخرى.
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الرقم

فقرات االستبانة

٢٨

أنظر بشوق وشغف إلى دروس
العزف على آلة البيانو.
أحب ﱠ
أن أقضي أوقات فراغي في
العزف على آلة البيانو.
العزف على آلة البيانو ُمحبب إلى
نفسي.
أعتقد ﱠ
أن االستماع ل ُموسيقا البيانو
يُساعدني كثيراً في العزف على آلة
البيانو.
أحب عزف المقطوعات الكالسيكية
التي أتعلمھا على آلة البيانو.
أرغب العزف على آلة البيانو في
وقت الفراغ.
أعتقد ﱠ
أن العزف على آلة البيانو يجعل
العالم أكثر جماالً.
أشعر ﱠ
أن العزف على آلة البيانو
يُساعد في الترويح عن النفس.
أشعر بالسعادة عندما أكون في درس
البيانو.
أشعر بال ُمتعة عند أداء واجباتي
ال ُموسيقية.
أشعر ﱠ
أن موضوع العزف على آلة
البيانو ال يُثير االھتمام لدي.
أشعر بالسعادة عندما أعزف قطعة
ُموسيقية على آلة البيانو.
أتذوق المنطقية والتناسق والجمال في
عزف آلة البيانو.
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