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 ملَخص

تنمية مهاارا   لضرورةتقبل معلمي التربية الموسيقية هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة 

 ،منهجياة كاارل رورفإلاى  التفاعل االجتمااعي لادط بلباة المرحلاة األساساية فاي األردن اساتنادا  

اد الدراسة من جميع معلمي ومعلما  التربية الموسيقية للمرحلة األساسية العاملين في تكَون رفرو

. ولجماع بياناا  معلماا  ومعلماة (350)المدارس الحكومية والخاصاة فاي األردن، والباالد عاددهم 

رظهار  نتاا ا الدراساة رن  ( فقارة.50تَم تطاوير اساتبانة، تكونات مان )وتحقيق غرضها الدراسة 

تنميااة مهااارا  التفاعاال االجتماااعي لاادط بلبااة  معلمااي التربيااة الموساايقية لضاارورة قباالتدرجااة 

إذ  عاام كانات مرتفعاة علاى نحاو  استنادا  إلى منهجياة كاارل رورف المرحلة األساسية في األردن 

جمياع الفقارا   درجاة كاناتو ،(0.53المعياار  )نحراف الا( وبلد 4.08بلد المتوسط الحسابي )

تفعياال  ماان التوصاايا ، ماان بينهااا:الدراسااة إلااى عااددا   هااذه النتااا ا  ل ااتفااي ضااو  و ،مرتفعااة

افااة منهجيااة كااارل رورف فااي التربيااة الموساايقية فااي الماادارس الحكوميااة والخاصااة، وتااوفير ك

 العملية التعليمية.األدوا  والسبل الممكنة لسير 

 نهجية، كارل رورف.مهارا ، التفاعل االجتماعي، التربية الموسيقية، م الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

The study sought to identify the level of acceptance of music 

education teachers for necessity of developing social interaction skills 
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among Jordanian students based on Carl Orff’s approach. The study 

population consists of all (350) male and female music education 

teachers for the primary stage in the public and private schools. To 

answer the research question, the study collected data by distributing a 

questionnaire that consists of (50) clauses. The results show that there is 

a great necessity for applying the social interaction skills among 

Jordanian students based on Carl Orff’s approach at the basic stage 

according to their music teachers where the arithmetic mean was (4.08) 

the standard deviation was (0.53), and all the clauses were in high level. 

In light of those results, the study concluded a number of 

recommendations, such as: - Activation of Carl Orff’s approach in music 

education in public and private schools, furthermore providing all 

available tools to conduct the education process. 

Keywords: Skills, Social Interaction, Music Education, Approach, 

Carl Orff’s. 

 

 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

تهدف عملية التربية إلاى االنادماف فاي الحيااة االجتماعياة، وذلار عان برياق تحويال الكاا ن 

الحي من كا ن بيولوجي إلى كا ن اجتماعي، من  الل تفاعله ماع عناصار البي اة المحيطاة والتاي 

ومرتكااًا  فااي عمليااة نمااو  يعاايف فيهااا، واسااتنادا  إلااى مااا ساابق ي اابم التفاعاال االجتماااعي رساسااا  

السما  االجتماعية لشخ ية الفرد وتشكيلها، بل والوسيلة األساسية للتعلم والتكيا،، ورداة تنيايم 

 تها من جيل إلى آ ر.المجتمعا  والتجمعا  اإلنسانية وانتقال حضار

ولما كانت المدرسة كمؤسسة اجتماعية روجدها المجتمع لتربياة نشا ه، فيعاول عليهاا لتحقياق 

الاادور االجتماااعي للفاارد، وذلاار بوصاافها بي ااة اجتماعيااة تتضاامن نسااق ماان الخاادما  والعمليااا  

والتنييما  االجتماعية، والتي يفترض رن تعكس نوعا   اصا  من التفاعل االجتماعي الذ  ياؤد  

إلى التكي، بين رفرادها، وبذلر فهي تنفرد باستقالل نسبي نوعا  ما، وفي ضو  ذلر يتشاكل إباار 

القا  االجتماعية الفاعلة بين األفراد، ال سيما عالقة الطلبة االجتماعية والتي تيهر من  االل الع

تفاعلهم، لما تتضمنه الماواد الدراساية مان رنشاطة تعليمياة، ساوا  ركانات صافية رم ال صافية، وقاد 

، وقاد ينمو التفاعل الحاصل نحو العملياا  المجمعاة، م ال التكيا، والتعااون وااللتاًام واالنساجام

ينماو نحاو العملياا  المفرقاة، م ال المنافساة الهداماة والتملاق وال اراد واالنتقااد الهادام )ناصاار، 

2004.) 

وإذا كانت المواد الدراسية تسهم كل حسب ببيعتها في تحقيق تلر األهداف والوظا ،، فانن 

الماتعلم، عبار  التربية الموسيقية ال تقال عان ذلار اا،نا ، فهاي ريضاا  تيساهم فاي بناا  اخ اية الفارد
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تحرير باقاته وتلبية حاجاته الطبيعية الكامناة التاي تحتمهاا صايرورة النماو فاي مراحال الطفولاة، 

هذه الشخ ية بحسب علم النفس تنًد إلى ذلر الكل المتكامل من النًعا  ال ابتة نسابيا  الجسامية 

فاي الناواحي الجساامية، المكونااا  تتم ال مان والنفساية التاي تمياً فاردا  معينااا ، إذ تتكاون مان عادد 

والعقلية، واالنفعالية، واالجتماعية، هذه المكونا  ليست منف لة، وإنما هاي متكاملاة متفاعلاة ماع 

بعضها وتتبادل الت،ثيرا ، وإذا كانت اخ ية الفرد على هذا القدر من التنود والتركياب المعقاد، 

ر منها، فنذا ما تم تحقيق النماو فنن الدور التربو  للموسيقى ينبغي رال يقت ر على جانب دون آ 

المتكامل لشخ ية المتعلم عبر رساليب التربية الموسيقية الموا مة  تنذر ذلر في تحقياق االنساجام 

 (.2007والتكي، مع بي ته المادية واالجتماعية )صادق، 

ي يمكاان رن تسااهم فااي تنميااة الفاارد ماان تااوتعااد التربيااة الموساايقية ماان موضااوعا  النشاااب ال

الجسمية، إذ تساعد على تنمية حاسة السمع عبار تادريب األيذن علاى التميياً والحكام علاى  الناحية

الم يرا  ال اوتية المختلفاة باد ا  ب،صاوا  الطبيعاة المحيطاة، مان حياث الحادة والغلاة، رو القاوة 

والضااع،، رو الطااول والق اار، رو التشااابه واال ااتالف، كااذلر تسااهم فااي تنميااة التاا زر الحركااي 

ا يحاادن نوعااا  ماان التوافااق فااي النشاااب الجساامي، وإكسااا  المااتعلم مجموعااة ماان والعضاالي مماا

المهارا  الحركية لها جانبها العقلي واالجتماعي ال ار، إال رن الطابع الغالب عليها هو الناواحي 

الجسمية العضلية، كما يحدن في ممارسة بعض األنشطة الموسيقية المخت ة باالنواحي الجسامية 

 (.2014ا ، واإليقاد الحركي، والعًف على اآلال  الموسيقية )الوحف، والمتم لة بالغن

وتسهم التربية الموسيقية الجادة مان الناحياة االنفعالياة فاي تكاوين اتجاهاا  فنياة إيجابياة مان 

ااا،نها رن تااؤد  دورا  هامااا  فااي ساالو  المااتعلم، كااذلر تساااعد علااى الااتحكم فااي ضاابط االنفعاااال  

تااوتر والقلااق بمااا يااؤد  إلااى حاادون التااوازن، كمااا تسااهم فااي اساات ارة المختلفااة، وتخفياا، حاادة ال

انفعاااال  مقبولااة كالساارور واإلحساااس بالبهجااة والمشاااركة الوجدانيااة، مااا يسااهم فااي إغنااا  عااالم 

 (.2011الفرد المتعلم في زيادة الدافعية للتعبير عن الذا  )عً، 

في ممارسة وردا  األنشطة الموسايقية  رما فيما يتعلق بالناحية االجتماعية، فنن مشاركة الفرد

التربوية المختلفة، في إبار الجماعة، يؤد  إلى تنمياة الاوعي والنضاا االجتمااعي، كاذلر ياؤد  

إلى تكوين جماعا  اجتماعية تجمعها رهداف وميول مشتركة، وتنمي في الفرد الماتعلم اإلحسااس 

موسيقي، وإكسابه رنماب السلو  االجتمااعي بالمبادرة والمس ولية تجاه إدرا  وتوقع وردا  الدور ال

المرتبطااة بالعالقااا  اإلنسااانية المتبادلااة بااين رعضااا  المجموعااة كالتفاااهم والتعاااون واالحتاارام 

وضاابط الاانفس وااللتااًام  مااا يااؤول إلااى زيااادة كفااا ة الضاابط االجتماااعي، وريضااا  تقااوم التربيااة 

قافي والجماالي للمجتماع إلاى األجياال النااا ة الموسيقية بوظيفة اجتماعية مهمة في نقل التران ال 

والالحقة، األمر الذ  من ا،نه رن ينعكس باإليجا  على ماهية التفااعال  االجتماعياة باين رفاراد 

 (. 2007المجموعا  الموسيقية )صادق، 

يمكن القول رنه ال بد من الت،كيد على البعد االجتماعي للموسيقى، وباأل ص على المعالجاة و

التفاعال الترباو  ب افته  –ية لنيم الموسيقى واساتعمالها، ال سايما علاى ال اعيد الترباو  التفاعل

رحد رنماب التفاعل االجتماعي، ومن ثم فنن التنسيق التنييمي للعمل الموسيقي يجعله رساوة بساا ر 
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ال قافااا  التااي تؤكااد علااى البعااد االجتماااعي ب،نااه جااً ا  ال يتجااًر ماان مجاااال  مختلفااة ماان الحياااة 

لفرديااة واالجتماعيااة المنيمااة، ذلاار رن الخباارا  اإلبداعيااة فااي الموساايقى المتولاادة ماان تفاعاال ا

حركا  الجسد الفيًيا ية العضوية مع التكوينا  ال وتية المنتيمة، تعمال علاى إااباد الحاجاا  

 السيكولوجية واالجتماعية لدط النااا ة، مماا ياؤد  إلاى تنمياة عملياا  التفاعال االجتمااعي لاديهم

(Jorgenson, 2010). 

فمن االتجاها  الحدي ة والمعاصرة فاي التربياة الموسايقية ماا قدماه كاارل رورف مان رفكاار 

فلسفية وتربوياة فاي منهجيتاه، والتاي عينيات باالتركيً علاى تفساير الياواهر النفساية واالجتماعياة 

إلى تنمية الجواناب وماهية العالقا  السلوكية المتعددة، والعمل على تنميتها بوصفها عملية تؤول 

النفسية والجسدية والعقلية واالجتماعية لدط الفارد، بماا يي اار إلاى إحادان التكيا، فاي إباار مان 

التفااعال ، وياارط رورف رن الموساايقى ماان رقاار  رنااواد الفنااون إلااى الطفاال، ورحبهااا إلااى نفسااه، 

اناه بحرياة وبالقاة ورك رها ت،ثيرا ، فهي الوسيلة التي يمكان رن يعبار مان  اللهاا عان نفساه ووجد

 (.2010)الحارس، 

حيث ترتكً فلسفة رورف على مفهوم التعلم من  الل اللعب، وفي ذلر يقول رورف التجربة 

روال ، ثم التحليل والتفسير، فمنذ بداية حياتهم واألبفاال ال تساتميلهم الدراساة، بال يفضالون قضاا  

مهم، فال بيدَ من إتاحة الفرصاة لهام با،ن معيم وقتهم في اللعب، فنذا كانت لدير ر  اهتماما  لتعلي

كما وترتكاً فلسافة رورف فاي تعلايم الموسايقى  الل اللعب، وسوف تجدهم يتعلمون،  يتعلموا من

األساسية على فرضاية مفادهاا: ر برناي  س،نساى، رَرنساي  سا،تذكر، رااركني  سا،فهم، فالموسايقى 

واللعاب  ر ارط كالحركاة والكاالماألساسية ليسات مجارد موسايقى فقاط، بال رنهاا تارتبط بعناصار 

والغنا ، ولذلر فهي رحد راكال الموسيقى والتي يجب علاى الطفال رن يشاار  فاي ردا هاا، ورن ال 

 .(Choksy, 2001)يكون مجرد مستمع فقط 

لذا يعتمد رورف فاي تربيتاه الموسايقية لابفاال علاى مبادر )الاتعلم عان برياق اللعاب( الاذ  

وغنا هم غيار المناتيم إلاى لعاب وغناا  مانيم، هدفاه إثاارة  ياال يعمل على تحويل لعب األبفال 

األبفال وتنمية الجوانب الخالقة في رنفسهم مع استغالل الطاقاة الحركياة الطبيعياة لاديهم فاي سان 

مبكرة، والمحور األساسي الذ  تدور حوله تربية الطفل الموسيقية عند كارل رورف هي األغاني 

بفااال والحكايااا  والق اص واأللعااا  اإليقاعيااة الحركيااة، فكاال هااذا التراثياة الشااعبية ورغاااني األ

مت اال ببي ااة الطفاال االجتماعيااة وحاجاتااه، وماان األسااس التااي ترتكااً عليهااا منهجيااة رورف فااي 

التربيااة الموساايقية، معايشااة الطفاال للتجربااة الموساايقية الحسااية والعمليااة وبكاال حريااة قباال تقييااده 

يتكلم قبل رن يتعلم الحروف األبجدياة، ثام يساتنبط النيرياا   بالقواعد والنيريا ، حيث رن الطفل

بعد ذلر بنفسه مع توجيه المدرس بذلر حتى ال تكون عملية التعليم جافة ومملاة بالنسابة لاه، ومان 

 الل ذلر تنش، مهارا  التعبير عن الذا  وإدرا  الذا  وكفا ة الذا  مما يؤول إلى تنمياة كفاياة 

 (.2008التفاعل االجتماعي )اللو،  متضمنة لمهارا ارا  االجتماعية والالمه

حيث يدل م طلم "التعبير عن الذا " على مجموعة من اإلجرا ا  التي يمكن من  اللها 

 رن يكش، األفراد عن الحقاوق والرغباا  والمياول واالتجاهاا  الخاصاة بهام، رو رن يعباروا عان
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لية التي يعمال مان  اللهاا الفارد علاى ومشاعرهم دون انتها  لحقوق اآل رين، وهي العم آراؤهم

ت،سيس وبنا  ال قاة باالنفس، وبناا  العالقاا  ماع اآل ارين والمقادرة علاى اساتمرارية انتاجياة تلار 

العالقا  والحفاظ عليها. في حاين تيعَاَرف "الكفاا ة الذاتياة" علاى رنهاا إيماان الفارد بالمقادرة علاى 

ن  االل إتاحاة المجاال فاي إمكانياة بناا  عالقاا  ردا  مهمة معينة، وتنش، المهارا  االجتماعية ما

 (.Yun & Kim, 2013تتسم بالتفاعل مع مجموعة من األفراد )

ويشير رورف في منهجيته إلى ضرورة اساتخدام مجموعاة مان اآلال  المدرساية النموذجياة 

في مجموعا  الفارق دا ال ال افوف، لماا لهاا مان رهمياة فاي تطاوير الحاس اإليقااعي والتنسايق 

لي وبنا  النيرة الموسيقية الشاملة من الحس الموسيقي، إضافة إلاى االساتماد والتميياً للانغم العم

ومعرفااة هيكليااة البنااا  الموساايقي وإدرا  العالقااا  التركيبيااة، وتساامى تلاار اآلال  بعا لااة آال  

رورف اإليقاعية الذ  عمل على ابتكارها ألغراض تعليمية تتمركاً حاول الطفال، بحياث تتناساب 

إدراكاتااه وميولااه واتجاهاتااه الفطريااة، إذ تتساام ب،نهااا صااديقة للبي ااة، وبساايطة ال اانع، وسااهلة  مااع

العًف تسمم للطفل بممارسة تجربة االرتجال واالكتشاف واالستكشاف واالبتكار، وتعدَ مان رهام 

 (.Choksy, 2001) التشاركيوسا ل النشاب 

 نفسااه ورف باا،ن الفاارد يطااَور ياارط روعاان اسااتراتيجيا  الااتعلم فااي منهجيااة كااارل رورف، 

عن بريق تفاعله مع عالمه من  الل الم ادر واألدوا  ال اوتية وتكويناتهاا الفنياة، باعتبارهاا 

لغة تفاعل إنسانية تحاكي ميولاه واتجاهاتاه وانفعاالتاه ورفكااره وواقعاه المعااص  وبوصافها كاذلر 

ل رساسااي للتوسااط بااين الفاارد تكااون وساايلة م لااى مؤداهااا التنميااة الذاتيااة لاادط الفاارد، فهااي عاماا

والمواق، االجتماعية واالنفعالية، تلر االنفعاال  إذا ما تام تفريغهاا بعملياا  الممارساة المساتمرة 

والمتكررة للموسيقى األورفية فننها سوف تسمم بنتاحة الفرصة لتنمية وتطاوير عملياا  التركياً 

ماعياا رساسايا  يحفاً الفارد علاى التفاعال العقلي والتفاعل الجسد  والنفسي، كونها تم ل نشابا  اجت

النشط واإليجابي بما يؤد  إلى التقادم في عمليا  االت ال ماع اآل ارين، وكنتيجاة لساعي رورف 

ورا  تااوفير بي ااة تعليميااة تعلميااة فاعلااة، فننااه يقتاارج فااي منهجيتااه مجموعااة ماان االسااتراتيجيا  

ي إمكانااا  وميااول وانفعاااال  الفاارد التربويااة الموساايقية بوصاافها عمليااا  مهاريااة نفسااية تحاااك

اسااتراتيجية الع اا، الااذهني، واسااتراتيجية الدا ليااة الذاتيااة، كاسااتراتيجية التلمااذة الموساايقية، و

واسااتراتيجية ماان الجااً  إلاى الكاال وماان البساايط إلااى المعقااد وماان الاادراما، واسااتراتيجية الق اة، 

 إلاااى التعبيااار عااان الاااذا المحساااوس إلاااى المجااارد، واساااتراتيجية مااان التمركاااً حاااول الاااذا  

(Jorgenson, 2010). 

وبما رن المدرسة هي المؤسسة التربوية التي ت،تي بعد األسرة مبااارة، حياث يقضاي الطفال 

معيام وقتاه فيهاا، فهااي تاؤثر فاي تكاوين وتنميااة جمياع جواناب اخ ايته، حيااث تبادر بالتا،ثير فااي 

الخلقياااة والوجدانياااة واالجتماعياااة عاداتااه وسااالوكه ونشااااباته المختلفااة منهاااا البدنياااة والنفسااية و

والعقلية، إذا ما رتيحت البي ة التعليمية المناسبة لاذلر، حياث تساهم الماواد الدراساية فاي تنمياة تلار 

الجوانب، وبما رن منها التربية الموسيقية هو إحدط تلر المواد المعنية في تنمية جوانب اخ اية 

بالشكل المناسب الاذ  ياؤول إلاى االنعكااس إيجاباا  علاى الفرد، لذا ينبغي لنا االهتمام بها، لتفعيلها 

 اخ ية الفرد والمجتمع.
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 وسؤالها مشكلة الدراسة

األكااديمي، فاي الميادان الترباو  و انمن  االل ماا تقادم عرضاه، وفضاال  عان  بارة الباح ا

في التربية الموسيقية وا ت اصه في آال  رورف المدرسية، فقاد  حد الباح ينر وبحكم ا ت اص

حة بعض جوانب الق ور في ماهية المادة التعليمية والوسا ل واألساليب والم اادر واألدوا  ال

المستخدمة فاي العملياة التعليمياة للتربياة الموسايقية وبي اتهاا التاي مان اا،نها رن تعمال علاى تنمياة 

 مهارا  التفاعل االجتماعي لادط بلباة المرحلاة األساساية، بماا يؤساس لعالقاا  اجتماعياة فاعلاة

 تقود إلى تمكينهم من تحقيق التكي، واالنسجام مع ما يحيط بهم. 

درجاة تقبال معلماي التربياة ماا مشكلة الدراسة تتم ل في اإلجابة عن الساؤال التاالي:  لذا فنن

بلباة المرحلاة األساساية فاي األردن  تنمية مهاارا  التفاعال االجتمااعي لادط لضرورةالموسيقية 

 ؟رفمنهجية كارل رواستنادا  إلى 

 راسةهدف الد

تنميااة لضاارورة درجااة تقباال معلمااي التربيااة الموساايقية تعاارف تهاادف الدراسااة الحاليااة إلااى 

منهجياة كاارل اساتنادا  إلاى مهارا  التفاعل االجتماعي لادط بلباة المرحلاة األساساية فاي األردن 

 .رورف

 أهمية الدراسة

ة الموسايقية فاي تنمياة مهاارا  تنبع رهمية هذه الدراسة من رهمية الدور الذ  تقوم باه التربيا

التفاعل االجتماعي لدط بلبة المرحلة األساسية استنادا  إلى منهجياة كاارل رورف بوصافها فلسافة 

تربويااة ااامولية، يمكاان رن تسااهم فااي التاا،ثير علااى جوانااب اخ ااية المااتعلم العقليااة واالنفعاليااة 

 والجسمية واالجتماعية.

 مصطلحات الدراسة

"عملية يرتبط بها رفراد المجتمع بعضهم ببعض ارتبابا  عقلياا  ماعي: التفاعل االجت مهارات

وعابفيا ، اجتماعيا  وثقافيا ، ماديا  ومعنوياا ، بحياث يرضاى كال مانهم عان سالو  اآل ار فاي إباار 

 (.128، ص 2004سلوكي عام مقبول من الجماعة" )ناصر، 

لمجال في بنا  عالقا  فعالة مع ب،نها المهارا  التي تنش، من  الل إتاحة ا إجرائياً: وتعرف

مجموعااة ماان األفااراد، عاان بريااق مجموعااة مخ  ااة ماان األنشااطة الموساايقية فااي التربيااة 

الموساايقية، حيااث تتضاامن اسااتيعا  لمجموعااة ماان المعااايير والقاايم االجتماعيااة والااوعي ب،هميااة 

 ر العالقا .تلعلى استقرار وتوازن ببيعة المشاركة في األنشطة االجتماعية، من رجل الحفاظ 

"منهجية في التعليم الموسيقي المدرسي، تستند علاى الاتعلم مان  االل منهجية كارل أورف: 

العمل واللعب المنيم، وتتضمن مجموعة من العملياا  التاي تتايم للطفال إمكانياة الاتعلم بالتجرباة 



 365ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الزبونو، طارق عوده

 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نب، إلحادان التكيا، الحسية، ثم إمكانية التحليل والتفسير، بما يقود إلى تنميته ذاتيا  من كافة الجوا

 .(Choksy, 2001, p 104)في سياق جملة من التفاعال  الذاتية واالجتماعية" 

 حدود الدراسة 

 :تقباال معلمااي التربيااة تعاارف درجااة اقت اار  هااذه الدراسااة علااى  الحدددود الموعددوعية

تنميااة مهااارا  التفاعاال االجتماااعي لاادط بلبااة المرحلااة األساسااية فااي لضاارورة الموساايقية 

 .استنادا  إلى منهجية كارل رورفاألردن 

 :اقت اار  هااذه الدراسااة علااى كافااة معلمااي ومعلمااا  التربيااة الموساايقية  الحدددود البشددرية

 للمرحلة األساسية، العاملين في المدارس الحكومية والخاصة في األردن. 

 :اقت ر  هذه الدراسة على المدارس الحكومية والخاصة التي يتوافر فيهاا  الحدود المكانية

معلمي ومعلما  التربية الموسيقية للمرحلة األساسية، التابعة لمديريا  التربياة والتعلايم فاي 

 إقليم الشمال، وإقليم الوسط، وإقليم الجنو .

 :تاام تطبيااق هااذه الدراسااة  ااالل الف اال الدراسااي األول للعااام الدراسااي  الحدددود الزمانيددة

 م.2017/2018

 الدراسات السابقة

راسة هدفت تعرف فاعلية برناما غنا ي موجه ألبفال الروضاة ( د2010رجر  الحارس )

مستند إلى نيرية كارل رورف في تنمية الاذكا  االنفعاالي لادط عيناة رردنياة. وقاد اتبعات الدراساة 

( بفااال  وبفلااة تاام تقساايمهم إلااى مجمااوعتين 30الماانها التجريبااي. تكوناات عينااة الدراسااة ماان )

ذكا  االنفعااالي كا تبااار قبلااي وبعااد  علااى رفااراد عينااة )ضااابطة، تجريبيااة(. تاام تطبيااق مقياااس الاا

الدراسة. تم تقديم البرناما الغنا ي المستند إلى نيرية كارل رورف إلى رفراد المجموعة التجريبية 

( جلسااة تدريبيااة بهاادف تنميااة ربعاااد الااذكا  االنفعااالي 64علااى ماادار ف اال دراسااي كاماال بواقااع )

=  0.05ود فروق ذا  داللة إح ا ية عناد مساتوط الداللاة )لديهم. راار  نتا ا الدراسة إلى وج

 في الذكا  االنفعالي ب،بعاده لدط رفراد عينة الدراسة تعًط إلاى البرنااما الغناا ي المساتند إلاى )

نيرية كارل رورف ول الم المجموعة التجريبية، وعادم وجاود فاروق ذا  داللاة إح اا ية باين 

 اال تبارين البعد  والتتابعي.

( بدراسة هدفت تعرف فاعلية األنشطة الموسايقية فاي تحساين بعاض 2010مت العطار )وقا

كفاياا  الااذكا  االنفعاالي لاادط ربفااال الروضاة، والمتم لااة فاي كفايااة الااوعي بالاذا ، التعبياار عاان 

الذا ، وكفاياة الاوعي بااآل رين ومشااركتهم انفعااالتهم. تام إعاداد مقيااس الاذكا  االنفعاالي كا،داة 

( بفال  وبفلة من ريااض األبفاال فاي محافياة 60بقت الدراسة على عينة بلد قوامها )ا تبار. ب

اإلسكندرية في م ر. استخدمت الدراسة المنها التجريبي ذا المجموعتين الضابطة، والتجريبية. 

تام اسااتخدام برنااما رنشااطة موساايقية مقتارج ماان قباال الباح اة حيااث تكااون مان )رنشااطة االسااتماد 

ي، والغناااا ، والعاااًف، والتم يااال اإلباااداعي(. توصااالت نتاااا ا الدراساااة إلاااى رن والتعبيااار الحركااا
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للموسيقى دور فعال وإيجابي في تحساين كفاياا  الاذكا  االنفعاالي لادط ربفاال الروضاة وبالاذا  

كفاية الوعي بالذا  والتعبير عنها، وكفاية الوعي باآل رين ومشاركتهم انفعاالتهم عابفياا ، وذلار 

   عنه نتا ا التحليل اإلح ا ي للدراسة.وفقا  لما رسفر

ورجااااااااارط بلورياااااااااان وهنااااااااار  وغاااااااااودارز  وإلينغسااااااااان وتوااااااااااي وإليًابياااااااااث 

 & Bolourian, Henry, Goodarzi, Ellingsen, Tucci, Elizabeth)ولوجيسااون

Laugeson, 2012)   دراساة هادفت تعارف كيفياة تا،ثير عملياة تادريس الموسايقى القا ماة علاى

مدرساة فاي تحساين السالوكيا  االجتماعياة لادط ابفاال التوحاد والتاي مان منهجية اورف دا ل ال

( فااردا  ماان رصااول 37ااا،نها ان تعااًز التفاااعال  االجتماعيااة لااديهم. ت،لفاات عينااة الدراسااة ماان )

( مان اإلناان، تام 4( من الذكور، و)33( سنة، بينهم )7 – 15مختلفة، تراوحت رعمارهم ما بين )

ارير التشاخيص الطبياة الموجاودة مسابقا ، واساتنادا  إلاى  ضاوعهم ا تيارهم بنا   علاى فحاص لتقا

لمقياس االستجابة االجتماعية، وتم تحديد المشاركين من مدرساة بريادف باور  فاي مديناة بريادف 

بور  )التابعة لوالية كونتيتر فاي الوالياا  المتحادة األمريكياة( الخاصاة باألبفاال الاذين يعاانون 

رابا  الذهنيااة. تبناات الدراسااة الماانها التجريبااي ذو المجموعااة ماان اضااطرابا  التوحااد واالضااط

( 4التجريبيااة الواحاادة فقااط.  ضااع المشاااركين لتطبيااق برناااما للتعلاايم الموساايقي المك اا، لماادة )

( دقيقاة لكال جلساة اساتنادا  30( جلسة لمادة )20رسابيع  الل الدورة ال يفية في المدرسة بواقع )

لموسيقية. تم جمع البيانا  الالزمة من  الل ردوا  القياس القبلاي إلى منهجية رورف في التربية ا

والبعد  لكل بالب بالتعاون ماع رولياا  األماور والمعلماين مان  االل اإلجارا ا  اآلتياة: )تقريار 

روليا  األمور والمعلمين لمقياس االساتجابة االجتماعياة، وتقريار رولياا  األماور والمعلماين لنياام 

جتماعيااة، وقا مااة مرجعيااة لساالو  الطفاال، ونمااوذف تقرياار المعلاام(. كشاا، تحسااين المهااارا  اال

ا تبار ) ( للعينا  المقترنة عن وجود تحسينا  في االت اال  االجتماعياة فاي مساتوط مقيااس 

االستجابة االجتماعية، والسيطرة الذاتياة فاي نياام تحساين المهاارا  االجتماعياة، وانخفااض فاي 

ير إلى رن الموسيقى قد تكون بم ابة وسيلة فعالاة لتحساين التواصال فرب النشاب والسلو ، مما يش

االجتماعي لدط األبفال الذين يعانون من اضطرابا  الطي، التوحاد ، كماا رااار  النتاا ا إلاى 

رن اسااتخدام منهجيااة رورف قااد تكااون فعالااة فااي تحسااين الساالوكيا  االجتماعيااة لاادط ذا  عينااة 

ير رولياا  الماور والمعلماين علاى حاد ساوا . كماا رظهار  نتاا ا الطلبة، وذلر باالساتناد إلاى تقاار

الدراسااة وجااود فااروق ذا  داللااة إح ااا ية فااي التواصاال وفاارب النشاااب والساايطرة الذاتيااة لاادط 

 الطلبة الذين يعانون من اضطرابا  التوحد.

( فقد هدفت تعرف رثر برناما تدريبي بالموسيقى في 2013رما الدراسة التي رجرتها جاسم )

( 200تنمية السلو  االجتماعي المرغو  فيه لادط ربفاال الحضاانة. تكونات عيناة الدراساة مان )

بفل وبفلة من مختل، دور الحضانة التابعة لمديريا  التربية والتعليم في بغاداد فاي العاراق، تام 

( 100( مان الاذكور و )100ا تيار العينة بالطريقة الق دية حياث تام تاوزيعهم إلاى مجماوعتين )

اإلنان. استخدمت الدراسة المنها التجريبي. وتم استخدام رداة قياس للسالو  االجتمااعي لادط من 

ابفاال الحضااانة، بلااد عاادد األبفااال الااذين ح الوا علااى درجااا  متدنيااة فااي الساالو  االجتماااعي 

( بفاال  فاي كال 12( بفال  وبفلة بعدها تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بواقاع )24)
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حيث تم إجرا  ا تبار لتكافؤ المجموعتين. وتم بنا  برناما تدريبي تضمن مجموعة من مجموعة 

األنشطة الموسيقية تام تطبيقاه علاى رفاراد المجموعاة التجريبياة.  ضاعت عيناة الدراساة ال تباار 

قبلي وبعد . ورظهر  نتا ا الدراسة وجاود فاروق ذا  داللاة إح اا ية تعاًط ل االم البرنااما 

 سيقى ولال تبار البعد .التدريبي بالمو

بدراساة هادفت إلاى ا تباار منهجياة رورف ضامن ال افوف (Long, 2013) وقامات لاونا 

الدراسية االبتدا ية. ااتملت هاذه الدراساة علاى مراجعاة لااد  النيار  المتعلاق بتااريخ وتطاور 

منهجية رورف بغية تطبيق ما جا   باه مان مفااهيم مان  االل العمال علاى ت اميم مجموعاة مان 

الدروس وفقا  لخطط مستندة إلاى تلار المنهجياة، ومان ثام مناقشاة العمال ماع الطلباة للوصاول إلاى 

استنتاجا  اعتمادا  على مشاركتهم . تم ت ميم ثالثة  طاط دراساية باالساتناد إلاى منهجياة رورف 

 (، 4 – 6(، )2 – 4فاي التربيااة الموسايقية، تضاامنت الخطاط التعليميااة النطاقاا  ال اافية اآلتيااة: )

(. تبنت الدراسة المنها التجريبي ذو المجموعة التجريبية الواحدة. تكونات عيناة الدراساة 6 – 8)

( بالباا  وبالباة مان مدرساة مارااال األساساية فاي 46من صفين دراسيين مختلفاين بلاد عاددهم )

( بالباا  وبالباة 21والية إلينو .  ضع مجموعة بلباة ال ا، ال الاث األساساي والباالد عاددهم )

لية تعلم الدرس األول بشكل جمااعي الاذ  تضامن مجموعاة مان األنشاطة الموسايقية صاممت لعم

حسب منهجية رورف، ثم تم تقسيم الطلبة إلاى رربعاة مجموعاا  بهادف التنااو  فاي ردا  النشااب. 

( بالبا  وبالبة لعملياة 25في حين  ضع مجموعة بلبة ال ، السادس األساسي والبالد عددهم )

ني في سياق اإلجرا ا  ذاتها المتبعة مع بلبة ال ، ال الث األساسي. تم إيضااج تعلم الدرس ال ا

الممارسااا  المطلااو  ردا هااا ماان قباال الطلبااة رثنااا  عمليااة االسااتماد للنشاااب الموساايقي الغنااا ي 

والمتم لااة فااي اسااتخدام الجساام كاا،داة للتعبياار الحركااي )الت اافيق مرافقااة  مااع الضااربا  اإليقاعيااة 

لتًام بالوزن اإليقاعي، و بط القدم ماع الضاربا  اإليقاعياة القوياة، ونطاق الكلماا  الخفيفة، واال

بطريقة صولفا ية غنا ياة وإيقاعياة ساليمة، وهاً الاررس، والربات(. تام مراقباة عملياة كيفياة تعلام 

الطلبااة ماان  ااالل المشاااركة فااي األنشااطة الموساايقية المسااتندة علااى منهجيااة رورف بالتعاااون مااع 

يقى في المدرساة، كماا تام تساجيل الادروس مان  االل كااميرا الفياديو بهادف تفرياد معلمين الموس

البيانااا  وتحليلهااا فااي وقاات الحااق، كمااا تاام ت ااميم اسااتمارة تضاامنت مجموعااة ماان الفقاارا  

االستفسااارية تاام توزيعهااا علااى الطلبااة بعااد االنتهااا  ماان ردا  التجربااة التعليميااة. رظهاار  النتااا ا 

جابي لانشطة الموسيقية الم ممة باستخدام منهجية رورف، كماا رسافر  استجابة الطلبة بشكل إي

النتا ا رن كل بالب اار  بنجاج في الفرص الموسيقية اللحنية واإليقاعية واساتطاعوا جميعاا  رن 

يتعلموا بشكل رفضال، كماا رظهار  نتاا ا الدراساة تمكان الطلباة مان فهام كافاة المفااهيم الر يساية 

اإلبداد واالستقاللية في التعبير من  الل مشاركتهم الفاعلاة، ورن كال بالاب المتعلقة باالرتجال و

استطاد رن يطور نفسه ويكتسب عدة مهارا  من  االل اتماماه لانشاطة الموسايقية القا ماة علاى 

منهجية اورف، ومن وجهة نير الطلبة والمعلمين رن منهجياة رورف هاي منهجياة تعليمياة مفيادة، 

مشاااركة وتساات ير مهااارا  التفاعاال وتساااعد علااى تهي ااة الفرصااة لتنفيااذ ذلاار رنهااا تشااجع علااى ال

االرتجااال وتاادعم وتعااًز االسااتقالل واإلبااداد وتساالط الضااو  علااى نجاحااا  الفاارد الذاتيااة ضاامن 

 البي ا  االجتماعية في عملية التعليم.
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( إلى تعرف فاعلية استخدام مانها كاارل Yun & Kim, 2013وهدفت دراسة يون وكيم )

في تحسين المقدرة في التعبير عن الذا ، ومستوط الكفا ة الذاتية، والمهارا  االجتماعياة  رورف

لدط األبفال الذين ينتمون إلاى األسار ذا  الاد ل المانخفض فاي كورياا الجنوبياة، كماا اساتهدفت 

 الدراسة التحقق من درجة موا مة البرناما لعناصر العملياة التعليمياة التعلمياة. اعتماد  الدراساة

على المنها التجريبي. تكَون مجتمع الدراساة مان جمياع ربفاال األسار ذا  الاد ل المانخفض فاي 

كوريااا الجنوبيااة. تاام ا تيااار العينااة بالطريقااة العشااوا ية وبلااد حجاام عينااة الدراسااة التااي  ضااعت 

( بفال  ممن ينتمون إلى عا ال  يتراوج د لهاا الشاهر  ماا دون المتوساط العاام فاي 43للتجربة )

ا الجنوبياة وفقاا  لقاانون الضامان االجتمااعي. رظهار  الدراساة عاددا  مان النتاا ا تم لات فاي كوري

زيااادة ملحوظااة فااي مسااتويا  التعبياار عاان الااذا  والكفااا ة الذاتيااة والمهااارا  االجتماعيااة تعااود 

ل الم المجموعة التجريبية والتي  ضعت للتعليم باستخدام منها كاارل رورف مقارناة ماع رفاراد 

 عة الضابطة والذين  ضعوا للتعليم باستخدام الطريقة االعتيادية. المجمو

تعاارف رثاار اسااتخدام األلعااا  التعاونيااة فااي تنميااة إلااى ( بدراسااة هاادفت 2014وقااام هااالل )

( بفااال  وبفلااة ماان 60ااااتملت عينااة الدراسااة علااى ) فاعاال االجتماااعي لاادط ربفااال الرياااض،الت

 دية من مدارس الموصل في العراق، وتم توزيع رفراد المرحلة التمهيدية تم ا تيارهم ب ورة ق

عينة الدراسة إلى مجموعتين )ضاابطة، تجريبياة(، حياث اساتخدمت الدراساة الت اميم التجريباي 

نياارا  لمال متااه رغراضااها. تاام إجاارا  التكااافؤ بااين األبفااال للمجمااوعتين علااى رساااس المسااتوط 

عاونياة. بعاد تطبياق رداة التفاعال االجتمااعي علاى التعليمي والمهنة لابوين. تم ت ميم األلعا  الت

عينااة الدراسااة للمجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة، تاام التطبيااق الفعلااي لالعااا  التعاونيااة علااى 

المجموعة التجريبية، ثم إعادة اال تبار نفسه على العينة نفسها للمجموعتين. واستخدمت الدراساة 

ن مسااتقلتين كوسااا ل إح ااا ية لمعالجااة البيانااا . معاماال ارتباااب بيرسااون وا تبااار " " لعينتااي

رظهر  نتا ا الدراسة وجود فروق ذا  داللة إح ا ية بين اال تبارين القبلي والبعد  فاي تنمياة 

التفاعاال االجتماااعي، وكاناات الفااروق ل ااالم اال تبااار البعااد  للمجموعااة التجريبيااة، وتعااًط 

 الستخدام األلعا  التعاونية.

لاى مبناي عت إلى قياس درجاة فاعلياة مانها مقتارج ( دراسة هدف2014ورجرط ربو عياص )

مان  ( بالباا  وبالباة30تكونات عيناة الدراساة مان ) اإليقاعيين، منهجي كارل رورف، وإميل جا 

بلبة المرحلة األساسية المبكرة لل فوف األول وال اني وال الاث األساساي فاي المادارس الخاصاة 

( 10ا  تكونت كال مجموعاة مان )الدراسة إلى ثالن مجموعتم توزيع عينة  في العاصمة عمان،

 ضعت المجموعا  إلى ا تبارين قبلاي وبعاد . وجهات اال تباارا  الساتقرا  الجاانبين و بلبة،

المعرفي والعملي لدط عينة الدراسة في محاولة لإلجاباة عان رسا لة الدراساة. اساتخدمت الدراساة 

من  الل بطاقا  المالحية لال تبار القبلاي والبعاد . المنها التجريبي. تم جمع البيانا  الالزمة 

رظهر  نتا ا الدراساة وجاود فروقاا  واضاحة وذا  داللاة إح اا ية عالياة فاي مساتوط الطلباة 

اإليقاااعي ل ااالم اال تبااار البعااد . ممااا يشااير إلااى فعاليااة وكفااا ة الماانها المقتاارج للف ااة العمريااة 

 المستهدفة.
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علاى تعارف رثار التعلايم الموسايقي  دراساة هادفت (Webster, 2015) كما ورجرط وبساتر

الماادارس ال انويااة وروليااا  ماان وجهااة نياار بلبااة  المخرجااا  األكاديميااة واالجتماعيااة واالنفعاليااة

اسااتخدمت الدراسااة الماانها النااوعي. تاام ر ااذ العينااة ماان الماادارس والمعاهااد التابعااة  امااورهم.

طريقاة تعبار عان مجتماع الدراساة بالتعااون ماع للمديريا  التربوية في والية تكساس األمريكياة ب

( فاردا  مان 15، بلد حجم عينة الدراساة الغرضاية )(TMEA)جمعية تكساس لمعلمين الموسيقى 

( مان 4( رفاراد مان الطلباة بيانهم )8كال الجنسين من الطلبة وروليا  األمور، ااتملت العينة على )

( 7ال اااني ال ااانو (، وعلااى ) -ا )األول ( ماان اإلنااان مماان يلتحقااون بال اافوف العلياا4الااذكور و)

اسااتخدمت  ( ماان اآلبااا  ماان ذو  ال االة،2هااا  و)( ماان األم5رفااراد ماان روليااا  األمااور بياانهم )

الدراساااة رداة المقابلاااة والتاااي تضااامنت مجموعاااة مااان األسااا لة المغلقاااة للمجااااال  األكاديمياااة 

ضامنت مجموعاة ردود المشااركين وتام تساجيل المقابلاة صاوتيا  والتاي ت الجتماعية واالنفعالية،وا

حول رس لة مجاال  الدراسة، ومن ثم تم تفريد البيانا  بالطريقة المعهودة. كشفت نتاا ا الدراساة 

بااا،ن المشااااركون يؤكااادون رن عملياااة  ضاااوعهم للتعلااايم الموسااايقي ومشااااركتهم فاااي التجاااار  

 –)المرونااة الع اابية  الموساايقية المتنوعااة لهااا دور فاعاال فااي النتااا ا رو المخرجااا  األكاديميااة

التغياار فااي الساالو ، ورنماااب التفكياار، والتااذكر، وحاال المشااكال ، واتخاااذ القاارار، وفاار الرمااوز( 

واالجتماعيااة )التعبياار عاان الااذا ، وال قااة بااالنفس، واالت ااال مااع ف ااة األقااران، والااوعي باااآل ر 

 –لتفاعاال( واالنفعاليااة وقبولااه، وال قااة المشااتركة بااين رفااراد المجموعااة، والقيااادة، والمشاااركة، وا

العابفية )ال حة العقلية المستقرة، وتقادير الفارد لعوابفاه، وتحقياق إمكاناا  وحاجاا  اإلنساان، 

 واالهتمام بمشاعر األ رين، والشعور باآل ر(.

( تعرف رثر تعليم الموسيقى في المدرساة علاى ال احة النفساية 2016وهدفت دراسة حداد )

قامت الدراسة علاى مراجعاة النيرياا  واآلرا  التاي تناولات األثار  للطلبة وتحفيًهم على التعلم.

التربو  والنفسي للتعليم الموسايقي دا ال المدرساة فاي تحفياً الاتعلم وتحساين نفساية الطالاب مان 

وجهة نير علمية م بتة بالتجار  والخبرا . وقد رظهر  نتا ا الدراسة رن لادط معلام الموسايقى 

  الطلباة بسابب ات االه المبااار والقرياب مانهم عناد تعلايمهم العاًف ت،ثيرا  رك ر فاعلية فاي سالو

والغنااا ، وبساابب مخاببتااه لعقلهاام ووجاادانهم وجساادهم فااي آن واحااد، كمااا رظهاار  النتااا ا رن 

الموساايقى هااي م اادر جاااذ  للطالااب إلااى المدرسااة وتساااعده علااى فهاام وإدرا  وحفااة المااواد 

ب علااى الحفااة والتااذكر والتحلياال ولهااا ارتباااب الدراساية األ اارط، وهااي تعماال علااى تعويااد الطالاا

بالقابليا  األ رط م ل القابلية اللغوية، ومن ناحية ر رط فنن للموسيقى رثر إيجابي علاى ال احة 

النفسية مما ياؤد  إلاى زياادة فاي التح ايل األكااديمي للطلباة وتحساين عالقاا  الطلباة باًمال هم 

 بداعي للطلبة.ومعلميهم، كما وتعمل على زيادة اإلنتاف اإل

( تعرف رثر استخدام األنشاطة الموسايقية فاي تنمياة السالو  2017هدفت دراسة الخاليلة )و

 ردن. اساتخدمت الدراساة المانهااالجتماعي اإليجابي لدط بلبة ال ، الساادس األساساي فاي األ

 ( بالباا  وبالباة مان بلباة ال ا، الساادس األساساي فاي80تكونت عينة الدراسة من ) التجريبي.

ن حيث تم تقسيم العيناة عشاوا يا  إلاى مجماوعتي في محافية الًرقا  في األردن، مدرسة المخلص

 ضااعت المجموعااة التجريبيااة للدراسااة باالعتماااد علااى  إحااداهما تجريبيااة واأل اارط ضااابطة،
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 ،فاي التادريس لطريقاة االعتيادياةقية بينما  ضعت المجموعة الضابطة لاستخدام األنشطة الموسي

حاول التعارف علاى ببيعاة المقيااس تمحاور حيث لسلو  االجتماعي، لدراسة مقياس ااستخدمت ا

لاادط الطلبااة ماان  ااالل المالحيااة والمراقبااة باسااتخدام األنشااطة الموساايقية  الساالو  االجتماااعي

. ما إذا كان السلو  انطاوا ي رو تفااعلي معرفةوبدونها من قبل معلم األنشطة الموسيقية والباح ة ل

  القياس قبليا  وبعديا  على مجموعا  الدراسة التجريبية والضابطة. رظهر  نتاا ا تم تطبيق ردوا

اسة وجود فروق ذا  داللة إح اا ية فاي تنمياة السالو  االجتمااعي لادط الطلباة باين القيااس الدر

القبلااي والبعااد ، وكاناات ل ااالم المجموعااة التجريبيااة فااي القياااس البعااد ، وتعااًط السااتخدام 

ة، ممااا يشااير إلااى وجااود رثاار السااتخدام األنشااطة الموساايقية فااي تنميااة الساالو  األنشااطة الموساايقي

 االجتماعي اإليجابي لدط بلبة ال ، السادس األساسي في األردن.

 الدراسة الحالية منها التعقيب على الدراسات السابقة، وموعع

ينات وتوافقات من  الل االبالد على جملة الدراسا  السابقة ذا  العالقة، يتبين رنها قاد تبا

وا تلفت وفقا  ألهدافها ومجتمعاتها وبي اتهاا وظروفهاا وبرامجهاا وعيناتهاا ومتغيراتهاا، فمان هاذه 

الدراسا  ما سعت إلى تعرف رثار اساتخدام اساتراتيجيا  األلعاا  الحركياة والتعاونياة فاي تنمياة 

اسااتخدام رثاار وماان الدراسااا  مااا تناااول تعاارف ، (2014التفاعاال االجتماااعي، كدراسااة هااالل )

، وإن (2017) الخاليلاةدراساة ، كفي تنمية السلو  االجتماعي اإليجابيعامة األنشطة الموسيقية 

تنادرف ضامن المهاارا  االجتماعياة  المتغيرا  التابعة، إال رنهاافي ببيعة هذه الدراسا  ا تلفت 

 والتي من ا،نها رن تعًز التفاعال  االجتماعية.

(، 2010( ودراسة الحاارس )2013ودراسة يون وكيم ) (2014رما عن دراسة ربو عياص )

فقد سعت كل منهاا إلاى تعارف فاعلياة اساتخدام األنشاطة الموسايقية، وتتوافاق هاذه الدراساا  مان 

حيث استنادها إلى منهجية كارل رورف في برامجها التدريبية المقترحة، في حين تختلا، بعضاها 

( والتاي اساتهدفت 2013عية كدراساة ياون وكايم )في ماهية البي ا  االجتماعية والطبقا  االجتما

 ف ة األبفال الفقرا ، وبالتالي كل دراسة لها   وصيتها من حيث اليروف والمواق،.

بينمااا راااار  بعااض الدراسااا  إلااى فاعليااة التعلاايم المسااتند إلااى منهجيااة كااارل رورف فااي 

فاي تكاوين اخ ايتهم علاى إكسا  الطلبة العديد من المهارا  األساسية التي من اا،نها رن تساهم 

( 2012نحااو  رفضاال ماان  ااالل التجربااة الحسااية والعماال التعاااوني كدراسااة بلوريااان وزمااالؤه )

(، مما يؤول إلى تعًيً التفاعال  االجتماعية ما بين الطلبة، وبذلر تتقاابع 2013ودراسة لونا )

 هذه الدراسا  مع الدراسة الحالية.

( درجاة ارتبااب الموسايقى بالاذكا  2016سة حداد )درايتضم من النتا ا التي كشفت عنها و

االنفعااالي، وقاادرتها علااى تنشاايط  اليااا الاادمان المسااؤولة عاان الجانااب العااابفي والوجااداني، كمااا 

( درجاة تا،ثير التعلايم الموسايقي التربااو  2015ركاد  النتاا ا التاي كشافت عنهاا دراساة وبساتر )

ة، مااا يشااير إلااى إمكانيااة اسااتخدام الموساايقى علااى المخرجااا  األكاديميااة والوجدانيااة واالجتماعياا

كوسيلة تربوية مساندة في تنمية كافة الجوانب الشخ ية لدط الفارد، وهاو ماا تتفاق معاه الدراساة 

 الحالية كهدف منشود.
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 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه االستفادة من الدراسات السابقةأوج

المفاردا  رفاد  الدراسة الحالية من الدراسا  السابقة في إثرا  األد  النير  باالك ير مان 

والم اطلحا  واألفكاار، كمااا رفااد  فاي ت ااور رداة الدراساة، عان بريااق التاًود بالمعرفاة فااي 

كيفياااة بناااا  ردوا  القيااااس "كااا،دوا  لجماااع المعلوماااا " والتعااارف علاااى  طاااوا  بناااا  األداة 

وتطويرها، باإلضافة إلى معرفة مهارا  التفاعل االجتماعي الواجب توافرها لدط بلبة المرحلاة 

 جهااا مااع نتااا ا الدراسااا  ساسااية، وسياابل تنميتهااا، وكااذلر رفاااد  الدراسااة الحاليااة بمقارنااة نتااأل

 السابقة.

 الختالف وموعع الدراسة الحالية مع الدراسات السابقةأوجه االتفاق وا

تتشابه الدراسة الحالية مع رغلب الدراسا  السابقة فاي الف اة المساتهدفة، وتختلا، مان حياث 

ا ، إذ رن رغلبهااا قااد اسااتخدم الماانها التجريبااي فااي عمليااة تطبيااق إجاارا ا  رساالو  جمااع البياناا

(، التي استخدمت المنها النوعي 2015( ودراسة وبستر )2016الدراسة، باست نا  دراسة حداد )

ك،ساالو  فااي جمااع المعلومااا ، كمااا رن تلاار الدراسااا  قااد اسااتخدمت ب اافة متقاربااة الوسااا ل 

هذه الدراسة المنها الوصفي  النود من الدراسا ، في حين تبنت ااإلح ا ية والتي تتال م مع هذ

 وسا ل إح ا ية تختل، نوعا  ما عن ما تبنته تلر الدراسا .، واستخدمت التطوير 

عااان احااادط مهاااارا  التفاعااال تختلااا، عااان الدراساااا  الساااابقة ب،نهاااا لااام تقت ااار البحاااث و

توافرهااا لاادط بلبااة المرحلااة  إنمااا تناولاات الحااديث عاان كافااة المهااارا  الواجااب االجتماااعي 

األساسية، كما رنها لم تتحدد بمرحلة معيناة مان المراحال الدراساية، ورنهاا اقت ار  علاى معلماي 

  .التربية الموسيقية

 الطريقة واإلجراءات

تام اتباعهاا بغياة تحقياق هادف الدراساة،  يتناول هذا الجً  وصفا  للطريقة واإلجرا ا  التاي

ص، مجتمعها، ورداتهاا وكيفياة إعادادها وبارق التحقاق مان صادقها وذلر عبر تحديد منهجها وو

 ، واألساليب المستخدمة في المعالجة اإلح ا ية.وت حيحها وثباتها

 منهجية الدراسة

 .تم استخدام المنها الوصفي هدف الدراسةتحقيق ل

 أفراد الدراسة

لااة األساسااية تكااون رفااراد الدراسااة ماان جميااع معلمااين ومعلمااا  التربيااة الموساايقية للمرح

م(، والباالد 2017/2018العاملين في المادارس الحكومياة والخاصاة فاي األردن للعاام الدراساي )

 معلما  ومعلمة حسب إح ا يا  وزارة التربية والتعليم األردنية. (350)عددهم 
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 أداة الدراسة

اساة بعد االبالد علاى األد  الترباو  والدراساا  الساابقة المتعلقاة بموضاود الدراساة كدر

(، Yun & Kim, 2013يااون وكاايم ) ( ودراسااة2010العطااار ) ودراسااة (2010) الحااارس

الخماسااي  لكاار ييم اال هااذا الجااً  مقياااس وكوناات االسااتبانة ب ااورتها األوليااة ماان جااً  واحااد ت

تنمية مهارا  التفاعل االجتمااعي لادط بلباة المرحلاة األساساية فاي األردن مان وجهاة  لضرورة

 تربية الموسيقية العاملين في المدارس الحكومية والخاصة في األردن. ومعلما  المعلمي نير 

 صدق أداة الدراسة

، وذلار (Content Validity)للت،كد من صادق رداة الدراساة تام اساتخدام صادق المحتاوط 

ماان ذو  الخباارة والكفااا ة فااي  محكمااا   (15)ماان  ااالل عاارض األداة ب ااورتها األوليااة علااى 

المخت ااين فااي رصااول التربيااة واإلدارة التربويااة والمناااها والتاادريس الجامعااا  األردنيااة، ماان 

والتربيااة الموساايقية، وذلاار للتحقااق ماان وضااوج صااياغة الفقاارا ، ودقااة بنا هااا لغويااا ، ومناساابتها 

. ومان المالحياا  التاي قادمها وصالحيتها لقياس ما صاممت لقياساه، ورياة تعاديال  تيجاَود األداة

رغلب فقرا  االستبانة، وتعديل بعض األ طا  اللغوية واإلمال ية  من الخبرا ، حذف واو العط،

على بعض الفقرا . وقد اعتمد الباح ان موافقة المحكمين على محتوط كل فقرة من فقارا  األداة 

ف،ك ر مؤارا  إلى صدق الفقرة، وعليه فقد تم ر ذ الفقرة التي ح لت علاى اجمااد  (%80)بنسبة 

ن االعتبااار االسااتفادة ماان مالحيااا  المحكمااين بمااا يخاادم ويحقااق محكاام، ومااع األ ااذ بعااي (12)

 فقرة. (50)رغراض الدراسة، فقد عدَلت الفقرا  في ضو ها، وعليه رصبم عدد الفقرا  

 ثبات األداة

مهارا  التفاعل االجتمااعي  تنمية لضرورةحسا  معامل ال با  تم للتحقق من ثبا  األداة، 

 (Cronbach's Alpha)رلفاا  كرو نباخاستخدام معادلة باألردن لدط بلبة المرحلة األساسية في 

فقارة،  (50)الستخراف معامل االتساق الدا لي لكل فقرة مان فقارا  رداة الدراساة والباالد عاددها 

  .(0.95)بلغت القيمة الكلية لمعامال  ال با  و

 تصحيح أداة الدراسة

تنمياة مهاارا  التفاعال االجتمااعي  لضارورةتقبل معلمي التربية الموسايقية تم تحديد درجة 

 لكاار لاادط بلبااة المرحلااة األساسااية فااي األردن، وذلاار باسااتجابة رفااراد الدراسااة علااى مقياااس 

المكون من  مس درجا  للموافقة، مرتباة ترتيباا  تنازلياا  علاى النحاو اآلتاي:  (Likert)الخماسي 

باديل )روافاق بدرجاة كبيارة(،  مس درجا  للبديل )روافق بدرجاة كبيارة جادا (، وررباع درجاا  لل

وثالن درجا  للبديل )روافق بدرجة متوسطة(، ودرجتاين للباديل )روافاق بدرجاة قليلاة(، ودرجاة 

واحدة للبديل )روافق بدرجة قليلة جدا (، وتم تحديد معيار الحكم على متوسطا  رداة الدراسة، مان 

 قا  للمعادلة اآلتية: الل تقسيمها إلى ثالثة مستويا : منخفض، ومتوسط، ومرتفع، وف

 1.33=  3÷ 5-1 عدد المستويا  = ÷ القيمة الدنيا للبديل  –بول الف ة = القيمة العليا للبديل 
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 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الحكم على درجة الضرورةتم استخدام المعيار اآلتي لغرض بنا   عليه و

  (1 + 1.33 = 2.33)المستوط المنخفض رقل من. 

  (2.34 + 1.33 = 3.67)المستوط المتوسط من. 

  ف،ك ر. (3.68)المستوط المرتفع من 

 وفي ضو  ذلر تم اعتماد المحر اآلتي لدرجة تطبيق األداة وفقراتها:

  (1 – 2.33)درجة تطبيق منخفضة: تم لها قيم المتوسطا  الحسابية الواقعة بين. 

  (2.34 – 3.67)درجة تطبيق متوسطة: تم لها قيم المتوسطا  الحسابية الواقعة بين. 

 (3.68 – 5.00)يق مرتفعة: تم لها قيم المتوسطا  الحسابية الواقعة بين درجة تطب. 

 اإلحصائية المعالجة

الحساااابية واالنحرافاااا  المعيارياااة  تااام حساااا  المتوساااطا  ،لإلجابااة عااان ساااؤال الدراساااة

 (. SPSSباستخدام الرزمة اإلح ا ية للعلوم االجتماعية ) الستجابا  رفراد الدراسة

 قشتهاومنا نتائج الدراسة

ما درجاة تقبال معلماي التربياة الموسايقية نَص على: يالذي  الدراسة سؤاللنتائج المتعلقة با

اساتنادا  إلاى تنمية مهارا  التفاعل االجتماعي لدط بلبة المرحلاة األساساية فاي األردن لضرورة 

 ؟منهجية كارل رورف

  المعيارياااة ، تااام حساااا  المتوساااطا  الحساااابية واالنحرافااااساااؤال الدراساااةعااان لإلجابااة 

تنمياة مهاارا  التفاعال االجتمااعي  دراسة على فقرا  مقياس درجاة ضارورةالستجابا  رفراد ال

 ( ذلر:1لدط بلبة المرحلة األساسية في األردن، وييهر الجدول )

المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية والرتب والدرجة الستجابا  رفراد : (1جدول )

تنمية مهارا  التفاعل االجتماعي لدط بلبة  ضرورةة الدراسة لدرجة الدراسة على فقرا  ردا

 المرحلة األساسية في األردن مرتبة تنازليا  حسب المتوسطا  الحسابية.

 ةالفقر الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

49 
يؤد  الطلبة األنشطة الموسيقية التراثياة ذا  

 .ال بغة الشعبية
 مرتفعة 1 0.68 4.32

50 
تؤد  األنشطة الموسايقية التراثياة إلاى تفاعال 
 .الطلبة مع ثقافتهم بوصفها جً ا  من ال قافة

 مرتفعة 2 0.77 4.30

20 
يمارس الطلباة رنماباا  موسايقية بسايطة قا ماة 

 .على مبدر التكرار
 مرتفعة 3 0.73 4.28
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 (1... تابع جدول رقم )

 ةالفقر الرقم
المتوسط 

 يالحساب
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

12 

تسااعد الحركاة الفيًيا يااة العضاوية المنتيمااة 
علااااى )التفكياااار والتنفيااااذ( فااااي ذا  االتجاااااه 
المق اااود، مماااا يًياااد مااان فاعلياااة العالقاااا  

 .االجتماعية بين الطلبة

 مرتفعة 4 0.75 4.25

33 
يبااد  الطلبااة لبعضااهم احترامااا  متبااادال  رثنااا  

 .ي األنشطة الموسيقيةردا  المهام ف
 مرتفعة 4 0.72 4.25

11 
ياااؤد  الطلباااة الحركاااة الفيًيا ياااة العضاااوية 

 .بالتوافق مع األنشطة الموسيقية
 مرتفعة 6 0.73 4.24

28 
يااادر  الطلباااة بساااهولة ردوارهااام رثناااا  ردا  

 .األنشطة الموسيقية الجماعية المتنوعة
 مرتفعة 6 0.73 4.24

16 
يقية متدرجااااة يمااااارس الطلبااااة رنشااااطة موساااا

 .تحاكي   ا  هم النما ية
 مرتفعة 8 0.77 4.20

30 
ياااؤد  )إدرا  وتوقاااع األدوار( إلاااى تاااوازن 

 .المجموعة
 مرتفعة 8 0.82 4.20

9 
يساتخدم الطلباة الجسااد ك لاة إيقاعياة م اااحبة 

 .لانشطة الموسيقية المتنوعة
 مرتفعة 10 0.76 4.19

3 
يمااااارس الطلبااااة رنشااااطة موساااايقية تحاااااكي 

 .ناتهم الذاتيةإمكا
 مرتفعة 10 0.79 4.19

17 
يقود االهتمام بالخ اا ص النما ياة للفارد إلاى 

 .التشاركية الفاعلة مع اآل رين
 مرتفعة 12 0.77 4.17

37 
ياااؤد  الطلباااة اللعاااب اإلباااداعي فاااي ردا هااام 

 .الموسيقي، ما يًيد من تفاعلهم الحركي
 مرتفعة 12 0.77 4.17

38 
اسااات ارة إيقااااظ يساااهم التفاعااال الحركاااي فاااي 

اإلباااداد الكتشااااف االرتجاااال فاااي استكشااااف 
 .األايا 

 مرتفعة 12 0.82 4.17

5 
يااؤد  الطلبااة رنشااطة موساايقية تحاااكي بي ااتهم 
االجتماعيااة، األماار الااذ  يًيااد ماان تفاااعلهم 

 .االجتماعي
 مرتفعة 15 0.78 4.16

47 
ينخااااارب الطلباااااة فاااااي الاااااتعلم القاااااا م علاااااى 

 .تشاف، ما يًيد من تفاعلهماالك
 مرتفعة 15 0.79 4.16

22 
يمااارس الطلبااة رنشااطة موساايقية قا مااة علااى 

 .استراتيجية الق ة
 مرتفعة 15 0.80 4.16

48 
يسهم التعلم القاا م علاى االكتشااف فاي تعًياً 

 .عملية التعلم لدط الطلبة
 مرتفعة 18 0.76 4.15
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 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1... تابع جدول رقم )

 ةالفقر الرقم
وسط المت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

41 
ياااتعلم الطلباااة الموسااايقى مااان  اااالل التجرباااة 

 .الحسية الذاتية، ما يًيد من تفاعلهم
 مرتفعة 18 0.82 4.15

21 
يقااااود رساااالو  التكاااارار فااااي عمليااااة الااااتعلم 
الموسيقي إلاى تعًياً التشااركية باين رعضاا  

 .المجموعة
 مرتفعة 18 0.75 4.15

43 
خاارب الطلبااة فااي سااياق تعاااوني فااي عمليااة ين

 .التعلم الموسيقي
 مرتفعة 21 0.76 4.14

45 
يؤد  الطلبة ن وص منغماة تتضامن معاايير 

 .اجتماعية
 مرتفعة 21 0.79 4.14

35 
يؤد  الطلبة األغاني ذا  المفاردا  البسايطة 
التااااي تحاااااكي بي ااااتهم، مااااا يساااامم بسااااهولة 

 .تكرارها
 مرتفعة 23 0.79 4.12

32 
هم الاااتعلم القاااا م علاااى اإلباااداد فاااي تقااادير يسااا

 .الذا 
 مرتفعة 24 0.76 4.09

46 
تسااااعد الن اااوص االجتماعياااة المنغماااة فاااي 
زيااااادة الضاااابط االجتماااااعي لاااادط الطلبااااة، 

 .بوصفها وسيلة تطبيع اجتماعي
 مرتفعة 25 0.80 4.08

4 
يسااهم االهتمااام بنمكانااا  الطلبااة الذاتيااة فااي 

 .تحرير باقاتهم
 مرتفعة 26 0.81 4.07

18 
يمارس الطلبة رنشاطة موسايقية تعليمياة قا ماة 

 .على مبدر المحاكاة
 مرتفعة 26 0.80 4.07

29 
يتوقع الطلبة كافاة األدوار رثناا  ردا  األنشاطة 

 .الموسيقية الجماعية المتنوعة
 مرتفعة 28 0.80 4.06

26 
يسااااتخدم الطلبااااة اآلال  اإليقاعيااااة البساااايطة 

لمحاكااااة رحااادان  )المنغماااة وغيااار المنغماااة(
لحنة  .الق ة المي

 مرتفعة 28 0.83 4.06

31 
يستخدم الطلبة الخياال اإلباداعي فاي األنشاطة 

 .الموسيقية، ما يًيد من تفاعلهم
 مرتفعة 30 0.83 4.05

42 
يؤد  التعلم القا م على التجربة الحسية الذاتية 
إلاااى تنمياااة المقااادرة لااادط الطلباااة فاااي ابتكاااار 

 .شكل منتيماألصوا  ثم تركيبها ب
 مرتفعة 30 0.80 4.05

34 
تااؤد  التاا،ثيرا  المتبادلااة مااا بااين الطلبااة إلااى 

 .استمرارية تكوين المجموعا  الموسيقية
 مرتفعة 32 0.71 4.04
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 (1... تابع جدول رقم )

 ةالفقر الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

44 
تشاار   يؤد  تكامال األنشاطة الموسايقية إلاى

رعضاااااا  المجموعاااااة علاااااى تقسااااايم األدوار 
 .الموسيقية ثم توزيعها

 مرتفعة 32 0.79 4.04

10 
تساااهم حركاااة الجساااد الفيًيا ياااة فاااي تحفياااً 
الشعور للتعبير عن مكنونا  النفس، ماا يًياد 

 .من تفاعل الطلبة مع اآل رين
 مرتفعة 34 0.79 4.03

36 
تساااهم األغااااني ذا  المفاااردا  البسااايطة فاااي 

ً كافااااة جوانااااب الشخ ااااية، بوصاااافها تحفياااا
 .نماذف تعليمية

 مرتفعة 35 0.79 4.02

13 
يباااد  الطلباااة إيماااا ا  جسااادية تعبيرياااة ماااع 

 .التكوينا  ال وتية المنتيمة
 مرتفعة 35 0.76 4.02

19 
تؤد  تقنية المحاكاة إلى زيادة التفاعل ما باين 
المعلم والطلبة، مماا يساهم فاي تعًياً رسالو  

 .الحوار
 مرتفعة 35 0.82 4.02

6 
يكتسب المتعلم من  االل التفاعال االجتمااعي 
 .المعايير االجتماعية الموجهة ألنماب السلو 

 مرتفعة 38 0.84 4.01

40 
يسهم التعلم الموسيقي القا م على المروناة فاي 

 .تنمية التعبير عن الذا 
 مرتفعة 38 0.76 4.01

27 
يسااهم اسااتخدام اآلال  اإليقاعيااة البساايطة فااي 
تفاعاااال الطلبااااة مااااع )التكوينااااا  ال اااااوتية 

 .ومضامينها(
 مرتفعة 40 0.81 4.00

39 
ياااؤد  الطلباااة المروناااة رثناااا  عملياااة الاااتعلم 

 .الموسيقي، عن بريق استجابتهم الفاعلة
 مرتفعة 40 0.75 4.00

7 
يمارس الطلبة رنشطة موسيقية جماعياة قا ماة 

 .على مبدر اللعب المنيم
 مرتفعة 42 0.69 3.99

8 
يساااهم اللعاااب المااانيم فاااي استشاااعار الطلباااة 

 .بالمسؤولية الجماعية
 مرتفعة 43 0.74 3.94

25 

يسااااهم التم ياااال االبااااداعي ألحاااادان الق ااااة 
لحنة فاي تفاعال الطلباة ماع ثقاافتهم بتما لهم  المي
منيوماااة مااان القااايم االجتماعياااة الساااا دة فاااي 

 .المجتمع

 مرتفعة 43 0.81 3.94

1 
عاان اتجاهاااتهم يمااارس الطلبااة حريااة التعبياار 

 .الموسيقية
 مرتفعة 45 0.69 3.92

24 
يؤد  الطلبة التم يل اإلبداعي ألحدان الق اة 

لحنة  .المي
 مرتفعة 46 0.82 3.90
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 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1... تابع جدول رقم )

 ةالفقر الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

15 
تسهم الت،ثيرا  ال وتية المنتيمة فاي تساهيل 

 .لدور الموسيقي ثم االندماف بهردا  ا
 مرتفعة 47 0.78 3.87

23 
لحنااة فااي اثااارة  تسااهم اسااتراتيجية الق ااة المي

 .دافعية الطلبة نحو التعلم
 مرتفعة 48 0.76 3.85

14 
تسهم الت،ثيرا  ال وتية المنتيماة فاي إااباد 
 حاجا  الطلبة )السيكولوجية واالجتماعية(.

 مرتفعة 49 0.78 3.80

2 
هتماااام باالتجاهاااا  الموسااايقية لااادط يساااهم اال

 .الطلبة في تحفيً إمكاناتهم الذاتية
 مرتفعة 50 0.74 3.79

 مرتفعة  0.53 4.08 الكلي

تنميااة مهااارا  لضاارورة تقباال معلمااي التربيااة الموساايقية ( رن درجااة 1يتبااين ماان الجاادول )

إذ بلاد   كانات مرتفعاةاألردن علاى نحاو  عاام التفاعل االجتماعي لدط بلبة المرحلة األساسية في 

ا  رداة الدراسة بدرجاة (، وجا   جميع فقر0.53( بانحراف معيار  )4.08المتوسط الحسابي )

تَايسقية  (، وقاد ييعاًط ذلار إلاى3.79 – 4.32باين )مرتفعة  حياث تراوحات المتوساطا  الحساابية 

لمرحلة األساساية تنمية مهارا  التفاعل االجتماعي لدط بلبة اضرورة إلى إدرا  رفراد الدراسة 

والتي تتال م والتطورا  االجتماعية المتالحقاة وتعقيادا  الحيااة اإلنساانية، باإلضاافة إلاى رهمياة 

تلر المهاارا  فاي تكاوين وتشاكيل اخ اية الفارد الماتعلم بماا يكسابه روجاه التمكاين فاي مواجهاة 

 التغير االجتماعي وال قافي وبما يكفل له التكي، واالنسجام. 

التي راار  إلاى إمكانياة  (Webster, 2015) ا هذه الدراسة مع دراسة وبستر تاواتفقت ن

استخدام الموسيقى كوسيلة تربوية مساندة في تنمية كافة الجوانب الشخ ية لدط الفارد مان  االل 

كمااا اتفقاات ودراسااة حااداد  كاديميااة والوجدانيااة واالجتماعيااة،ت،ثيرهااا اإليجااابي علااى الجوانااب األ

طلباة وت،ثيرهاا علاى ر  إلاى درجاة ارتبااب الموسايقى بال احة النفساية لادط الالتي رااا( 2016)

 عملية التعلم.

 :، وعلى النحو اآلتيداة الدراسةا  اوفيما ي،تي مناقشة فقر

( التااي تاانَص علااى 49(، إلااى رن الفقاارة )4راااار  نتااا ا الدراسااة، كمااا روضااحها الجاادول )

قاد جاا   فاي المرتباة األولاى    ال ابغة الشاعبية"يؤد  الطلبة األنشاطة الموسايقية التراثياة ذا"

(. وقاد ييعاًط ذلار إلاى إيماان معلماي التربياة 0.68( وانحراف معياار  )4.32بمتوسط حسابي )

الموسيقية ب،ن األغاني والموسيقى الشاعبية المساتمدة مان التاران مان اا،نها رن تاؤد  إلاى تحفياً 

األنشطة ضمن مجموعا  تشاركية ي ير دافعيتهم الجانب االجتماعي لدط الطلبة، ورن ردا هم لتلر 

 لادا  بشكل رفضل في سياق من التفاعال  االجتماعية.
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( التي تنَص على "تاؤد  األنشاطة الموسايقية التراثياة 50وجا   في المرتبة ال انية الفقرة )

 ( وانحااراف4.30إلااى تفاعاال الطلبااة مااع ثقااافتهم بوصاافها جااً ا  ماان ال قافااة" بمتوسااط حسااابي )

إلاى إدرا  رفاراد الدراساة رنهاا السابيل التاي تاؤول إلاى تفاعال وقاد ييعاًط ذلار (. 0.77معيار  )

الطلبااة مااع بعااض األفعااال وال ااال  السااا دة فااي المجتمااع لمااا تتضاامنه ماان م ااادر وردوا  

وتكوينا  ورنماب بسيطة تحاكي بي تهم المحيطة، باإلضافة إلى رنها تاؤد  إلاى االنضاباب والتاًام 

 تجاه المجموعة، والمجموعة تجاه الفرد.الفرد 

( التي تنَص على "يمارس الطلبة رنمابا  موسيقية بسيطة قا مة على مبادر 20رما عن الفقرة )

وقاد (. 0.73( وانحراف معيار  )4.28التكرار" فقد جا   في المرتبة ال ال ة، بمتوسط حسابي )

عاارفهم علااى األنماااب واألساااليب إلااى وعااي معلمااي التربيااة الموساايقية بضاارورة تييعااًط ذلاار 

 والتقنيا  التعليمية المناسبة التي تمكنهم من إتاحة الفرصة لدط الطلبة للتعلم ضمن بي ة تفاعلية.

تساعد الحركة الفيًيا ية العضوية المنتيمة علاى ( التي تنَص على "12الفقرة ) بينما جا  

ماان فاعليااة العالقااا  االجتماعيااة بااين )التفكياار والتنفيااذ( فااي ذا  االتجاااه المق ااود، ممااا يًيااد 

وقااد ييعااًط (. 0.75( وانحااراف معيااار  )4.25الطلبااة" فااي المرتبااة الرابعااة، بمتوسااط حسااابي )

كم ااحبة للوحادة الًمنياة بشاكل ذلر إلاى قناعاة رفاراد الدراساة با،ن اساتخدام الحركاة الفيًيا ياة 

على األدا  الماوزون، باإلضاافة إلاى  منتيم، هي السبيل الذ  يؤول إلى تنمية المقدرة لدط الطلبة

اعتبارها بم ابة رسس وقواعد تسهم في بناا  وتطاوير الحاس اإليقااعي لادط الطلباة. ومان الممكان 

كذلر القول ب،ن الهدف المشتر  ما بين رعضا  المجموعة يقود إلاى تعًياً العالقاا  االجتماعياة 

التااي راااار  إلااى فعاليااة و( 2014) مااع دراسااة ربااو عياااص نتااا ا هااذه الفقاارةوتتفااق  فيمااا بياانهم.

 تنمية الحس اإليقاعي لدط الطلبة. استخدام منهجية كارل رورف في

( التي تنص على "يبد  الطلباة لبعضاهم 33وجا   في ذا  المرتبة لذا  المتوسط الفقرة )

عاًط وقاد يي (. 0.72احتراما  متبادال  رثنا  ردا  المهام في األنشطة الموسايقية" باانحراف معياار  )

إلااى إدرا  معلمااي التربيااة الموساايقية باا،ن مشاااركة الطلبااة ألدا  المهااام الموساايقية المتنوعااة ذلاار 

بوصفها عملية متبادلة ضمن حلقا  دا رية من ا،نها رن تؤد  إلى ت،ثر سالو  كال منهماا بسالو  

 اآل ر نتيجة للت،ثير المتبادل فيما بينهم القا م على التفاعل االجتماعي.

( التااي تاانَص علااى "يااؤد  الطلبااة الحركااة الفيًيا يااة العضااوية 11   الفقاارة )فااي حااين جااا

( وانحااراف 4.24بااالتوافق مااع األنشااطة الموساايقية" فااي المرتبااة السادسااة، بمتوسااط حسااابي )

إلى نيرة رفراد الدراسة ب،ن إيقاعا  الجسد تيعاد وسايلة رساساية وقد ييعًط ذلر  (.0.73معيار  )

بة مع ببيعة األنشطة الموسايقية عبار ممارساة بعاض الحركاا  الفيًيا ياة للتعبير عن تفاعل الطل

بطريقة منتيمة ومتوافقة مع ببيعة األوزان الموسيقية، ورن ذلر يقود إلى تنمية بعاض المهاارا  

  اإليقاعية لدط الطلبة.

( التي تنَص على "يدر  الطلباة بساهولة 28وجا   في ذا  المرتبة لذا  المتوسط الفقرة )

وقد ييعًط (. 0.73وارهم رثنا  ردا  األنشطة الموسيقية الجماعية المتنوعة" بانحراف معيار  )رد

إلااى إدرا  معلمااي التربيااة الموساايقية باا،ن إتاحااة الفرصااة رمااام الطلبااة للتعبياار عاان ميااولهم ذلاار 
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ة إلاى اتساام الموسيقية، وإسناد المهام الموسيقية إليهم بنا   على كفا تهم الذاتية واستجاباتهم، إضاف

األنشطة الموسيقية بالبسابة والشعبية فيما تتضمنه، مان اا،نه رن يقاود إلاى ساهولة إدرا  الطلباة 

( التاي رااار  إلاى كفاا ة 2010ة العطاار )اتفقت نتا ا هذه الفقارة ماع دراساو ألدوارهم األدا ية.

را  الااذكا  المتنوعااة المسااتندة إلااى منهجيااة كااارل رورف فااي تحسااين مهااا األنشااطة الموساايقية

( ودراساة ياون 2010االنفعالي كاإلدرا  والتوقاع، كماا واتفقات نتاا ا كال مان دراساة الحاارس )

 ( في هذا الخ وص.2013)وكيم 

( التي تنَص علاى "يماارس الطلباة رنشاطة موسايقية متدرجاة تحااكي 16بينما جا   الفقرة )

(. 0.77وانحاراف معياار  )( 4.20  ا  هم النما ية" فاي المرتباة ال امناة، بمتوساط حساابي )

وقد ييعًط ذلر إلى إيمان رفراد الدراسة ب،ن توافر الماادة التعليمياة المناسابة، واالساتعانة بمنهجياة 

تربوياااة محاااددة تتااايم بعاااض االساااتراتيجيا  واألسااااليب التعليمياااة المال ماااة، وتاااوافر الم اااادر 

تمدة. كل تلار األماور مان اا،نها رن واألدوا  والوسا ل التعليمية الالزمة، واآلال  المدرسية المع

 تعمل على تحفيً دافعية الطلبة نحو التعلم وتيعًز البي ة التعليمية المناسبة إذا ما ريتيحت لذلر.

( التي تنَص علاى "ياؤد  )إدرا  وتوقاع 30وجا   في ذا  المرتبة لذا  المتوسط الفقرة )

ذلاار إلااى قناعااة رفااراد وقااد ييعااًط (. 0.82األدوار( إلااى تااوازن المجموعااة" بااانحراف معيااار  )

الدراسااة باا،ن اسااتجابا  رعضااا  المجموعااة لبعضااهم الاابعض رثنااا  ردا  المهااام الموساايقية التااي 

تتضمنها األنشطة الموسيقية ما هو إال انعكاس لعملية تشاركية تتضمن العطا ، من اا،نه رن يقاود 

 إلى توازن المجموعة ويكفل الحفاظ عليها.

( التاي تانَص علاى "يساتخدم الطلباة الجساد ك لاة إيقاعياة م ااحبة 9ة )في حين جا   الفقار

( وانحاراف معياار  4.19لانشطة الموسيقية المتنوعة" في المرتبة العااارة، بمتوساط حساابي )

(. وقااد ييعااًط ذلاار إلااى نياارة معلمااي التربيااة الموساايقية رن ممارسااة الطلبااة الحركااا  0.76)

لربت، و تم القادم، وغيرهاا مان الحركاا ، رثناا  ردا  األنشاطة الفيًيا ية المنتيمة كالت فيق، وا

الموسايقية يقاود إلاى تفاعال الطلباة ماع ذواتهام ومااع بعضاهم الابعض، كماا يقاود إلاى تنمياة الحااس 

 اإليقاعي لديهم. 

( التي تنَص علاى "يماارس الطلباة رنشاطة 3وجا   في ذا  المرتبة لذا  المتوسط الفقرة )

إلاى رغباة رفاراد وقاد ييعاًط ذلار (. 0.79هم الذاتياة" باانحراف معياار  )موسيقية تحاكي إمكانات

الدراسة في ردا  ردوارهم عبر إتاحة الفرصة المناسبة لكل فرد في تنمية إمكاناتاه الذاتياة الكامناة، 

بما يتوازط وإزاحة كل المعوقا  التي تحول دون انب اقها بالتعاون مع الجها  المعنية فاي وزارة 

 لتعليم، بما يؤول إلى إدرا  الفرد لذاته في سياق من التفاعل. التربية وا

( التااي تاانَص علااى "يقااود االهتمااام بالخ ااا ص النما يااة للفاارد إلااى 17بينمااا جااا   الفقاارة )

( وانحاراف 4.17التشاركية الفاعلة ماع اآل ارين" فاي المرتباة ال انياة عشارة، بمتوساط حساابي )

رغبة وتوجه معلمي التربياة الموسايقية إلاى زياادة معارفتهم إلى وقد ييعًط ذلر (. 0.77معيار  )

و بااراتهم بالمنهجيااا  التربويااة المتضاامنة للخباارا  التعليميااة واسااتراتيجيا  ورساااليب وتقنيااا  

التعليم التي تتمركاً حاول كيفياة مراعااة تلار الخ اا ص للفارد الماتعلم، وذلار بغارض اكتساابهم 



 ......"جة تقبل معلمي التربية الموسيقية لضرورة درـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 380

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 2)34)العلوم اإلنسانية( المجلد  مجلة جامعة النجاح لألبحاث

نهم من ت قديم ما هو مناسب للمتعلم لكي يقود إلى تكيفاه عبار تفاعلاه إذا ماا الكفا ة التعليمية بما ييمكس

 رتيحت البي ة التعليمية المناسبة لذلر وتوافر  الشروب.

( التاي تانَص علاى "ياؤد  37وجا   في ذا  المرتباة باذا  المتوساط واالنحاراف الفقارة )

كاي". وقاد ييعاًط ذلار إلاى الطلبة اللعب اإلبداعي في ردا هم الموسيقي، ما يًيد مان تفااعلهم الحر

إدرا  رفراد الدراسة رن إقاماة رنشاطة اللعاب التاي تتضامن التعااون والتنيايم لاادا  الحركاي مان 

ا،نها رن تقود إلى زياادة التفاعال، وذلار عبار تجاربتهم لهاذا الناود مان األنشاطة مان  االل رباط 

 بعض األلعا  الرياضية بعناصر الموسيقى.   

( التااي تاانص علااى "يسااهم التفاعاال 38ة بااذا  المتوسااط الفقاارة )كمااا جااا   فااي ذا  المرتباا

الحركي في است ارة إيقاظ اإلبداد الكتشاف االرتجال فاي استكشااف األاايا " باانحراف معياار  

إلى نيرة رفراد الدراسة رنه عند ربط اللعاب بعناصار الموسايقى كااللحن وقد ييعًط ذلر (. 0.82)

ذلر يكسبه بابع التنيايم، وبناا   علياه ساتكون الحركاة العضاوية واإليقاد والت لفا  البسيطة، فنن 

التي يؤديها الطلبة منتيماة نتيجاة ارتبابهاا بادا رة إيقاعياة زمنياة ثابتاة، األمار الاذ  يتايم للطلباة 

ممارسة تجربة التعلم االجتماعي، وإمكانية استخدام الخيال ألدا  الحركا  اإلبداعية ماا يًياد مان 

  تفاعلهم الحركي.  

( التاي تانَص علاى "ياؤد  الطلباة رنشاطة موسايقية تحااكي بي اتهم 5في حاين جاا   الفقارة )

االجتماعيااة، األماار الااذ  يًيااد ماان تفاااعلهم االجتماااعي" فااي المرتبااة الخامسااة عشاارة، بمتوسااط 

إلى اعتقاد معلماي التربياة الموسايقية وقد ييعًط ذلر (. 0.78( وانحراف معيار  )4.16حسابي )

ترتبط األنشطة الموسيقية بواقع بي ة الطلبة المحيطة وتوا م حاجاتهم وتت ا، بالبساابة رنه حينما 

يمكاان رن تكااون بم ابااة محفااً يساات ير اسااتجاباتهم، كااون تلاار األنشااطة وساايلة ات ااال فعالااة تتاايم 

 إمكانية التعبير عن تفاعلهم االجتماعي. 

 علاى "ينخارب الطلباة فاي ( التاي تانصَ 47وجا   في ذا  المرتبة باذا  المتوساط الفقارة )

(. وقد ييعًط ذلر إلاى 0.79التعلم القا م على االكتشاف، ما يًيد من تفاعلهم" بانحراف معيار  )

نيرة رفاراد الدراساة إلاى رهمياة تاوافر الم اادر واألدوا  والوساا ل التعليمياة فضاال  عان البي اة 

،سااليب التعلايم الفعاال عبار تنيايم التعليمية المناسابة، باإلضاافة إلاى رغباتهم فاي زياادة  بارتهم ب

مجموعااة ماان الاادورا  التدريبيااة، حتااى يتمكنااوا ماان إتاحااة الفرصااة للطلبااة وتشااجيعهم علااى 

المشاركة في هذا النود من التعليم الذ  من اا،نه رن يًياد مان تفاعال الطلباة ماع الماادة التعليمياة 

 بتفاعلهم مع ذواتهم.

( التااي تاانَص علااى "يمااارس 22متوسااط الفقاارة )كمااا جااا   ريضااا  فااي ذا  المرتبااة بااذا  ال

وقد ييعًط ذلر (. 0.80الطلبة رنشطة موسيقية قا مة على استراتيجية الق ة" بانحراف معيار  )

إلى إدرا  معلمي التربية الموسايقية مان  االل تجااربهم الساابقة المقت ارة علاى مناسابا  معيناة 

ذ  يمكان رن يحدثاه هاذا الناود مان األنشاطة عبر تلحين بعض المسرحيا ، إلى األثر اإليجابي ال

 الموسيقية لدط الطلبة في تفاعلهم واكتسابهم لبعض المهارا  الذاتية واالجتماعية. 
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( التااي تاانَص علااى "يسااهم الااتعلم القااا م علااى االكتشاااف فااي تعًيااً 48بينمااا جااا   الفقاارة )

( وانحاراف معياار  4.15ي )عملية التعلم لدط الطلبة" في المرتبة ال امنة عشرة، بمتوسط حسااب

إلى ت ور رفراد الدراسة رن إتاحة الفرصة رمام الطلباة فاي التعبيار عان وقد ييعًط ذلر (. 0.76)

رفكارهم الموسيقية، وابتكار موسايقاهم، عبار اساتخدام بعاض األسااليب التعليمياة بماا يتاوازط ماع 

ن يجعل عملية التعلم على نحو  رفضل توافر المقوما  الالزمة للعملية التعليمية التعلمية من ا،نه ر

  لدط الطلبة.

( التاااي تااانَص علاااى "ياااتعلم الطلباااة 41وجاااا   فاااي ذا  المرتباااة باااذا  المتوساااط الفقااارة )

(. وقد 0.82الموسيقى من  الل التجربة الحسية الذاتية، ما يًيد من تفاعلهم" بانحراف معيار  )

تاحة المجال رمام كافاة الطلباة لاتعلم الموسايقى ييعًط ذلر إلى رغبة معلمي التربية الموسيقية في إ

 من  الل تجربة العمل الذاتي التي من ا،نها رن تقود إلى زيادة تفاعلهم.

( التااي تاانَص علااى "يقااود رساالو  21كمااا جااا   فااي ذا  المرتبااة بااذا  المتوسااط الفقاارة )

عااة" بااانحراف التكاارار فااي عمليااة الااتعلم الموساايقي إلااى تعًيااً التشاااركية بااين رعضااا  المجمو

إلى إيمان رفراد الدراسة رن تقاديم رنماباا  موسايقية ق ايرة لادط وقد ييعًط ذلر (. 0.75معيار  )

الطلبة تت ، بالبسابة والمال مة من ا،نها رن تقود إلى تعًيً التشاركية بينهم عبر تفااعلهم ماع 

 تلر األنماب بتكرارها مرارا .  

"ينخارب الطلباة فاي ساياق تعااوني فاي عملياة  ( التاي تانص علاى43في حين جا   الفقرة )

( وانحاراف معياار  4.14التعلم الموسايقي" فاي المرتباة الحادياة والعشارون، بمتوساط حساابي )

إلاى ت اور رفاراد الدراساة رن إعاداد غارف صافية  اصاة بالموسايقى، وقد ييعًط ذلار (. 0.76)

ة المدرسية الالزماة، إضاافة إلاى وتجهيًها بكافة الم ادر واألدوا  والوسا ل واآلال  الموسيقي

تواجد المعلم ذ  الجاهًية لعملية التعليم الفعال، كل تلار األماور مان اا،نها رن تؤساس لبي اة تعلام 

اجتماعيااة فاعلااة تساامم للمتعلمااين بتنميااة مهااارا  االكتشاااف واالستكشاااف واالبتكااار ماان  ااالل 

مااا يًيااد ماان تفاااعلهم الااذاتي  ممارسااة مجموعااة متنوعااة ماان األنشااطة الموساايقية ذا  العالقااة،

 واالجتماعي. 

( التااي تاانَص علااى "يااؤد  الطلبااة 45وجااا   فااي ذا  المرتبااة بااذا  المتوسااط الفقاارة )

(. وقد ييعًط ذلر إلاى قناعاة 0.79ن وص منغمة تتضمن معايير اجتماعية" بانحراف معيار  )

االجتماعية الساا دة فاي  معلمي التربية الموسيقية رن األغاني التي تتضمن وص، لبعض المواق،

المجتمع في ضو  مجموعة من المعايير االجتماعية المتعارف عليها لادط الطلباة، فانن ذلار يقاود 

إلى زيادة التفاعل االجتماعي ماا بيانهم، وذلار بوصا، تلار األغااني وسايلة ات اال لفيياة وغيار 

 لفيية فاعلة.

نص علاى "ياؤد  الطلباة األغااني ( التاي تا35وجا   في المرتبة ال ال ة والعشرون الفقرة )

( 4.12ذا  المفردا  البسيطة التي تحاكي بي تهم، ما يسمم بسهولة تكرارهاا" بمتوساط حساابي )

إلاى اعتقااد رفاراد الدراساة رن تلار األغااني يمكان رن وقد ييعًط ذلر (. 0.79وانحراف معيار  )
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حاروف ومخارجهاا والكلماا  تساهم فاي إنماا  مهاارا  اللغاة كنطاق ال تكون بم ابة قواعد رساسية

 والقوافي، وتنمية الحس الموسيقي واإليقاعي لدط الطلبة إذا ما ارتبطت تلر المفردا  بميولهم.

( التي تنَص على "يسهم التعلم القا م على 32وجا   في المرتبة الرابعة والعشرون الفقرة )

وقاد ييعاًط ذلار (. 0.76( وانحاراف معياار  )4.09اإلبداد في تقدير الاذا " بمتوساط حساابي )

إلااى ت ااور معلمااي التربيااة الموساايقية رن تشااجيع الطلبااة علااى المشاااركة فااي األنشااطة الموساايقية 

الجماعياة ذا  المهاام المتنوعاة عبار إتاحاة الفرصاة المناسابة لهام للتعبيار عان ذواتهام مان  االل 

 بالذا  وإدراكها. مهارا  األدا  المتضمنة للعًف والغنا  واللعب والحركة يقود إلى الشعور 

( التاي تانَص علاى "تسااعد الن اوص 46وجا   في المرتباة الخامساة والعشارون الفقارة )

االجتماعية المنغمة في زيادة الضابط االجتمااعي لادط الطلباة، بوصافها وسايلة تطبياع اجتمااعي" 

رن (. وقد ييعًط ذلر إلى توقاع رفاراد الدراساة 0.78( وانحراف معيار  )4.08بمتوسط حسابي )

المتعلم يتفاعل رك ر مع المادة التعليمية المساتوحاة مان بي تاه االجتماعياة، كماا ويكاون الاتعلم علاى 

نحو  رفضل عن بريق الحواس السمعية والحسية، وذلر من  الل توظيا، عادة عناصار كاالنص 

ل الطلبة يكتسبون المعايير االجتماعية بشكل رفضوال و  واللحن في آن  واحد، وبمعنى آ ر رن 

عناد تفااعلهم معهاا عبار محاكااة حواساهم، مماا يااؤول إلاى إساهام تلار األغااني بشاكل إيجاابي فااي 

 تنش تهم االجتماعية. 

( التااي تاانَص علااى "يسااهم االهتمااام بنمكانااا  الطلبااة الذاتيااة فااي 4فااي حااين جااا   الفقاارة )

معياار  ( وانحاراف 4.07تحرير باقاتهم" فاي المرتباة السادساة والعشارون، بمتوساط حساابي )

إلاى قناعاة معلماي التربياة الموسايقية رن لكال فارد إمكاناتاه واساتعداداته وقد ييعًط ذلار (. 0.81)

الخاصة به، ولكي تنب ق وتتحرر فهي تحتاف إلى تنمية دا لية ذاتية، ويكون ذلر من  االل إتاحاة 

تنمياة التعبيار  الفرصة للطلبة للتعبير عن اتجاهاتهم ورفكارهم وردوارهام الموسايقية، ماا يساهم فاي

عن الذا  ضمن بي ة تشاركية لتلر االتجاها  وما يتبعها، والتي مان اا،نها رن تقاود إلاى التفاعال 

 االجتماعي. 

( التااي تاانَص علااى "يمااارس الطلبااة رنشااطة موساايقية 18وجااا   فااي ذا  المرتبااة الفقاارة )

إلاى وقد ييعًط ذلار (. 0.80تعليمية قا مة على مبدر المحاكاة" بذا  المتوسط وانحراف معيار  )

ت ور رفراد الدراسة رن الطلبة يميلون في مراحل معينة إلى تقليد األايا  المحسوساة ال سايما إذا 

ارتبطت ببي تهم الحاضنة، وعلى سبيل الم ال عند سماعهم لالحان البسيطة التي تستهو  مياولهم 

م لهاام إمكانيااة التعبياار عاان فااننهم ساارعان مااا يحاااولوا تقلياادها عباار م ااادرهم الخاصااة التااي تتااي

استجاباتهم كالت فير رو رنين األنا، رو الدندناة إن صام التعبيار، وبمعناى آ ار إن محاكااة الطلباة 

عبار األنماااب الموساايقية البساايطة وتقلياادهم لهااا عبار اسااتخدام اآلال  القريبااة ماان بي ااتهم ك،ساالو  

 ليم رفضل. تعليمي من ا،نه رن يقود إلى تفاعل الطلبة بما يي ار إلى تع

( التااي تاانَص علااى "يتوقااع الطلبااة كافااة األدوار رثنااا  ردا  األنشااطة 29بينمااا جااا   الفقاارة )

( وانحراف 4.06الموسيقية الجماعية المتنوعة" في المرتبة ال امنة والعشرون، بمتوسط حسابي )

افع هاي التاي (. وقد ييعًط ذلر إلى اعتقاد معلمي التربياة الموسايقية رن ببيعاة الاد0.80معيار  )
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قد تحفً الفرد على تحديد القياام بسالو  معاين، فكلماا كانات ببيعاة المهاام الموسايقية تتناساب ماع 

ببيعة اتجاها  وميول الفرد، واتسمت بالتنود الذ  يتيم التعاون، ردط ذلر إلى إمكانية الموا مة 

وقع الفرد لدوره وردوار بين الذا  المدركة والواقع المحيط، األمر الذ  من ا،نه رن يساعد على ت

 اآل رين بفاعلية، ما يؤد  إلى تحقيق التكي، واالنسجام.    

( التااي تاانَص علااى "يسااتخدم الطلبااة 26وجااا   فااي ذا  المرتبااة بااذا  المتوسااط الفقاارة )

لحنااة" بااانحراف  اآلال  اإليقاعيااة البساايطة )المنغمااة وغياار المنغمااة( لمحاكاااة رحاادان الق ااة المي

ذلر إلى قناعة رفراد الدراسة رن الطلبة عادة ماا يميلاون إلاى التعبيار وقد ييعًط (. 0.83معيار  )

عن انفعاالتهم من  الل الدق رو الضر ، فهم ك يرا  ما يستخدمون المقاعد الدراسية ك لاة إيقاعياة 

د ذلاار إلااى رن االسااتجابة اإليقاعيااة للفاارد تساابق  للتنفاايس عاان انفعاااالتهم إن جاااز التعبياار، وماار 

جابة اللحنية، وبما رن مبدر الت ويت لتلر اآلال  يعتماد علاى الطارق رو الضار  فهاذا يقاود االست

إلى إتاحة الفرصة رمام الطلبة فاي اسات ارة دافعياتهم للتعبيار عان تفااعلهم ماع األنشاطة الموسايقية 

 التي تحاكي حاجاتهم.

اعي فاي األنشاطة ( التي تنَص على "يستخدم الطلباة الخياال اإلباد31في حين جا   الفقرة )

( وانحااراف 4.05الموساايقية، مااا يًيااد ماان تفاااعلهم" فااي المرتبااة ال الثااون، بمتوسااط حسااابي )

إلااى ت ااور معلمااي التربيااة الموساايقية رن دندنااة الفاارد لنفسااه وقااد ييعااًط ذلاار (. 0.83معيااار  )

و باساتخدام لكلما  من ابتكاره، وتقليد الطلبة ألصوا  الطبيعة عبر رصوا  الفم رو رناين األنا، ر

بعض العناصر من البي ة المحيطة، وإصدار الطلبة ألصوا  معينة باستخدام ال افير، ماا هاو إال 

انعكاس ألنماب الخيال اإلبداعي لدط الطلبة الذ  ينبغي تشجيعه مان قبال المعلام عبار تجسايد تلار 

    األنماب وتضمينها في األنشطة الموسيقية، األمر الذ  يًيد من تفاعل الطلبة.  

( التاي تانَص علاى "ياؤد  الاتعلم القاا م 42وجا   في ذا  المرتبة باذا  المتوساط الفقارة )

على التجربة الحسية الذاتية إلى تنمية المقدرة لدط الطلبة في ابتكاار األصاوا  ثام تركيبهاا بشاكل 

(. وقاد ييعاًط ذلار إلاى نيارة رفاراد الدراساة رن رباط الكلماا  0.80منتيم" باانحراف معياار  )

باسااتخدام النغمااا  الموساايقية يقااود إلااى اسااتجابة الطلبااة للتقليااد بفاعليااة، كمااا يقااود إلااى اساات ارة 

دافعيتهم للبحث عن الفارق ماا باين ال او  المحكاي وال او  الغناا ي والتميياً ماا باين درجاا  

 رصوا  النغما  المستخدمة، وعلى سبيل الم ال بغرض التفسير يمكن رن يبدر المعلم بتنغايم تحياة

االستقبال )مرحبا( باساتخدام النغمتاين )صاول، ماي(، رو صاباج الخيار )ماي صاول، صاول ماي( 

ويبدر الطلبة يغنون ثم يميًون ثم يكتشفون ثم يبتكرون بعض األلحان لكلما  مستوحاه مان بي اتهم 

 المحيطة باستخدام تلر النغما  ثم يعملوا على تركيبها بشكل منيم.  

تااي تاانَص علااى "تااؤد  التاا،ثيرا  المتبادلااة مااا بااين الطلبااة إلااى ( ال34بينمااا جااا   الفقاارة )

( 4.04استمرارية تكوين المجموعا  الموسيقية" في المرتبة ال انية وال الثون، بمتوسط حساابي )

،ن األنشااطة با ،إلاى توقاع معلماي التربياة الموسايقيةوقاد ييعاًط ذلار (. 0.71وانحاراف معياار  )

يااتم وتنوعااة كالغناا ، والعااًف، والحركاة، واللعااب، والهتافاا ، الموسايقية التااي تتضامن ردوارا  م
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يقود إلى استمرارية تكوين بعيدة عن الجو التنافسي،  رداؤها من قبل الطلبة في بي ة تعليمية مناسبة

 المجموعا  الموسيقية.   

( التي تنَص على "يؤد  تكامل األنشطة 44وجا   في ذا  المرتبة بذا  المتوسط الفقرة )

وسيقية إلاى تشاار  رعضاا  المجموعاة علاى تقسايم األدوار الموسايقية ثام توزيعهاا" باانحراف الم

إلااى ت ااور رفااراد الدراسااة رنااه فااي حااال ااااتملت األنشااطة وقااد ييعااًط ذلاار (. 0.79معيااار  )

الموسيقية علاى مهاام متنوعاة ومختلفاة كالغناا  الفارد  والجمااعي، واللعاب، والتم يال، والكاالم، 

الحركة، والعاًف المنفارد والجمااعي وغيرهاا، فانن ذلار يقاود إلاى تشاار  رعضاا  والهتافا ، و

المجموعااة الموساايقية علااى تقساايم األدوار وتوزيعهااا فيمااا بياانهم بنااا   علااى ميااولهم ورغباااتهم بمااا 

يتناسااب مااع إمكاناااتهم، ممااا يااؤول إلااى زيااادة تفاااعلهم االجتماااعي الااذ  ماان ااا،نه رن يقااود إلااى 

 انسجامهم.

( التاي تانص علاى "تساهم حركاة الجساد 10ي المرتباة الرابعاة وال الثاون الفقارة )وجا   فا

الفيًيا ية في تحفيً الشعور للتعبير عن مكنونا  النفس، ما يًيد من تفاعل الطلباة ماع اآل ارين" 

إلاى قناعاة معلماي التربياة وقاد ييعاًط ذلار (. 0.79( وانحراف معياار  )4.03بمتوسط حسابي )

جابة الطلبة للموسيقى تيترجم من  الل انفعاال  حركية ونفسية فطرية تبعا  لشدة الموسيقية رن است

وهذا ما رااار  إلياه دراساة الم ير كون الموسيقى قد تكون بم ابة الدافع الذ  يست ير استجاباتهم. 

  ( والتي تتفق نتا جها مع نتا ا هذه الفقرة.2010الحارس )

لاى "تساهم األغااني ذا  المفاردا  البسايطة فاي ( التاي تانَص ع36في حاين جاا   الفقارة )

تحفياً كافاة جواناب الشخ اية، بوصافها نمااذف تعليمياة" بالمرتباة الخامساة وال الثاون، بمتوسااط 

(. وقد ييعًط ذلر إلى إيمان رفراد الدراساة رن األغااني 0.79( وانحراف معيار  )4.02حسابي )

ذ رنها تاؤثر فاي سالوكهم، وتاوقة احساساهم، قد تكون بم ابة م در للفرج والسرور لدط الطلبة، إ

وتنمي ماداركهم، وتسات ير دافعياتهم للتاًود بالمعرفاة مان  االل تعارفهم علاى مضاامينها كالكلماة 

والوزن والقافية واللحن، وتنمي مهاراتهم اللغوية والحركية، إذا ماا كانات مال ماة لقادرا  الطلباة 

ومضااامينها ماان بي ااتهم، وكاناات كلماتهااا سااهلة ال ااوتية وباقاااتهم التعبيريااة، واسااتمد  رلفاظهااا 

مناسبة لقواميسهم اللغوية، ال سيما رن إيقااد األغنياة ينب اق مان كلماتهاا  فكلماا كانات بسايطة كاان 

اإليقاااد كااذلر، ممااا يااؤد  إلااى رن يكااون لحنهااا بساايط ريضااا ، ألن اللحاان ينمااو ماان ثنايااا الكلمااة 

وجيااه الطلبااة علااى كيفيااة الوقااوف رثنااا  الغنااا ، واإليقاااد. باإلضااافة إلااى إراااادا  المعلاام فااي ت

وإعطااا  التاادريبا  الالزمااة علااى بريقااة التاانفس ال ااحيم، ومراعاااة النطااق السااليم للحااروف 

 المتحركة والساكنة وبرق مخارجها.

( التي تنَص على "يبد  الطلباة إيماا ا  13وجا   في ذا  المرتبة بذا  المتوسط الفقرة )

إلاى وقد ييعًط ذلر (. 0.76ينا  ال وتية المنتيمة" بانحراف معيار  )جسدية تعبيرية مع التكو

نياارة معلمااي التربيااة الموساايقية رن ببيعااة التكوينااا  ال ااوتية المنتيمااة يمكاان رن تكااون بم ابااة 

الدافع الذ  يحفً استجابة الطلبة للتعبير عن تفااعلهم كونهاا وسايلة ات اال تحااكي وجادانهم عبار 

 التعبيرية كالفرج والبهجة وإلى ما ذلر.  إظهار بعض اإليما ا  
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 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( التااي تاانَص علااى "تااؤد  تقنيااة 19كمااا جااا   فااي ذا  المرتبااة بااذا  المتوسااط الفقاارة )

المحاكاة إلى زيادة التفاعل ما بين المعلم والطلبة، مما يسهم في تعًيً رسلو  الحاوار" باانحراف 

لدط الطلبة  سة رن تقديم األنماب الموسيقيةإلى اعتقاد رفراد الدراوقد ييعًط ذلر (. 0.82معيار  )

ضمن رسلو  تعليمي يتايم رماامهم المجاال فاي مراقباة السالو  وتقلياده مان  االل االكتشااف تبعاا  

السااتجاباتهم المسااتندة علااى درجااة موا مااة تلاار األنماااب لطبيعااة إدراكاااتهم وإمكاناااتهم وبي ااتهم 

يااة لممارسااة التقليااد، إذ رن التقليااد هااو رحااد الحاضاانة، ودرجااة مناساابة الم ااادر واألدوا  التعليم

نتيجاة حضاور الفهام الاذ  بادوره يساهم فاي  راكال التعلم االجتماعي الذ  يًيد من تفاعال الطلباة

اتفقات نتاا ا هاذه الفقارة ماع نتاا ا دراساة بلورياان تعًيً رسلو  الحوار ما باين المعلام والطلباة. 

جااابي لانشااطة الموساايقية واالسااتراتيجيا  ( والتااي راااار  إلااى وجااود رثاار إي2012وزمااالؤه )

ربفااال فااي تحسااين المهااارا  االجتماعيااة ال ساايما مهااارة التواصاال لاادط ف ااة  التعليميااة األورفيااة

 الطي، التوحد .

( التااي تاانَص علااى "يكتسااب المااتعلم ماان  ااالل التفاعاال االجتماااعي 6بينمااا جااا   الفقاارة )

فااي المرتبااة ال امنااة وال الثااون، بمتوسااط حسااابي  المعااايير االجتماعيااة الموجهااة ألنماااب الساالو "

(. وقااد ييعااًط ذلاار إلااى ت ااور معلمااي التربيااة الموساايقية رن 0.84( وانحااراف معيااار  )4.01)

تفاعاال الطلبااة مااع األنشااطة الموساايقية التربويااة الهادفااة ماان ااا،نه رن يساااعد فااي اكتسااابهم ردا  

م مان  االل االنضاباب ماع الاوزن اإليقااعي، اإلصغا  واالستماد الجيد، كما ويعتادون على النيا

ويحترمون اآل ر ويتقبلونه من  االل التشااركية التاي تتضامن التعااون فاي ردا  المهاام المتنوعاة 

والمختلفااة، ويقاادرون اآل اارين عباار إدراكهاام ردوارهاام، وتااًداد عالقاااتهم بمجااتمعهم عباار تم اال 

مع نتا ا وتتفق نتا ا هذه الفقرة األنشطة. صفاته من  الل المواق، االجتماعية التي تناادها تلر 

إلى فاعلياة اساتخدام األنشاطة الموسايقية فاي تنمياة السالو  التي راار  ( 2017دراسة الخاليلة )

( 2017واتفقاات نتااا ا هااذه الفقاارة مااع نتااا ا دراسااة الخاليلااة ) االجتماااعي اإليجااابي لاادط الطلبااة.

لموسيقية في تنمية السالو  االجتمااعي اإليجاابي وجود رثر الستخدام األنشطة اوالتي راار  إلى 

   لدط بلبة ال ، السادس.

( التي تنَص على "يسهم التعلم الموسيقي 40وجا   في ذا  المرتبة بذا  المتوسط الفقرة )

إلاى وقاد ييعاًط ذلار (. 0.76القا م على المرونة في تنمية التعبير عن الذا " بانحراف معيار  )

رن إتاحااة الفرصااة رمااام الطلبااة فااي التعبياار عاان رفكااارهم الموساايقية عباار نياارة رفااراد الدراسااة 

االرتجال من ا،نه رن يسهم في تنمية التعبير عن ذواتهم، وعلى سبيل الم ال بغرض التفسير، فاي 

مراحال معينااة )ال ا، األول( بعااد رن يتعارف الفاارد المااتعلم علاى نغمتااي )صاول، مااي( والفاارق 

ف علاى مواضاعها علاى اآللاة اإليقاعياة المنغماة ويعًفهاا، ييبادد لحناا  بينهما ويقوم بغنا هاا ويتعار

 معينا  باستخدام تلر النغما  ويعًفها. 

( التي تنَص علاى "يساهم اساتخدام اآلال  اإليقاعياة البسايطة فاي 27في حين جا   الفقرة )

حسااابي تفاعاال الطلبااة مااع )التكوينااا  ال ااوتية ومضااامينها(" فااي المرتبااة األربعااون، بمتوسااط 

(. وقد ييعًط ذلر إلى قناعة رفراد الدراساة رن الطلباة عاادة ماا 0.81( وانحراف معيار  )4.00)

يميلون إلى استخدام اآلال  اإليقاعية التي تسمم لهم بالتعبير عن تفاعلهم مع التكوينا  ال اوتية، 



 ......"جة تقبل معلمي التربية الموسيقية لضرورة درـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 386

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 2)34)العلوم اإلنسانية( المجلد  مجلة جامعة النجاح لألبحاث

اسااية وذلاار بساابب سااهولة العااًف عليهااا كااالطبول والم ل ااا ، عباار ردا  بعااض الضااربا  األس

 بوصفها نقاب للد ول في الدا رة الًمنية ال ابتة.

( التي تنَص على "يؤد  الطلبة المروناة 39وجا   في ذا  المرتبة بذا  المتوسط الفقرة )

وقااد (. 0.75رثنااا  عمليااة الااتعلم الموساايقي، عاان بريااق اسااتجابتهم الفاعلااة" بااانحراف معيااار  )

ية رن إتاحاة المجاال رمااام الطلباة فااي التعبيار عاان إلااى ت اور معلمااي التربياة الموساايقييعاًط ذلار 

رفكارهم يقود إلى زيادة تفاعلهم رثنا  عملية التعلم، ك،ن يطلب المعلم من الطلبة تقليد نماط إيقااعي 

ذ  وزن معااين يااتال م مااع إمكاناااتهم ورغباااتهم، بينمااا يلتااًم الطلبااة بااالوزن اإليقاااعي ويباادعون 

 ل استجابة لمحاكاة المعلم وتعبيرا  عن رفكارهم في ذا  الوقت.رنمابا  تحاكي ذا  النمط، كردة فع

( التاي تانَص علاى "يماارس الطلباة رنشاطة 7وجا   في المرتبة ال انية واألربعاون الفقارة )

( وانحااراف معيااار  3.99موساايقية جماعيااة قا مااة علااى مباادر اللعااب الماانيم" بمتوسااط حسااابي )

الدراسة ب،همية تقديم اللعب لدط الطلبة في قالاب مشاوق إلى قناعة رفراد وقد ييعًط ذلر (. 0.69)

ماان  ااالل ربطااه بعناصاار الموساايقى، بمااا يتناسااب مااع ببيعااة إدراكاااتهم، وياارتبط بالحاجااا  

والدوافع، ويتضمن التنود، ويشاتمل علاى الحركاة المنتيماة، وتناتيم فياه المجموعاا  حساب ماا 

كن، رو الم ادر واألدوا  اإليقاعياة، إذ رن تقتضي الحاجة، وتستعمل فيه اآلال  المدرسية إن رم

كل تلر األمور من ا،نها رن تقود إلى تنمية الطلبة مان جمياع الناواحي فاي ساياق مان التفااعال ، 

وبوصاا، اللعااب الماانيم وساايلة للااتعلم، يكتسااب الطلبااة ماان  اللااه عاادة رمااور كالشااعور بالوحاادة 

 نضباب.      اإليقاعية واألزمنة المختلفة التي تقود إلى تعلم اال

( التااي تاانَص علااى "يسااهم اللعااب الماانيم فااي استشااعار الطلبااة 8فااي حااين جااا   الفقاارة )

( وانحاراف معياار  3.94بالمسؤولية الجماعية" بالمرتباة ال ال اة واألربعاون، بمتوساط حساابي )

(. وقااد ييعااًط ذلاار إلااى ت ااور معلمااي التربيااة الموساايقية رن الحركااة الفيًيا يااة العضااوية 0.74)

المنتيمااة التااي قااد يؤديهااا الطلبااة رثنااا  اللعااب فااي سااياق جماااعي، تتطلااب ماان جميااع رعضااا  

المجموعة االلتًام في ردا  الحركة بوصفها منتيمة ال تقبال الخطا،، ألن الخطا، الفارد  هاو  طا، 

جماااعي والخطاا، الجماااعي هااو  طاا، فاارد ، ممااا يسااتوجب ماان كافااة الطلبااة الشااعور بالمسااؤولية 

 ردا هم. الجماعية تجاه 

( التااي تاانَص علااى "يسااهم التم ياال االبااداعي 25وجااا   فااي ذا  المرتبااة بااذا  المتوسااط )

لحنة في تفاعل الطلبة مع ثقافتهم بتم لهم منيومة مان القايم االجتماعياة الساا دة  ألحدان الق ة المي

الطلباة  إلى نيرة رفاراد الدراساة رن ردا وقد ييعًط ذلر (. 0.81في المجتمع" بانحراف معيار  )

للمواق، التي تتضمنها الق ة الموسيقية الحركية والتي تشتمل على القايم االجتماعياة الساا دة فاي 

المجتمع، من ا،نه رن يقود إلى تقمص الطلبة لتلر القايم، األمار الاذ  يًياد مان تفاعال الطلباة ماع 

سااية للعمليااة ثقااافتهم، ال ساايما إذا توافقاات   ااا ص الق ااة الموساايقية الحركيااة مااع األسااس النف

 التربوية. 

( التاي تانَص علاى "يماارس الطلباة 1بينما جاا   فاي المرتباة الخامساة واألربعاون الفقارة )

(. 0.69( وانحااراف معيااار  )3.92حريااة التعبياار عاان اتجاهاااتهم الموساايقية" بمتوسااط حسااابي )
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لمدرسية المعتمادة، إلى إيمان معلمي التربية الموسيقية رن توفر اآلال  الموسيقية اوقد ييعًط ذلر 

باإلضااافة إلااى تخ اايص وقاات لح ااة التربيااة الموساايقية، وتااوفير وتجهيااً قاعااة  اصااة لتعلاايم 

الموساايقى، كاال ذلاار ماان ااا،نه رن يفساام المجااال رمااام الطلبااة للتعبياار عاان ميااولهم واتجاهاااتهم 

 الموسيقية.

ن الق ااة ( التااي تاانَص علااى "يااؤد  الطلبااة التم ياال اإلبااداعي ألحاادا24رمااا عاان الفقاارة )

لحنة" فقد جا   في المرتبة السادسة واألربعون، بمتوسط حسابي ) ( وانحراف معياار  3.90المي

إلى اعتقاد رفراد الدراسة بضرورة إاارا  الطلباة فاي التم يال اإلباداعي وقد ييعًط ذلر (. 0.82)

 اتهم ألحاادان الق اااة الموساايقية الحركياااة حتاااى تتكاماال مواقفهاااا، وذلااار وفقااا  إلمكانااااتهم وكفاااا

واستجاباتهم، فعندما تتكامل المواق، تتنود األدوار ويتشار  الطلبة في تنفيذ الق ة، األمار الاذ  

 يًيد من تفاعلهم. 

( التااي تاانَص علااى "تسااهم التاا،ثيرا  15وجااا   فااي المرتبااة السااابعة واألربعااون الفقاارة )

( 3.87توسااط حسااابي )ال ااوتية المنتيمااة فااي تسااهيل ردا  الاادور الموساايقي ثاام االناادماف بااه" بم

(. وقااد ييعااًط ذلاار إلااى نياارة معلمااي التربيااة الموساايقية باا،ن الطلبااة 0.78وانحااراف معيااار  )

يتفاعلون بشكل ركبر مع التكوينا  ال وتية البسايطة التاي تتضامن عن ار الحركاة، األمار الاذ  

 يقود إلى ردا  ردوارهم الموسيقية بفاعلية وانسجام.    

لحناة فااي اثاارة دافعيااة ( التاا23وجاا   الفقارة ) ي تانَص علااى "تساهم اساتراتيجية الق ااة المي

( وانحاراف معياار  3.85الطلبة نحو التعلم" في المرتباة ال امناة واألربعاون، بمتوساط حساابي )

إلاى اعتقااد رفاراد الدراساة با،ن الطلباة يميلاون إلاى االساتماد واإلصاغا  وقد ييعًط ذلر (. 0.76)

لر لما تتضمنه من عناصر تجذ  انتباههم كالمتعة والتشاويق، كماا رك ر إلى الق ص الهادفة، وذ

رن تلحين الق ة ب،سلو  بسيط يتيم الفرصة رمام الطلبة في اساتخدام  يااالتهم اإلبداعياة لت اور 

وتوقع رحدان الق ة المستقبلية، ما يقود إلى تفاعلهم، كل تلر األمور من ا،نها رن تسات ير دافعياة 

  الطلبة نحو التعلم. 

( التي تنَص على "تسهم الت،ثيرا  ال وتية المنتيمة في إااباد حاجاا  14وجا   الفقرة )

الطلبااة )الساايكولوجية واالجتماعيااة(" فااي المرتبااة التاسااعة واألربعااون، قباال األ ياارة، بمتوسااط 

إلى إدرا  معلمي التربياة الموسايقية وقد ييعًط ذلر (. 0.78( وانحراف معيار  )3.80حسابي )

عة األصوا  ال ادرة عن اآلال  البسايطة، وببيعاة تنيايم تلار األصاوا ، وماا تتسام باه رن ببي

، كال تلار األماور مان اا،نها رن تحفاً دافعياة الطلباة حركتها من بسابة ومتعة وتشويق وتراقص

 على التفاعل الذاتي واالجتماعي.

هم االهتمااام ( التااي تاانَص علااى "يساا2بينمااا جااا   فااي المرتبااة الخمسااون واأل ياارة الفقاارة )

( وانحراف 3.79باالتجاها  الموسيقية لدط الطلبة في تحفيً إمكاناتهم الذاتية" بمتوسط حسابي )

وقد ييعًط ذلر إلى قناعة رفراد الدراسة ب،ن استجاباتهم لميول ورغباا  الطلباة  (.0.74معيار  )

جمة تلر الميول، قد يقود إلاى الموسيقية، وتهي تهم للبي ة التعليمية المناسبة وردواتها التي تسمم بتر

 تحفيً إمكانا  الطلبة الذاتية.
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 اتــــــــالتوصي

 بما يلي: توصي الدراسة، في ضو  النتا ا التي رظهرتها الدراسة

  تفعيل منهجية كارل رورف في التربية الموسيقية في المادارس الحكومياة والخاصاة، وتاوفير

 لتعليمية.كافة األدوا  والسبل الممكنة لسير العملية ا

 ذا  صاالة  تطااوير مساااق رساااليب تاادريس التربيااة الموساايقية، واسااتحدان مساااقا  تربويااة

من قبل المعنيين في الجامعا  األردنياة، بماا يؤساس لجاهًياة الطلباة فاي  بالتربية الموسيقية

 المقدرة على التعليم الفعال.

 هجيا  التربياة الموسايقية إجرا  المًيد من البحون والدراسا  التربوية المتعلقة بتوظي، من

 .العالمية لتنمية مهارا  التفاعل االجتماعي في إبار العملية التعليمية
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