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  ملخص

ى   يهدف البحث إلى الكشف عن األثر الذي يترآه اإلعداد والتد يقا عل ريب األآاديمي لمعلمي الموس
دريب     رامج الت ات لب ين والمعلم ات المعلم ى احتياج رف عل ذلك التع م، وآ الل عمله م التدريسي خ أدائه

تبانة       .المالئمة والتأآد من أن المشروع يحقق أهدافه الموضوعة ذه األهداف صمم الباحث اس ولتحقيق ه
ة أن معل    ائج الدراس رت نت د أظه ك، ولق اس ذل دورات    لقي ذه ال وا به ذين التحق يقا ال ات الموس ي ومعلم م

بة     ة بلغت نس بوا      %).٧٤(اآتسبوا مهارات وأساليب جديدة بدرجة عالي ين اآتس ائج أن المعلم وبينت النت
دة في        طرائق جديدة لعرض ارات جدي بوا مه ة أفضل واآتس األغاني واألناشيد المدرسية وتقديمها بطريق

يقا حيث حصلت    تكوين الجوقات الموسيقية ومه ارات جديدة لتحقيق االتصال والتواصل من خالل الموس
ة   .هذه األساليب والمهارات على أعلى نسبة بين الفقرات وأظهرت النتائج أيضًا أن هناك فروقًا ذات دالل

ين              ذلك ب اني، وآ اني واألول لصالح المجال الث ين المجال الث ة ب تبانة األربع ين مجاالت االس إحصائية ب
ال ث   المج ال الثال الح المج ث واألول لص ين      .الثال ائية ب ة إحص روق ذات دالل ة ف ائج أي ر النت م تظه ول

ى قناعة       دراء مدارسهم عل يقا وم استجابة المعلمين ومدراء مدارسهم وهذه النتيجة تفيد بأن معلمي الموس
اليب             اتهم وأس يس في تطوير معلوم اه المعلمون ساهم بشكل رئ ذي تلق دريب ال أن الت اراتهم  تامة ب هم ومه

ًا ذات    .وقدراتهم وأنهم وظفوا هذه الخبرات الموسيقية الجديدة في عملية التعليم ائج فروق آما لم تظهر النت
دورات        اديمي، وعدد ال رة، والمؤهل األآ ر الجنس، والخب وخلص الباحث     .داللة إحصائية تعزى لمتغي

ا  ان أهمه ن التوصيات آ دد م ى ع ن ا . ١ :إل د م د المزي يقا  ضرورة عق ي الموس ة لمعلم دورات الالزم ل
ذي حدث في مجال تخصصهم،           وجي ال ة والتطور التكنول اليب الحديث ذالك  .  ٢وإطالعهم على األس وآ

بة     دورات نس ذه ال % ٥٠عقد دورات جديدة لباقي المعلمين الذين لم يلتحقوا بهذه الدورات حيث التحق به
ة    . ٣ .من المعلمين فقط  ى الجوانب العملي ز عل ائج       الترآي ة خصوصًا وأن نت دورات التدريبي في ال

العزف  دخل     . ٤ .البحث قد بينت حاجة المعلمين للمزيد من الدورات الخاصة ب ا يعرف بم اع م اتب
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اءات    ى الكف ) Compentency – Based Teacher Education(اإلعداد والتدريب القائم عل
يقى ة لمعلمي الموس ة الالزم اءات التدريبي ى الكف ي التعرف عل ديراالحتياجات  ف د رصد و تق عن

 .تؤآد نتائج البحث أن المشروع يعمل على إنجاز أهدافه المرحلية.  ٥ . التدريبية لهم
 
Abstract 

This study touches upon the impact of academic training and 
preparation on Music teacher’s academic performance. It apparently 
pinpoints the teachers’ needs for suitable training courses.  A special 
questionnaire was designed as a major tool to achieve the purpose of this 
study. The questionnaire, which aimed at eliciting responses from a 
number of Music teachers, has yielded the following results: 1. Teachers’ 
teaching skills have enhanced by 74%. 2. Teachers have learned new 
teaching methods and skills. 3. There were significant differences in four 
sections of the questionnaire. 4. There were no significant differences 
between teachers and their headmasters (principals) with reference to the 
belief that teachers have benefited from the training courses. 5. Variables 
such as gender, experience, qualifications and number of training courses 
show no significant stastical differences. Recommendations:  - More 
training courses should be offered for music teachers to get them 
acquainted with technological developments in their field of study. - 
More practical training courses are needed particularly in playing musical 
instruments. - The competence - based teacher education should be 
adopted. - The research findings verify that the project is achieving its 
overgoals. 

 
  مقدمة

ك من         ى ذل يس أدل عل ة، ول ة الالزم ة بالعناي لم يحظ تدريس الموسيقا في المدارس الحكومي
ة الث      ة األلفي دارس في بداي ذه الم ى       افتقار العديد من ه يقا المتخصصين وإل ى معلمي الموس ة إل الث

  . اآلالت الموسيقية وقاعات التدريب

ة نظر الصايغ             يقا من وجه يم الموس ة في تعل ي تواجه المؤسسات التربوي ومن المشاآل الت
أن هناك بعض المسؤولين يعتبرون أن حصة الموسيقا لمجرد الترفيه ) ٩٢، ص٢٠٠٠ ،الصايغ(

د   ذا يعم لية واللعب ل دأت   والتس ر، وب اط آخ يقا بنش تبدال حصة الموس ى اس ؤولين إل بعض المس
د  ة عن يقا تأخذ األهمي دأت حصة الموس رة تتجه نحو الصواب، حيث ب ة األخي ي اآلون ور ف األم

 . بعض المسؤولين
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ى مؤسسات   ذا وجب عل ديث، ل ات التطوير والتح ي عملي ية ف زة األساس م الرآي د المعل ويع
بل   ن س ث ع م أن تبح داد المعل ه      إع ؤولياته وأداء مهمت ام بمس ن القي تمكن م ى ي ه حت ع آفاءت رف

  ). ٢٦٩ص ،2000بشير، (ورسالته في التنشئة والتربية والتعليم بنجاح 
ه هي الشغل الشاغل لصانعي السياسة     ين عمل م وتمه ا أصبحت قضايا إعداد المعل من هن

ي      داخل مهنة التدريس وخارجها في جميع أنحاء العالم، ويأتي هذا االه ة الت الغ من الحقيق ام الب تم
وم           ذي سوف يق م ال ى جودة المعل ًا عل ادًا رئيس د اعتم مؤداها أن جودة النظام التعليمي آكل، تعتم
ا أوًال أن          يم فعلين ة وتعل ا بأفضل تربي زود أبناءن ا أن ن و أردن بتنفيذ الخطط التربوية، وباختصار ل

  .دريب وتعلمنزود أولئك الذين سيقومون بتعليمهم بأفضل إعداد وت
د   وإذا آان تكوين المعلم يتطلب اإلعداد والتدريب والتأهيل، فإن نتائج العديد من الدراسات ق
رورة         د ض ذي يؤآ ر ال دي، األم ل التقلي ار العم ا إط داد واعتماده رامج اإلع ور ب رت قص أظه

ور، العبد ا(مراجعة هذه البرامج والدورات والعمل على تطويرها، لتتمشى مع تقنيات العصر   لغف
  ).٣٤٤، ص٢٠٠٠ الطراونة، والشلول،(و) ١٢٢ص ،٢٠٠١

د فورست  ألدب ) Forest,1995(ويؤآ يقا ل داد مدرسي الموس ة إع ى أهمي ته عل ي دراس ف
  .التكنولوجي في الموسيقا من أجل إعداد الطلبة للقرن الالحق

دريب  ) Leeper,1996(وتوصل ليبر   في دراسته إلى مبادئ يمكن أن تطبق على تطوير ت
  .المعلمين وهو يؤآد على وجوب أن يتوفر للمدرسين فرصة لمتابعة التدريب

ى     ) Abril & Gault, 2007(ويرى آل من أبريل و جولت  يقا بحاجة إل أن معلمي الموس
ا، وخلصت     وعي به دعم مدرسين أخرين، ومدراء مدارسهم لزيادة قيمة ادراك تعليم الموسيقا وال

دراء     دراسته إلى أن معلمي الموسيقا ي ة م ذه الرؤي تفهمون أهمية الفن في المدارس، ويشاطرهم ه
  .المدارس واألهالي

ي   ب جروس ا طال وان    ) Grossi, 2006(بينم ل بعن ي البرازي يقا ف يم الموس ه تعل ي بحث ف
ف             ى مختل ل عل ي البرازي ين ف كيل المعلم ادة تش رورة إع ل بض الم العم ين وع دريب المعلم ت

ة و  دارس الحكومي ي الم تويات ف ة   المس ة والثقافي ة االجتماعي ار البيئ ين االعتب ذ بع ضرورة األخ
ي          يقيين ومدرس ل الموس دة لعم االت ع تح مج ة، وف ة التعليمي ى العملي الوة عل ادية، ع واالقتص

  .الموسيقا 
ر   اين وبيك ة بالنت ي دراس داد  ) Ballantyne & Packer, 2004(وف رامج إع ة ب فعالي

د   ي الم يم ف ة التعل رى أن نوعي ين، ي ي   المعلم دادات الت ة االع ر بنوعي كل مباش ة بش ارس مرتبط
  .يتلقاها المعلمون

ون          يقا لتك و الموس بها معلم ي اآتس ارات الت ارف والمه ن المع ق م ته التحق دفت دراس وه
د     ارات عن ارف والمه ضرورية لتوظيفها بفاعلية في غرفة الصف، والعمل على تطوير هذه المع

ة  ة      اعداد المعلمين، ليكونوا على آفاية تام يقا للصفوف الثانوي دريس الموس ق الباحث    ،في ت وطب
ى   تبانة عل يم       ) ٧٦(اس ي تعل نوات ف الث س رة ث ة ذوي خب دارس الثانوي ي الم يقا ف درس موس م

ادة            ى زي ين بحاجة إل رامج اعداد المعلم ى أن ب ائج الدراسة إل الموسيقا في أستراليا، وتوصلت نت
ى أن    الدعم في التطور والتنمية التربوية والمهارات والجوانب المهنية، وأظهرت نتائج دراسته إل
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دريس    معلمي الموسيقا بحاجة إلى معالجة من أجل ضمان أن الخريجين هم على استعداد آاف للت
  .في غرفة الصف

يقا    ) Rouloston, & others, 2005(وتناولت رولستون وآخرون  يم الموس ا تعل في بحثه
ام   راتهم         ٢٠٠٣قبل الخدمة، حيث أجرت مقابالت ع اس خب يقا لقي يم تسعة من معلمي الموس لتقي

ل، ووصفت       ذا العم ة الواضحة له حيث أظهر تحليل البيانات أن بعض المعلمين يفتقدون المنهجي
ة،      ر نحو المهن ة بشكل آبي دهم اندفاعي ا الحظت عن ا صعبة، آم ى بأنه نة األول ي الس راتهم ف خب

ا على تطوير هؤالء المعلمين المبتدئين خططوا  وبينت نتائج هذه الدراسة أن المدراء الذين أشرفو
ا وجدت الدراسة أن معلمي      لتطوير هذه الوظيفة، وتوفير الفرص لمعلمي الموسيقا المبتدئين، آم
رات   الموسيقا يتأثرون بطريقة تعليم مدرسيهم لهم قبل الخدمة وأوصوا بتوفير توجيه مناسب وخب

  .متطورة في الوظيفة للمدرسين الجدد
ا ي   يقا ظلت       ) Cutiette, 2007(رى آوتيت  بينم اهج اعداد المتخصصين في الموس أن من

دون تغيير لعقود عدة، ويرى في الوقت الراهن أن آل التخصصات تتجه نحو إعداد متخصصين  
ر متخصصين   ين غي تم من خالل معلم يقا ال زال ي يم الموس ته أن تعل ي دراس دريس، ووجد ف للت

رى أن    و ي يقا، وه دريس الموسس ن      لت ين للف ك مه ر وأن ذل ب العص ي وال يواآ ر واقع ك غي ذل
ولوظيفة التعليم ولمستقبل الطالب، وخلص إلى ضرورة وضع خطة للتغيير، وأآد على ضرورة  

  .تدريب معلمي الموسيقا واعدادهم
ع          رًا عن واق ة يختلف آثي اء الخدم دريس أثن ع الت آما أظهرت نتائج بعض الدراسات أن واق

تم معالجة   اإلعداد قبل الخدمة ، لذلك فقد أآدت على ضرورة إعادة النظر في هذه البرامج بحيث ت
ب،( جوانب قصورها راهيم،(و) ٩٧ص ،١٩٩٢ شكري،(و) ٨٤، ص١٩٨٦ الخطي  ،٢٠٠٥ إب

 ).٢٥٨ص ،٢٠٠٦ ،والحجوب يوسف،(و) ١٣٢ص
  

 مشكلة الدراسة
د    منذ نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحالي والعالم يشهد إجماعًا، ًا بع يزداد قوة عام

اع            ذا اإلجم الزم ه املة وت ة الش عام على أن التعليم هو قضية القضايا، والمدخل األساسي للتنمي
  .على أن المعلم هو أهم عنصر في منظومة التعليم

ه           ة يمارسها اإلنسان، ولكن اة العملي ة في الحي ة ضرورة ألي مهن ويعد التدريب أثناء الخدم
اليب في          أآثر ضرورة لمن يمتهن  ق وأس ارات وطرائ رة ومه ه من خب ا يحمل المعلم وم التعليم، ف

الم    رًا ب أثيرًا مباش ا      تأداء مهنته التعليمية يعد متغيرًا مستقًال يؤثر ت ًا بم رًا تابع ذي يكون متغي علم ال
رة نتيجة لمشارآته في      يحصل عليه من اآتساب المهارات والمعارف والمفاهيم، وزيادة في الخب

  .درسيةاألنشطة الم
ك من خالل           دو ذل المعلم وإعداده، ويب ام ب رة لالهتم ة آثي وقد ظهرت دعوات عالمية ومحلي
ة     ة القومي رت الوآال دولي ذآ توى ال ى المس ددة، فعل ة المتع ات التربوي ة والدراس اث العلمي األبح
د          ب أن يع دارس اآلن تتطل ودة بالم ديات الموج ة أن التح دة األمريكي ات المتح دريس بالوالي للت
ن           رًا م ون آثي رين يواجه ادي والعش رن الح و الق ل، فمعلم ن ذي قب ل م دادًا أفض ون إع المعلم
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ي      اءة ف ارآة البن دادهم للمش ة إع دة، وآيفي ال الجدي ق باألجي ي تتعل اآل الت ؤوليات والمش المس
  .المجتمع

م الراهن   ة بوجه  هذا االهتمام العالمي المتزايد يتضمن نقدًا شديدًا موجهًا لعمليات إعداد المعل
عام، وإعداد معلم المرحلة األساسية على وجه الخصوص، على اعتبار أن برامج إعداد المعلمين 
راهم        ة ي تلزمات إعداد األشخاص لمهن م مس غير مناسبة وليست على المستوى الفكري الذي يالئ

  .الناس فيها حّراسًا على تراث المجتمع من المعرفة
دا     ة إلع د الحاج ي أش طين ف ي فلس ن ف يقية    ونح ة الموس و التربي ًا معلم ين خصوص د معلم

ين    ق ب ان الالئ دوا المك ي يج وا آ ن أن يتفوق وطن م ذا ال اء ه ن أبن دادًا يمك ية إع ة األساس للمرحل
  .معلمي المباحث األخرى

ى         وزارة العمل إل يقا في ال وتسعى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومن خالل قسم الموس
ي    الوصول ألعلى المستويات ل اء المهن ق اإلنم تحقيق األهداف التربوية والفنية المتنوعة عن طري

  .المستمر والدائم لرفع المستوى العلمي لمعلمي الموسيقا وتنمية المهارات لديهم
توى ألداء      ى مس ى أرق ول إل يقا والوص يم الموس وير تعل ى تط وزارة عل ن ال ًا م وحرص

ى اآل    زف عل ارات الع اليب ومه ات أس ين والمعلم ين  المعلم دريب المعلم يقية، وت الت الموس
اون مع       وزارة وبالتع يقية، أقامت ال والمعلمات على األساليب والتقنيات الجديدة في التربية الموس

يدا  ي فلسطين، حيث ) Sida(مؤسسة س يقية ف ة الموس السويدية مشروعًا لتطوير معلمي التربي
ات األساسية وا      ارات والكفاي ى بعض المه م      اشتملت الدورات عل ام المعل د من صلب مه ي تع   .لت

  :ومن هنا يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل التالي
ة في الضفة          دارس الحكومي ما أثر الدورات التدريبية في تطوير معلمي الموسيقا في الم

  الغربية؟
  :ومن هذا السؤال تنبثق أسئلة الدراسة 

 يقا من خالل المشروع على أدائهم ؟ ما أثر الدورات التدريبية التي تلقاها معلمو الموس .١
 األدنى؟% ٢٠األعلى والفقرات التي نالت نسبة % ٨٠ما الفقرات التي نالت نسبة  .٢
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ألداء المعلمين بين مجاالت اإلستبانة األربع؟ .٣
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين ومدراء مدارسهم؟ .٤
 ؟)أنثى -ذآر (جد فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين تعزى لمتغير الجنسهل تو .٥
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين  تعزى لمتغير خبرة المعلمين؟ .٦
اديمي    .٧ ل األآ ر المؤه زى لمتغي ين تع ين المعلم ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ه

 ؟)دبلوم متوسط -بكالوريوس (
ا        هل توجد فروق ذ .٨ ي تلقاه دورات الت ر عدد ال ين تعزى لمتغي ات داللة إحصائية بين المعلم

 المعلمون منذ تعيينهم؟
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 نبذة عن المشروع
يدا   ) Sida(إن مشروع تطوير معلمي التربية الموسيقية في فلسطين والذي مولته مؤسسة س

  :السويدية يهدف إلى
 .تطوير خبرات مدرسي الموسيقا في فلسطين .١
ين  .٢ اون ب ق تع وير  خل ك لتط يقا وذل ي الموس ة والخاصة المتخصصة ف المؤسسات الحكومي

 .استراتيجية واضحة لتعليم الموسيقا
 .تحسين أداء معلمي التربية الموسيقية في المدارس الحكومية .٣
 .تعزيز تبادل الخبرات الموسيقية بين دولة فلسطين والدول الشريكة .٤
 .زيادة الوعي الموسيقي لدى المجتمع الفلسطيني .٥

اني    و انون ث ين آ رة ب ي الفت روع ف ن المش زء االول م ذ الج انون أول  ٢٠٠٧نف  ٢٠٠٧وآ
ين   طينية، وبعض المعلم ة الفلس دارس الحكومي ي الم يقا ف تهدفة معلمي الموس ة المس وشملت الفئ

ل   ات مث ي بعض المؤسس طين    : المختصين ف ة فلس دس، آلي ة الق ة، جامع اح الوطني ة النج جامع
يقا   التقنية، مؤسسة صابرين،    د إدوارد سعيد للموس د      . ومعه م تزوي ) 60(ومن خالل المشروع ت

م      ا معل وفر فيه ي يت مدرسة من المدارس الحكومية في الضفة الغربية بآالت موسيقية للمدارس الت
  .موسيقا متخصص

ى      ادرين عل دامى ق يقا الق ي الموس ن معلم دريبيا م ادرا ت ق آ روع أن يخل ن المش ع م ويتوق
دد   ين الج دريب المعلم دارس        . ت ي الم ا ف يقا وتقنياته يم الموس اليب تعل وير أس ى تط ل عل والعم

  .الفلسطينية، وآذلك تطوير قدرات المعلمين المختصين ومهاراتهم
  

 أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى

 .إتاحة فرص التأهيل والتدريب والتطوير لجميع معلمي الموسيقا في فلسطين .١
نظم     .٢ ى ال ات المعاصرة واستخداماتها في       تمكين المعلمين من التعرف إل ة والتقني المعلوماتي

ذا    ق ه مجال التعليم، وذلك من خالل إعداد الدورات المكثفة، والندوات، وورش العمل لتحقي
 .الغرض

م   .٣ ى أدائه يقا عل اديمي لمعلمي الموس دريب األآ داد والت ه اإلع ذي يترآ ر ال الكشف عن األث
 .التدريسي خالل عملهم المدرسي

ذي      إعادة النظ .٤ ية، األمر ال دريس األساس ة الت ر في برامج تدريب وتأهيل المعلمين في مرحل
 .يضمن إعداد المعلم إعدادًا أآاديميًا مهاريًا ومسلكيًا أآثر عمقًا
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 أهمية الدراسة

  :ترجع أهمية الدراسة إلى

 .أنها تتناول عنصرًا هامًا وأساسيًا في عملية إعداد المعلم .١
 .التي تتناولها لكونها األساس الذي تقوم عليه بقية المراحل أهمية المرحلة التعليمية .٢
يم        .٣ ة والتعل ي وزارة التربي رار ف انعي الق ة ص هيل مهم ي تس د ف ة تفي ذه الدراس ائج ه أن نت

 .الختيار الدورات المناسبة للمعلمين من أجل تحسين آفاءتهم ورفع جودة التعليم
ى ال     .٤ ة والتي تساعد      أهمية رفع مستوى المعلمين من خالل العمل عل دورات الداعم رقي بال

  .على رفع آفاءة وآفاية المعلمين
 

  الطريقة و اإلجراءات
  منهج الدراسة

  . استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمالءمته ألغراض البحث
  عينة الدراسة

  :هي عينة قصدية تم اختيارها وفق الخطوات التالية 
ين المتخصصين     .١ د عدد المعلم غ          تم تحدي ذين بل ة وال يقا في الضفة الغربي دريس الموس في ت

 .معلم ومعلمة ) ١١٠(عددهم 
دورات         .٢ ذين اشترآوا في ال يقا ال تم اختيار عينة قصدية شملت فقط معلمي ومعلمات  الموس

غ  لتعاون مع مؤسسة سيدا السويدية والتدريبية في مشروع تطوير معلمي الموسيقا با الذين بل
 .مةمعلما ومعل) ٥٥(عددهم 

يقا و    تم اختيار عينة قصدية شملت فقط مدراء المدارس  .٣ و الموس ا معلم درس فيه ذين  التي ي ال
 .استبانة فقط) ٥٢(حيث أعيدت ) ٥٥(بلغ عددهم 

 
 حسب متغيراتها وصف عينة الدراسة

  .يوضح عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة ):١(جدول 

  النسبة  العدد  الوظيفة  الرقم

  ٥١.٤  ٥٥  معلم  .١

  ٤٨.٦  ٥٢  ديرم  .٢

  %١٠٠  ١٠٧  المجموع
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  .يوضح عينة الدراسة حسب متغير جنس المعلم ):٢(جدول 

  النسبة  العدد  الجنس  الرقم

  ٤٧.٣  ٢٦  ذآر  .١

  ٥٢.٧  ٢٩  أنثى  .٢

  %١٠٠  ٥٥  المجموع

  .يوضح عينة الدراسة تبعا لمتغير خبرة المعلم ):٣(جدول 

  النسبة  العدد  مستوى الخبرة  الرقم

١٢.٧  ٧  ٢-١  .١  

٣٤.٥  ١٩  ٤-٣  .٢  

  ٥٢.٧  ٢٩  سنوات ٥أآثر من   .٣

  %١٠٠  ٥٥  المجموع

  .يوضح عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم ):٤(جدول 

  النسبة  العدد  المؤهل العلمي  الرقم

  ٦٥.٥  ٣٦  بكالوريوس  .١

  ٣٤.٥  ١٩  دبلوم عالي  .٢

  %١٠٠  ٥٥  المجموع

  .لمتغير الدورات التي التحق بها المعلميوضح عينة الدراسة تبعا  ):٥(جدول 

  النسبة  العدد  عدد الدورات  الرقم

٣٠.٩  ١٧  ٢-١  .١  

٢٧.٣  ١٥  ٤-٣  .٢  

  ٤١.٨  ٢٣  دورات ٥أآثر من   .٣

  %١٠٠  ٥٥  المجموع
  



  ٣٣٣ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد موسى

  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أداة الدراسة

يقا             و الموس ا معلم ي التحق به ة الت دورات التدريبي ر ال اس أث تبانة لقي قام الباحث بتصميم اس
دراء مدارسهم        على تطوير م ة نظر م ة نظرهم ومن وجه وتكونت   ،هاراتهم وأساليبهم من وجه

ة من  ي صورتها النهائي تبانة ف ي ) ٢٥(اإلس دورات الت ون خالل ال ه المعلم ا تعلم رة تعكس م فق
  :التحقوا بها والتي تمثلت في المجاالت االتية

 ٩-١(العزف وطرق تدريسه، وتمثل في الفقرات : المجال األول.(  

 ١٥-١٠(تطوير الصوت والغناء، وتمثل في الفقرات : ل الثانيالمجا.(  

 ٢٠ – ١٦(التربية الموسيقية وأساليب تدريسها، وتمثلت في الفقرات : المجال الثالث.(  

 ٢٥ – ٢١(، وتمثلت في الفقرات الدراماالتواصل من خالل الموسيقا و: المجال الرابع.(  

  : نا باإلضافة إلى اإلجابة عن سؤالين مفتوحين آا

 اذآر أهم ثالث مشاآل واجهتك خالل الدورات ؟ .١
 اذآر أهم ثالثة مجاالت وأنشطة ودورات تحتاج إليها ؟ .٢

 
  صدق االستبانة

وى      التحقق من صدق المحت تبانة حيث عرضت    ) Content Validity(قام الباحث ب لالس
راء  دد من الخب ى ع ائج الدراسة االستطالعية عل ق نت ديلها وف د تع تبانة بع ي االس والمختصين ف

  : مجالي التربية والتربية الموسيقية في جامعة النجاح الوطنية، وقد طلب من المحكمين
 .تقدير مدى وضوح آل فقرة من فقرات االستبانة من حيث لغتها ومعناها ووضوحها .١
 .إجراء تعديل أو حذف أو إضافة ما يرونه مناسبا على فقرات اإلستبانة .٢
 .قياس ما وضعت لقياسهتقدير مدى شمولية الفقرات ل .٣

 

  ثبات االستبانة

ان معامل    قام الباحث بالتحقق من ثبات االستبانة من خالل استخدام معامل ألفا لكرونباخ وآ
  . يوضح معامل ثبات المجاالت األربع واألداة آكل) ٦(جدول رقم و) ٠.٩٦(الثبات الكلي 
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  :)٦(جدول 

  معامل الثبات  المجاالت

  ٠.٩١  المجال األول

  ٠.٩٢  مجال الثانيال

  ٠.٨٧  المجال الثالث

  ٠.٩٠  المجال الرابع

  ٠.٩٦  الثبات الكلي
  

  إجراءات الدراسة

ى       عى إل ي س داف الت ي ضوء األه ة ف ذ الدراس ة لتنفي راءات التالي اذ االج ام الباحث باتخ ق
  :تحقيقها

ة    .١ ة الدراس ى عين تبانة عل ت االس دراء (وزع ين وم هر   ) معلم ن ش ي األول م ك ف ان ذل وآ
ي د ام الدراس مبر للع تحقها   ٢٠٠٧يس ي تس ة الت تبانة األهمي وا االس نهم أن يول ب م وطل

 .واإلجابة عن فقراتها بدقة
 .تم تفريغ ثم تحليل استجابات العينة بواسطة الحاسوب وفقا لتصميم البحث ومتغيراته .٢
امج االحصائي    .٣ تخدام البرن وب باس ي الحاس ائية ف ات االحص ت البيان ك  )SPSS(حلل وذل

 .راء المعالجات االحصائية الوصفية والتحليلية وفقا ألسئلة البحثالج
 

  عرض النتائج ومناقشتها

ك لحساب          ارة وذل ائج بإستخدام اإلحصاء الوصفي ت لإلجابة عن أسئلة الدراسة، حللت النت
ة المدروسة، واالحصاء        راد العين ة الداء أف المتوسط العام واالنحرافات المعيارية والنسب المئوي

اين األحادي        الت ل التب ارة أخرى باستخدام تحلي ي ت ار ت  )One Way ANOVA(حليل ، واختب
)T- Test (واختبار شيفيه للمقارنات البعدية.  
  

  نتائج الدراسة و مناقشتها
  

  متعلقة بالسؤال األول و مناقشتهاعرض النتائج ال

اق           يقا من خالل التح و الموس ا معلم ي تلقاه ة الت دورات التدريبي ر ال ى   ما أث هم بالمشروع عل
  أدائهم ؟
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ا         س فقراته ي تعك تبانة الت ى االس ة عل ة المدروس راد العين ام ألداء أف ط الع ح المتوس يوض
بوا    م اآتس دورات أنه اقهم بال ن خالل التح يقا م و الموس بها معلم ي اآتس اليب الت ارات واألس المه

تبا  دمهارات وأساليب جدي ى االس نقطة من   ) ٣.٧٠(نة ة بدرجة عالية، حيث بلغ متوسط أدائهم عل
بة   اط أي بنس غ الخمس نق ى يبل د أعل ى  %)  ٧٤(ح ات االحصائية انظر إل ن المعلوم د م وللمزي

  ).٧(الجدول رقم 

ة         :  )٧(جدول  رات األداة مرتب ة لفق ات المعياري ة واالنحراف يوضح المتوسطات و النسب المئوي
  .تنازليًا

 المتوسط  الفقرة  الرقم
النسبة 
  المئوية

االنحراف 
  عياريالم

ة    ١٠ ية بطريق يد المدرس اني و األناش دم األع أق
  أفضل

٠.٧٩  ٧٨.٠  ٣.٩٠  

يقية       ٢ ات الموس وين الجوق ي تك درة ف ك ق أمتل
  أفضل مما سبق

٠.٨٥  ٧٧.٢  ٣.٨٦  

اعي    ١٥ تعلمت خبرات جديدة في مجال الغناء الجم
  )الكورال(

٠.٨٦  ٧٧.٠  ٣.٨٥  

لوب     ١٦ ية بأس يد المدرس اني واألناش أعرض األغ
  جديد

٠.٨٩  ٧٧.٠  ٣.٨٥  

ال      ٢١ ق االتص ي تحقي دورات ف اعدتني ال س
  والتواصل من خالل الموسيقا

٠.٨٥  ٧٦.٢  ٣.٨١  

اء        ١١ ة الغن دورات آيفي الل ال ن خ ت م تعلم
  الموسيقي السليم

٠.٨٩  ٧٥.٤  ٣.٧٧  

اني       ٥ زف األغ د ع لوبي عن ن أس عر بتحس أش
  واألناشيد المدرسية بعد االلتحاق في الدورات

٠.٨١  ٧٤.٨  ٣.٧٤  

  ٠.٩٤  ٧٤.٦  ٣.٧٣  تعلمت خبرات جديدة في مجال الغناء  ١٤
ذوق      ١٨ دريس الت د ت ي عن ن أدائ عر بتحس أش

ذي   دريب ال د الت يقي بع تماع الموس واالس
  .اآتسبته

٠.٨٨  ٧٤.٠  ٣.٧٠  

ارف و    ١٩ ين المع ربط ب ي ال دورات ف اعدتني ال س
  المهارات الموسيقية من خالل الحصة الشاملة

٠.٨٠  ٧٤.٠  ٣.٧٠  

  ٠.٨٢  ٧٣.٨  ٣.٦٩  أشعر بتحسن قدراتي في تقديم الحصة الشاملة  ٢٠
ارات في      ٢٢ يعود الفضل للدورات في اآتساب مه

  آيفية توظيف الجسم موسيقيًا
٠.٩٠  ٧٣.٦  ٣.٦٨  
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  )٧(تابع جدول رقم ... 

 المتوسط  الفقرة  الرقم
النسبة 
  المئوية

االنحراف 
  المعياري

ق المن    ١٧ ى تطبي درتي عل دورات ق ورت ال اج ط ه
  الموسيقي الفلسطيني

٠.٩٦  ٧٣.٤  ٣.٦٧  

  ٠.٩٦  ٧٢.٨  ٣.٦٤  تعلمت خبرات متنوعة في مجال اإليقاع  ٢٣

د    ٣ ة بع يقى اآللي ى أداء الموس درتي عل تحسنت ق
  المشارآة في الدورات

٠.٩٤  ٧٢.٤  ٣.٦٢  

اعي   ٦ زف اإليق ي الع ة ف ا متنوع بت طرق اآتس
  )الباند(

٠.٩٢  ٧١.٨  ٣.٥٩  

ي في     ١٣ د     أحس أن خبرت مجال تطوير الصوت ق
  تعدلت لألحسن بعد اآمال الدورات

٠.٩٩  ٧١.٦  ٣.٥٨  

زف       ٤ رق الع وين ف ي تك اراتي ف ورت مه تط
  )الباند(اإليقاعي 

٠.٨٧  ٧١.٤  ٣.٥٧  

أصبحت أعرض النشيد عرضًا متكامًال عزفا و   ١٢
  غناًء بسهولة و يسر بعد االلتحاق بالدورات

٠.٩٥  ٧١.٤  ٣.٥٧  

اراتي ف    ١ أن مه عر ب ة  أش ى اآلل زف عل ي الع
  الموسيقية قد تحسنت

١.٠٠  ٧٠.٦  ٣.٥٣  

ع         ٩ ل م ى التعام ادرًا عل بحت ق أني أص عر ب أش
  النوتة الموسيقية بعد الدورات بدرجة

٠.٩٨  ٧٠.٤  ٣.٥٢  

ط        ٢٥ ال رب ي مج دة ف ارات جدي بت مه اآتس
  الموسيقى مع الدراما

٠.٨٩  ٦٩.٢  ٣.٤٦  

زف   ٧ ة لع وين فرق ي تك عوبة ف د ص ال أج
  ى العربيةالموسيق

١.١٠  ٦٩.٠  ٣.٤٥  

يقية      ٢٤ ال موس اج أعم ارات انت بت مه اآتس
  .ودرامية

٠.٩٥  ٦٨.٤  ٣.٤٢  

أس       ٨ يقية ال ب دورات بمقطوعات موس زودتني ال
  بها

٠.٩٧  ٦٦.٦  ٣.٣٣  

  ٠.٧٤  ٧٤.٠  ٣.٧٠  األداة آكل

ن خ  دة م اليب جدي ارات وأس بوا مه د اآتس يقا ق ي الموس ائج أن معلم ت النت اقهم بين الل التح
  :، وقد يرجع ذلك إلى عدة عوامل يمكن أن يكون منهابالدورات التدريبية
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 .المستوى الالئق من الكفايات األآاديمية التي تمتع بها بعض المدربين .١
 .لموسيقا وانتماؤهم لمهنة التعليمارتباط معلمي ا .٢
 .حاجة المعلمين لمثل هذه الدورات والتي تنعكس ايجابيا على أدائهم .٣

ة   ذه النتيج ر   وه ة ليب ق ودراس ر     و ،)Leeper 1966(تتف اين وبيك ن بالنت ل م ة آ دراس
)Ballantyne & Packer, 2004( ،   ودراسة آوتيت)Cutiette, 2007 (   ودراسة فورست
)Forest, 1995 (         ة ه فرصة لمتابع وفر ل يقا وأن ت م الموس التي خلصت إلى ضرورة اعداد معل

  .التدريب
  

  ي و مناقشتهاتعلقة بالسؤال الثانعرض النتائج الم

  األدنى ؟%  ٢٠األعلى والفقرات التي نالت نسبة % ٨٠ما الفقرات التي نالت نسبة 

تبانة أن    رات االس لقد دلت النتائج المتعلقة بمتوسط أداء معلمي الموسيقا على آل فقرة من فق
  : األعلى آانت% ٨٠الفقرات التي نالت نسبة 

 %).٧٨( ريقة أفضلم األغاني واألناشيد بطأقد) ١٠(الفقرة رقم  .١
 %).٧٧.٢(أمتلك قدرة في تكوين الجوقات الموسيقية أفضل مما سبق ) ٢(الفقرة رقم  .٢
 %).٧٧) (الكورال (تعلمت خبرات جديدة في مجال الغناء الجماعي ) ١٥(الفقرة رقم  .٣
 %).٧٧(أعرض األغاني و األناشيد الموسيقية بأسلوب جديد ) ١٦(الفقرة رقم  .٤
م .٥ رة رق اعد) ٢١( الفق يقا  س ن خالل الموس ق االتصال و التواصل م ي تحقي دورات ف تني ال

)٧٦.٢.(% 

اقي    ) ١٥-١٠( ويالحظ مما سبق أنها تحتوي على فقرتين من المجال الثاني ا توزعت ب بينم
بوا            .الفقرات فقرة لكل مجال   د اآتس دارس ق يقا في الم ى أن معلمي الموس ذه النتيجة عل دلل ه وت

وين      ي تك دة ف ارات جدي بوا مه ة أفضل، واآتس ديمها بطريق اني وتق دة لعرض األغ ق جدي طرائ
  .الجوقات الموسيقية، ومهارات جديدة لتحقيق االتصال والتواصل من خالل الموسيقا

  :نى آانت األد% ٢٠في حين أن الفقرات التي نالت نسبة 

 .%)٦٦.٦(زودتني الدورات بمقطوعات موسيقية ال بأس بها ) ٨(الفقرة رقم  .١
 .)%٦٨.٤(درامية بت مهارات انتاج أعمال موسيقية واآتس) ٢٤(الفقرة رقم  .٢
 .%)٦٩(ال أجد صعوبة في تكوين فرقة لعزف الموسيقا العربية ) ٧(الفقرة رقم  .٣
 .%)٦٩.٢(ل ربط الموسيقا مع الدراما أآتسب مهارات جديدة في مجا) ٢٥(الفقرة رقم  .٤
  .%)٧٠.٤(أشعر بأنني أصبحت قادرا على التعامل مع النوتة الموسيقية ) ٩(الفقرة رقم  .٥

اقي    ) ٩ – ٧ – ٨(من المالحظ أنها تعكس في معظمها المجال األول فقرات  ا عكست ب بينم
  ).٢٥-٢٤(الفقرات المجال الرابع فقرات رقم 
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ى حصيلة ال     وهذا إن دل على شئ أنما  دارس بحاجة إل يدل على أن معلمي الموسيقا في الم
تهم      دمها المعلمون لطلب دة يق يقية جدي ين      ، بأس بها من مقطوعات موس ى حاجة المعلم ذلك إل و آ

ذلك حاجة           ة أفضل، وآ امهم بطريق ى أداء مه إلى منهاج موسيقي فلسطيني مناسب يساعدهم عل
  .في مجال ربط الموسيقا مع الدرامايدة المعلمين لدورات أخرى تكسبهم مهارات جد

  
  علقة بالسؤال الثالث و مناقشتهاعرض النتائج المت

  هل توجد فروق ذات داللة احصائية ألداء المعلمين بين مجاالت االستبانة األربع ؟

  .يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمجاالت واألداة آكل) ٨(وجدول رقم 

  : )٨(جدول 

  االنحراف المعياري  متوسطال  المجاالت

  ٠.٧٤  ٣.٥٨  المجال األول

  ٠.٧٧٨  ٣.٧٣  المجال الثاني

  ٠.٧١٣  ٣.٧٢  المجال الثالث

  ٠.٧٨٤  ٣.٦٠  المجال الرابع

  ٠.٧٤٧  ٣.٧٠  األداة آكل

روق ذات       ين المجاالت وجود ف ررة ب آما وتظهر نتائج تحليل التباين للقياسات البعدية المتك
م    )٠.٠٥=  α( داللة احصائية على مستوى بين مجاالت األداة األربعة وهذا يظهر في جدول رق

)٩(.  

  ):  ٩(جدول 

قيمة ولكس 
  المبدا

 Fقيمة   درجات حرية المقام درجات حرية البسط
مستوى 
  الداللة

٠.٠٠٠٠٠١ ٧.٧٢٩  ١٠٤  ٣  ٠.٨١٨  

أظهر أن  للمقارنات البعدية والذي ) Sidak(ولتحديد مكان الداللة تم استخدام اختبار سيداك 
وآذلك لصالح المجال الثالث    ،هناك فروقا دالة احصائيا لصالح المجال الثاني على المجال األول

  ).١٠(ويتضح ذلك من الجدول رقم  ،على المجال االول



  ٣٣٩ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد موسى

  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نتائج اختبار سيداك للمقارنات البعدية لمجاالت األداة األربع:  )١٠(جدول 

  ٤  ٣  ٢  ١  المجال

٠.٠١٩٠  *- ٠.١٣٨  *- ٠.١٤٥    ١ -  

٠١٣٤  ٠.٠١٦      ٢  

٠.١١٨        ٣  

٤          

يم العزف         دورات خاصة لتعل ين ل ى حاجة المعلم ائج إل ى ان      ،وتدل النت ك إل ود ذل ا يع وربم
ة    ،الدورات التي التحق بها المعلمون آانت مكثفة ائج ايجابي ومثل هذه الدورات ممكن أن تظهر نت
ى      بينما ي. في مجالي تطوير الصوت، والتربية الموسيقية ر حت رات أآب ى فت حتاج مجال العزف إل

ع    يقا     (يتمكن المعلمون من اآتساب مهارات عزفية، بينما المجال الراب التواصل من خالل الموس
ى          ) والدراما ر حت دورات أآث م بحاجة ل دورات وه ين بال ين الملتحق فهو مجال جديد لمعظم المعلم

  .لدرامايتمكنوا من اآتساب مهارات التواصل من خالل الموسيقا وا
  

  تعلقة بالسؤال الرابع و مناقشتهاعرض النتائج الم

  هل توجد فروق دالة احصائيا بين استجابات المعلمين ومدراء مدارسهم ؟

روق ذات  ) Independent Samples Test) (ت(أظهرت نتائج اختبار  عن عدم وجود ف
  )١١(جدول رقم داللة احصائية بين استجابات المعلمين ومدراء مدارسهم وهذا يتضح من 

  .لداللة الفروق تبعا لمتغير الوظيفة) ت(نتائج اختبار  :)١١(جدول 

  المتوسط  العدد  الوظيفة
االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  ٠.٤٦٢  ٠.٧٣٩  ١٠٥  ٠.٧٤  ٣.٧٠  ٥٥  معلم

        ٠.٦٣  ٣.٦٠  ٥٢  مدير

ا  ) ٣.٧٠(تجاباتهم على األداة آكل  وهذه النتائج لصالح المعلمين حيث أظهر متوسط اس بينم
دراء    ) ٣.٦٠(آان متوسط استجابات مدراء مدارسهم  يقا والم وهذه النتيجة تفيد بأن معلمي الموس

وير        ي تط يس ف كل رئ اهم بش ون س اه المعلم ذي تلق دريب ال أن الت ة ب ة تام ى قناع رفين عل المش
ر    وا خب م وظف ين، وأنه دراتهم آمعلم اليبهم وق اتهم وأس ة  معلوم ي عملي دة ف يقية الجدي اتهم الموس
ل وجولت           ذه النتيجة تتفق ودراسة آل من أبري يم، وه ، والتي  )Abril & Gault,2007(التعل

  .بينت بأن المعلمين بحاجة لدعم مدراء مدارسهم
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  تهاعرض النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس و مناقش

  جنس ؟هل توجد فروق دالة احصائيا بين المعلمين تعزى لمتغير ال

ين تعزى         ) ت(أظهرت نتائج اختبار  ين استجابات المعلم ة احصائيا ب روق دال عدم وجود ف
  ).١٢(وهذا يتضح من جدول رقم ) أنثى  –ذآر ( لمتغير الجنس 

  .لداللة الفروق تبعا لمتغير الجنس) ت(نتائج اختبار :  )١٢(جدول 

  المتوسط  العدد  الجنس
االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  )ت( قيمة
مستوى 
  الداللة

  ٠.٤٣٧  ٠.٧٨٢  ٥٣  ٠.٩١  ٣.٧٨  ٢٦  ذآر
        ٠.٥٧  ٣.٦٢  ٢٩  أنثى

بينما آان متوسط المعلمات   ) ٣.٧٨(يظهر الجدول السابق أن متوسط المعلمين الذآور آان 
ذا إن دل  ) ٣.٦٢( وعلى الرغم من وجود فرق بسيط لصالح الذآور إال أنه غير دال إحصائيا، وه

دل ع  تفادة من ال        على شئ إنما ي ى االس ين وحرصهم عل ة المعلم ى جدي رغم من    ل ى ال دورات عل
ذه          اختالف جنسهم ه ه ا تقدم تفادة مم ين من الجنسين استطاعوا االس ، أو بعبارة أخرى أن المعلم

  .الدورات بشكل متقارب جدا
  

  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال السادس و مناقشتها

  ين تعزى لمتغير الخبرة ؟هل توجد فروق دالة احصائيا بين المعلم

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفئات الخبرة الثالث ) ١٣(يظهر جدول رقم 

  .المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفئات الخبرة الثالث  :)١٣(جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  سنوات الخبرة

٠.٨٠  ٣.٢٨  ١٧  ٢-١  

٠.٤٨  ٣.٦٠  ١٩  ٤-٣  

  ٠.٨٤  ٣.٨٧  ٢٩  اتسنو ٥أآثر من 

  ٠.٧٤  ٣.٧٠  ٥٥  المجموع

اين األحادي    ل التب ار تحلي ائج اختب ا وتظهر نت دم وجود ) One Way ANOVA(آم ع
  .يوضح ذلك) ١٤(وجدول رقم  ،فروق ذات داللة احصائيا تعزى لمتغير الخبرة



  ٣٤١ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد موسى

  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لداللة الفروق تبعا لمتغير الخبرة) ت(نتائج اختبار   :)١٤(جدول 

موع مج  مصدر التباين
  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

مستوى   قيمة ف
  الداللة

  ٠.١٣٣  ٢.١٠٢  ١.١٢٩  ٢  ٢.٢٥٨  بين المجموعات

      ٠.٥٣٧  ٥٢  ٢٧.٩٣٣  داخل المجموعات

        ٥٤  ٣٠.١٩١  المجموع

ثالث  رة ال ات الخب ة المتوسطات لفئ م [من خالل مقارن ي  ])١٣(جدول رق اوت ف د تف يوج
ة   ،)٣.٢٨(ى المتوسطات الفئة األول ة   ) ٣.٦٠(الفئة الثاني ة الثالث ة    ) ٣.٨٧(والفئ وهو لصالح الفئ

ائيا       ر دال احص رق غي نوات إال أن الف س س ن خم ر م ة أآث ى ان     ،الثالث دلل عل ة ت ذه النتيج وه
المعلمين على الرغم من اختالف فئات خبراتهم إال انهم بحاجة لدورات لصقل مهاراتهم ودورات 

  .والتقنيات الحديثة في مجال تخصصهمتزودهم بآخر االساليب 
والتي  ) Rouloston,& others, 2005(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة رولستون وآخرين 
  .دلت على ألن خبرات العلمين في السنة األولى صعبة

  
  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتها

  لمؤهل األآاديمي ؟هل توجد فروق دالة احصائيا بين المعلمين تعزى لمتغير ا
ار   ذين          ) ت(أظهرت نتائج اختب ين ال ين استجابات المعلم ة احصائيا ب روق دال عدم وجود ف

ر المؤهل العلمي  دورات تعزى لمتغي وا بال الوريوس (التحق الي –بك وم ع ن ) دبل ذا يتضح م وه
  ). ١٥(جدول رقم 

  .علميلداللة الفروق تبعا لمتغيرالمؤهل ال) ت(نتائج اختبار   :)١٥(جدول 

المؤهل 
  العلمي

االنحراف   المتوسط  العدد
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

  ٠.١٢٤  ١.٥٦٣  ٥٣  ٠.٨٣  ٣.٨١  ٣٦ بكالوريوس

        ٠.٤٩  ٣.٤٨  ١٩ دبلوم عالي

الوريوس  ون درجة البك ذين يحمل ين ال ين المعلم ة المتوسطات ب ) ٣.٨١(ومن خالل مقارن
ذين      ) ٣.٤٨(رجة الدبلوم العالي والمعلمين الذين يحملون د ين ال رق لصالح المعلم يتضح وجود ف

  .يحملون درجة البكالوريوس ولكن هذا الفرق ليس له داللة احصائية
وهذه النتيجة تفيد بأن معلمي الموسيقا على اختالف مؤهلهم العلمي عندهم ميل لمهنة التعليم 

ائج دراسة رول     )Rouloston, & others, 2005(ستون وآخرين   بقدر متساو، وهذه النتيجة تتفق مع نت
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ي   ة جروس ذلك دراس ة، وآ و المهن ين نح ة للمعلم ود اندفاعي ى وج ا إل ت نتائجه ي خلص والت
)Grossi, 2006 (والتي خلصت لضرورة فتح عدة مجاالت لعمل مدرسي الموسيقا.  

  
  ومناقشتها: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن

ائ     ة احص روق دال د ف ل توج ا       ه ي تلقاه دورات الت دد ال ر ع زى لمتغي ين تع ين المعلم يا ب
  المعلمون ؟

  .المتوسطات واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغير عدد الدورات ) ١٦(يظهر جدول رقم 

  .المتوسطات و االنحرافات المعيارية تبعا لمتغير عدد الدورات:  )١٦(جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  عدد الدورات

٠.٨١  ٣.٤٠  ١٧  ٢-١  

٠.٥٩  ٣.٦٧  ١٥  ٤-٣  

  ٠.٧٣  ٣.٩٤  ٢٣  دورات ٥أآثر من 

  ٠.٧٤  ٣.٧٠  ٥٥  المجموع

اين األحادي    ل التب ار تحلي ائج اختب ا ويظهر نت دم وجود ) One Way ANOVA(آم ع
ذا              ا المعلمون وه ي تلقاه دورات الت ر عدد ال ألداة آكل تعزى لمتغي ة احصائية ل روق ذات دالل ف

  ) .١٧(م يتضح من جدول رق

  .لداللة الفروق تبعا لمتغير عدد الدورات) ت(نتائج اختبار   :)١٧(جدول 

  مصدر التباين  المجاالت
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  قيمة ف

مستوى 
  الداللة

  *٠.٠٣  ٣.٧٥٤  ١.٨٩٣  ٢  ٣.٧٨٦  بين المجموعات  األول

      ٠.٥٠٤  ٥٢  ٢٦.٢١٩  داخل المجموعات

        ٥٤  ٣٠.٠٠٥  المجموع

  ٠.٥٧١  ٠.٥٦٧  ٠.٤٤٢  ٢  ٠.٨٨٣  بين المجموعات  الثاني

      ٠.٧٧٩  ٥٢  ٤٠.٥٢٦  داخل المجموعات

        ٥٤  ٤١.٤٠٩  المجموع
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  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين  المجاالت
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  قيمة ف

مستوى 
  الداللة

  *٠.٠١٥  ٤.٥٦٧  ٢.٤٢٧  ٢  ٤.٨٥٤  بين المجموعات  الثالث

      ٠.٥٣١  ٥٢  ٢٧.٦٣٤  داخل المجموعات

        ٥٤  ٣٢.٤٨٧  المجموع

  ٠.١٣٧  ٢.٠٦٢  ١.٣٤٧  ٢  ٢.٦٩٠  بين المجموعات  الرابع

      ٠.٦٥٣  ٥٢  ٣٣.٩٧٤  داخل المجموعات

        ٥٤  ٣٦.٦٦٩  المجموع

  ٠.٠٧٦  ٢.٧٠٨  ١.٤٢٤  ٢  ٢.٨٤٨  بين المجموعات  األداة آكل

      ٠.٥٢٦  ٥٢  ٢٧.٣٤٣  داخل المجموعات

        ٥٤  ٣٠.١٩١  المجموع

ين            ائيا ب ة احص ا دال ر فروق ه أظه ل و لكن ألداة آك روق ل ود ف دم وج ن ع رغم م ى ال عل
ة  ة احصائية في الم         ، المجاالت األربع روق ذات دالل ى وجود ف ائج إل جال األول  حيث تشير النت

ى  ) خمس دورات فأعلى(لصالح الفئة الثالثة  ائج     دورة و) ٢-١(على الفئة األول ذا يتضح من نت ه
  ).١٨(اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، انظر للجدول رقم 

  .نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للمجال األول:  )١٨(جدول 

  فأآثر ٥  ٤-٣  ٢-١  الدورات

٠.٦٢٢٣  - ٠.٣٥٦    ٢-١ -*  

٠.٢٦٦٣      ٤-٣  

        فأآثر ٥

ة الثال      ة  وآذلك في المجال الثالث لصالح الفئ اآثر  ٥(ث ى    ) دورات ف ة األول ى الفئ ) ٢-١(عل
  )١٩(دورة وهذا يتضح من نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية انظر للجدول رقم 
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  .نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للمجال الثالث : )١٩(جدول 

  فأآثر ٥  ٤-٣  ٢-١  الدورات

٠.٧٠١٨  - ٠.٣٤٥٤    ٢-١ -*  

٠.٣٥٨٣      ٤-٣  

        فأآثر ٥

ر إيجابي           ا أث ا المعلمون ممكن أن يكون له ي يتلقاه دورات الت وهذه النتيجة تفيد بأن عدد ال
  . على أدائهم وعلى المهارات واألساليب التي يكتسبونها من خالل التحاقهم بمثل هذه الدورات

  : أما بالنسبة لإلجابة عن األسئلة المفتوحة فكانت على النحو التالي
  :ال األولبالنسبة للسؤ  :أوال

  ما أهم ثالث مشاآل واجهها المعلم خالل الدورات آانت: 
 %٢٥.٤عدم آفاية الفترة الزمنية للدورات نالت  .١
 %١٨.٧بعد المكان الذي تعقد فيه الدورات نالت  .٢
 %١٨.١نالت ) خبراتهم متواضعة(ضعف بعض المدربين المحليين  .٣

 كانت أما بالنسبة ألهم ثالث مشاآل يواجهها مدراء المدارس ف: 
 %.٤٤.٢المشاآل المترتبة على غياب المدرس، وحصلت على نسبة  .١
 %.٢٦.٩نقص األدوات واآلالت الموسيقية، وحصلت على نسبة  .٢
اب، وحصلت     .٣ عدم تمكن المعلم من اتمام الخطة المدرسية الموضوعة نتيجة الغي

 %.١٧.٣على نسبة 

  بالنسبة للسؤال الثاني  :ثانيًا

 فكانت ،لمعلم االلتحاق بها ويشعر بأنه بحاجة إليهاأما أهم ثالث دورات يفضل ا: 
 %.٥٦.٣العزف، وحصلت على نسبة  .١
 %.٢٥.٤االيقاع والعزف االيقاعي، وحصلت على نسبة  .٢
 %.١٤.٥الصولفيج، وحصلت على نسبة  .٣

 فكانت ، أما أهم ثالث دورات يفضل مدراء المدارس معلميهم االلتحاق بها: 
 %.٣٨.٤العزف، وحصلت على نسبة  .١
 %.٢١.١بط الموسيقا بالدراما، وحصلت على نسبة ر .٢
 %.١٥.٣، وحصلت على نسبة آورال وقيادة الجوقات .٣
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  التوصــيات

ة          .١ اليب الحديث ى األس م عل يقا وإطالعه ي الموس دورات لمعلم ن ال د م د المزي رورة عق ض
ات       ى التقني دريبهم عل ال وت ذا المج ي ه دث ف ذي ح وجي ال ور التكنول ن التط تفادة م واالس

 . ديثةالح
وفير    .٢ زيادة االهتمام بالموسيقا في المنهاج المدرسي من خالل توفير معلمين متخصصين وت

 .اآلالت الموسيقية وقاعات التدريب
ذلك        .٣ ة أفضل، وآ ه بطريق ى أداء مهام حاجة المعلم إلى منهاج موسيقي فلسطيني يساعده عل

ط   دراما،    حاجة المعلمين لدورات أخرى تكسبهم مهارات جديدة في مجال رب يقا مع ال الموس
ا          دورات حيث التحق به ذه ال وا به م يلتحق ذين ل % ٥٠وعقد دورات جديدة لباقي المعلمين ال

  .منهم بها فقط
  .عقد دورات للعزف على االالت في العطلة الصيفية حتى تؤتي نتائج أفضل .٤
يقا           .٥ م موس ا معل ي به دارس الت دراء الم ام لم كل ع يقية بش ة الموس ي التربي د دورات ف  عق

ي     افي والعلم تواهم الثق ع مس اتهم ورف ديث معلوم د لتح و جدي ا ه ل م متخصص تتضمن آ
 .والفني حتى يتمكنوا من تقييم أداء مدرسيهم على الوجه األمثل

اءة      .٦ ع آف ى رف اعد عل ي تس ة والت اريع الداعم ة والمش طة التربوي ي باألنش ى الرق ل عل العم
 .آافة المحافظات وذلك عن طريق إنشاء مراآز للموسيقا في. المعلمين

ين من     .٧ ع المعلم إجراء المزيد من الدورات التدريبية ولفترات زمنية مناسبة حتى يتمكن جمي
ة            ى آاف دورات عل اد ال اآن انعق ع أم ل، وتوزي ه األمث ى الوج دورات عل ن ال تفادة م االس

ل والتأآد من نق) محليين وأجانب(محافظات الضفة الغربية، آذلك االستعانة بمدرسين أآفاء 
 .الخبرات التي اآتسبها المعلم لطلبته بالصورة الصحيحة

د        .٨ ذه الدراسة ق ائج ه ة، خصوصا وأن نت الترآيز على الجوانب العملية في الدورات التدريبي
 .بينت حاجة المعلمين للمزيد من الدورات في العزف 

ديم دو         .٩ دريب لالسهام في تق ة الت راء والمختصين بعملي بعض الخب رات ضرورة االستعانة ب
ًا ليسوا        م أساس ين ه ين المحلي المشروع المختلفة حيث أن بعض ممن يستعان بهم من المعلم
بمدربين وفقًا للمفهوم المعروف للتدريب مما قد يؤدي إلى تحويل عملية التدريب في بعض   

 .الدورات إلى مجرد محاضرة غير فعالة ال تحقق األهداف المرجوة منها 
دا  .١٠ دخل االع رف بم ا يع اع م اءات  اتب ى الكف ائم عل دريب الق   د والت

)Compentency – Based Teacher Education (   اءات ى الكف رف عل ي التع ف
 . التدريبية الالزمة لمعلمي الموسيقا عند رصد وتقديراالحتياجات التدريبية لهم

ذا أوصي      .١١ ة، ل ه المرحلي تؤآد نتائج الدراسة بأن مشروع تطوير معلمي الموسيقا يحقق أهداف
 .ل باقي المراحلبإآما
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  واألجنبية المراجع العربية

 دات       " .)٢٠٠٥( .إبراهيم الشافي ،إبراهيم ة والمعتق اءة المهني ا بالكف ة وعالقاته اءة الذاتي الكف
ة          ة العربي ين بالمملك ة المعلم الب آلي ين وط دى المعلم ية ل غوط النفس ة والض التربوي

 .جامعة الكويت .لميمجلس النشر الع .)٧٥(  ،المجلة التربوية ".السعودية
 ا   " .)١٩٨٩( .أحمد ،الخطيب ة ونماذجه ة  ،منهجية النظم في تجديد الحاجات التدريبي  .التربي

 .اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والفنون .)٨٩(
 المحتوى العلمي    " .)٢٠٠٠(. خليل إبراهيم ،شبر ين ب أثر ربط االعداد المهني للطلبة المعلم

 ،مجلس النشر العلمي   .)٥٤(١٤. المجلة التربوية ".في تحصيل تالميذهمللمناهج المدرسية 
 .جامعة الكويت

 ي  ،والسويدي .سيد أحمد ،شكري ا    " .)١٩٩٢( .وضحى عل ة وأولوياته االحتياطات التدريبي
ة     ". لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة بدولة قطر ة مرآز البحوث التربوي ة   .مجل جامع

 .  ١٣٣-٩٥ . قطر
 ي   ".غنية الطفل في المؤسسات التربويةأ" .)٢٠٠٠( .منى زريق ،الصايغ المهرجان األردن

 .وزارة الثقافة األردني  ،السادس ألغنية الطفل العربي
 ة ف ،الطراون لول .اخلي ليمان ،والش فوف    " .)٢٠٠٠( .س ي الص ة لمعلم ات التدريبي الحاج

ويين      ين والمشرفين الترب ة    الثالثة األولى من وجهة نظر المعلم دارس الحكومي ديري الم وم
ة  ".في إقليم الجنوب ادة البحث العلمي    .)٢(٢٧ ،مجلة دراسات للعلوم التربوي ة   ،عم الجامع

 ..األردنية
 ور د الغف ة يوسف ،العب ي " .)٢٠٠١( .فوزي ة ف ة المهني ويم والتنمي اس والتق دور مرآز القي

  .)١٩(السنة ) ٧٦( ،انيةالمجلة العربية للعلوم االنس ".تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس
 تقويم برنامج اعداد المعلم في بعض  . ")٢٠٠٦( .شافي فهد ،والمحبوب. منى أسعد ،يوسف

الب        ر الط ة نظ ن وجه ة م اءات المهني ي ضوء الكف ية ف ة األساس ة التربي تخصصات آلي
 .)٤٣(١٢ ،مجلة مستقبل التربية العربية. "المعلمين بدولة الكويت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  استبانة

  

  المحترم................   ...............ة /عزيزي المعلم

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

ا ي التحقت به ة الت ة والتدريبي دورات التأهيلي ر ال وم الباحث بدراسة حول أث من خالل  -يق
في   – ٢٠٠٧مشروع تطوير معلمي التربية الموسيقية في الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر  

  .ة وتحسين أدائك وطرق تدريسكتطوير مهاراتك وأساليبك العزفي

ي            اليب الت ارات واألس اس المه ة والتي تهدف لقي تبانة المرفق ولقياس ذلك أعد الباحث االس
ًا     ) ٢٥(وسوف تجد أمامك  ،اآتسبتها من خالل االلتحاق بهذه الدورات ل حكم ا يمث عبارة آل منه

ذه الع          ارة من ه ام آل عب بتها وأم ي اآتس اليب الت ارات واألس درج من    ب على المه اس م ارات مقي
  ) منخفضة جدًا -منخفضة -متوسطة -مرتفعة -مرتفعة جدًا: (خمس درجات هي

رة   أرجو االجابة عن العبارات جميعها دون ترك أي فقرة راجيًا إعطاء حكمًا واحدًا فقط للفق
  .الواحدة على الدرجة المناسبة 

  ولك جزيل الشكر

  الباحث

  

  :نطبق عليكضع دائرة حول الرمز الذي ي: أوًال

 .أنثى) ب(        .ذآر) أ(        :الجنس .١
 
 :عدد سنوات الخبرة في التدريس .٢

 .سنوات فأعلى ٥) ج(    .سنوات) ٤-٣( )ب(    .سنة) ٢-١( ) أ(
 
 .دبلوم عالي) ب(      .بكالوريوس) أ(    :المؤهل العلمي  .٣
 
 :الدورات التأهيلية التي التحقت بها منذ تعيينك  .٤

 .دورات فأعلى ٥) ج(   .دورات) ٤-٣( )ب(    .دورة) ٢-١( ) أ(
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ة في      :ثانيًا دارس الحكومي استبانة لقياس أثر الدورات التدريبية في تطوير معلمي الموسيقا في الم
  الغربية الضفة الغربية

  العبارات  الرقم
مرتفعة 
  جدًا

  منخفضة  متوسطة  مرتفعة
منخفضة 
  جدًا

أشعر بأن مهاراتي في العزف على اآللة   ١
  .الموسيقية قد تحسنت

          

متلك قدرة في تكوين الجوقات الموسيقية أ  ٢
  .أفضل مما سبق

          

تحسنت قدرتي على أداء الموسيقى اآللية   ٣
  .بعد المشارآة في الدورات

          

تطورت مهاراتي في تكوين فرق العزف   ٤
  ).الباند(اإليقاعي 

          

أشعر بتحسن أسلوبي عند عزف األغاني    ٥
في واألناشيد المدرسية بعد االلتحاق 

  .الدورات

          

اآتسبت طرقا متنوعة في العزف   ٦
  ).الباند(اإليقاعي 

          

ال أجد صعوبة في تكوين فرقة لعزف   ٧
  . الموسيقا العربية

          

زودتني الدورات بمقطوعات موسيقية ال   ٨
  . بأس بها

          

أشعر بأني أصبحت قادرًا على التعامل   ٩
  .رجةمع النوتة الموسيقية بعد الدورات بد

          

أقدم األعاني و األناشيد المدرسية بطريقة   ١٠
  .أفضل

          

تعلمت من خالل الدورات آيفية الغناء   ١١
  .الموسيقي السليم

          

أصبحت أعرض النشيد عرضًا متكامًال   ١٢
عزفا و غناًء بسهولة و يسر بعد االلتحاق 

  .بالدورات

          

أحس أن خبرتي في مجال تطوير   ١٣
تعدلت لألحسن بعد اآمال  الصوت قد
  .الدورات

          

            .تعلمت خبرات جديدة في مجال الغناء  ١٤

تعلمت خبرات جديدة في مجال الغناء   ١٥
  ).الكورال(الجماعي 

          

أعرض األغاني واألناشيد المدرسية   ١٦
  .بأسلوب جديد

          

طورت الدورات قدرتي على تطبيق   ١٧
  .المنهاج الموسيقي الفلسطيني
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أشعر بتحسن أدائي عند تدريس التذوق   ١٨
واالستماع الموسيقي بعد التدريب الذي 

  .اآتسبته

          

ساعدتني الدورات في الربط بين   ١٩
المعارف و المهارات الموسيقية من 

  .خالل الحصة الشاملة

          

أشعر بتحسن قدراتي في تقديم الحصة   ٢٠
  .الشاملة

          

ي تحقيق االتصال ساعدتني الدورات ف  ٢١
  .والتواصل من خالل الموسيقا 

          

يعود الفضل للدورات في اآتساب   ٢٢
مهارات في آيفية توظيف الجسم موسيقيًا 

.  

          

            .تعلمت خبرات متنوعة في مجال اإليقاع  ٢٣

اآتسبت مهارات انتاج أعمال موسيقية   ٢٤
  . ودرامية

          

ربط اآتسبت مهارات جديدة في مجال   ٢٥
  الموسيقا مع الدراما

          

  
 اذآر أهم ثالث مشاآل واجهتك في هذه الدورات ؟  )١(  :ثالثًا
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ذه    )٢( اذآر أهم ثالثة من المجاالت واألنشطة التي ترى أنك بحاجة إليها ولم تكتسبها في ه
  الدورات ؟
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