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 : مستخمصال
ىدؼ ىذا البحث الى التعرؼ عمى فعالية إستراتيجية التعمـ لإلتقاف في تنمية بعض 

البحث عمى ميارات العزؼ عمى األكورديوف لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.اشتممت عينة 

( تمميذات مف تمميذة الصؼ األوؿ اإلعدادى حيث تـ تقسيـ عينة البحث إلى مجموعتيف 84)

استخدمت تمميذات ، ( تمميذة53ريبية عدد كؿ مجموعة )متساويتيف األولى ضابطة واألخرى تج

المجموعة الضابطة األسموب التقميدى . أما تمميذات المجموعة التجريبية استخدـ معيا 

تيجية التعمـ لإلتقاف .ومف أبرز النتائج التي تـ التوصؿ إلييا أف إستراتيجية التعمـ لإلتقاف إسترا

 أكثر فعالية فى تنمية بعض ميارات العزؼ عمى األكورديوف لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

 ميارات العزؼ -التعمـ لإلتقاف الكممات المفتاحية:
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Abstract : 

  
The objective of this research is to identify Effectiveness of the Mastery 

Learning Strategy in Developing some Playing Skills on Accordion  of 

First Year Intermediate Students.Included a sample of the study (62) 

students from the first year intermediate students - where the sample was 

divided into two equal first officer and the other the number of each 

experimental group (31) students.The control group used the method 

prescriptive. The experimental group used  mastery learning 

strategy.Among the findings that were reached to that  the mastery 

learning strategy more effective in Developing some Playing Skills on 

Accordion  of First Year Intermediate Students. 
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 يمديت 
 السويمساعدة تالميذىا عمى النمو  إلىتيدؼ التربية الحديثة عف طريؽ المدرسة 

 أنفسيـوروحانيا حتى يصبحوا مواطنيف صالحيف مسؤليف عف  ياوعقميا واجتماعيا وعاطف ياجسم
ووطنيـ ويتفيموا بيئاتيـ الطبيعية واالجتماعية والثقافية بكامؿ مسؤليتيا ويتحقؽ ذلؾ كمو مف 

.)احمد عبدالرحمف ، ارجياالتربوية داخؿ المدرسة وخ األنشطةخالؿ التعمـ وممارسة 
 (4232اسماعيؿ،

نفعاالت بما والموسيقى ىى لوف مف الواف التعبير االنسانى ، فييا يتـ التعبير عف اإل
فييا مف الرموز التعبيرية المتناسقة فى مقاطع معزوفة يحس بيا مرىؼ الحس ،كذلؾ تساىـ فى 

الكوف ،وتكويف صورة عف اى بمد التبادؿ الثقافى الحضارى بيف مختمؼ الشعوب عمى مستوى 
 (4227بالوقوؼ عمى نوع ومستوى موسيقاه.)ابراىيـ عباس نتو،

 األداء الموسيقية ذات الطابع الالمع،قوية التعبير فى اآلالتمف  آلةاألكورديوفوتعتبر 
الميمودية  األلحافتؤدى  أىمياأنياالمدرسية السباب كثيرة لعؿ  اآلالتالموسيقى،وىى مف اىـ 

لة بيانو متنقمة فضال عف انيا سيمة الحمؿ مف آ،اى انيا تعتبر أيضاصاحبات اليارمونية والم
 (344، ص;422 ، طارؽ السيد غندر(  )992،ص 4234،مكاف الخر. )ايناس كماؿ محمد

حقيا فى كؿ المدارس اذ يعتبروىا حصص  أخذت ف حصص التربية الموسيقية الأال إ
االستيتار مف قبؿ الطالب والمعمـ نفسو. ) ندى كماؿ  يوجداذ  خذ ليا اىميةأفراغ ،والقميؿ مف ي

 (4232سموـ،
التعمـ والتعامؿ مع الفروؽ الفردية بيف  إلتقافوقد ظيرت استراتيجيات مختمفة تصمح       

لما  اإلتقافالتعميـ لحاجات التالميذ حتى يصموا الى مستوى  إخضاعالمتعمميف،وذلؾ عف طريؽ 
ـ جيودا ضخمة مف ؿ ذيتعممونو، وقد ب يمكف مف خالليا وصوؿ  إستراتيجيةجؿ التوصؿ الى أبمو

 تقاف التعمـ(.بموـ إل إستراتيجيةعرفت باسـ) اإلتقافلى مستوى واحد مف إالمتعمميف 
 -يشكهت انبحث: 2- 1

وجودا واستخداما فى  أنيااآللةاألكثرحيث  التربوية الموسيقية أىماآلالتمف  آلةاألكورديوفتعد 
مف مكاف  ؿاالنتقاالمدارس المصرية لما ليا مف مميزات كثيرة )خفيفة الوزف،قوية التحمؿ،سيمة 

 الى قدرتيا عمى عزؼ االلحاف الميمودية واليارمونية(. باإلضافة ،ألخر
المدرسية مع وجود بعض الصعوبات  األناشيدانو يتعثر عمى التالميذ عزؼ  إال

عدـ عزؼ النشيد بشكؿ  إلىفى حركة المنفاخ،مما يؤدى  أوالتكنيكية سواء فى عزؼ الباصات 
 أشكاؿمتنوعة مف  أشكاؿمرضى ،ويرجع ذلؾ الشتماؿ مصاحبة النشيد)الباصات(عمى 

 ف التالفات المختمفة،نتقاالت السريعة بيالمصاحبة،مثؿ التالفات العمودية،والتالفات المفككة،واإل
 (;323ص ، 4232عسؿ، حعبد الفتا.)ليمى 
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وفى ضوء مما سبؽ يمكف تحديد مشكمة الدراسة فى وجود ضعؼ تدريسى وقصور فى 
 .اإلعدادي األوؿلدى تالميذ الصؼ  آلةاألكورديوفبعض الميارات العزفية عمى 

 -هدف انبحث :  3 – 1

فى تنمية  لإلتقافالتعمـ  إستراتيجيةثر استخداـ ألى قياس تـ تحديد ىدؼ البحث الحالىإ
 .اإلعدادي األوؿبعض ميارات العزؼ عمى االوكورديوف لدى تالميذ الصؼ 

 : بحثاسئمة ال
 االجابة عف االسئمة التالية: الحالييحاوؿ البحث 

 ؟اإلعداديما ميارات العزؼ عمى آلة األكورديوف الالزمة لدى تالميذ الصؼ األوؿ  -3
 ؟اإلعدادي األوؿاالوكورديوف لدى تالميذ الصؼ  آلةميارات العزؼ عمى  توافرما مدى  -4
 لةآالتعمـ لإلتقاف  في تنمية بعض ميارات العزؼ عمى  إستراتيجيةثر استخداـ أما  -5

 وكورديوف لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ؟األ
 :   بحثأهًيت ان

 آلةوتحسيف مستوى العزؼ عمى  العممية التعميمية، إثراءفي تمؾ الدراسة  أىميةتكمف 
 الفرديوكذلؾ قدرتيـ عمى العمؿ  اإلعدادي األوؿاالوكورديوف لدى بعض تالميذ الصؼ 

 اآلخريفيصبح لدييـ القدرة عمى التفاعؿ مع  وبالتاليبما يؤدى الى تنمية الثقة بالنفس  والجماعي
 بدرجة عالية.

 انبحث : يحدداث 4– 1
 د انًكبَيت:انحدو -1

بنات  اإلعداديةبمدرسة قنا  اإلعدادي األوؿالصؼ  مميذاتمجموعة مف ت اختيار تـ
 ،وتقسيميا الى مجموعتيف متكافئتيف )المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة(.

 انًحدد انزيُي: -2

بواقع حصتيف  42/6/4238الى    42/4/4238ا البحثفى الفترة مف  تـ تنفيذ تجربة ىذ
 إسبوعيا لمدة شيريف

 - اندراسبث انُظزيت: – 2
 ويمكف تقسيـ ىذه الدراسات إلى محاور وىى:  
 (825،ص2005)دراسة شريف عمى حمدى، 1-2

ىدفت تمؾ الدراسة الى تنمية قدرات مدرس التربية الموسيقية والطالب المعمـ بتمرينات 
كورديوف وقد اتبعت المنيج الوصفى مع لة األآتكنيكية عمى ضروب عربية لتحسيف العزؼ عمى 

اجراء دراسة استطالعية وقد اسفرت النتائج لتوصؿ الباحث الى ابتكار عشرة تماريف تكنيكية 



 أثر اسحراجيجية الحعلن لإلجقاى على جٌوية ههارات العزف على االكىرديىى

 ًها هحود اساهه هحود أ/            أ.د/ رفعث هحوىد بهجات            أ.م.د/ بدرية حسي علي   
 

 

 -259-   8102ديسوبر                                                                       والثالثىى  السابعالعدد 

كورديوف تشتمؿ عمى ثمانية ضروب عربية وتتفؽ تمؾ الدراسة مع البحث أللمعزؼ عمى آلة ا
العزؼ مف خالؿ المقابالت كورديوف وتختمؼ عنو فى تحسيف الحالى فى تحسيف العزؼ عمى األ

 كورديوف.االيقاعية واستفاد منيا الباحث فى ابتكار التماريف خاصة فى تدويف باص األ
 (476،ص2008)دراسة شريف عمى حمدى، 2-2

ىدفت تمؾ الدراسة الى تحسيف العزؼ عمى الة االكورديوف باستخداـ بعض موضوعات 
وصفى وقد اسفرت النتائج لتوصؿ الباحث الى دالكروز مف خالؿ االرتجاؿ وقد اتبعت المنيج ال

كورديوف تصمح كنماذج مرشدة يحتذى بيا معمـ لة األآابتكار اربعة تماريف تكنيكية لمعزؼ عمى 
التربية الموسيقية فى ابتكار تمرينات اخرى عمى نفس المنواؿ وتتفؽ تمؾ الدراسة مع البحث 

ؼ عنو فى تحسيف العزؼ مف خالؿ الحالى فى تحسيف العزؼ عمى الة االكورديوف وتختم
 المقابالت.

 (123،ص2009)دراسة طارق السيد غندر، 3-2
ىدفت تمؾ الدراسة الى تحسيف ميارة العزؼ عمى الة االكورديوف بمصاحبة الباص لرفع 
اداء الطالب المعمـ اثناء تدريسو لمادة التربية الموسيقية،وتوظيؼ ميارة التازر الحركى مف خالؿ 

كورديوف،وقد اتبع بالت االيقاعية بيف اليديف لتحسيف جودة اداء العزؼ عمى آلة األاداء المقا
الباحث المنيج الوصفى،وقد اسفرت النتائج عف توصؿ الباحث الى ابتكار ثالثة عشر تمرينا اللة 

 كورديوف.لة األآاالكورديوف مف خالؿ المقابالت االيقاعية،كما توصؿ الى تحسيف العزؼ عمى 
 (1019،ص2010سة ليمى عبدالفتاح عسل،)درا 4-2

ىدفت تمؾ الدراسة الى وضع تدريبات تكنيكية مقترحة لمتغمب عمى الصعوبات التكنيكية فى 
عزؼ النشيد الوطنى)بالدى(لسيد درويش،مما يؤدى الى تحسيف العزؼ عمى اآللة بصفة 

يد الصعوبات عامة،واتبعت الباحثة المنيج الوصفى،وقد اسفرت النتائج عف التوصؿ لتحد
 .مسة تكنيكية لمتغمب عمى الصعوباتالتكنيكية بالنشيد ووضع عشرة تدريبات تمييدية،خ

 -يىاد: واػداد أداة – 3
 ىٌنت األكىرديآزف ػهـً اوال: اػداد لبئًت يهبراث انؼ

ميارات رئيسة يندرج تحت كال منيا عدد  ثمانىعناصر القائمة:اشتممت القائمة عمى  -3
 : يوضح  التاليمف الميارات الفرعية والجدوؿ 

 ( يوضح قائمة الميارات العزفية الرئيسة والفرعية اللة االكورديوف3جدوؿ)
لة األكورديوف لدى تالميذ الصؼ آتـ جمع ميارات العزؼ عمى :الصورة المبدئية لمقائمة -4

لمتشابو والمكرر ، ثـ وضعت قائمة مبدئية تضمنت االوؿ االعدادى ، وحذؼ منيا ا
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( ميارات رئيسة مف ميارات العزؼ ، تمييدا لعرضيا عمى مجموعة مف السادة :)
 رائيـ حوؿ ما تضمنتو القائمة مف ميارات.آالمحكميف إلبداء 

 الصورة النهائية لمقائمة: -1
، تـ دراسة ىذه سادة المحكميف، ومالحظتيـ عميياوبعد تسمـ قائمة الميارات مف ال

، ىذا وقد تـ اجراء او تعديمو او اضافتو الى القائمةالمالحظات لمتعرؼ عمى ما ينبغى حذفو 
، وقد تـ اقشتيـ فى بعض ما دوف مف مالحظات، ومنض المقابالت الشخصية مع عدد منيـبع

 التوصؿ الى الصورة النيائية لمقائمة حيث:
 :ػهً آنت األكىرديىٌ يهبراث انؼزفيالحظت  تبطبلثبَيب: اػداد 

 اآلتية حيث:لمخطوات  تبعاً ، فقرة( 62تـ إعداد بطاقة مالحظة مكونة مف )
 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة: -1

تيدؼ بطاقة المالحظة إلى استخداميا كمقياس صادؽ وثابت قدر اإلمكاف في تقويـ ميارات 
 . األكورديوفتنفيذ العزؼ عمى آلة في  تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادى

 ثبات البطاقة: -2

 تمميذة(  42ستطالعية تكونت مف ) إبعد إعداد االختبار وتحكيمو ، تـ تطبيقو عمى عينة 
مف غيرأفراد عينة الدراسة ممف سبؽ ليف دراسة الوحدة وكاف اليدؼ مف التطبيؽ التأكد مف 

مقياسنفسو إذا ما ثبات االختبار ،وثبات االختبار ىو أف ال تتغير درجات الطالبات عمى ال
أعيد تطبيقو مرة آخرى بمدة ال تقؿ عف أسبوعيف ، وقد استخدمت الباحثة طريقة 

عامؿ تالتجزئةالنصفية ، وىي تقوـ عمى تقسيـ االختبار نظريًا إلى نصفيف متكافئيف ، و 
ختبار ثاف إا اختبار أوؿ واألسئمة ذات األرقاـ الزوجية نياألسئمة ذات األرقامالفردية عمى أ

 .ةحسبمعامؿ االرتباط بيف الفقرات الفردية والزوجييوتصحح الفقرات و 

ىي قيمة مرتفعة تسمح باستخداـ االختبار ::.2وقد بمغ معامؿ الثبات الكمي لالختبار  
 ا .بيلقايس التحصيؿ المعرفي لمطالبات ، ومف ثـ الحصوؿ عمى نتائج يمكف الوثوق كػأداة

 

 

 

 
 صدق البطاقة: -3
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وىو يقيس اليدؼ الذى وضع مف اجمو وىو قياس ميارات العزؼ عمى االلة، وبحساب  
، وىى قيمة مرتفعة اى اف البطاقة صادقة وىى تقيس      .6;الثبات تـ ايجاد صدؽ البطاقة 

 اليدؼ الذى وضع مف اجمو.
 -يُهج انبحث واجزاءاته انًيداَيت:  –4

 حدة ذو القياسيف القبمى والبعدى .اعتمد البحث عمى نظاـ تصميـ المجموعة الوا
، وتـ إستبعاد التالميذ غير تمميذة 53، وبمغ عدد المجموعة 4237العدادية بنات ا

 الجادييف فى الدراسة وعددىـ اربعة تالميذ.
 اإلجزاءاث انؼًهيت نتُفيذ تجزبت اندراست:  -1-4

االستطالعية والتوصؿ إلى بعد االنتياء مف اعداد أدوات البحث وتحكيميا وتجربتيا 
 الصورة النيائية منيا ، بدات بعدىا عممية التطبيؽ العممى لمبحث فى الخطوات التالية:

 االستؼداد نهدراست:  -2-4

 موافقة االدارة المدرسية عمى اجراء التجربة. -
 تمميذة وتـ تصميـ مجموعة التجربة باسموب المجموعة الواحدة. 53تحديد مجموعة البحث: -
 عداد االالت الموسيقية وحجرة الدراسة لتنفيذ التجربة.تـ إ -
 انتطبيك انمبهً ألداة انميبس ػهً يجًىػت اندراست:  -3-4

تـ تطبيؽ اداة القياس )وىى بطاقة مالحظة لمميارات العزفية( قبميا عمى مجموعة 
موعة البحث البحث قبؿ تدريس المحتوى باستخداـ استراتيجية التعمـ لالتقاف ، وقد تـ تعريؼ مج

 بادات القياس واليدؼ منيا.
تطبيك يحتىي اندروس انمبئى ػهً إستزاتيجيت انتؼهى نإلتمبٌ ػهً يجًىػت   -4-4

 :اندراست
 تـ تحديد خطوات تدريس المحتوى القائـ عمى إستراتيجية التعمـ لالتقاف وفقا لما يمى:

بمحتواه، وماىو مطموب منيما يبدا البرنامج بجمسة مبدئية لتعريؼ التالميذ مجموعة البحث  -
 التقاف العزؼ عمى الة االكورديوف.

تـ تقسيـ ميارات العزؼ الفرعية عمى محتوى الدروس القائـ عمى استراتيجية التعمـ لالتقاف،  -
 والمطموب مف التالميذ تعممو.

 اعداد اختبارات تكوينية لكؿ درس لقياس مدى اتقاف التالميذ لمميارات المحددة بكؿ درس.  -

 اعداد انشطة اثرائية لكؿ تمميذ وصؿ الى مستوى اتقاف الميارات المطموبة بكؿ درس. -
 انتطبيك انبؼدي ألداة انميبس ػهً يجًىػت اندراست:  -5-4

بطاقة مالحظة لمميارات العزفية( بعديا عمى مجموعة تـ تطبيؽ اداة القياس وىى )
 التعمـ لالتقاف.البحث بعد تدريس المحتوى القائـ عمى استراتيجية 

 ػزض انُتبئج وتحهيههب: -5
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الخطوات التالية ، وتـ  فيلمتوصؿ الى نتائج البحث وتفسيرىا ومعالجتيا احصائيا تـ 
 لممعالجات االحصائية عمى النحو التالى: spssرصد النتائج باستخداـ 

 لإلجابة عف السؤاؿ الثانى وىو:
ي تنمية بعض ميارات العزؼ عمى األوكورديوف ما اثر استخداـ استراتيجية التعمـ لإلتقاف  ف

 لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ؟
مقارنة متوسطات درجات التالميذ فى التطبيقيف القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة  تـ إجراء مايمى:
 وتوضح الجداوؿ التالية ذلؾ تفصيال: الميارات العزفية

 (1جــدول )

بيُهب ، انُسب انًئىيت واالَحزافبث انًؼيبريت ، وليًت ث يىضح انًتىسطبث انحسببيت وانفزوق 

 انبؼدي" نبطبلت انًالحظت نهًهبراث انؼزفيت-نهتطبيميٍ"انمبهً

 انبيبٌ 

 انتطبيك

انًجًى

 ػت
 انًتىسط

انُسبت 

 انًئىيت

االَحزاف 

 انًؼيبري
 يستىي اندالنت ليًت "ث"

 ;3.8 %66 74.76 53 القبمي
;5.;9 2.223 

 5.27 %:: 328.29 53 البعدي
يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف ىناؾ فرؽ ذا داللة احصائية بيف متوسطات درجات 

وذلؾ لصالح  2.223الطالب فى التطبيقيف القبمى والبعدى لبطاقة المالحظة عند مستوى 
( 328.29التطبيؽ البعدى، حيث اف المتوسط الحسابى لدرجات التالميذ فى التطبيؽ البعدى )

( وبحساب الداللة االحصائية ليذا الفرؽ وجد اف قيمة 342الكمية لمبطاقة وىى) درجة مف الدرجة
وىذا يجيب عف السؤاؿ الثالث ويدؿ عمى  2.223وىى دالة إحصائية عند مستوى  9;.5;ت = 

فاعمية استراتيجية التعمـ لالتقاف فى تنمية بعض ميارات العزؼ عمى الة االكورديوف لدى التالميذ 
 مجموعة البحث.

يمبرَت يتىسطبث درجبث تالييذ يجًىػت انبحث فً انتطبيميٍ"انمبهً وانبؼدي"  (2جـــدول )

 نبطبلت انًالحظت فً كم كفبيت ػهً حدة وانُسبت انًئىيت نهب.

 انًهبرة و
اندرجت 

 انؼظًً

 انتطبيك انبؼدي انتطبيك انمبهً
 يدي

انًتىس انزيبدة

 ط
 انُسبت انًتىسط انُسبت

المثالي لمعزؼ عند  الوضع 3
 الوقوؼ

37 9.;6 75% 35.;2 ;5% 62% 
المثالي لمعزؼ عند الوضع  4

 الجموس
37 9.:6 74% 35.48 ::% 58% 

الوضع الصحيح لميد اليمنى  5
 عمى اآللة

3: :.28 67% 38.25 :;% 66% 
الوضع الصحيح لميد اليسرى  6

 عمى اآللة
34 6.54 58% 32.4; :8% 72% 

 %63 %4; 48.: %73 6.8 ; أثناء العزؼحركة المنفاخ  7
 %68 %6: :49.8 %:5 34.87 55 أداء األلحاف 8
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التالميذ مجموعة البحث فى التطبيؽ يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتفاع متوسطات 
البعدى عف التطبيؽ القبمى ارتفاعا واضحا يصؿ الى الضعؼ فى البطاقة ككؿ وفى معظـ 
الميارات الثمانية الرئيسة، والذى يرجع الى فعالية اإلستراتيجية بما تتميز بو مف مراعاة الفروؽ 

تمميذ باختالؼ مستوياتيـ التعميمية ، الفردية لمتالميذ، والتعميـ حسب قدرات وسرعة استيعاب كؿ 
وبما تقدمو مف ممارسة فعمية لمميارات وأساليب التعزيز باستخداـ األنشطة اإلثرائية لمتمميذ الذى 

 %( وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المنشودة .7:وصؿ الى حد اإلتقاف )
 ( 3دول )ج

اندالنت فً  ًتىسط ، وليًت"ث" ويستىيانيىضح انًتىسطبث ، واَحزافبث انفزوق ػٍ 

 انبؼدي" نكم يهبرة ػهً حدة فً بطبلت انًالحظت.-انتطبيميٍ"انمبهً

 و
 انبيبَبث

 انًهبرة

اندرجت 

 انؼظًً

 ليًت انتطبيك انبؼدي انتطبيك انمبهً

 2ع 2و 1ع 1و "ث"

 ;38.8 3.69 2;.35 3.53 6;.9 37 الوقوؼعندالمثالي لمعزؼ  الوضع 3
 76.;3 .4: 35.48 3.49 6:.9 37 الجموسالمثالي لمعزؼ عند الوضع  4
الوضع الصحيح لميد اليمنى عمى  5

 اآللة
3: :.28 3.69 38.25 ;:. 46.3: 

اليسرى عمى الوضع الصحيح لميد  6
 اآللة

34 6.54 6:. 32.4; 96. 72.76 

 44.54 .73 48.: 3.22 6.28 ; حركة المنفاخ أثناء العزؼ 7
 69.76 3.78 :49.8 3.72 34.87 55 أداء األلحاف 8
 49.25 .59 6:.7 .82 4.54 8 ضبط الزمف الموسيقي 9
 47.59 3.32 3:.32 .92 3:.6 34 اداء التمويف الصوتي :

يتضح مف الشكؿ السابؽ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطات درجات التالميذ 
البعدى" لبطاقة المالحظة فى الميارات العزفية فى كؿ ميارة عمى حده مف -فى التطبيقيف"القبمى

الميارات الرئيسة ، وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدى ، وجاءت جميع قيـ "ت" المحسوبة وذلؾ عند 
وىذه النتائج تؤكد فاعمية إستراتيجية التعمـ لإلتقاف فى تنمية ميارات العزؼ  2.223مستوى دالة 

عمى آلة األكورديوف الرئيسة والفرعية فى نتائج المستويات المختمفة لبطاقة المالحظة كؿ عمى 
حده،  لدى تالميذ مجموعة البحث.، اال انو يوجد تدنى ضعيؼ فى مستوى اتقاف التالميذ لمميارة 

 %:7 %9; 6:.7 %;5 4.54 8 ضبط الزمف الموسيقي 9
 %72 %2; 3:.32 %62 3:.6 34 اداء التمويف الصوتي :

116.1 %44 52.54 121 ـىعانًجًـــ

7 
88% 44% 
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ادسة مقارنة بباقى الميارات السبع ، نظرا لما تحتاجو ىذه الميارة مف اداء عممى تطبيقى الس
 يحتاج الى وقت اطوؿ الى حد ما لـ يتسع فعمو اثناء تطبيؽ البرنامج.

 
 نتائج البحث: مناقشة  -5

بيف 20223اشارت نتائج البحث الى وجود فرؽ ذات داللة احصائية عند مستوى 
البعدى" لصالح -متوسطات درجات مجموعة البحث لبطاقة المالحظة فى التطبيقيف "القبمى

التطبيؽ البعدى، كما اشارت الى فاعمية استراتيجية التعمـ لالتقاف فى تنمية بعض ميارات العزؼ 
 وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف:لة األكورديوف ، آعمى 

( hogown et al 1971)( fuchs&tindal 1986) (bloom 1968) munger )(1989   
johnson )1990) ، حيث وفرت ىذه االستراتيجية ما يمى:4225رقية محمود احمد ، ) 

تجزئة محتوى تعميـ ميارات العزؼ عمى األكورديوف الى وحدات تعميمية أصغر متدرجة  -3
الصعوبة ، يتضمف كؿ منيا مجموعة مف االىداؼ التعميمية المحددة التى يمكف تعميميا 

 خالؿ فترة زمنية تتراوح مف اسبوع الى اسبوعيف.
تحديد محكات االتقاف فى كؿ جزء مدروس، وذلؾ لتحديد نسبة الميارات التى يتوقع أف  -4

 يؤدييا التمميذ اداءا صحيح.

كوينية)البنائية( تستخدـ لقياس الميارات التى يؤدييا التمميذ اعداد نماذج مف االختبارات الت -5
 ومعرفة مستوى ادائيـ لمعالجة نواحى الضعؼ.

 توصيات البحث: -7
فى ضوء اجراءات ونتائج البحث يمكف صياغة بعض التوصيات المتصمة بموضوع البحث 

 وأىميا مايمى:
ذلؾ فى الخطة الدراسية الت، و زيادة الوقت المخصص لتدريس ميارات العزؼ عمى اآل -3

 لمادة التربية الموسيقية بالمرحمة االعدادية.
توفير عدد كافى مف االالت الموسيقية لجميع التالميذ بما يحقؽ ليـ فرص التدريب عمى  -4

 ميارات العزؼ عمى الة االكورديوف.

الت ضرورة تفعيؿ انشطة التربية الموسيقية فى تدريب التالميذ عمى ميارات العزؼ لآل -5
 الموسيقية المختمفة بما ينمى لدييـ ىذه الميارات.
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 زاجغانً

 ،السعودية.:3مجمة الجزيرة،العدد، الحياة (.الموسيقى وأىميتيا فى4227ابراىيـ عباس نتو)

www.al-jazirah.com/culture/15082005/fadaat8.htm 
اليوية القومية  (.دور االنشطة التربوية فى تنمية4232احمد عبدالرحمف اسماعيؿ عبدالرحمف)

 جامعة جنوب الوادى. كمية التربية، رسالة ماجستير، لتالميذ المرحمة االعدادية،

 (.مصاحبات مبتكرة اللة االكورديوف لبعض االناشيد المدرسية،4234يناس كماؿ محمد عمارة)ا

 جامعة حمواف. كمية التربية الموسيقية، المجمد الخامس والعشروف، ،ىوفنوف الموسيقمجمة عموـ 

(.اثر استخداـ استراتيجية التعمـ لالتقاف فى تدريس النصوص االدبية 4225رقية محمود احمد)

عمى تنمية بعض ميارات التذوؽ االدبى لدى تالميذ الصؼ الثانى االعدادى، رسالة ماجستير، 

 بالغردقة، جامعة جنوب الوادى. كمية التربية

كمية التربية  (.بحث منشور،المؤتمر العممى الثانى لمبيئة،4227شريؼ عمى حمدى)

 .4228الموسيقية،

(.فعالية ميارة التازر الحركى فى اداء المقابالت االيقاعية باليديف ;422طارؽ السيد غندور)

ـ  وفنوف الموسيقى،المجمد التاسع عشر،كمية لتحسيف اداء الطالب المعمـ عمى الة االكورديوف، عمو

 التربية الموسيقية،جامعة حمواف.

(.تدريبات مقترحة لمتغمب عمى الصعوبات العزفية فى نشيد بالدى 4232ليمى عبدالفتاح عسؿ)

كمية التربية الموسيقية،  المجمد الحادى والعشروف، عمى الة االكورديوف،عموـ وفنوف الموسيقى،

 جامعة حمواف.

http://www.al-jazirah.com/culture/15082005/fadaat8.htm
http://www.al-jazirah.com/culture/15082005/fadaat8.htm
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(.اسباب تراجع تدريس مادة الموسيقى فى مراحؿ التعميـ المدرسية،مؤسسة 4232كماؿ سموـ)ندى 
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