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  ملخص

هدَف هذا البحث إلى تعّرف مدى تحقيق المعايير 
الوطنية لتأليف منهاج التربّية الموسيقّية في 
الجمهورّية العربية السورّية، لمرحلة التعليم 
األساسي، لألهداف المرجّوة من وضعها، انطالقًا من 
الواقع التعليمي الحالي لمنهاج التربّية الموسيقّية من 

تصاصّيين ومعلمي منهاج وجهة نظر الموّجهين االخ
  .التربّية الموسيقّية

مين  نهج  : وتضّمن البحث قس ه الم ُتخدم في ري اس نظ

نهج    ه الم ُتخدم في ي اس ي، وعمل في التحليل الوص

ي وي . التجريب ري  األدب الترب م النظ اول القس تن

تفادة من       ه االس ايير، وتّمت في المتعّلق بموضوع المع

ال،      ذا المج ي ه رى ف دول األخ ارب ال ّمن  تج وتض

يقّية       ة الموس اج التربّي أليف منه االت ت رحًا لمج ش

اهج  . ومعاييره؛ لتبيان أهمية هذه المعايير في بناء المن

دف    ّممت به تبانة ُص وى اس د ح ي فق م العمل ا  القس أم

تعّرف آراء الموّجهين االختصاصيين والمعّلمين، بعد 

ع        ى مجتم ق عل ا، لُتطّب أن تّم التأّآد من صدقها وثباته

ه مجموعة من      الب ة بحث حث، وقد قدم الباحث في نهاي

ي    ة، والت ة العملّي ن الدراس ي استخلصها م ائج الت النت

ي  ع التعليم ع الواق ايير م ذه المع جام ه ت انس بيّن

وة،    ة المرّج داف التربوي ا لأله اج، وتحقيقه للمنه

ن  ة م ك بمجموع ى ذل اًء عل ث بن ى الباح وأوص

  .التوصيات المرتبطة بموضوع البحث
  

ة  :مفتاحيةالكلمات ال ة   ، المعايير الوطني اهج التربي من
 .مهنة التعليم األساسي، الموسيقية

  

  Abstract 

This research aims to evaluate the degrees 
to which the National Criteria for musical 
education curriculum authorship  in  the 
Syrian Arab Republic to its aims,  this 
evaluation is attempted in light of the 
current educational situation as seen by 
teachers of this curriculum at schools of 
basic education, and by specialist 
educational advisors.  
The research consists of two parts: the 
theoretical, where the descriptive analytical 
module is used, and the practical, where 
experimental module  is used.   
The theoretical part covers educational 
fields related to the criteria. Other countries’ 
experiences in this field have been 
beneficial. It also explains the criteria and 
domains of authoring   the curriculum of 
musical education, highlighting the 
importance of these criteria in setting up the 
curriculums.  
The practical side includes a survey aiming 
to explore the opinions of teachers and 
specialist advisors. The survey has been 
tested to conform to the community the 
research is aimed for. 
At the end of his research the author  
presented the results of this study, which 
reflect the consistency between these 
criteria and the educational situation and 
how it achieves its intended aims  
accordingly. 
The author has suggested a set of 
recommendations linked to the research 
 subject. 
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  :مقدمة   
 مجاالت الحياة، التقانات المستخدمة في جميع لعصر باالنفجار المعرفي، وبانتشاريز هذا ايتّم

جتماعية التي فرضها في المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية واال ر المتسارعإضافة إلى التغّي
  .عصر العولمة

التي تؤّدي وظيفة مهّمة  طاعات في المجال الثقافي،الِق التعليم أحد أهّمو التربّيةطاع ِق عّدوُي
صون في مجال المتخّص يرىو  رات والتغيرات التي تطرأ على هذا العصر،مواآبة التطّووأساسّية في 

هذه قادر على فهم  بهدف خلق جيٍل  ؛جديٍد بويٍّللعمل على نظام تّر حتميًةو ضرورًة بناًء عليها  التربّية
   .واستيعابها راتالتغّي

االهتمام  مبدأ التعليم للجميع آّل السورّيةالعربية  الجمهورّيةالسياسات التربوية في ((وأولت 
ديمقراطية "الكمي والنوعي في إطار تطبيق مبدأ قت خطوات متقدمة على المستويين وحّق ،والعناية
القوانين التي  جميعوعلى الرغم من  ،)19ص، 2006، التربّيةوزارة )) (والتعليم اإللزامي" التعليم

المشكالت التي ا زال يعاني الكثير من طاع مهذا الِق انيته، إال أّنعلى إلزامية التعليم ومّج صدرت وتنّص
ي  إنتاجية القوى البشرية وضعف تأهيلها، وضعف استخدام ته االقتصادية، وتدّنبانخفاض آفاي((ق تتعّل

ر التكنولوجي األساليب اإلدارية والتعليمية الحديثة، وعدم االستفادة بالشكل األنسب من التطّو
  .)نفسها الصفحةرجع السابق، الم()) وعدم وضوح الرؤية االستراتيجية للنهوض به ،والمعلوماتية

 ًاخاّص لقيت في السنوات األخيرة اهتمامًا ، وقدطاع التربويل والرئيس في الِقّون األّوالمناهج المك عّدوُت
بجودة التعليم العام ما قبل ((على االهتمام ؛ إذ حرصت السورّية العربيِة الجمهورّيةفي  التربّيةمن وزارة 

)) ي عن تكوين غيره في الدول المتقدمةتكوينه المعرفي والمهاّر ال يقّل ٍمريج متعّلالجامعي بغية تخ
  .)20المرجع السابق، ص(

 بناء مناهج جديدة قادرة على استيعاب االنفجار المعرفي في العالم، ن إعادِةم مما سبق آان البّد
ة وّيتنسجم هذه المناهج مع الُه رات على الصعيد التربوي، مع تأآيد أندات والتطّوحتى تواآب المستّج

ابط آانت تتسم بضعف التر ،خاصًة الموسيقّية التربّيةومناهج  المناهج عامًة أنة للبلد، وال سّيما يالثقاف
انطالقًا  ،ة في التدريسطريقة أساسّيتعتمد على اإللقاء والتلقين  ة، آما آانتالدرسّي اّدوالتكامل بين المو

  .ها في حياتنا الراهنةالتي من الصعب توظيفسية اقتصر على المفاهيم النظرية رالد من أن محتوى المواّد
  :مشكلة البحث

خططًا وبرامج شملت  التربّيةوضعت وزارة ((ة تحقيق النهضة التربوية الشاملة انطالقًا من أهمّي
  )) زت في أولويتها على تطوير المناهج التربويةية، ورّآومختلف مكونات العملية الترب

  ).لمرجع السابق، الصفحة نفسهاا(
 خدمفي تطوير المناهج على مدخل المعايير الذي اسُت السورّية التربّيةواعتمد عمل وزارة 

   :آز هذا المدخل على ما يأتيوّر ،ة أساسية في بناء المناهجمرجعّيبوصفه 
  )21- 20، ص2006، التربّيةوزارة (
مه ما الذي ينبغي أن يتعّل: خالل اإلجابة عن تساؤلينتتحد من مستويات معيارية / ـ وضع معايير  1

  مه؟م؟ ولماذا عليه أن يتعّلالمتعّل
ب من المعارف والمهارات، وتكون منطلقًا لوضع مخرجات وتصف هذه المعايير درجة التطّل

  .تعليمية أآثر تحديدًا
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مين، خصائص المتعّل تراعي فيها ،م تعطي صورة أآثر تحديدًا للتعليمنواتج تعّل/ ـ وضع مخرجات  2
 وفي آّل ،لدراسيةفي آل مجال من المجاالت ا التلميذم الذي يجب أن يبلغه وتوضح مستوى التعّل
   .مرحلة من مراحله

وبناًء  .الموسيقّية التربّيةمنهاج في بناء  أساٍس حجَرلمعايير الوطنية  ا وبناًء على مدخل المعايير ُوضعت
  :البحث بما يأتيعلى ما سبق يمكن صوغ مشكلة 

 السورّيةالعربية  الجمهورّيةفي  الموسيقّية التربّية المعايير الوطنية لتأليف منهاج ما مدى انسجام
  ؟ية المنشودةألهداف التربّوتحقيقها اما مدى و  ؟التعليم األساسي مع الواقعلمرحلة 

  
 :أسئلة البحث

  :يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 ألهداَف، وتحقيقها االتعليمي لواقعمع ا الموسيقّية التربّيةمنهاج المعايير الوطنية ل انسجامـ ما مدى 
  ؟ين للموسيقااالختصاصّي هينمن وجهة نظر الموّجالتربوية 

 وتحقيقها األهداَف ،التعليمي لواقعمع ا الموسيقّية التربّيةمنهاج المعايير الوطنية ل ـ ما مدى انسجام
  ؟الموسيقا ميمن وجهة نظر معّل ةالتربوّي

  
  :ة البحثأهمّي
  :ا يأتيته مّممد البحث أهمّييست

ة ة والعاطفّية التالميذ وتنميتها من مختلف الجوانب العقلّيفي بناء شخصّي الموسيقّية التربّيةية ـ أهّم
 .ةوالحرآّي

   .المناهج حجر األساس في بناء الموسيقّية بوصفها التربّيةالوطنية لمنهاج ة المعايير ـ أهمّي
ـ في حدود علم الباحث ـ التي  السورّيةالعربية  الجمهورّيةفي  هذا البحث من المحاوالت األولى عّدُيـ 

    .لتطوير التحصيل العلمي للتالميذ ى رصد مدى تحقيق األهداف المرجوة من وضع المعاييرسعت إل
  

  :أهداف البحث
  :يهدف البحث إلى

 الحالي لواقع التعليمية من وضعها انطالقًا من االمرجّو هداَفألمدى تحقيق المعايير الوطنية اف تعّر ـ 
  .الموسيقّية التربّية منهاج ومعلمي ،هين االختصاصييننظر الموّج من وجهة الموسيقّية التربّية لمنهاج

  
  :ات البحثفرضّي

ق بمدى فيما يتعّل هين االختصاصيينالموّجطات درجات ّسمتو ة بينصائّيحـ ال توجد فروق ذات داللة إ
والخبرة  ،لخبرة التعليميةوا ،ل العلمير المؤّهحسب متغّيبالمنهاج  انسجام المعايير الوطنية مع تعليم

  .بالتوجيه
انسجام المعايير ق بمدى فيما يتعّل مينطات درجات المعّلّسة بين متوحصائّيـ ال توجد فروق ذات داللة إ

  .ةوالخبرة التعليمّي ،ل العلمير المؤّهحسب متغّيبالمنهاج  تعليمالوطنية مع 
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  :حدود البحث وعينته
 :ـ حدود البحث 1
 الجمهورّيةللتعليم األساسي في  الموسيقّية التربّية المعايير الوطنية لمنهاج: الحدود المعرفية  ) أ

 . السورّيةالعربية 
 .مديرية تربية دمشق:  الحدود المكانّية  ) ب
 الموسيقّية التربّية منهاج علميمو ،نهين االختصاصييالموّجمجموعة من : الحدود البشرّية  ) ت

 .في مديرية تربية دمشق
  

  : ـ مجتمع البحث وعينته 2
في  الموسيقّية التربّية منهاج معلميو ،هين االختصاصينمجموعة من الموّج :مجتمع البحث

  . مديرية تربية دمشق
 الجمهورّيةلمرحلة التعليم األساسي في  الموسيقّية التربّية الوطنية لمنهاجالمعايير  :عينة البحث

  .السورّيةالعربية 
  

   :السابقة الدراسات
  :السورّيةالعربية  الجمهورّيةفي  الموسيقّية التربّيةـ المعايير الوطنية لمادة 

وذلك بقصد االرتقاء  ؛التربّيةبوضع معايير لجميع مناهج وزارة  2006في عام    التربّيةقامت وزارة 
 منهاج ومنها آان ،بات المجتمعوتكون مرتبطة مع متطّل ،لتناسب العصر الحالي، بها إلى الشكل األمثل

  .الموسيقّية التربّية
لطالب الحلقة الثانية من  الموسيقّية التربّية في مجال منهاج نت المعايير العامة والخاصةوتضّم

  :ا يأتيمرحلة التعليم األساسي م
  المعايير الخاصة  المعايير العامة  المجال

ذّو
والت

ء 
صغا

اإل
ل 
حلي
الت
 و
ق قي
سي
مو
ال

  

 ،العمل الموسيقي ق التلميذـ يتذّو1
ز اآلالت ويمّي ،فهويصّن

ليف ، وقوالب التأالموسيقّية
  .الموسيقّية

على النقد  ـ يكتسب القدرة 2
والتحليل بشكل علمي 

  .وينميهما وموضوعي

 ،الموسيقّيةز اآللة ويمّي ،للعمل الموسيقيـ يصغي  1
اختيار ، ويسهم في د مواقع الجمال فيهويحّد

  .مدرسّيةموسيقا مناسبة لإلذاعة ال
ل آداب ويتمّث ،ز قدرته على اإلصغاءـ يعّز 2

  .االستماع ويحترم أداء اآلخرين
ي قدرته على النقد والتحليل بمصطلحات ـ ينّم 3

  .ومفاهيم موسيقية
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  المعايير الخاصة  المعايير العامة  المجال

ف 
عز
ال

آي
حر
 ال
اع
إليق
وا

  

  .ق التوافق العضلي العصبيـ يحّق 1
يكتسب مهارة العزف على  ـ2

اآلالت ويستخدم األدوات 
  .الموسيقّية

  .ي قدرته على اإلبداعـ ينّم 3
  .في الفنون األخرى ـ يشارك 4

التوافق العضلي العصبي بالحرآات  قـ يحّق 1
  .اإليقاعية الخاصة

ـ يعزف على إحدى اآلالت ويستخدم األدوات  2
 لع على برامج الحاسوبويّط ،الموسيقّية

  .قة بالموسيقاالمتعّل
  .جمًال موسيقية على آلته ـ يرتجل 3
غناًء وعزفًا ورقصًا وتمثيًال في  ـ يشارك 4

  .ةّيعلمة وغير الّيعلمالمسرحيات والمعارض ال

قى
سي
مو
 ال
يخ
ار
وت

فة 
ثقا
ال

  

 وأهّم ،التاريخ الموسيقّي ـ يتعرف1
  .أعالمه

 التراث الموسيقّي يتعرف -2
ويحترم ثقافات  ،للحضارات
  .اآلخرين

العربية والعالمية  الموسيقّيةـ يدرك تقسيم العصور  1
  .أعالم الموسيقا وأهّم

ر دورها ويقّد ،ة الموسيقا للشعوبهمّيأ ـ يدرك 2
  .الحضاري

قيم
ال

  

القدرة على  التلميذـ يكتسب 1
اإلحساس بالجمال وتنمية ذائقته 

  .الموسيقّية
  .آداب االستماع لـ يتمّث 2
على االنسجام مع القدرة ـ يكتسب 3

اآلخرين من خالل العمل 
  .وينّميها الجماعي

  .القيم األخالقية لـ يتمّث 4

ي إحساسه وينّم ،يبذوقه الفّن التلميذيرتقي  ـ1
  .بالجمال

ر أداء اآلخرين بمواقف ويقّد إلى الموسيقاـ يصغي 2
  .سلوآية الئقة

  .ويتفاعل مع مجتمعه ،النشاطات الفنيةفي  ـ يشارك3
الصدق ـ المحبة ـ التسامح ـ االلتزام ـ (قيم  ـ يعزز 4

  .)الجرأة ـ احترام اآلخرين

  
  :في األردن الموسيقّية التربّيةمنهاج معايير الوطنية لال

بنى عليها المعايير التي يجب أن ُت نت أهّمتضّم ،والتعليم في األردن التربّيةمتها وزارة دراسة قّد
  .في األردن الموسيقّية التربّيةمناهج مادة 

د عناصر المبحث ة تأتلف فيها األطر العامة التي تحّدوتضمنت هذه الدراسة قاعدة تأصيلّي
 ع عليها من مناٍحيتفّرعة، فينطلق منها المعلم صوب ضبط الخطوط الرئيسة للمبحث، وما المتنّو

وإآساب الطلبة قيمًا واتجاهات ومعارف ومهارات حياتية  ،نه من تحقيق الكفايات التعليميةتفصيلية، تمّك
  .يكونوا لبنات صلبة في البناء االجتماعيوتصقل مواهبهم، وتنمي قدراتهم، ل تهذب نفوسهم،

نت النتاجات وتكّو ،معرفيًا ومهاريًا يذالتلمانطلقت هذه الدراسة من أهمية مبحث الموسيقا في بناء 
  :من الموسيقّية التربّيةبعد دراسته مبحث  التلميذالتعليمية المحورية التي يجب أن يحصل عليها 

  .حصيلة معرفية موسيقية ذات قيمة التلميذـ اآتساب  1
  .مةاسية المتقّدله لالرتقاء بمستواه الفني والعلمي في المراحل الدرـ اآتساب مهارات وقدرات تؤّه 2



 الياس

156 
 

  .العالمية لبعض الشعوب الموسيقّيةـ فهم نماذج من الثقافة  3
  .في رفع مستوى الذوق الموسيقي للمجتمع ـ اإلسهام 4
  .تسهم في تحسين المستوى االقتصادي للفرد والمجتمع الموسيقّية التربّية ـ إدراك أّن 5
  .األخرى ـ تكوين عالقات إنسانية مع أفراد مجتمعه والمجتمعات 6
  .تسهم في تقوية الصلة بالقيم اإلسالمية الموسيقّية التربّية ـ إدراك أّن 7
  .ـ تنمية المهارات المعرفية والوجدانية 8
  .دورًا ترويحيًا وممتعًا الموسيقّيةللتربية  ـ إدراك أّن 9

  .نتاج الموسيقيجيا والتقنيات الحديثة لتطوير اإلـ استخدام التكنولو 10
  .تسهم في حفظ المباحث الدراسية األخرى واستيعابها الموسيقّية التربّية أّن ـ إدراك 11
  .ـ االهتمام بالتراث الموسيقي األردني 12

  
   .واألناشيد في جميع المراحل الموسيقّية التربّيةنت الدراسة المحاور الرئيسة لمبحث آما تضّم

  :في تونس الموسيقّية التربّيةمعايير مادة  -3
مناهج عليها  بوضع مجموعة من المعايير التي ُبنيت تونسقام مجموعة من المختصين بالموسيقا في 

  :تيوفق اآل االبتدائية واإلعدادية للمراحل الموسيقّية التربّية
األناشيد بعض   من خالله التلميذ فم المادة بوصفها نشاطًا فنيًا يتعّرقّدُت: ـ في المرحلة االبتدائية

يقاعات البسيطة واستخالص بعض المفاهيم ، ويتم تطبيق اإلفكره ونمّو هتي تالئم عمرالبسيطة ال
  .آالجملة اللحنية الصاعدة أو النازلة

إلى دراسة المقامات واإليقاعات من خالل  التلميذج ق المفاهيم ليتدّرتتعّم: عداديةالمرحلة اإلـ في 
، فضًال عن تحليل بعض القوالب العربية والعالمية ،وإمالًء مرحلة اإلنشاد والترقيم الموسيقي قراءًة

  .قمميزات شخصيات عربية أو عالمية وذلك من خالل مرحلة االستماع والتذّو فتعّرإضافة إلى 
  

  :هم في تحقيق الكفايات اآلتيةتس الموسيقّية التربّيةة ماّد أّنون وارتأى المختّص
نه وتمّك ،ي فيه الحس الفنيلتنّم ؛رةومتطّوه السمعية بصفة سليمة على توظيف حواّس التلميذـ تساعد  1

  .رمن التعبير والتواصل بأسلوب فني متطّو
حه على اآلخر عبر وتفّت ،الموسيقي ُهتراَث التلميذ فتعّرمن خالل  عمل على تنمية الهوية الوطنيةـ ت 2

  .موسيقا الشعوبف تعّر
 ،ات الخاصة في الموسيقاوذلك بالتعامل مع مختلف البرمجّي ؛ةـ تساعد على توظيف التكنولوجيا الحديث 3

  .ةة عمل تعتمد على االلتزام والدّقوتوفير منهجّي
من خالل  ،من التواصل والعمل مع اآلخرين تحقيقًا لتفاعل الفرد ضمن المجموعة التلميذن ـ تمّك 4

  .مختلف األنشطة التي يمارسها
، والتعرف الموسيقّيةآلثار ا همن خالل تحليل، الفكر النقدي مهارَة التلميذآساب ـ تعمل على إ 5

  .امكوناتهب
  

  .لتكون مناسبة للمراحل العمرية المستهدفة على هذه المعطيات أعدت المناهج في تونس وبناًء
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 بما يتناسب مع آّل الموسيقّية التربّية وضع المعايير الوطنية لمنهاج إلى هدفت الدراسات السابقة
بقصد تصميم منهاج وفقًا لهذه المعايير بينما اهتمت  ؛ومع االستفادة من خبرة الدول األخرى ،دولة

ومدى انسجامها مع  األساسي لمرحلة التعليم الموسيقّية التربّيةدراستنا بتسليط الضوء على معايير مادة 
  .للمنهاج الواقع التعليمي

  ):2008(ـ دراسة الدآتور محمد غوانمة  4
  .الموسيقّية التربّيةتجربة األردنية في تأليف مناهج ال: بعنوان

وتوضيح  الموسيقّية التربّيةتأليف مناهج  يتسليط الضوء على التجربة األردنية ف :هدفت الدراسة إلى 
  .الموسيقّية التربّيةبها مبحث  المراحل التي مرٍّ

واألشرطة التعليمية  ،ة المعلموأدّل ،)10 - 1(للصفوف  الموسيقّية التربّيةنت عينة الدراسة آتب تضّم
  . الخاصة بتلك الصفوف

  
لمرحلة  الموسيقّية التربّيةبإعداد منهاج  لفريق الوطني للمنهاجة التي قام الّيآلا :نت نتائج الدراسةبّي

صفوف جة إلى متدّر الموسيقّية التربّيةرئيسة في  مفاهيَمز بتناوله ، والذي تمّيبناًء عليها التعليم األساسي
نيت ُب  الموسيقّية التربّيةالتجربة األردنية في بناء منهاج  مرحلة التعليم األساسي، آما بينت الدراسة أّن

واعتمدوا على التأآد من تسلسل الوحدات الدراسية والدروس في  ،م محورية أساسيةوفق نتاجات  تعّل
اصة آمهارة األداء، ومهارة وإآساب الطلبة مهارات خ .ضوء النتاجات العامة والخاصة للمنهاج

. في خلق بيئة مناسبة لإلبداع ا يسهماالستماع، والنطق، والقراءة، والتحليل، ومهارة التفكير الناقد، مّم
د على النظام، وتعزيز الجانب العاطفي صفات حميدة آالثقة بالنفس والتعّو لى إآساب النشءإضافة إ

لسلوآات اإلسالمية لوطن واألمة، والمحافظة على القيم والوجداني لديهم، وتقوية االنتماء إلى اوا
   .هذه المضامين من خالل غناء األناشيد التربوية المناسبة لهذه المرحلة يمكن تحقيق آّلوالعربية، و

  
  :البحث مصطلحات
  : ـ المنهاج

  :يعني الطريق الواضح، والمنهاج اصطالحًا له مفهومان: المنهاج لغًة 
ة في     : بمفهومه التقليديالمنهاج  -1 ي يدرسها الطلب هو جميع المعلومات والحقائق والمفاهيم واألفكار الت

  .ية رات الدراّسلح على تسميتها بالمقّراصُط ،دراسية صورة مواّد
ديث  -2 ه الح اج بمفهوم رات : المنه ع الخب و جمي اطات أو الممارسات(ه ي توّفالمخّط) النش ة الت ا ط ره

اعدة الط  ة لمس ق   المدرس ى تحقي ة عل ودة ب  لب ة المنش ات التعليمي ا النتاج ل م دراتهم   أفض تطيعه ق تس
  ). 29، ص2004والحيلة،  ،مرعي(
اج   هإجرائيًا بأنّ  المنهاجف ونعّر ة منه يقّية  التربّي يم األساسي في      الموس ة التعل ة لمرحل ة   الجمهورّي العربي

   .السورّية
  : الموسيقّية التربّية ـ منهاج

فن التعبير الصادق عن خصائص المرء ومجتمعه، : "ة، منها أنهاتعريفات عّدظهرت للموسيقا 
والموسيقا لغة ثقافية إنسانية وعالمية ... ته الحضاريةوذلك التصال هذا الفن بروح المجتمع وشخصّي

زة، تهفو إليها نفوس الجميع، ويطربون بها ويتعاطفون معها، فيتأثرون بها، فيرددونها، فتبرز في متمّي
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أعماق اإلنسان ومجتمعه بكل ما فيها من أصالة وروح إبداعية، وصور جمالية، وفعاليات حضارية 
 ).20، ص1993زهدي، " (مختلفة
في المادة المقّررة في منهاج التعليم األساسي للموسيقا : ًاإجرائّي الموسيقّية التربّية منهاجف نعّرو

األول ين باستثناء الصّفسبوع حصة واحدة  في األ لبمعّد عطىالتي ُت، السورّيةالعربية  الجمهورّية
أسمع (شمل منهاج الصف السابع ووحداته وهي ، وتل حصتينعطى فيهما المادة بمعّدُت والثاني اللذين

  .)الموسيقّيةوأتخيل، أسمع وأالحظ، إمالء موسيقي، صولفيج، التراث الشعبي، النظريات 
  :ـ مرحلة التعليم األساسي

العربية  الجمهورّيةفي  التربّيةالصادر عن وزارة   7/4/2002تاريخ / 32/ورد في القرار رقم 
دمج مرحلتي التعليم االبتدائي في مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم األساسي، من الصف األول  السورّية

  :وحتى التاسع، وُوزَِّعت صفوف هذه المرحلة إلى
  .حتى الصف الرابعاألول  ّفمن الص: ـ الحلقة األولى
  .)27ـ ص 2007،التربّيةوزارة ( من الصف الخامس حتى الصف التاسع: ـ الحلقة الثانية

  :  المعيارـ 
تقان والجودة أو المعارف المطلوب ب أو مستواه أو درجة اإلدرجة التطّل: ف المعيار بأنهعّرُي

  .)2006، الحصري( .تحصيلها بهدف اتخاذ قرار بالقبول أو النجاح
األدنى من  ق في الحّدوالتي تحّق ،القواعد األساسية لتأليف المناهج :بأنه إجرائيًا المعيارف ونعّر

  .تنفيذها جودة المنهاج
  

  :الموسيقّيةالمجاالت والمعايير للتربية 
إلى  الموسيقّية التربّية مت منهاجقّس التربّيةوزارة  أّن ن لناإلى آتاب المعايير تبّي لدى عودتنا

  :العامة والخاصة بكل مرحلة وفق اآلتي المعاييَر منها ن آّلوتضّم ،مجاالت أساسية
  ):307- 304، 2006، التربّيةوزارة (
  :ـ الغناء 1

وهذا المعيار يوجه  ،عةمتنّو ق المتعة عن طريق أدائه أغانَيعن مشاعره وانفعاالته ويحّق التلميذر أ ـ يعّب
ن تتضّم ، وأغاٍن وطنية وأخرىالفرح  والحماس اختيار مجموعة أغاٍن تشتمل أغاني إلى ضرورة

 وذلك ألّن...) ومحبة الطبيعة آمحبة اآلخرين والتعاون(مجموعة من القيم األخالقية واالجتماعية 
رات رهم ضمن المقّرللتالميذ للتعبير عن مشاع س األبرزتنفَّهي الُم الموسيقّية التربّية ةحّص
  .راسيةالد

وهذا المعيار يطور القدرات الغنائية لدى  ،قدراته السمعية والصوتية بالشكل األمثل التلميذب ـ يستخدم 
ج تناسب التدّر من خالل أغاٍن ؛جة الصعوبةوتية متدّرالتالميذ بتدريبهم على غناء مسافات ص
ن مدى ميذ الصف األول تتضّماألغنية المؤلفة لتل( التلميذالصوتي للفئة العمرية التي ينتمي إليها 

ني بأداء صوتي ميذ األغاذ التلي إلى أن ينّفوهذا يؤّد) انيلصف الثفة لأقصر من تلك المؤّل ًاصوتّي
  .ر موسيقيًاصحيح ومعّب

 بعَضرات ن المقّرنظرًا لعدم تضّم ،في أنواع مختلفة من الفنون األخرى التلميذج ـ يشارك 
ي الموسيقا إلى تضمين ا دفع مختّصمّم ؛ميذ آالتمثيل والرقصالتلة لدى ختصاصات الفنية المهّماال
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ا داخل الصف ضمن الحصة الدرسية وذلك لتنفيذها إم ؛الموسيقّية التربّيةمنهاج هذه المواضيع ضمن 
  . مدرسةذ داخل النّفباألنشطة اإلضافية التي ُت وإما

  
  : الموسيقّيةعد والقراءة ـ القوا 2

المقاييس البسيطة الثنائية  :تلميذم المنهاج للالقراءة الصولفائية وقواعدها إذ يقّد التلميذأ ـ يتقن 
واألشكال الزمنية األساسية المستديرة والبيضاء والسوداء وذات السن وذات  ،والثالثية والرباعية

أن  تلميذالبحيث يستطيع  جة في الصعوبةتمارين إيقاعية متدّرينتقل تدريجيًا إلى بناء  ثّم ،ينالسّن
ـ فا ـ صول ـ ال ـ ـ مي  دو ـ ري(السبعة  الموسيقّيةلدرجات ا التلميذف تعّرآما ي. هايتقن أداء

 ،العربية والغربية الكبيرة والصغيرة الموسيقّيةالساللم  ، آما يتعرفها صولفائيًاويتقن أداء) سي
  . الموسيقّيةفات وآيفية استخدامها في األغاني والمؤل ،ويحفظ أبعادها وآيفية اشتقاقها

التمارين الصولفائية عن طريق تنفيذ  إذ يستطيع ؛الموسيقّيةوذاآرته  َةه الذهنيقدراِت التلميذي ب ـ ينّم
رة الترآيز العالية في الذي يعتمد على قد وحفظها والتمارين اإليقاعية واإلمالء الموسيقي

  .بعضًا عن بعضها الموسيقّيةتمييز الدرجات االستماع، و
وارتجال لحن  ،دم على سلم موسيقي محّدمن خالل اعتماد المعّل، قدرته على اإلبداع التلميذي ينّمج ـ 

وإفساح  ،بوضع الجملة األولى منه ّماوإا بتأليف لحن آامل وتدريب التالميذ على االرتجال إّم
  .ا يطور قدرة التالميذ على اإلبداعالمجال للتالميذ إلآماله مّم

  
  :ق الموسيقيّوـ اإلصغاء والتذ 3

إذ يتم  ،وقوالب التأليف الموسيقي الموسيقّيةز اآلالت فه ويمّيالعمل الموسيقي ويصّن التلميذأ ـ يتذوق 
والميزات التي تختلف بها آل آلة عن  ،الموسيقّيةتدريب التالميذ على تمييز أصوات اآلالت 

 واحدة منها على حده، دور آّلتمييز و نفسه، الوقتمن ثّم اإلصغاء ألآثر من آلة في و ،األخرى
...) سوناتا الكونشيرتو ـ الالسيمفونية ـ ( الموسيقّيةفات على تمييز المؤّل التلميذب آما يتدّر

القدرة على  تلميذق الموسيقي يكسب الالتذّو آما أّن ،س اختالفها ومواطن الجمال فيهاويتلّم
   .اإلصغاء
ق التذّو فمجال ؛بشكل علمي وموضوعي وينّميه على النقد والتحليل القدرة التلميذ ب ـ يكتسب

 داخل الموسيقّيةوشرح أسباب آتابة الجمل  ،الموسيقّيةعمال ن تحليل األالموسيقي يتضّم
 الموسيقّيةاهيم على المصطلحات والمف العّطاالو ،الموسيقّيةتلك األعمال  ونقد ،األعمال

  . نة فيهاتضّمالُم
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   :واإليقاع الحرآيـ العزف  4
وذلك من خالل تدريبات على التمارين اإليقاعية  ،التوافق العضلي العصبي التلميذ أ ـ يحقق

  .ي إلى التوافق العضلي العصبي المرتبط بالموسيقا بشكل خاصوالصولفائية الراقصة التي تؤّد
من خالل دروس الفرق  الموسيقّيةمهارة العزف على اآلالت ويستخدم األدوات  التلميذب ـ يكتسب 
وآيفية حملها واستخدامها  ،التمييز بين اآلالت اإليقاعية وأساليب العزف عليها يتعّلمو ،اإليقاعية

  .وتنفيذ الدور المطلوب منه في الوقت المناسب
قدرته على االرتجال في مجال القواعد والقراءة  ي، فبعد أن ينّمقدرته على اإلبداع التلميذ يج ـ ينّم

م في تطوير م العزف على اآلالت اإليقاعية يظهر دور المعّلقد تعّل وبعد أن يكون ،يقّيةالموس
  .لتالميذ على اآلالت التي يستخدمونهادى امهارة االرتجال ل

في المسرحيات  ىؤّدبالتمثيل الذي ُي ، فاإليقاع الحرآي يرتبطفي الفنون األخرى التلميذد ـ يشارك 
  .  المدرسيةذ في الحفالت والمهرجانات نّفالتي ُت

  
  :ـ الثقافة وتاريخ الموسيقا 5

 جدًا فالتراث الموسيقي العربي والعالمي مهّم ،أعالمه التاريخ الموسيقي وأهّم التلميذف أ ـ يتعّر
بناء  في وآان لها األثر الواضح ،ابقةرات التي حدثت فيه خالل العصور الّسللتالميذ نظرًا للتغّي

ى أّد ،د بعض أعالم الموسيقيين العالميين بأسلوب خاصإضافة إلى تفّر ،موسيقية مختلفة أنماط
ة ا يشير إلى أهمّيمّم ،فينإلى إنشاء مجموعة مدارس موسيقية مختلفة مرتبطة بهؤالء المؤّل

  .أعالمه وأهمَّ التاريخ الموسيقّي التلميذف تعّر
ع الحضارات العالمية فتنّو ،للحضارات ويحترم ثقافة اآلخرين التراث الموسيقّي التلميذف ب ـ يتعّر

وهنا يظهر دور مجال  ،ي إلى اختالف موسيقاهاقافاتها يؤّدواختالف عاداتها وتقاليدها ولغتها وث
   ويميز ،ثقافات الشعوب ويحترم ،ةالعالمّي الحضاراِت ذميف التلليتعّر ،الثقافة وتاريخ الموسيقا

  
  :تضمنكن أن نطلق عليها اسم القيم والموجود بين الثقافات التي يمتشابه االختالف وال

  .الموسيقّيةحساس بالجمال وتنمية ذائقته القدرة على اإل أ ـ إآساب التلميذ
وينصت لهم باحترام  إلى الموسيقا وإلى اآلخرين، االستماع بحيث يصغي آداَب التلميذل يتمّثب ـ 

  .ر أداء اآلخرين ويحترم عملهمويقّد
قدرته على االنسجام مع  وتنمية ،على العزف الجماعي والتمثيل والرقص القدرة التلميذج ـ إآساب 
وأنه ال يستطيع تنفيذ  ،ر اآلخرينادوأيه والذي يجب أن يؤّد لدوَرا تلميذ ومعرفة آّل ،اآلخرين

  .نجاح العمل من نجاح جميع التالميذ المشارآين فيه وأّن ،العمل بمفرده
 مجموعة من القيم منها الصدق، والمحبة، والتسامح،يكتسب بحيث  القيم األخالقية، التلميذل د ـ يتمّث

  .احترام اآلخرينوالجرأة، و وااللتزام،
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  :بناء المناهجفي ة المعايير الوطنية همّيأ
 ،رات االتربوية المعاصرةالتي تتجاوب مع التطّو((بناء المناهج الحديثة األساس في  المعايير عّدُت

ات المعرفة من خالل الترآيز على المفاهيم وطرائق العمل واألفكار، واعتماد تقوم على تأآيد أساسّيو
 دة، آما يتّمة من خالل دمج المفاهيم المشترآة بين فروع المعرفة المتعّدالدراسّي التكاملية بين المواّد

  ))م الذاتين أساليب التعّلميوإآساب المتعّل ،واالهتمام بالمهارات ،وضع معايير ومخرجات تربوية
  .)5-4، ص2008الحصري، ( 

  
  :ة المعايير من خالل ما يأتيأهمّي تبرزو
  .اتهأولوّي ـ انسجامها مع أهداف الوطن، وتأآيد 1
  .رات التي تطرأ عليهبما يتناسب مع التطّو ،أخالق المجتمع وعاداته ـ مراعاتها 2
  .لذلك المهارة والمعرفة الالزمة امتالكمن التلميذ  تمكينهاو ،في تنمية التفكير الناقد إسهامهاـ  3
، التالميذم المعايير ذاتها لجميع إذ تقّد ؛هو المساواة :األول وحدتها، وهذا يحقق مبدأين مهّمينـ 4

  .ييز الفروق الفردية بين التالميذإذ تساعد وحدة المعايير على تم ؛يزيالتم :والثاني
  

  :تأليف المناهجالمعايير األساسية في 
محمد حسب الدآتور بفي تأليف المناهج  عايير األساسية التي يجب مراعاتهام المييمكن تقس

من مستجدات تطوير المناهج وتجويد : ، مدخل المعايير في التعليم2010، الدريج( :إلى ما يأتي الدريج 
  )http://www.almoudaris.com/articles.php?article_id=486  ،مةالمعّل

ينبغي أن يرسم  إذ الموصوفة؛المخرجات التعليمية المرغوبة و ق المنهاج الدراسيأن يحّق :المعيار األول
ل في مخرجات معرفية المخرجات تتمّثمجموعة من  ومحتوياته آل منهاج في أهدافه

   .ومهارية وقيم واتجاهات
ؤ ومواصلة الدراسة في المرحلة الجامعية أو التهّي التلميذأن يعمل المنهاج على نجاح  :المعيار الثاني

من  التلميذة قادرًا على تكوين شخصّي أي أن يكون المنهاج مل؛لالنخراط في سوق الع
 على والمهارات واالتجاهات التي تعينهبالخبرات والمعارف  جميع الجوانب وتزويده

  .الجامعية أو االنخراط في سوق العمل إتمام دراسته
 البدإذ  رات العلمية،ة التطّوآبموابالبحوث والدراسات و تدعيم محتوى المنهاج الدراسي :المعيار الثالث

ألن لتكنولوجية؛ العلمية وارات والمستجدات مواآبة للتطّو جالمنها أن تكون محتويات
 وآل يوم يظهر شيء جديد على جميع ،رالتكنولوجيات تتطّود والمعارف تتجّد

بنتائج  ضرورة ارتباط المنهاج الدراسي، آما يعني هذا ةبوّيالمستويات األآاديمية والتر
  .ةلعلمّيالبحوث ا

ف تهدإذ   والتطّلعات الوطنية والدولية؛بات تعكس أهداف المنهاج الدراسي المتطّلأن  :المعيار الرابع
ل قضايا السالم مث ،ةالصالح العارف بالقضايا العالمّي إلى إعداد المواطن التربّية

  .لخإ...وحقوق اإلنسان
 ها،ية التي تستحّقاألخالقية األهّم التربّيةالمنهاج الدراسي  يولي أن :المعيار الخامس

 ًامرغوب شخصيًة وعاداٍت ميذ سماٍتعلى إآساب التل جاهينبغي أن يحرص المنو
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  .      ساتهمانة واالرتباط بالقيم المتصلة بالمجتمع والوطن وتاريخه ومقّداألفيها آ
في  ع هامشًاأن يترك المشّر إذ يجب ندماج؛اليتصف المنهاج الدراسي بالمرونة واأن  :المعيار السادس

لعلمية رات امتابعة التطّو، وإدخال ما هو جديدم المنهاج يستطيع من خالله المعّل
    .وتوظيفها في المحتوى

يعني هذا المعيار ضرورة أن يكون والدراسي من الغموض،  يخلو محتوى المنهاجأن  :المعيار السابع
  .ة التي يشتمل عليهامّيوفي المادة التعلي ،في طريقة عرضه المنهاج الدراسي واضحًا

اعي الفروق الفردية روت ،هة نحو التلميذموّجة التعليم عملّيالمنهاج على جعل أن يعمل  :المعيار الثامن
ة والتاريخ الشخصي ات والفروق الفردّيالخصوصّيهذا المعيار يراعي  ألّن بينهم،

  .اتلتالئم تلك الخصوصّيم وتوجيهها بتنويع أساليب التعّل ويهتّم ،تلميذللي االجتماعو
سلوب االآتشاف مثل أ ،ق والتقنيات الحديثة في التعليمائيسمح المنهاج باستخدام الطر أن :المعيار التاسع

 ،ق والتقنياتائعلى إدراج العديد من الطرأن يساعد المنهاج ، المشكالت وأسلوب حّل
نتائج  إذ تلّح حّل المشكالت في تعليم المفاهيم؛ أسلوبمن مثل أسلوب االآتشاف و
م من دوره التقليدي في تلقين ّلالمع لعلى أن يتحّويز الدراسات على ضرورة الترآ

مين إلى ه فريق المتعّلورآسترا يوّج، إلى قائد أةالحقائق العلمّيالمعلومات و التلميذ
 بأسلوب حّلمنابع مواهبهم، ومن ثّم العناية  وإبراز اآتشاف مكامن إبداعاتهم

  .المشكالت
بالشمولية  ،في المراحل األولى من التعليم يتصف المنهاج الدراسي، وال سّيما أن :المعيار العاشر

راته بشكل مترابط ، على أن يكون الترابط والتكامل بنى فقراته ومقّربحيث ُت ،والتكامل
من آفايات أساسية و  انطالقًاتشابه المواضيع والمحتويات ، وإّنما  من ليس انطالقًا

محاور لتنظيم العملية التعليمية وإنجازها بما يخدم بناء شخصية ل آفايات ممتدة تشّك
  .ممتكاملة لدى المتعّل

رة في القياس ّويسمح المنهاج الدراسي بتوظيف أساليب مالئمة وأدوات متطأن  :ي عشرالمعيار الحاد
ونات المنهاج ان من مّكنان أساسّيالقياس والتقويم مكّوف والتقويم التربوي،

الباحثين  ويحظيان باهتمام متزايد من لية التعليمّية برمتها،دراسي والعمال
ميذ نحو أنجع السبل التلالمعّلم والة لتوجيه وسيلة فّع والممارسين، بوصفهما

ليقوم بدوره على ، تهوالنظام التربوي برّم مدرسةوتوجيه ال ،أقومهاالتربوّية و
  .وجه خير
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  :إجراءات الدراسة
  :وأدواتهأوًال ـ منهج البحث 

ويساعد على تحقيق أهدافها في  ،ه يناسب طبيعة الدراسةألّن المنهج الوصفي التحليلي؛ استخدمنا
ومن  ،من صدقها وثباتها ناداستبانة وتأّآ منااته، وصّملحكم على فرضّياإلجابة عن أسئلة البحث وا

  .بتطبيقها على العينات المختارة من المجتمع األصلي ثم قمنا
  :مينالمعّلون االختصاصيّيهين آراء الموّجـ استبانة 1
  :الهدف من االستبانة 

جام المعايير انس مدى في مينالمعّلين وهين االختصاصّيف آراء الموّجهدف تعّرب ّممت االستبانةُص
في الواقع  األهداف المرسومة لها اتحقيقهو ،من مرحلة التعليم األساسي الموسيقّية التربّية الوطنية لمناهج
  .التعليمي للمنهاج

  
  :خطوات تصميم االستبانة 

ل إلى تحديد جريت من أجل تكوين فكرة عامة، والتوّصالع على البحوث والدراسات السابقة التي ُأـ اإلّط
  .ها االستبانة، بما يتفق مع غرض البحثالمجاالت التي ستتضمّن
نها المجاالت، وتم االسترشاد والعبارات التي تتضّم نها االستبانةة التي ستتضّمـ تحديد المجاالت الرئيس

  .إلعداد االستبانة بشكل آامل التربّيةبرأي السادة األساتذة في آلية 
  .د من الصدق والثباتـ إعداد االستبانة بصورتها األولية، بحيث أصبحت جاهزة إلجراءات التأّآ

 ،يناالختصاصّي نموجهيلهت استبانة لّجُو): مينالمعّلوين االختصاصّي هينالموّج(وصف استبانة 
 واالستبانة هي مجموعة من ،في مديرية تربية دمشق الموسيقّية التربّية منهاجمي وأخرى لمعّل

ومدى  ،في مرحلة التعليم األساسي الموسيقّية التربّية قة بالمعايير الوطنية لمنهاجالمتعّلالعبارات 
  .ةمع الواقع التعليمي للماّدانسجامها 

  
  :صدق االستبانة وتطبيقها ـ 2

مين من أعضاء هيئة التعليم في المحّكرضت على مجموعة من ستبانة ُعمن تصميم االبعد االنتهاء 
  :لالستفادة من خبراتهم فيما يأتي التربّيةآلية 

   .ـ الكشف عن وضوح العبارات ووضوح الصياغة اللغوية
  .للبحثية ـ الكشف عن تناسب البنود مع األهداف األساّس

   .ووضوحها داةالتعليمات المرافقة باأل ـ تقويم
بالتطبيق على  وتمد من صدق االستبانة، للتأّآ لي؛وهو التطبيق األّو بإجراء استطالعي، وقمنا بعد ذلك

ية دمشق، وتم مديرية ترب في الموسيقّية التربّية ميمعّلومن  ،يناالختصاصّي نهيّجالموعينة من 
  .بانة لتكون اإلجابات صادقة وموضوعيةاالستمن هدف ال توضيح
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  :البحث ـ المجتمع األصلي لعينة 3
 ال من خالل آرائهبها البحث، والتي نريد أن نتوّص أنه الجماعة التي يهتّمف المجتمع األصلي بعّرُي

غيره من  تمّيزه من ة واحدة على األقل،صيّصله خ تائج قليلة للتعميم عليها، وهو مجتمعإلى ن
  .المجتمعات

   
  :الموسيقّية التربّية ين لمنهاجهين االختصاصّيعينة الموّجالمجتمع األصلي ل

هين ، هو مجموع الموّجالموسيقّية التربّيةختصاصيين لمادة هين االالمجتمع األصلي لعينة الموّج
  /.3/وقد بلغ عددهم  ،2012- 2011لعام  صاصيين للمادة في مديرية تربية دمشقاالخت

  :الموسيقّية التربّية رسي منهاجي لعينة مّدالمجتمع األصل
 ،الموسيقّية التربّيةمنهاج  الذين يقومون بتعليم مينالمعّلهو مجموع  مينالمعّلالمجتمع األصلي لعينة  إّن

رجة وقد بلغ من داخل المالك وخا ،2012 - 2011للعام  دمشق لمرحلة التعليم األساسي في مديرية تربية
  ).2012،  التربّيةوزارة ( /477 /عددهم

  
  :ثانيًا ـ التحليل الوصفي للعينة
البحوث التربوية تعتمد في أغلب  ًا في البحث التربوي، نظرًا ألّنزًا مهّميشغل موضوع العينات حّي

يقوم على ه نة من أّنية موضوع العّيبطريقة معينة، وتنبع أهّم ت على اختيار عينة محددةالحاال
  .أو بعضها عيناتهن الخواّص اإلحصائية إلحدى اإلحصائية لألصل م استخالص الخواّص

ا من نات البحث آّلوقد شملت عّي للمجتمع األصلي الذي اشُتّقت منه، ثلةنة مّملذلك ال بد أن تكون العّي
 اسي في مديريةالتعليم األسلمرحلة  المنهاج ميمعّلو ،الموسيقّية التربّية لمنهاج نن االختصاصيّيهيموّجال

  :نحو اآلتيعين على الوّزُم دمشق
  :يناالختصاصّي هيننة الموّجـ عّي

الذي  ،ة عددهمنظرًا لقّل ؛في مديرية تربية دمشق يناالختصاصّي هينالموّج جميع االستبانة على ّبقتُط 
  ).3(بلغ 

  :الموسيقّية التربّية منهاجمي ينة معّلّعـ 
من العاملين في مديرية  الموسيقّية التربّيةمعلمًا لمنهاج ) 96( الموسيقّية التربّيةمي مادة نة معّلشملت عّي

  . من المجتمع األصلي%)  20(، أي بنسبة دارس مرحلة التعليم األساسيفي م تربية دمشق
من البحث االستبانات على عينة عت ّزُو ،لتطبيق االستبانة مينالمعّلاختيار عينة عشوائية من وتم 
  .ومن ثم إعادتها ،يةن ورّوتمّعهذه االستبانات ب ء، وطلب إليهم ملمعلمينو هين اختصاصيينموّج

  : ـ الدراسة االستطالعية 4
  :مينالمعّلهين ولموّجبات االستبانة والتصنيف بالنسبة إلى اـ ث

 ،وتم حساب الدرجات ،للمرة األولى ًاممعّل )20(نة استطالعية عددها تم تطبيق االستبانة على عّي
أن جميع الدرجات ذات  نت النتائجوبّي ،نة ذاتها بعد عشرة أياموأعيد تطبيق االستبانة على العّي

   .ووضوحها عبارات االستبانة داللة مرتفع، وهذا يدل على ثبات مستوى
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 محور، وجدنا أّن ي لكّلمن خالل تحليل االرتباط بين العبارات والمجموع الكّل :ـ االتساق الداخلي 
د وجود اتساق بين ، وهذا يؤّآ)0.05(جميع العبارات ذات ارتباط ذي مستوى داللة أصغر من 

  .العبارات والمحاور المدروسة
  

  :ات واألسئلةثالثًا ـ نتائج الفرضّي
  :ـ نتائج أسئلة البحث 1

  :وجاءت النتائج على النحو اآلتي ،ة لألسئلةطات الحسابية واالنحرافات المعيارّيتم استخراج المتوّس
  :هين االختصاصيينأسئلة الموّجـ بالنسبة إلى 

ق وتحّق ،الموسيقّية التربّيةالمعايير الوطنية منسجمة مع الواقع التعليمي لمنهاج  نت النتائج أّنبّي
  :ن وفق الجدول اآلتيهين االختصاصيّيوة من وجهة نظر الموّجاألهداف التربوية المرّج

  النسبة المئوية  الدرجة الكلية  ط الفرضيالمتوّس  ط الحسابيالمتوّس  المحور
  %95.53  15  10  14.33  المنهاج
  %91.66  12  8  11.00  التقنيات

  %100  15  10  15.00  العوامل اإلدارية
  %88.88  9  6  8.00  تلميذال

  %100  9  6  9.00  مالمعّل
  %100  6  4  6.00   مالمعّل إعداد

  %95.95  66  44  63.33  المجموع الكلي
  ينهين االختصاصّيسئلة الموّجن نتائج أجدول يبّي

   :مينأسئلة المعّلـ بالنسبة إلى 
ق األهداف وتحّق ،الموسيقّية التربّيةالمعايير الوطنية منسجمة مع الواقع التعليمي لمنهاج  نت النتائج أّنبّي

  :مي المنهاج وفق الجدول اآلتيالتربوية المرجوة من وجهة نظر معّل
  النسبة المئوية  الدرجة الكلية  ط الفرضيالمتوّس  ط الحسابيالمتوّس  المحور
  %86.437  15  10  13.01  المنهاج
  %87.58  12  8  10.51  التقنيات

  %96.26  15  10  14.44  العوامل اإلدارية
  %96.66  9  6  8.70  تلميذال

  %82.33  9  6  7.41  مالمعّل
  %90.1  60  40  54.06  المجموع الكلي

  مينن نتائج أسئلة المعّلجدول يبّي
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  :ات ضّيـ نتائج الفر 1
  :نهين االختصاصيّيق من نتائج الموّجـ التحّق

  :الفرضية األولى
هين طات درجات الموّجبين متوّس  )0.05(عند مستوى داللة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ـ 

ل ر المؤّهالمنهاج وفقًا لمتغّي تعليمم المعايير الوطنية مع واقع ق بمدى انسجافيما يتعّل ،ناالختصاصيّي
  .العلمي

ANOVA  
ط المتوّس  ح .د  المجموع  

  الحسابي
F القرار  الداللة  

بين 
  المجموعات

  غير دالة  0.667  0.333  4.167  1  4.167

داخل 
  المجموعات

12.500  1  12.500  

    2  16.667  المجموع
  العلمي باستخدام اختبار أنوفال ن الجدول الفروق بين المجموعات وفقًا للمؤّهيبّي

ومستوى داللته  )0.333(= قيمة ف  نجد أّن ONE AWAY ANOVAمن خالل استخدام اختبار 
من مستوى الداللة االفتراضي،  يبدو أآبر ،)0.05(الداللة االفتراضي وبمقارنته مع مستوى  ،)0.667(

هيين االختصاصيين وفقًا الموّج طات درجاتال يوجد فرق بين متوّس :أي ؛د صحة الفرضيةوهذا يؤّآ
  .ل العلمير المؤّهلمتغّي

  :الفرضية الثانية
هين طات درجات الموّجبين متوّس  0.05ـ ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ر الخبرة المنهاج وفقًا لمتغّي م المعايير الوطنية مع واقع تعليمق بمدى انسجافيما يتعّل ،يناالختصاصّي
  .ةالتعليمّي

ANOVA  
ط المتوّس  ح .د  المجموع  

  الحسابي
F القرار  الداللة  

  غير دالة  0.667  0.333  4.167  1  4.167  بين المجموعات
  12.500  1  12.500  داخل المجموعات

    2  16.667  المجموع
  ن الجدول الفروق بين المجموعات وفقًا للخبرة التعليمية باستخدام اختبار أنوفايبّي

ومستوى داللته  ،)0.333(= قيمة ف  نجد أّن ONE AWAY ANOVAمن خالل استخدام اختبار 
من مستوى الداللة االفتراضي،  يبدو أآبر ،)0.05(الداللة االفتراضي وبمقارنته مع مستوى ،  )0.667(

ًا هيين االختصاصيين وفقطات درجات الموّجال يوجد فرق بين متوّس :أي ؛د صحة الفرضيةوهذا يؤّآ
  .ر الخبرة التعليميةلمتغّي
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  :الفرضية الثالثة
هين طات درجات الموّجبين متوّس ،)0.05(ـ ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ر الخبرة في المنهاج وفقًا لمتغّي م المعايير الوطنية مع واقع تعليمين فيما يتعلق بمدى انسجااالختصاصّي
  .التوجيه

ANOVA  
ط المتوّس  ح .د  المجموع  

  الحسابي
F القرار  الداللة  

بين 
  المجموعات

  غير دالة  0.667  0.333  4.167  1  4.167

داخل 
  المجموعات

12.500  1  12.500  

    2  16.667  المجموع
  ن الجدول الفروق بين المجموعات وفقًا للخبرة في التوجيه باستخدام اختبار أنوفايبّي

ومستوى داللته  ،)0.333(= قيمة ف  نجد أّن ONE AWAY ANOVAمن خالل استخدام اختبار 
من مستوى الداللة االفتراضي،  يبدو أآبر ،)0.05(الداللة االفتراضي وبمقارنته مع مستوى ،  )0.667(

ين وفقًا هيين االختصاصّيطات درجات الموّجال يوجد فرق بين متوّس :أي ؛د صحة الفرضيةوهذا يؤّآ
  .يهر الخبرة في التوجلمتغّي

لم يكن هناك ضرورة  ،)3(فة من ين صغيرة جدًا وهي مؤّلهين االختصاصّينة الموّجعّي ونظرًا ألّن
هين طات درجات الموّجه ال توجد فروق بين متوّسّنإ :ويمكننا القول ،الستخدام اختبار شافيه

  .الخبرة في التوجيه هل التعليمي ـ الخبرة التعليمية ـالمؤ: ين وفقًا للمتغيراتاالختصاصّي
  :مينق من نتائج المعّلـ التحّق

  :الفرضية الرابعة
ق بمدى انسجام المعايير فيما يتعّل ،مينطات درجات المعّلحصائية بين متوّسـ ال توجد فروق ذات داللة إ 

  .ل العلمير المؤّهحسب متغّيبالوطنية مع تدريس المنهاج 
ANOVA  

ط المتوّس  ح .د  المجموع  
  الحسابي

F القرار  الداللة  

بين 
  المجموعات

  غير دالة  0.764  0.270  0.980  2  1.961

داخل 
  المجموعات

337.664  93  3.631  

    95  339.625  المجموع
  باستخدام اختبار أنوفا ل العلميوفقًا للمؤّه ين الجدول الفروق بين المجموعاتيّب
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ومستوى داللته  ،)0.270(= قيمة ف  نجد أّن ONE AWAY ANOVAمن خالل استخدام اختبار 
يبدو أآبر من مستوى الداللة االفتراضي،  ،)0.05(وبمقارنته مع مستوى الداللة االفتراضي  ،)0.764(

ل ر المؤّهمين وفقًا لمتغّيطات درجات المعّلال يوجد فرق بين متوّس :أي ؛وهذا يؤآد صحة الفرضية
  .ميالعّل

ه ال يوجد فرق بين ين أّنفتّب ،دةالمستويات قمنا بحساب شافيه للمقارنات المتعّدر متعدد المتغّي ونظرًا ألّن
  .ل العلمير المؤّهمين وفقًا لمتغّيطات درجات المعّلمتوّس

  
Multiple Comparisons  

  لالمؤّه
  )I(التعليمي

  لالمؤّه
  )     J(التعليمي

Mean 
Defference 

Std.Error Sig الداللة 

  
  معهد موسيقا

إجازة في 
  الموسيقا

  غير دال 999. 670. 025.

هيل دبلوم تأ
  تربوي

  غير دال 768. 751. -546-

إجازة في 
  الموسيقا

  غير دال  999.  670.  -025.-  معهد موسيقا

هيل دبلوم تأ
  تربوي

  غير دال  838.  960.  -571.-

هيل دبلوم تأ
  تربوي

  غير دال 768.  751.  546.  معهد موسيقا

إجازة في 
  الموسيقا

  غير دال  838.  960. 571.

  ل العلمي باستخدام اختبار شافيهين الجدول الفروق بين المجموعات وفقًا للمؤّهيّب
  :الفرضية الخامسة

انسجام المعايير ق بمدى فيما يتعّل ،مينطات درجات المعّلحصائية بين متوّسـ ال توجد فروق ذات داللة إ
  .ةر الخبرة التعليمّيمتغّيحسب بالمنهاج  الوطنية مع تعليم

ANOVA  
ط المتوّس  ح .د  المجموع  

  الحسابي
F القرار  الداللة  

بين 
  المجموعات

  دالة      0.000  8.789  26.994  2  53.987

داخل 
  المجموعات

285.638  93  3.071  

    95  339.625  المجموع
  اختبار أنوفا ل العلمي باستخدامن الجدول الفروق بين المجموعات وفقًا للمؤّهيبّي
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ومستوى داللته  ،)8.789(= قيمة ف  نجد أّن ONE AWAY ANOVAمن خالل استخدام اختبار 
توى الداللة االفتراضي، يبدو أصغر من مس ،)0.05(وبمقارنته مع مستوى الداللة االفتراضي  ،)0.00(

  .ةر الخبرة التعليمّيلمتغّيمين وفقًا طات درجات المعّلأي يوجد فرق بين متوّس ؛صحة الفرضية وهذا ينفي
ق بين وه  يوجد فرن أّنفتبّي ،دةد المستويات قمنا بحساب شافيه للمقارنات المتعّدر متعّدالمتغّي ونظرًا ألّن

  .ةر الخبرة التعليمّيمين وفقًا لمتغّيعّلطات درجات الممتوّس
Multiple C+omparisons  

 في الخبرة
  التعليم
(I) 

الخبرة في التعليم 
)j(  

Mean 
Defference 

Std.Error Sig  الداللة 

  
من خمس  أقّل

  سنوات

  دال  059. 393. 951.  سنوات 5-10
أآثر من عشر 
 سنوات

  دال  040. 935.  *-2.414-

  
  سنوات 10 -5
  

من خمس  أقّل
  سنوات

  دال  059.  393.  -951.-

أآثر من عشر 
  سنوات

  دال  002. .  904.  *-3.365-

  
أآثر من عشر 

  سنوات

من خمس  أقّل
  سنوات

  دال 040. 935.  *2.414

  دال  002.  904.  *3.365  سنوات 5-10

  ة باستخدام اختبار شافيهن الجدول الفروق بين المجموعات وفقًا للخبرة التعليمّييبّي
 ،من خمس سنوات مين الذين لديهم خبرة أقّلبين المعّل ًامن خالل استخدام اختبار شافيه نجد فروق

  .من خمس سنوات مين الذين لديهم خبرة أقّللصالح المعّل ،سنوات 10-5والمعلمين الذين لديهم خبرة 
والمعلمين الذين لديهم خبرة أآثر  ،من خمس سنوات مين الذين لديهم خبرة أقّلبين المعّل ًانجد هناك فروق
  .مين الذين لديهم خبرة أآثر من عشر سنواتلصالح المعّل ،من عشر سنوات
والمعلمين الذين لديهم خبرة من  ،مين الذين لديهم خبرة أآثر من عشر سنواتبين المعّل ًانجد هناك فروق

  .مين الذين لديهم خبرة أآثر من عشر سنواتلصالح المعّل ،سنوات 5-10
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  :الخالصة
  :يناالختصاصّي هينلموّجبالنسبة إلى ا

مع  الموسيقّية التربّيةحول مدى انسجام المعايير الوطنية لتأليف منهاج  هينال نالحظ فروقًا بين الموّج
ة هين وتقاربهم من حيث سنوات الخبرة التعليمّية عدد الموّجوذلك بسبب قّل ؛الواقع التعليمي للمنهاج

  .ةوالتوجيهّي
  :لمعلمينبالنسبة إلى ا
  :ل التعليميـ وفقًا للمؤّه

مع  الموسيقّية التربّيةلمنهاج  حول مدى انسجام المعايير الوطنيةمين بين آراء المعّلال يوجد فروق 
  .لمنهاج الواقع التعليمي ل

  :ةـ وفقًا للخبرة التعليمّي
مع الواقع  الموسيقّية التربّيةلمنهاج مين حول مدى انسجام المعايير الوطنية يوجد فروق بين آراء المعّل

لون فّضيمين الذين يمتلكون خبرة أآثر من عشر سنوات المعّل عزى ذلك إلى أّنوُي ،لمنهاجالتعليمي ل
من  من يمتلكون خبرة تعليمية أقّل وأّن ،عدم تغيير المناهج واإلبقاء على الطريقة التقليدية في التعليم

   .ويجدون صعوبة في تطبيق المناهج الحديثة ،العهد في المجال التعليمي ، حديثوتخمس سنوا
  :ـ مقترحات البحث

ن المعايير واألهداف العامة والخاصة ة تتضّمبنشرات تربوّي الموسيقّية التربّيةمي منهاج معّل ـ تزويد 1
  . المرسومة لتعليم المنهاج

ق ويحّق ،ة بما يتناسب مع المناهج الحديثةة والتربوّيتهم الفنّيمين لرفع سوّية للمعّلـ إقامة دورت تدريبّي2
  .المعايير الوطنية للمادة

  .الموسيقّية التربّيةدارس وتجهيزها بالتقنيات والوسائل التعليمية الالزمة لتعليم منهاج ـ تزويد الم 3
طة الموجودين في الميدان ليكونوا قادرين مين من خريجي المعاهد المتوّسـ العمل على تأهيل المعّل 4

  .على تطبيق المنهاج بما يتناسب والمعايير المرسومة
  .الموسيقّية التربّيةتعليم منهاج زة لة مجّهـ تأمين قاعة صفّي 5
  .الموسيقّية التربّيةـ زيادة ساعات  6
  .ينلغير المختّص الموسيقّية التربّيةسناد حصص ـ عدم إ 7
  . التربّيةبما يتناسب مع المناهج الحديثة لوزارة  ،سين للموسيقاـ تعديل مناهج معاهد إعداد المدّر 8
  .الموسيقّية التربّيةة حصة ـ ضرورة تثقيف إدارة المدرسة بأهمّي6
 التربّيةقة بكيفية تطبيق المناهج الحديثة لمادة ـ االستمرار في القيام بالبحوث والدراسات المتعّل 5

  .بما يتناسب مع المعايير المرسومةو ق ائبأفضل الطر ،الموسيقّية
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  :المالحق
  

  مينالمعّلين وهين االختصاصّياستبانة الموّج
  ومعّلميه الموسيقّية التربّية منهاجزميالتي وزمالئي موّجهي 

  :تحية طيبة وبعد 
من مرحلة التعليم  الموسيقّية التربّيةمنهاج يقوم الباحث بدراسة حول مدى انسجام المعايير الوطنية لف

ويأمل من خالل دراستكم  ،وتحقيقها لألهداف التربوية المنشودة ،األساسي مع الواقع التعليمي للمادة
  .ن بهذا الشأنيآونكم المعني؛ مستفيدًا من آرائكم لالستبانة المرفقة اإلجابة عنها بموضوعية 

هذه العبارات هو والغرض من  ،قة بالمعاييرمجموعة من العبارات المتعّل على تحتوي الصفحات اآلتية
  .من مرحلة التعليم األساسي الموسيقّية ربّيةالتتحديد مدى انسجام المعايير مع الواقع التعليمي لمادة 

في الفراغ الذي تراه مناسبًا (        ) بأن تضع وبدقة إشارة ، أرغب في االستفادة من وجهة نظرك  ،لذا
  .حسب قناعتكب

  ولكم جزيل الشكر
  : .....................................التي تتبع لها  التربّيةمديرية  -

  :تحملهل الذي ـ المؤّه
دبلوم تأهيل .......... سينمدّرمعهد إعداد .. .......الموسيقّية التربّيةاإلجازة في الموسيقا أو 

  ................تربوي
  :الموسيقّية التربّيةـ الخبرة التعليمية لمادة 

  ...........أآثر من عشر سنوات...............    سنوات 10ـ  5.............    من خمس سنوات أقّل
  : الخبرة بالتوجيه  -

  ...........أآثر من عشر سنوات...............    سنوات 10ـ  5.............    من خمس سنوات أقّل
  
  

  ينهين االختصاصّيمين والموّجالمعّلاستبانة 
غير  موافق  العبارة

 دمتأّآ
غير 
 موافق

        ق بالمنهاجما يتعّلفي
        .تلميذق بتطوير القدرات الغنائية عند الالمتعّللمجال  تتناسب المعايير مع اـ 
        .تلميذلدى ال الموسيقّيةق بتطوير القواعد لمجال المتعّلالمعايير مع اتناسب تـ 
        .لدى التلميذ ق بتطوير التذوق الموسيقيلمجال المتعّلالمعايير مع اتناسب تـ 
        .تلميذاإليقاع الحرآي لدى الق بتطوير لمجال المتعّلالمعايير مع اتناسب تـ 
        .تلميذلدى ال الموسيقّيةق بتطوير الثقافة لمجال المتعّلالمعايير مع اتناسب تـ 

        :ق بتقنيات التعليمما يتعّلفي
        .ينعكس سلبًا على تطبيق المعايير الموسيقّيةنقص اآلالت ـ 
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غير  موافق  العبارة
 دمتأّآ

غير 
 موافق

        .نقص آالت التسجيل ينعكس سلبًا على تحقيق المعاييرـ  
يعيق تطبيق  المرفق مع المنهاج) cD(قرص المدمج الـ  فر الـاعدم توـ 

  .المعايير
      

        .يعيق تطبيق المعايير خاصة للموسيقا فر قاعةاتو عدمـ 
        :ق بالعوامل اإلداريةما يتعّلفي
        .الموسيقّية التربّيةمادة على تطبيق المعايير في تدريس  ع اإلدارة تشجـ 
        .بشكل متقن للتالميذ الموسيقّيةتعليم المهارات سية اوقت الحصة الدريعيق ـ 
تطبيق المعايير  يعيق أخرى لتعليم مواّد الموسيقة التربّيةتحويل حصص ـ 

  .وتحقيق األهداف
      

        .تطبيق المعايير يعيق ينلغير المختّص الموسيقّية التربّيةاسناد حصص ـ 
        .تطبيق المعايير يعيق الموسيقّية التربّيةعدم آفاية الحصص الدرسية لمادة ـ 
        :مق بالمتعّلما يتعّلفي

        .لدى التالميذإيجابيًا  مت تغييرًاقّد المعايير ـ أرى أّن
        .تالميذتساعد على اآتشاف المواهب لدى ال المعايير ـ أرى أّن
لمجال الواقع التعليمي للمادة بالنسبة إلى امع تناسب ت المعايير ـ أرى أّن
  .ق بتعزيز القيمالمتعّل

      

        :مبالمعّل فيما يتعّلق
 التربّيةأرى نفسي مقتنعًا بكل ما جاء في المعايير الوطنية لتأليف مادة ـ 

  .من مرحلة التعليم األساسي الموسيقّية
      

        .الواقع التعليميفي  ـ أجد صعوبة في تحقيق المعايير
ب صعوبة في مين يسّبمعّلات والخبرات الالزمة لدى الافر الكفايعدم توـ 

  .تطبيق المعايير
      

  هون االختصاّصيون فقطيضاف البندان اآلتيان ويجيب عنهما الموّج
ب صعوبة في تطبيق الحديثة يسّب الستخدام طرائق التدريسم المعّل إعدادـ عدم 

  المعايير
      

        .يسبب صعوبة في تطبيق المعايير من الناحية الفنية مـ عدم إعداد المعّل
  

   



 المجلة األردنية للفنون
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