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  ملّخص
ة       ى تجرب وء عل اء الض ى إلق ث إل ذا البح دَف ه ه
ة   ة العربّي ي الجمهورّي يقية ف ة الموس اهج التربي أليف من ت

، تي اتُّبعت في التأليف السورّية، لتعّرف  اآلليات والخطط ال
ة    اج التربي أليف ومنه ت ت ي اعترض عوبات الت والص

ه يقية وتعليم بة ، الموس ول المناس راح الحل  .القت
ا  وع، آم ق بالموض وّي المتعّل ث األدب الترب اول البح وتن
ديم   يقية الق ة الموس اج التربي ع منه يف  واق ّمن  توص تض
باب    ان األس كالته، وبي ى مش وف عل ه، والوق وتحليل
وير   روع تط الق مش ى إط ت إل ي دفع ّوغات الت والمس
داف         ى أه د تطّرق البحث إل ك فق ى ذل اهج، باإلضافة إل المن
ية      ه، والمحاور األساس منهاج التربية الموسيقية وأسس تأليف

واه    ل محت إضافة  ، لمنهاج التربية الموسيقية الحديث، وتحلي
ذه،  إلى مهارات التخطيط التي يجب أن يّتبعها المعّلم في ت نفي

  .والمصادر التعليمية الالزمة لدعم منهاج التربية الموسيقية
ائج   وقد قّدم الباحث في نهاية بحثه مجموعة من النت
ن        ة م ك بمجموع ى ذل اًء عل ى بن ها، وأوص ي استخلص الت

ة  ، التوصيات المرتبطة بموضوع البحث منها استمرار عملّي
ا   راء مس ين، وإج وي للمعّلم دريب الترب ل والت بقات التأهي

اج،   ، توظيف جديدة يم المنه وتأمين المستلزمات الالزمة لتعل
دد  ع ع يين ليتناسب م وّجهين االختصاّص يع مالك الم وتوس

  .المّعلمين
  

ة  ات مفتاحي اهج :آلم يم  ، المن يقية، التعل ة الموس التربي
  .األساسي

  

Abstract 
The aim of this research is to shed light 

on the experience of musical education 
curriculum authorship in the Syrian Arab 
Republic, to recognize the mechanisms and the 
plans used, and the difficulties encountered 
during the  process of authorship and teaching 
of the musical education curriculum. The 
research also suggests the appropriate solutions 
and discusses the educational field related to 
this topic. It also discussES the description and 
analysis of the previous musical education 
curriculum , to uncover its problems, and to 
discuss the reasons and forces  which triggered 
the project of curriculum improvement, In 
addition , this research discussed the issues of 
the goals of the musical education curriculum, 
the way of authoring it, and the main outlines 
of the modern musical education curriculums. 
Furthermore analyzes the  content of these 
curriculums , and discusses the professional 
plan which the teacher should follow during 
applying them, as well as the required teaching 
sources to support the musical education 
curriculum. 

    The author has presented a set of 
recommendations and results including more 
training for teachers, new recruitment tests, 
providing all equipment required to deliver the 
curriculum, and to increasing the cadre of 
specialist advisors in this field to accommodate 
the number of teachers. 
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:دمةمق  
ي؛ ألّنها المرحلة األساس من الصف وفي النظام الترب المرحلة األهّم )1(عدُّ مرحلة التعليم األساسيُت

ارات هرات والمفيها الخب مويتعّل ،ميذصقل فيها شخصية التلاألول وحتى التاسع، وهي المرحلة التي ُت
و ألسبب  رًا ما تكون بالنسبة إلى التلميذثيهذه المرحلة آ ة، آما أّنالمستقبلّي ة لحياتهواالتجاهات الضرورّي

  .)2، 2010الخوري، (عليم آلخر هي نهاية مرحلة الّت
 ،ذاتها في حّد وسيلة وُتعّد، فهي إلى جانب آونها غايةتكتسب الموسيقا دورها األساسي في التربية، و

إلى وزارة التربية لذا تسعى  ،زالرمو م اإليقاعات وفّكمن خالل تعّل يتّممثًال ات والقراءة فتحسين الرياضّي
ة وجعل هذه العملّي ،لفةالفنون بأنواعها المختعن طريق تعليم ، لدى التالميذ  ّيوالفّن الجمالّي تنمية الحّس

ة تطوير عملّي من خالل ،في مرحلة التعليم األساسية والتكنولوجية ق العلمّيائربأحدث الط تتّمة التعليمّي
آما يتناول جميع ، النظر في جميع عناصر المنهج من األهداف إلى التقويم إعادة"والتي هي  ،المناهج

لمادة  اعتماد منهاج خاّصو ).171، 2000مصطفى، ( ".وتتأّثر به، وتؤّثر فيه، العوامل التي تّتصل بالمنهج
ام أناشيد مين الموسيقية واستخدوتطوير ملكات المتعّل ،أساسيات الموسيقا ف تعّرمن التربية الموسيقية يتّض

ة بوّيالثقافة التر تطوير فيتّم ،لخإ...طن واألسرة والمدرسة والمجتمعث عن الوتتحّد ،ة لمواضيع مختلفةتربوّي
  .جة في الصعوبةاستخدام ألحان متدّربالجانب الموسيقي و ،من خالل آلمات هذه األناشيد

  
  :مشكلة البحث

دون نوية من مادة ثا عّدُيآان و دة،ية السورية بمراحل متعّدلعربة في الجمهورية االتربية الموسيقّيتعليم مّر  
 لم لجميعاقتصر المنهاج على دليل للمعات الثمانينّيومنذ بداية   ،ًامناسبم المعّل يراهوفقًا لما  عّلمُت، منهاج

ؤلفين ة المتوافرة التي أّلفها مجموعة من المعلى الكتب الموسيقّي في تعليمهم نمومعّلال اعتمد، والصفوف
  )2012أبو السعود، ( .الموسيقيين في ذلك الوقت

بتأليف مناهج قادرة على  وزارة التربية في سورية بدأت ،المتسارعةالحالية رات والتغييرات ّوالتط وفي ظّل
ة لتأليف ونظرًا لغياب الدراسات التي تناولت التجربة السورّي ،لمجاالت اجميع تحقيق األهداف التربوية في 

أهدافها ف لتعرُّ، الباحث لتسليط الضوء على هذه التجربة تصّدى ة،عامة والتربية الموسيقية خاّص المناهج
  .لتالفيهاسلبياتها على و ،اتها لتعزيزها وتأآيدهاوالوقوف على إيجابّي اتها ومصادرها،وآلّي

  
  :أهداف البحث

 ف عرُّالعربية السورية، لت في الجمهورية إلقاء الضوء على تجربة تأليف مناهج التربية الموسيقية •
  . بعت في التأليفاآلليات والخطط التي اتُّ

القتراح الحلول  ؛و تعليمه ف على الصعوبات التي تعترض تأليف منهاج التربية الموسيقيةتعرُّال •
  .المناسبة

                                                            
الصادر عن وزارة التربية في الجمهورية العربية   7/4/2002تاريخ / 32/ ورد في القرار رقم: مرحلة التعليم األساسي -1

السورية دمج مرحلتي التعليم االبتدائي في مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم األساسي، من الصف األول وحتى التاسع، 
  :وُوزَِّعت صفوف هذه المرحلة إلى

  .من الّصف األول حتى الصف الرابع: الحلقة األولى -
  ).27، 2007وزارة التربية، دمشق (من الصف الخامس حتى الصف التاسع : ة الثانيةالحلق -
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  :ة البحثأهمّي
ف  إيجابيات عرَُّتب يتطّل ،تأليف مناهج التربية الموسيقيةمن ة إلقاء الضوء على التجربة السورّي إّن

يمكن لهذه  ه، وعليه فإّنوتنفيذها المناهج ت تأليف الصعوبات التي اعترض و سلبياتها، و هذه التجربة
 جميع مجاالت الحياةالتي حدثت في م حلوًال لتذليل هذه الصعوبات لتأتي مواآبة  للتغييرات الدراسة أن تقّد

الحلقة األولى من  هامنو ،ميع مراحل التعليمتشمل جل، ووفي المجال التربوي بشكل خاص ،بشكل عام
  .ال أآثر ة بدًال من آونه مجرد متلٍقمّيالتعلُّوة ة التعليمّيلتجعل التلميذ محورًا للعملّي التعليم األساسي؛ مرحلة

  
الحلقة ، سي في الجمهورية العربية السوريةمنهاج التربية الموسيقية لمرحلة التعليم األسا :حدود البحث

  .األولى
  

   :منهج البحث
الوقوف و وتحليله واقع منهاج التربية الموسيقية القديم بهدف توصيف؛  التحليلي ،الوصفيالمنهج  دااعتم تّم

  .مشروع تطوير المناهجإطالق التي دفعت إلى ات والمسّوغبيان األسباب و هعلى مشكالت
  

  :الدراسات السابقة
  "التربية الموسيقية في تأليف مناهج جربة األردنيةالت": بعنوان، )2008(غوانمة  ـ دراسة 1

  .ة في األردننيت عليها مناهج التربية الموسيقّياآللية التي ُب تسليط الضوء علىإلى الدراسة  هدفت
م نيت وفق نتاجات  تعّلقد ُب ،التجربة األردنية في بناء منهاج التربية الموسيقية ت الدراسة أّنبيّن

  :ل التربية الموسيقية من أهمهامحورية أساسية في مجا
تؤهلهم لالرتقاء  ،مهارات وقدرات موسيقيةة وحصيلة معرفية موسيقية ذات قيم إآساب التلميذـ 

موسيقية من موسيقا الشعوب فهم نماذج مة، وفي المراحل الدراسية المتقّد مّيي والعلبمستواهم الفّن
الوعي بأن الموسيقا تسهم في وتعزيز  ،جتمعفي رفع مستوى الذوق الموسيقي للم اإلسهاماألخرى، و
استخدام و ية المهارات المعرفية والوجدانية،تنمتوى االقتصادي للفرد والمجتمع، وتحسين المس

االهتمام بالتراث الموسيقي األردني وأخيرًا  الحديثة لتطوير اإلنتاج الموسيقي،التكنولوجيا والتقنيات 
 .والعربي

مصفوفة (م على بشكل متسلسل ومنّظيجب أن يقوم و نهاج التربية الموسيقيةم نت هذه الدراسة أّنوبّي
ول محور من محاور المنهاج يستمر بناؤه التسلسلي من الصف األ آّل أّن :أي ؛)المدى والتتابع

المعلومات في الجانب الواحد تتسلسل علميًا ومنطقيًا  بمعنى أّن األساسي وحتى الصف الثاني عشر؛
  . صفوف المرحلتين األساسية والثانوية ، عبر جميعالسهل إلى الصعبفي بنائها من 

باإلضافة  ،تطبيق هذه المناهج الجديدة قيالمشكالت التي قد تعلت الدراسة إلى خالصة تضمنت وتوّص
  .إلى اقتراح مجموعة من التوصيات التي تساعد على تقديم المنهاج بالصورة األمثل

 لى اآللية التي اعُتمدت في تأليفالدراستين سلطتا الضوء ع في أّن دراستنا مع هذه الدراسةتتشابه 
 وتختلف عنها بأّن  لصعوبات التي اعترضت هذه العملية،، وعلى االمناهج الحديثة للتربية الموسيقية

  .هت إلى منهاج الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي فقطدراستنا توّج
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  ."ة في النظام التربوي التونسيزلة مادة التربية الموسيقّيمن" :بعنوان، 2008دراسة آمون ـ 2
بتدائية هج التربية الموسيقية للمراحل االهدفت الدراسة إلى تقديم المعايير التي تم بناًء عليها تأليف منا

  :واإلعدادية وفق اآلتي
األناشيد  بعَض ميذًا يتعرف من خالله التلم المادة بوصفها نشاطًا فنّيقّدُت: بتدائيةفي المرحلة اال •

واستخالص بعض المفاهيم  ،يقاعات البسيطةتطبيق اإل ويتّم ،فكره ونمّو ه،البسيطة التي تالئم عمر
  .آالجملة اللحنية الصاعدة أو النازلة

دراسة المقامات واإليقاعات من خالل مرحلة اإلنشاد والترقيم ل تنتقل: في المرحلة اإلعدادية •
، إضافة إلى ًال عن تحليل بعض القوالب العربية والعالمية وتحليلهافض ،قراءة وإمالء الموسيقّي

  .قوذلك من خالل مرحلة االستماع والتذّو ،ات عربية أو عالميةزات شخصّيممّي ف تعرُّ
  :ةمادة التربية الموسيقي أّن ت هذه الدراسةوبيّن

تعمل على تنمية ي، والفّن ه الحّسلتنمي فيرة ه السمعية بصفة سليمة ومتطّوتّساتساعد التلميذ على توظيف ح
بموسيقا  فعلى اآلخر عبر التعّر ه الموسيقي وانفتاحهعلى تراَث هِفتعرُّة الوطنية في التلميذ من خالل وّيالُه

اصل والعمل مع اآلخرين، ن التلميذ من التوتمّكآما  د على توظيف التكنولوجيا الحديثة،تساعو الشعوب،
  .ةآلثار الموسيقّيلميذ اوذلك من خالل تحليل التوتعّرف مكّوناتها  ؛كر النقديمهارة الف هعلى إآسابوتعمل 

  .ت المناهج في تونس لتكون مناسبة للمراحل العمرية المستهدفةعّدوبناء على هذه المعطيات ُأ
ي وه ،مت المعايير الالزمة لتأليف مناهج التربية الموسيقيةها قّدهذه الدراسة مع دراستنا في أّن تتشابه

  .  مراحل التأليف لف عنها في أن دراستنا عرضت جميعوتخت ة في دراستنا،المرحلة التحضيرّي
  

  :مصطلحات البحث
رها المدرسة طة التي توّفالمخّط) النشاطات أو الممارسات(هو جميع الخبرات المنهاج  :المنهاجـ  1

مرعي والحيلة، (تستطيعه قدراتهم  أفضل ماب النتاجات التعليمية المنشودة على تحقيق التلميذلمساعدة 
2004 ،29.(  
ة المقّررة في منهاج التعليم األساسي للموسيقا في الماّده بأّن: إجرائيًا منهاج التربية الموسيقية فونعّر

ستثناء الصفين األول سبوع باعطى بمعدل حصة واحدة  في األالتي ُت ،الجمهورية العربية السورية
أسمع (تشمل منهاج الصف السابع ووحداته وهي ، وا المادة بمعدل حصتينعطى فيهمُت والثاني اللذين

  ).وأتخيل، أسمع وأالحظ، إمالء موسيقي، صولفيج، التراث الشعبي، النظريات الموسيقية
تقان والجودة أو المعارف المطلوب ب أو مستواه أو درجة اإلدرجة التطّل: عّرف المعيار بأنهُي :المعيار .1

  .)2006الحصري، (. ذ قرار بالقبول أو النجاحتحصيلها بهدف اتخا
ة لمرحلة التعليم األساسي في التربية الموسيقّي مناهجالقواعد األساسية لتأليف بأنه  :إجرائيًا المعيارونعرف 

  .األدنى من تنفيذها جودة المنهاج ق في الحّدوالتي تحّق ،الجمهورية العربية السورية
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  :ة الموسيقيةاألهداف العامة لمنهاج التربي
هداف ن األها تتضّمن له أّنتبّي ،تربية في تأليف المناهجة وزارة اللمعايير العامة وخّطلدى عودة الباحث ل

  :العامة والخاصة اآلتية
وتوظيف هذا التراث بما يناسب األفكار التربوية  ،العالمي والعربيف على التراث الموسيقي تعرُّال  - أ

 . ةة السورّيالعربّية لوزارة التربية في الجمهورّي
 ).الموسيقا لغة العالم(التواصل مع المجتمعات األخرى   -  ب
 .مختلفة من قراءة وتدوين وغناء واستماع موسيقي ًةموسيقّي مين مهاراٍتإآساب المتعّل  -  ت
 .مينل لدى المتعّلبناء القدرة على التخّي  -  ث
ة دور ز أهمّييوتعز مينالمتعّل لدى )العقلي(د وأسس التفكير المجّربناء الجانب الوجداني واالنفعالي   -  ج

 .الفرد ضمن الجماعة
 .مينة لدى المتعّلرفع مستوى الذائقة الجمالّي  -  ح
 .  بناء الشخصية المتكاملة للمواطن الصالح   -  خ
 .ةسّياالدر لة لباقي المواّدحلقة مكّمة جعل منهاج التربية الموسيقّي  - د
 ضمن من خالل منهاج التربية الموسيقيةليومهم المدرسي  ًا وممتعًاترويحّي التالميذ جانبًا إآساب  - ذ

 .رةالمقّر ةالنظرّي ةالمناهج الدراسّي
 .ز الثقة بالنفسيمين على االنضباط وتعزالمتعّل ريبدت  -  ر
 .ساتهلوطن وضرورة الدفاع عنه وعن مقّدالشعور باالنتماء إلى ا ةتقوي  -  ز
  .اإلصغاءة تنمي  - س

  
  :تعليم األساسياألهداف الخاصة لمنهاج التربية الموسيقية في مرحلة ال

 :أن يكون المتعّلم قادرًا على
 . وغنائها وتدوينها العالمات الموسيقية قراءة  - أ
 .ومواقعها الدرجات الموسيقيةتمييز أشكال   -  ب
 .تمييز المسافات واألبعاد الصوتية  -  ت
 .من خالل تصنيع اآلالت ؛االبتكار  -  ث
 .ن باقي أنواع الموسيقاييزها موتم ،تذوق الموسيقا الجيدة  -  ج
 .ينمع زمالئه عن طريق الغناء والعزف الجماعّي االنسجام  -  ح
 .تمييز االختالف بينها، ق تراث المحافظاتذّوت  -  خ
 .الموسيقيين في تاريخ الموسيقا العربية والعالمية وأعمالهم ف على أهّمتعرُّال  - د
 .تنمية الحس اإليقاعي لديه  - ذ
 .يز أصواتهايمف بعض اآلالت الموسيقية، وتتعّر  -  ر
 .تقان العمل الموسيقيالتي تؤدي إلى إ ،التكرار والتدريبادة وعن طريق اإلع ؛المثابرة  -  ز
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  :ةأسس تأليف مناهج التربية الموسيقّي
 مصطلح أسس في الفلسفة إلى المبادئ والمفاهيم التي تبنى عليها قواعد علم ما دون آخر  يدّل

ة بنى عليها القواعد األساسّيُت ها المبادئ والمفاهيم التيف أسس تأليف المناهج بأّنوتعرَّ، )63,1979صليبا، (
وة ال يمكن االستغناء عنها للوصول إلى األهداف التربوية المرّج، والالزمة لتأليف مناهج التربية الموسيقية

  .  من تأليف هذه المناهج
األسس من  مجموعًة هناك  أّن ،ينأليف والسادة المعاونين المختّصللجان الت تهمن خالل مقابلوتبين للباحث 

  :وهي ُأخذت بالحسبان،ي بناء المناهج الحديثة ف
  .بات العصرتلبية متطّل ، وتساعد علىاالستناد إلى فلسفة تربوية تتوافق مع المجتمع السورّي  - أ
والترآيز  ؛ من أجل تخفيف عبء حجم الحقيبة المدرسية ووزنها،الكيف آيز علىروالّت ،تقليل الكّم  -  ب

 . الذي ال يخدم المعلومة شوحواالبتعاد عن ال ،ية المعلومةعلى نوّع
  .المنهاج خلق التكامل بين مواّد  -  ت
ة من أجل اآتشاف مواهب التالميذ لما لها من قدرة على بناء ة والالصفّيدعم األنشطة الصفّي  -  ث

  .ة التلميذ المتكاملةشخصّي
رة لما له من قد  ؛التعليمل تفعيل مشروع دمج التكنولوجيا في استخدام تكنولوجيا التعليم من خال  -  ج

  . على توسيع مدارك التلميذ
من  آأمثلة لخإ...المشاريعم الذاتي وم التعاوني والتعّليس حديثة منها التعّلاستخدام طرائق تدر  -  ح

  .ستخدمة سابقًاطرائق التدريس التي لم تكن ُم
عة تساعد على تحفيز التلميذ لتوظيف المعلومة واستخدام المهارات التي استخدام طرائق تقويم منّو  -  خ

  .مها بأسلوبه الخاصتعّل
  

  :على ضرورةة تأليف منهاج التربية الموسيقّيآزت لجنة فقد ّر وبناء على ما سبق 
عبر  ،والمعلومات غير الضرورية ،ائدالحشو الز ؛ من خالل االستغناء عنتقليل حجم الكتاب -

لالستماع،  وإعطاء الوقت األآبر ،ق الموسيقيمحور التاريخ والتذّواختصار المعلومات النظرية في 
  .)األغاني الشعبية(و )اسمع وتخيل(محوري نشاهد ذلك أيضًا في آما 

 من خالل اختيار مواضيع من مناهج المواّد ؛مع باقي المناهج جعل منهاج التربية الموسيقية متكامًال -
اية العام آربط بد، وعرضها في الفترة الزمنية نفسها ،وتأليف أناشيد للمواضيع ذاتها ،األخرى

عن الوطن  الموضوع ذاته، أو ربط درس جغرافيةبدرس قراءة وأغنية موسيقية عن  اسيردال
  ...العربي مع نشيد بالد العرب أوطاني

عن معلومات أآثر حول  البحَثالحديثة من خالل تكليف التالميذ في نهاية آل وحدة تفعيل التقنيات  -
  ).تناالنتر( استخدام الشابكةب أو الموضوع الموسيقّي ،فالمؤّل

 ،ضمن منهاج التربية الموسيقية) نةنة وغير الملّحالملّح(ات المدرسية إدخال محور المسرحّي -
وخارجها، للمشارآة  القاعة الصفية ية داخلب عليها مع األناشيد واألغاني ضمن فرق مدرّسوالتدّر

  .ةالحفالت المدرسّيفي 
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م الذاتي في ثل استخدام طريقة التعّلم ؛محور استخدام طرائق التدريس الحديثة بما يتناسب مع آّل -
 دروسفي م التعاوني ام طريقة التعّلواستخد) نترنيتاإل( الشابكة المعلومة من خالل البحث عن

  ...ةالمسرحيات والفرق اإليقاعّي
واختر االسم المناسب لها من  ،استمع إلى المقطوعة الموسيقية: عة مثلاستخدام طرائق تقويم منّو -

  .الموسيقية التي تناسبها  أو اربط الصورة مع المقطوعة... اآلتية ةثاالحتماالت الثال
  

  :ة منهاج التربية الموسيقيةأهمّي
النواحي  منز مهارات الفرد فهي تعّز ة؛ة اإلنسانّيفي تشكيل الشخصّي آبيرًا دورًا الموسيقا تؤدي"
ن يبدع ويبتكر ويكتشف له أتؤّه لديهة ق الموسيقي، وتعمل على تكوين مفاهيم جماليية والتذّوة والسمّعالحسّي

، د عن مفاهيم الخوف والقلق والخجلضافة إلى زرع الثقة بالنفس، واالبتعاباإل من خالل ممارسة الموسيقا،
  ).15، 2007الذيابات، ( "ات الحياةلى مواجهة تحدّيقادرة علة ا يجعل منه شخصية مؤّهمّم
ترسيخ دروس عبر  لة لباقي المناهج، ويبدو ذلك جليًامكّم حلقًة ونهاج التربية الموسيقية من آة منهتنبع أهمّيو
تتشارك في  ،ة في آتب منهاج التربية الموسيقيةملحّن إلخ، من خالل أغاٍن...اهج القراءة والعلوم واللغات من

دروس المشابهة لها في يترافق عرضها مع الفترة الزمنية لعرض الثم  ،المواضيع مع المناهج األخرى
  . موضوعال
  

  ):خطوات التطوير(ة خطة تطوير منهاج التربية الموسيقّي
ن د وزير التربية والسادة المعاونين المختصّيبين السّيت وزارة التربية وفقًا لما جاء في اجتماعا

وبعض ، من الجامعات السورية يناألساتذة الجامعّيوبعض ، ةقًا لمنهاج التربية الموسيقّيوالباحث منّس
  :طوات اآلتيةالخ تطوير منهاج التربية الموسيقيةاعتمدت الوزارة في ، لعربالخبراء ا

  .تأليف المعايير الوطنية لمنهاج التربية الموسيقية واختيارهم اقتراح أسماء لجان -
  .ةية في تأليف مناهج التربية الموسيقّيطالع على المعايير العالّماال -
  .ثتأليف المعايير الوطنية لتأليف المنهاج الحدي -
  .لف للمنهاج الحديثتأليف وثيقة المّؤ -
  .ة واختيارهماقتراح أسماء فريق التأليف والتقويم لمنهاج التربية الموسيقّي -
ة لصفوف واألشرطة المرافقة لمنهاج التربية الموسيقّي ،اس التلميذوآّر ،مطالع على دليل المعّلاال -

  .ديمالحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي في المنهاج الق
  .لضعف فيهوتحديد نقاط القوة ونقاط ا القديم، دراسة تحليلية لمحتوى المنهاج -
فرنسا، : ية مثلطالع على بعض تجارب الدول األخرى في مجال تأليف مناهج التربية الموسيقاال -

  .لخإ...إيطاليا، تونس
في  ولة دمن عّد بحضور خبراء) جميع االختصاصات(عمل عامة  "لورشات"فين إخضاع المؤّل -

  .مجال التربية وتأليف المناهج
  .ينعلى أيدي خبراء سورّي) ضمن االختصاص التربوي الموسيقي(عمل خاصة  "ورشات"إقامة  -
  . تقسيم لجان التأليف إلى فرق عمل -
  .وتوزيع المحاور على فرق العمل ،تقسيم المنهاج إلى محاور -
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  .مق ومع المقّوّسولكل فريق مع المن ،وحدهفريق  إعداد محاضر اجتماعات لكّل -
دليل  والتي تضّم ،لموسيقية للحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسيالتربية لتأليف منهاج تجريبي  -

  .صف على حدة م الحلقة األولى، ودفتر التلميذ لكّلالمعّل
  .قرص ممغنط لكل صف على حدة) (CDإعداد -
  .ةمدارس التجريبّية عام دراسي آامل في عدد من التطبيق المنهاج التجريبي لمّد -
  .رائهم ومالحظاتهم حول المنهاجمي المدارس التجريبية الستطالع آّلإعداد وتطبيق استبانات على مع -
والثانية فرعية في  ،بين لتدريبهم على آيفية التدريباألولى مرآزية للمدّر ؛إقامة دورتين  تدريبيتين -

  .مي المدارس بإشراف الوزارةمحافظة لمعّل آّل
 ،صبحضور معاون الوزير المخّت ،ة على القناة الفضائية التربوية السوريةّيازات تلفإقامة ندو -

  .مين والتالميذ واألهاليلإلجابة عن استفسارات المعّل ؛في المنهاجوبعض مؤّل ،ق المنهاجومنّس
 مين والتالميذ واألهاليلوزارة من المعّلا الىريبي وفق المالحظات التي وردت تجتعديل المنهاج ال -

  .بعد دراستها من قبل لجان التأليف
صات المالية الالزمة لهذا من خالل زيادة المخّص؛ تأمين مستلزمات المناهج الجديدة للمدارس -

  .الجديدة للمناهج االحتياجاتالجانب لتناسب 
إدخالها ضمن بيانات موقع وزارة  ثّم ،)PDF(حوسبة آتب المناهج الحديثة وتحويلها إلى ملفات  -

  .لحصول عليها مجانًاإلتاحة الفرصة ل؛ التربية
المدارس في الجمهورية العربية  على جميعاعتماد منهاج التربية الموسيقية بعد التعديل وتطبيقه  -

  . السورية
  

  :ة القديمتحليل محتوى منهاج التربية الموسيقّي
ذه المادة بحيث تصبح ه ،خبرات الجنس البشري ونتائجهتجميع  ،ةمادة دراسّي محتوى أّيقصد بُي

هداف المرغوبة بما يكفل الوصول إلى األ ،للتالميذ منه ما يفيدنا في تحقيق النمّو المصدر الذي نستمّد
  ).67، 1983براهيم والكلزة، إ(

الخاصة للمادة مع مراعاة وظيفة المرحلة الدراسية  يتم اختيار المحتوى وأنشطته من خالل تحليل األهداف
 مع األخذ بالحسبانباإلضافة إلى طبيعة األهداف العامة للتربية  ،تسعى إلى تحقيقهابالنسبة إلى األهداف التي 

  .باتهوحاجات المجتمع ومتطّل ،لديهم وحاجاته ميذ وخصائص النمّومستوى نضج التال
المعلومات والمهارات الواجب  محتوى الكتب شملي أن يجب ،ق األهداف المرسومة للمنهاجولكي تتحّق

ارستها، والقيم ك الميول واالتجاهات التي ينبغي تنميتها، وأوجه النشاط المطلوب مماآتسابها، وآذل
  .المرغوب في غرسها
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رحلة التعليم األساسي في مفي ) اس المناشطم وآّردليل المعّل(ة واقع محتوى آتب التربية الموسيقّي
  :ةة السورّية العربّيالجمهورّي

وفيما يأتي عرض  ،اس المناشط للصف األولوآّر ،صف م لكّلل معّلدلي ، منةآتب التربية الموسيقّي تتأّلف
  :لمحتوى هذه الكتب

  : دفتر التلميذ للصف األول  -1
بع ألول مرة في الصف األول، ُط ؛لمرحلة التعليم األساسي "ةآّراس المناشط الموسيقّي"آتاب بعنوان  هو
  . 2004 -2003ام الدراسي الع

االعتماد على الطريقة الصوتية الحرآية التي ترّآز على طريقة آوداي  وقد جاء في مقدمة الكتاب أنه تّم
)Kodai( ة الموسيقية األساسية التي ينبغي تدريبها، صوت التلميذ اآلَل المربي الهنغاري، والتي تعّد

التي تتدّرج ابتداًء من الحرآة الجسدية مرورًا بالنطق  ،ي العلمانيالمرّب )Orfe(وعلى مبادئ أورف 
  .ًال إلى اآلالت اإليقاعية البسيطة المالئمة لقدرات التلميذوصو
  :سان الكّرويتضّم
هة للتالميذ لمعرفة أشكال الصورة  والصوت الذي يخرج منها مجموعة من الصور واألسئلة الموّج -

  ...).سريع، بطيء، صوت سيارة(
  .على آلمات األغنية بعض األغاني البسيطة ترافقها صور تدّل -
  .اآلالت الموسيقية اإليقاعيةصورًا لبعض  -
 .مع إشارات اليد المرافقة لها) صول، مي، ال(الدرجات الموسيقية  -

  
  : دليل المعلم للصف األول -2

بع ألول مرة في العام الدراسي ُط ،للصف األول "م في التربية الموسيقيةدليل المعّل"آتاب بعنوان هو 
  م 1998ـ 1997

، "الكاسيت"آتاب التمارين وأشرطة  منها ما يتعّلق بمواّد ؛ويةم على توجيهات تربيحتوي دليل المعّل
  .ومنها ما يتعّلق باقتراحات موسيقية تربوية لم ترد في آتاب التمارين

تي يحتاج والوسائل األساسية ال ،وحدة بتعداد الموضوعات العائدة إليها ة وحدات، تبدأ آّلويتألف من عّد
  :مت المواضيع وفقًا للترتيب اآلتيوقد ُنظِّ، ةإليها التلميذ في الحّص

  .مه التلميذ فيها من مفردات ورموز وتراآيب ومهاراتأي نقاطها الرئيسة، أو ما سيتعّل: األهداف -
  .وهي الخطوات المطلوب تنفيذها: ةالمناشط التعليمّي -
 )و تا تيتا (قراءة إيقاعية لـ و ،قاع الكالمإيو ،ز األصواتن تمييتتضّم: سِّم الدليل إلى خمس وحداتوُق

  .أناشيد وأغنيات ، باإلضافة إلىمنّغمة )ال ،مي، صول(قراءة  وإشارة الصمت، وتمييز النغمات و
   

  : دليل المعلم للصف الثاني -3
 "الموسيقيةم في التربية دليل المعّل"آتاب بعنوان  م، وهو1999 -1998بع أول مرة للعام الدراسي  ُط

له التلميذ من مراجعة عامة لما حّص نتتضّم :وُقسِّم الدليل إلى خمس وحدات، للصف الثاني االبتدائي
قاع الوحدة المسايرة عالمة البيضاء وسكتتها مع إيفي الصف األول و معلومات عن التربية الموسيقية 
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مفتاح و ،المدرج الموسيقيو) ري، فا، دو(درجات  عي الدارج والمقياس الثالثي واإليقاع السماو
  .ة مجموعة أناشيد وأغنيات مدرسّي باإلضافة إلى ،الصول

  
  : دليل المعلم للصف الثالث -4

م في التربية دليل المعّل"م، وهو عبارة عن آتاب بعنوان 2000 -1999رة للعام الدراسي بع أول ّمُط
آلة  )دو ،سي( درجتي نتتضّم :وُقسِّم الدليل إلى خمس وحدات، للصف الثالث االبتدائي "الموسيقية

 ،والسكتة المقابلة لها ،عالمة المستديرةو ،د درويشسّيو، و آلة الغيتار، الكبير "دو"سلم  انون والق
باإلضافة إلى  ،إيقاع يوركو ،العالمة المنقوطةو ،أنواع التأليف الموسيقيو ،المقياس الرباعيو

  .وأغنيات مدرسية مجموعة أناشيد
  
  : دليل المعلم للصف الرابع -5

م في التربية دليل المعّل"م، وهو عبارة عن آتاب بعنوان 2001 -2000الدراسي  ل مرة للعامأّوبع ُط
م إلى دروس عددها ّسُق ، وإّنمان تقسيم الكتاب إلى وحداتلم يتضّم، للصف الرابع االبتدائي "الموسيقية

  .ثالثة وعشرون درسًا باإلضافة إلى أربعة عشر نشيدًا
بعض على   فوالتعّر ،8|4و 8|3و 8|2 :ين والمقاييسنت الدروس األشكال الزمنية ذات السّنتضّم

  . ينين العالمّيوالموسيقّي ،اآلالت الموسيقية العالمية
حة ة موّضوالمعلومات الموسيقّي ،ونماذج من التدوين الموسيقّي ،ةاحتوى الدليل على رسوم توضيحّي

  .ضمن شريط مرافق للدليل
  

  :ة وسيقّيالمعايير الوطنية لتأليف مناهج التربية الم
وذلك بقصد االرتقاء  ،بوضع معايير لجميع مناهج وزارة التربية 2006 في عامقامت وزارة التربية 

ومنها آان منهاج  ،وتكون مرتبطة مع متطلبات المجتمع ،لتناسب العصر الحالي؛ بها إلى الشكل األمثل
  .التربية الموسيقية

  
 :ةالمحاور األساسية لمنهاج التربية الموسيقّي

  : وفق اآلتي لدى التالميذ يمحور بتنمية جانب فّن آّل اختّص ،ة محاورصف إلى عّد م منهاج آّلّسُق
  .لمن خالل تنمية القدرة على التخّي ؛ةالمسموعة بحاالت واقعّييربط الموسيقا  :لاسمع وتخّي .1
وربطها  ،الموسيقيةر أسماء الدرجات لتذّآ تلميذالذاآرة الموسيقية لدى ال تنّمي: إمالء موسيقي وإيقاعي .2

  .مع النغمة المسموعة
ف على تعّرالو ،فاتهماألعالم الموسيقيين العرب والغربيين ومؤّل على أهم للتعريف :تاريخ وتذوق .3

يذ التلم في تنشئة  على مرحلة الطفولة االعتماد إّن" ؛يقية جميعهاق األعمال الموسوتذّو ،التراث الشعبي
االختيار الالئق  ، أولية تساعده مستقبًال علىزته على ثقافة موسيقيةضمان لحياوتنمية ذوقه الموسيقي، 

                 ".د لمتابعة ثقافته الموسيقيةالجّيبديهي في االنتقاء  ن لديه حّسويتكّو ،لوان الغناء الموسيقيأمن 
  .)10، 1998جنيد، (
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ومعرفة القواعد األساسية التي التدوين الموسيقي الصحيح لتعّلم  ):الصولفيج(النظريات الموسيقية  .4
  .ةة للقراءة الصولفائّية والمهارات العملّيوتعميق المعارف النظرّي ،بنى عليها الموسيقاُت

 ات الموجودة بين أيدي الطلبة التالميذيساعد على تشكيل فرقة موسيقية من األدو :العزف الجماعي .5
ة دور الفرد ضمن برز أهمّيتة ل الجماعّياعماأل أّنباإلضافة إلى ....) مخشخشات ،مثلث، قلم، مسطرة(

  .  المجموعة
فات البيئة في الحفاظ على البيئة ستفادة من مخّلبتكار واالعلى اإلبداع واال ميذتلتساعد ال :تصنيع اآلالت .6

  .والعمل الجماعي
 ،ربية لديهوتقوية اللغة الع ،ثقة بالنفسيزيد الو، ميذتلللة ة قوّيبناء شخصّي في هميس :المسرح الغنائي .7

  .في المستقبل ،المجتمع، ويساعده على أن يكون له دور في العمل الجماعي ز حّسويعّز
ر التي تتطّو ،تطوير األداء الغنائي الصحيح من خالل تقديم مجموعة من األغاني الهادفة تربويًا :الغناء .8

والتي تتفق  ،)5، 1998أبو السعود، ( غنية مصدر سرور آبير للتلميذفاأل ؛مرحلة عمرية حسب آّلب
فعن طريق األغنية يمكن توصيل الكثير من المعلومات فضًال عن تعليم النطق الصحيح (مع فينسيت 

  ).49، 1998صبري، ). (وطريقة إخراج الصوت ،سوالتنّف
ر فرصًا اللعب يوّفدمج األغنية في  إّن(ة الهادفة ويرافق دروس األغاني مجموعة من األلعاب الموسيقّي

  ).3، 1998فينسينت،) (م الموسيقيالتعّللتوسيع 
ييز التشابه واالختالف وتم ،التراث الشعبي لجميع  المحافظات السورية هدفها تعّرف :األغاني الشعبية .9

آوداي وأورف اعتبرا األغاني الشعبية المورد األول  ويذهب الباحث آفاح فاخوري إلى أّن ،فيما بينها
  .)53، 1998فاخوري، ( في التعليم الموسيقّي

  
  :آلية عمل فريق تأليف منهاج التربية الموسيقية

طالع التربية الموسيقية ودراستها واال الع فريق التأليف على المعايير الوطنية لتأليف منهاجبعد اّط
انيا فرنسا وبريط: ة ومنهايية واألجنبية في تأليف مناهج التربية الموسيقعلى تجارب بعض الدول العرّب

ة بتأليف منهاج أحد لجنة مختّص ة لجان، آّلم فريق التأليف إلى عّدسُِّقإلخ، ...س ولبنانوأمريكا وتون
 ي لكّلز الفّناللجنة مع مراعاة التمّي ت علىعزُِّو ،صف مجموعة من المحاور هاج آّلن منوتضّم ،الصفوف

  .حسب المحاوربا منه
  

  :م تأليف المنهاج على مراحلّسُقوقد 
  .السابع والعاشراألول والثاني والثالث والرابع و وفالصف تضمنت: المرحلة األولى -
  .لثاني الثانويالخامس والثامن وا وفالصفتضمنت : المرحلة الثانية -
  .لثالث الثانويالصف السادس والتاسع واتضمنت : المرحلة الثالثة -
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  :ة الحديث لمرحلة التعليم األساسيمحتوى منهاج التربية الموسيقّي
 م للحلقة األولى من الصف األول حتى الرابع، ودفتر تلميذ لكّلدليل معّل منالحديثة  المناهجتتأّلف  
لمرحلة ن التأليف لمنهاج التربية الموسيقية في الم يتضّم(للصف السابع  تلميذ ودفتروآتاب  ،منه صّف

في العام ة بعت ألول مّرُطوقد  )وذلك لعدم تضمنه في المناهج القديمة ،األولى منهاج الصف العاشر
مدت واعُت ،محافظة ن من المدارس في آّلقت في عدد معّيّبُط ،وآان عامًا تجريبيًا/ 2011-2010/الدراسي 

عليها من الميدان وإضافة المالحظات التي حصلنا  عديل األغالطبعد ت ،/2012 -2011/رسميًا في العام 
لصفحة األولى من وورد في ا ،التطبيق التجريبيمين بعد قت على المعّلّباالستبانات التي ُط التعليمي، ونتائج

تلميذ أسماء لجان التأليف والتقويم والتدقيق اللغوي والتنضيد وتصميم الغالف واإلخراج الدفتر  م ودليل المعّل
  .الرسامينو يي واإلشراف الفّنالفّن
مرحلة التعليم األساسي ـ / آتاب بعنوان التربية الموسيقية ـ دفتر التلميذ هو  :دفتر التلميذ للصف األول •

  /الصف األول
الحروف ، القطار ،الساعة : منها األناشيد التي تناسب المرحلة العمرية عرض دفتر التلميذ مجموعة من  -1

  ...بلدي ،ةالحروف الهجائية العربّي ،ةالهجائية االنكليزّي
يرافقها مجموعة من  ...ديونآوراأل، الناي حدى اآلالت الموسيقية منهاإعلى رف التع(تذوق موسيقي ـ 2

 إشارة الصمت ،)Tempo(السرعة  ،)Beat(النبض الموسيقي : المواضيع الموسيقية نذآر منها
  ...السوداء 

وبعض الدروس ،  )Taتا (وعرض دفتر التلميذ بعض الدروس المنفصلة آدرس الشكل اإليقاعي 
سمع أ( بعنوان ًادروس ة أيضًاداء متضمّنوسكتة السو ،وذات السّن ،آتمارين تطبيقية على أشكال السوداء

 ):سمع وأالحظأ( بعنوان ن دروسآما تضّم ،م  وعلى التلميذ التدوينيعزف المعّل: )"إمالء إيقاعي"وأآتب 
ربط  ويطلب إليهم، ة تظهر أصوات بعض اآلالت اإليقاعية بشكل واضحموسيقّي التالميذ أعماًال مُيسمع المعّل

ف ليو سيمفونية األلعاب للمؤّل ستخدمةة الُمل الموسيقياعماألمن و ،في الصفالصوت باآلالت الموجودة 
فرة بين يدي االمتو من المواّد موسيقية تآال )تصنيع(دروس تصميم الدفتر أيضًا ن بول موتسارت، وتضّم

تلفة وعلى إذ يحتوي الدرس على أربعة صور مخ )سمع وأتخيلأ: (بعنوان تضمن دروس ، آماالتالميذ
آما تضمن الدفتر  ،له المناسب صورة بالعمل الموسيقيربط الو ،لعمل الموسيقّيع إلى ااستماال ميذالتل
  ...اتة شخصّيدها عّدجّستسرحية  مولتطبيقات فرقة إيقاعية،  ًاوسدر
  
في  مها التلميذابتدأ المنهاج بدرس مراجعة لمعلومات الصولفيج التي تعّل: دفتر التلميذ للصف الثاني •

نذآر  غانياأل ن عرض مجموعة منوتضّم ،آير بالنشيد العربي السوريإضافة إلى التذ ،ولالصف األ
  .   )Twinkle(،األلوان ،حان الدرس :منها

بعض األلعاب باألناشيد  بعُض ترافقتآما  ،عة مع األشكال الزمنيةقّطوعرضت األغاني ُم
فين إضافة إلى نبذة عن حياة بعض المؤّل، ولعبة الكنون ،منها لعبة القطار لتعليم التسارع ؛الموسيقية
  .منها آلة الكمان ،بعض اآلالت الموسيقية وتعّرف ،مثل موتسارت ؛المشهورين
، العالمات الموسيقيةت عن الميزان الثنائي والثالثي والرباعي ورضت دروس منفصلة تحدّثوَع

 ستخدمةالُماألعمال الموسيقية  نوم )سمع وأتخيلأ( وسدرو، )الطقطاقية( موسيقية منها تصنيع آالت مةعال
، إمالء إيقاعي دروسو، ..).لمؤلف بيتهوفنبحيرة البجع للمؤلف تشايكوفسكي، السيمفونية الريفية ل(
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إذ توضع  ؛)تراث درعا(و ) التراث الدمشقي(منهاشعبية  أغاٍن دروسو، مسرحية العملات منها ومسرحّي
ثم يسمعه مجموعة  ،أغاني هذه المحافظة ىحدميذ على إم التالب المعّلدّروُي ،صورة من تراث المحافظة

شعبية من جميع المحافظات خالل مرحلة التعليم  ن ذآر أغاٍنأعمال من المحافظة ذاتها في خطة تتضّم
أسمع  ،فرقة إيقاعية دروسو ،بعضًا ن بعضهاسيقا التراثية وتمييزها مالموب ؛ وبقصد التعرفاألساسي
  .إمالء موسيقي ،وأالحظ

نتقال بدروس ة آاألة العلمّيرتفاع السوّيا نفسها مع األخذ بالحسبان طريقة الصف األولب رضت المواضيعوُع
  .رتفاع عدد أقسام الفرقة اإليقاعية من اثنين إلى أربعةاو ،إلى اآلالت اللحنية )سمع وأالحظأ(
  
التمارين التطبيقية المعطاة في مراجعة لألغاني وب الدرسان األول والثاني بدأ :دفتر التلميذ للصف الثالث  •

 ،)There was a little girl( ،وطن المجد، مدرستي: األغاني مواضيع منهات وتضمّن ،الصف الثاني
 ؛إلى مجموعتين ميذ بعد حفظ الكلمات والصولفيج أن يوّزعواالتال طلب إلىإذ ُي ،فيج وآلمات ودرس صول

  .والثانية تغني الصولفيج ،األولى تغني الكلمات
 من الموسيقا) سمع وأتخيلأ( و )سمع وأالحظأ(درجات و الو اتعالمالعن  ًاسون الدفتر دروتضّم

موسيقا شرقية، موسيقا صينية، موسيقا ، سبانية قا يابانية، موسيقا إموسي ،فريقيةطبول إ(المستخدمة 
شعبية  انيغأ و ،الهارب و تصنيع آالت منها، الماءعن مسرحية  و، بعنوان إمالء إيقاعي ًاودرس ،)ةبرازيلّي

  .تراث ريف دمشق هامن
  .رة بشكل مستّمطرح المواضيع ارتفاع السوية العلمّيراعى في وُي
  
  . مراجعة لألغاني وتمارين تطبيقيةباألول والثاني  الدرسان بدأ :دفتر التلميذ للصف الرابع  •

ورافق  )...Come sailing with me آتابي، آه لو آنت أطير، (وتضمنت األغاني مواضيع منها
 ،البزق والتخت الشرقي آميل شمبير، ،بيتهوفن(موسيقي منها ق الاألغاني بعض مواضيع عن التذّو

  ).وألعاب موسيقية
، صولفيج بطريقة الشكل اإليقاعي َت َف ِت ِف (ة منهامختلفة عن المعلومات النظرّي روسدإلى  إضافة
لسان "بمقطوعة رقصة الموت  "الهارب"و "الفلوت" تظهر فيه آلتا)  سمع وأالحظأ( درسو )الترداد

درس دير الزور،  تراث هاأغنية شعبية من ،اتحي، مسر)لتخيأسمع وأ( وس إمالء موسيقي،درو، "انسس
  . )ثانيالهارب ال(درس تصنيع آلة فرقة إيقاعية، 

عدد دروس آتابي آتاب، و وأربعون درسًا لكّل ةعدد دروس آتابي الصف األول والثاني هو سبع نالحظ أّن
  .      آتاب وعشرون درسًا لكّل ةالصف الثالث والرابع هو سّت

ا في أّمن أسبوعيًا، ، حّصتان األول والثانية في الصفّيعدد حصص منهاج التربية الموسيقّي ويعود ذلك ألّن
رسومات تناسب وتحتوي دفاتر التلميذ لكل المراحل على  ،ة واحدة أسبوعيًاحّص فهيالصفين الثالث والرابع 

الموسيقية لألغاني  "النوتات"ا الدليل فقد احتوى على ات ملونة، أّممرحلة منها باإلضافة إلى خلفّي آّل
إلى جانب  ،وبعض األمثلة المساعدة مع خطوات إعطاء الدروس ،والتمارين واألهداف التعليمية والقيمية

  .آيفية تنفيذ األلعاب
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م، ورسالة للمدرسين مة عن تاريخ الموسيقا وعالقتها بالمتعّلدأ الدليل بمقّدابت: م الحلقة األولىدليل المعّل •
قة بكيفية عرض اإلرشادات اإلجرائية المتعّلة الكتاب وأهمّيب عرٌض ثّم مين لفحوى هذا الدليل،والمعّل

القيام  األهداف إلى طرح الموضوع إلى مالحظة الصور والرسوم والنصوص ثّم ابتداًء منالدرس 
م لما للمعّل والتربوّي الدليل المرجع الموضوعّي عّدإذ ُي منها؛ ة آّلويشرح الدليل أهمّي ،طاتشابالن

 مدمج قرص) CD(ورافق دليل المعلم ، فرة في دفتر التلميذاغنية غير متوه من معلومات إضافية يتضمّن
والتذوق واألغاني ، التاريخ )أسمع وأالحظ( ،)أسمع وأتخيل(يحتوي على األعمال الموسيقية لدروس 

  :اآلتي الجدول ثم يعرض محاور االهتمام لصفوف الحلقة األولى وفق ،الشعبية
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 ،مقدمة عن الدرس ،عنوان الدرس: ويضّم ل التخطيط الطوليويفّض ،ثم يعرض الدليل آلية التخطيط للدرس

ع من التلميذ اآتسابها توّقات التي ُيالمهار ،األهداف التعليمية ،الهدف العام للدرس ،ةالقضايا المتضمّن ،الزمن
 ،التجاهات التي يمكن تأآيدهاالقيم وا ،)وذآر مهارات التلميذ في الحلقة األولى ،ُيعرض تعريف المهارة(

طرح (ة الطرائق التفاعلّيالمستخدمة إذ يتم الترآيز على  ؛االستراتيجيات التدريسية ،الوسائل التعليمية
 ،المشروعات ،ات فرديةمهّم ،استضافة محاضرين ،تمثيل األدوار ،لعصف الذهنيا ،م الذاتيالتعّل ،األسئلة

ن باإلضافة إلى طريقة العرض ويبّي) م النشطالتعّل(ة والطرائق الكشفّي ،)دراسة حالة ،قراءة بعض المقاالت
  .م النشطم في التعّلم والمتعّلمن المعّل دور آّل
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  :تيالشكل اآل هاحيوّضو :ة الصفللتدريس في غرف/ مهارات التخطيط للتعليم 

  
م والتالميذ والمادة والمرتبطة بالمعّل ،عند التدريس التي يجب أن يأخذها بالحسبانعتبارات ه المعلم لالوينّب

لوحات  /اللوحات التعليمية، الصور(سائل التعليم المستخدمة ثم يشرح عن و ،العلمية وإدارة الصف والبيئة
 الحاسوب، الشابكة ،الفيديو واألقراص الممغنطة ،ة وعرض البياناتورة الضوئّيالسّب ،/العرض

  ).)نترنتاإل(
 ،لمدرسة، والمعّلمين وام واألهللمتعّله ولماذا نقوم بالتقويم بالنسبة إلى ابعد ذلك ُيعّرف الدليل التقويم وأهداف

صفحة  ةعشر ى أربعتاجت إلمة احوماذا يشمل التقويم وصفات التقويم الجديد وأدواته ووسائله، وهذه المقّد
  .عدد صفحات دليل المعلم )271(من 

  .درس باالعتماد على ما ورد في المقدمة شرح آلية تعليم آّل تّممة بعد انتهاء المقّد
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  :المصادر التعليمية الالزمة لدعم منهاج التربية الموسيقية
مين مكتبات المدارس ببعض المراجع ب عليها تأتوّج ،لتكون الوزارة قادرة على تطبيق المنهاج بشكل أفضل

  :ومنها ،تعليم المنهاج الجديد م علىالتي تعين المعّل
  .مدت في تأليف المنهاجآتب موسيقية في المحاور التي اعُت -
 ،فين الذين ورد ذآرهم ضمن المنهاجأقراص مدمجة تشمل األعمال الموسيقية الكاملة للمؤّل -

  .ين المشهورينباإلضافة إلى السيرة الكاملة للموسيقّي
  

  :نتائج البحث
  :هال الباحث إلى مجموعة من النتائج أهّمتوّص

 وذلك ألّن ؛ج ضمن نطاق وزارة التربيةاههناك صعوبة في اختيار لجان تأليف المعايير والمن -
حملة شهادة معهد من  ،لموسيقية التابع لوزارة التربيةالكادر التعليمي لمنهاج التربية اعناصر 

ية وما فوقها، مع ندرة حملة اإلجازة الجامع ،ة سنتينلمّد) اختصاص موسيقا(سين مدّرالإعداد 
ستعانة بكادر من وزارتي الثقافة والتعليم العالي للمشارآة في تأليف األمر الذي استدعى اال

  .المنهاج
م أدى إلى عد تعليمها، مي مادة التربية الموسيقية وتكليف معلمين غير مختصينالنقص في عدد معّل -

  .ة المراد تنفيذهاالمنهاج الجديد وفق الخّطتنفيذ 
هين في وذلك بسبب عدم تناسب عدد الموّج ،فقدان الرقابة الصحيحة على تطبيق المناهج الحديثة -

هي التربية الموسيقية في مديرية التربية في يبلغ عدد موّج: فمثال ،مينمحافظة مع عدد المعّل آّل
 في المحافظة نفسها يبلغ عدد معلمي منهاج التربية الموسيقيةبينما  ،محافظة دمشق ثالثة فقط

، باإلضافة إلى تباعد القرى التابعة لكل محافظة عن مرآز المحافظة وصعوبة تأمين )477(
  .هين لمتابعة اإلشرافمواصالت للموّج

  .ة لتأمينهاوضعت خّط الوزارة  ديثة مع العلم أّننقص مستلزمات المناهج الح -
الدورات التي قامت بها الوزارة باإلضافة إلى وضع المناهج على موقع وزارة  شارة إلى أّنوال بد من اإل

فر المناهج امشكلة عدم تو آان لها دور آبير في حّل ،التربية والندوات التعليمية على القناة الفضائية التربوية
  .ما هو مبهم في المنهاج وعن آّل ،واإلجابة عن االستفسارات ،الحديثة

  
  :لتوصياتا

  .فين في وزارة التربيةالموّظ ،مي التربية الموسيقيةاستمرار عملية التأهيل والتدريب التربوي لمعّل -
المعلمين الموجودين ظيف جديدة مع األخذ بالحسبان النقص الحاصل في عدد إجراء مسابقات تو -

تقلت من التدريس إلى أي حذف األعداد التي ان(وليس على لوائح قوائم وزارة التربية  ،في الميدان
  ).أعمال إدارية

  .مينعدد المعّلمع ناسب تهين االختصاصيين ليالموّج زيادة آادر -
  .على أتّم وجه اّماتهمه ى لكل مجموعة أن تنّفذوذلك ليتسّن ،فصل آادر التأليف عن آادر التوجيه -
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زارة التربية من ة النقص الموجودة في ولردم هّو ؛تفعيل التعاون بين وزارتي التربية والثقافة -
فر في اولالستفادة من الخبرات التي ال تتو ،ةفات الصوتية للمؤلفات الموسيقّيالكتب الموسيقية والمّل

  .وزارة  التربية
ب األمر تكليف حتى لو تطّل التربية الموسيقية، حصص منهاج غير المختصين تدريس عدم تكليف -

  .ين من خارج مالك وزارة التربيةمختّص
  .ن المستلزمات الالزمة لتعليم المنهاج قبل تطبيقهضرورة تأمي -
لتناسب المناهج الحديثة التي وضعتها وزارة  ،سين قسم الموسيقاتعديل مناهج معاهد إعداد المدّر -

  .التربية
 .مدرسة ة خاصة لتعليم منهاج التربية الموسيقية في آّلتأمين قاعة صفّي -
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  :المصادر والمراجعقائمة 
 .سكندرية، آلية التربية، جامعة اإل"مناهج معاصرة": م)1983(الكلزة، أحمد رجب  إبراهيم، فوزي طه،

، مهرجان ومؤتمر "رؤية جديدة لتعليم الموسيقا العربية في مختلف مراحلها): "1998(لهام أبو السعود، إ
األوبرا،  ، الهيئة العامة للمرآز الثقافي القومي، دار)منطلقات التربية الموسيقية(الموسيقا العربية 

  .مصر
منطلقات (، مهرجان ومؤتمر الموسيقا العربية "أغنية الطفل في وسائل اإلعالم): "1998(لهام أبو السعود، إ

 .، الهيئة العامة للمرآز الثقافي القومي، دار األوبرا، مصر)التربية الموسيقية
، عة المسموعة والمرئيةاإلذا، ثقافة الطفل الموسيقية من خالل المدرسة): "1998(جنيد، محمد خضر 

، )منطلقات التربية الموسيقية(مهرجان ومؤتمر الموسيقا العربية ، "المسارح، الكتب والمجالت
 .الهيئة العامة للمرآز الثقافي القومي، دار األوبرا، مصر
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، الهيئة العامة للمرآز الثقافي القومي، دار األوبرا، )منطلقات التربية الموسيقية(الموسيقا العربية 
  .مصر

لواليات األغاني المستخدمة في التربية الموسيقية لمرحلة ما قبل المدرسة في ا): "1998(فينسينت، لينيت 
عمار جابر، تدقيق آفاح فاخوري، مؤسسة نور الحسين، المعهد : ، ترجمة"المتحدة األمريكية

  .الوطني للموسيقى، ورقة عمل مقدمة للمهرجان األردني الرابع ألغنية الطفل، عمان، األردن
التربوي  منزلة مادة التربية الموسيقية في النظام"، تقديم حامد ضياء الدين، )2008(آمون، هيمان 
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  .2008معة صفاقس، ، جا)الدورة الثانية(، الملتقى الوطني للمعاهد العليا للموسيقا "التونسي
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