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Abstract:  

 Science evolve obligates those who work in educational process and 

creative people in the field of music in Sudan to adopt the project of 

music education in stages of general education at the Ministry of 

education – Sudan. 

The importance of the research is looking for to explicate the 

importance and necessity of musicale education in the stages of 
general education in Sudan  

The study problem was identified with a main question: Why were 

musical education curricula courses not included in the general 

education stages in Sudan? 

Research will depend on descriptive method to reveal the problems 
confront musical education in the general education stage in Sudan. 

The research definition plan consists of three content axes, which 

literature is reviewed as follows: 

The first axis: deals with the introduction and previous studies. 

The second axis: include topics about the historical background of 

general education in Sudan, the essence of music, the essence of 
music education and the role that musical education plays in 

enhancing the cognitive skills of students of general education stages 

of Sudan.  

The third axis: contains the applied framework and then the 

conclusion of the study and includes the results and their 
discussion, recommendation, the research library, and appendices. 
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ي السودان أهمية
 
ي مراحل التعليم العام ف

 
 الموسيقى ف

 

 2رجاء موىس عبد هللا عبد الخير 

 
 الملخص

ور نإ
ّ
   المشتغلي    يلزم العلم تط

 
   والمبدعي    التعليمية العملية ف

 
   الموسيق   مجال ف

 
 ف

   السودان
ّ وع تبن     التعليم مشر

   الموسيق 
 
بية بوزارة العام التعليم مراحل ف  - والتعليم الت 

 .السودان
   البحث أهمية تكمن

 
ورة أهمية بتوضيح المساهمة ف    التعليم وض 

   الموسيق 
 
 مراحل ف

   العام التعليم
 
 .السودان ف

بية ومقررات مناهج تدرج لم لماذا رئيس:  بسؤال الدراسة مشكلة تحديد تم  الموسيقية الت 
  
 
 بالسودان؟ العام التعليم مراحل ف

   المنهج الدارسة تتبع سوف
   المشكالت عن للكشف الوصق 

   التعليم تواجه الن 
 الموسيق 

  
 
 .بالسودان العام التعليم مرحلة ف

   المخطط يتكون
   محاور ثالثة من للبحث التعريق 

 
 كما أدبياتها إستعراض يتم محتواها ف

  
 :يأت 

 .السابقة والدراسات المقدمة يتناول األول:  المحور
 :  
 العام للتعليم التاريخية الخلفية عن:  خاصة موضوعات عىل يحتويالمحور الثات 
، ماهية بالسودان، بية ماهية الموسيق     التعليم يلعبه الذي الدور الموسيقية، الت 

 الموسيق 
  
 
 .بالسودان العام التعليم مراحل تالميذ لدى المعرفية والمهارات القدرات تعزيز ف

   اإلطار عىل يحتوي الثالث:  المحور
 النتائج وتشمل الدراسة خاتمة ثم ومن التطبيق 

  البحث.  ومالحق ومكتبة التوصيات ومناقشتها،

 .السودان ،مراحل التعليم العام ،الموسيق   :المفتاحية الكلمات
 

 

  :المقدمة
) التالميذ( إ بية والتعليم بالسودان،  إىلن تلبية احتياجات المتعلمي     تتبع لوزارة الت 

بوية الن    المؤسسات الت 
 
الموسيق  ف

  السودان. وبما أن الموسيق  ِعلم، وفن ولغة؛  أهميةيفرض الكتابة واستعراض 
 
  مراحل التعليم العام ف

 
الموسيق  ف

  شكلها ا
 
  وال فتعليم الموسيق  يستوجب تعليم مجموعة من المهارات اللغوية والمعرفية ف

 ستماي  لكتات   والقرات 
ز عىل عملية 

ّ
  تكوين شخصية المتعلم ويحف

 
  حيوية المناخ الذي يسهم ف

 
  توفره المؤسسة التعليمية ف

والكالم؛ الن 
 .  

 التعليم والتعلم، وقد اهتم فالسفة، وعلماء، وتربويون، وموسيقيون بموضوع التعليم الموسيق 

  السودان من المؤسسات 
 
  تعمل عىل تعتت  المدارس ف

بوية الن  المستوى العلم  لدى التالميذ وكذلك  إرتفاعالت 
  تضافرت لنمو شخصياتهم، مما تقدم رأت الباحثة تناول موضوع 

ات الن    مراحل  أهميةالتغيت 
 
  ف

 
الموسيق  ودورها ف

 التعليم العام بالسودان. 
 مشكلة البحث: 

، ومدركا لإ  لما تقدمه فنون الموسيق 
ً
  عدم ن العالم مواكبا

 
مناهج  إدراجهميتها؛ عىل ضوء ذلك تكمن مشكلة البحث ف

  هذا الموضوع. 
 
  مراحل التعليم العام بالسودان، عليه رأت الباحثة البحث ف

 
بية الموسيقية ف  ومقررات الت 

 أهداف البحث: 
  المدارس.  أهمية. التعريف ب1

 
  ف

  ولصق 
 الموسيق  كنشاط صق 

  المدارس.  إدراج أهمية. التعريف ب2
 
بية الموسيقية ضمن المقررات الدراسية ف  مناهج الت 

 البحث:  أهمية
  المساهمة بتأكيد  أهميةتتمثل 

 
  السودان.  أهميةالبحث ف

 
  مراحل التعليم العام ف

 
  ف

ورة التعليم الموسيق   وض 
 

                                                           
boshay3353@gmail.com   .السودان ،معة السودان للعلوم والتكنولوجياجا، د،
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 أسئلة البحث: 
  المدارس.؟  أهمية. ما مدى 1

 
  ف

  ولصق 
 الموسيق  كنشاط صق 

  المدارس؟  إدراج أهمية. ما 2
 
بية الموسيقية ضمن المقررات الدراسية ف  مناهج الت 

 مصطلحات البحث: 
  نظام التعليم الشامل، 

 
  كافة المراحل المعتَمدة ف

 
م الخدمة التعليمّية المجانية ف

ِّ
 الذي ُيقد

ُ
التعليم العام: ذلك القطاع

بية والتعليم.  إىل ساي  من الصف األول األ    مدارس تابعة لوزارة الت 
 
 الصف الثالث الثانوّي بكافة مراحله، ف

  تنظيم األنغام واليقاعات عىل مبدأ وفكرة وابداع ذات أسس علمية.                    
 
م بأصول معينة ف : ه  علوم تلت                 فنون الموسيق 

بية:  بوي حدى مؤسسات الدولة المركزيأوزارة الت    تقوم بوضع سياسة الحكومة وتنفيذ نشاطها الت 
  السودان؛ الن 

 
ة ف

  مراحل التعليم األوىل  والثانوي. 
 
 والتعليم ف

  
 
الدورة المدرسية القومية: نشاط تنافس  للطالب النظاميي   المبدعي   من طالب المرحلة الثانوية من التعليم العام ف

: التالوة، النشاد مجالت التنافسات المختلفة لكل وليات الس ودان ومن ضمن المنافسات المسابقات الثقافية وه 
، العزف المنفرد، ا ، الغناء الحديث، الغناء الشعن    

، اللقاء الشعري، الخطابة، النشيد الوطن   
، الدين  لتقديم الذاي 

 .  المشهد المشح 
 الدراسات السابقة: 
  السودان، ولكنها وجدت دراسات ذات  أهميةدراسة بعنوان  إىللم تتوصل الباحثة 

 
  مراحل التعليم العام ف

 
الموسيق  ف
 : ة وتم رصدهاعىل النحو التاىل 

ة وغت  مباشر  عالقة مباشر
 الدراسة األوىل: 

 إعداد: كمال يوسف عىل  
  مرحلة األ 

 
بية الموسيقية ف   السودان، دراسة تقويمية، بحث تكميىل  لنيل درجة   ساسعنوان الدراسة: الت 

 
بية ف دبلوم الت 

بية، الدراسات العليا   م . 2000العام العاىل  مناهج وطرق تدريس، جامعة الخرطوم، كلية الت 
 التعقيب عىل الدراسة: 

  ينشدها الدارس؛ وجه 
  الدراسة، وقد حققت غايات الدراسة الن 

 
  وردت ف

جاءت النتائج متوافقة مع طبيعة األسئلة الن 
  هذه الدراسة انها 

 
  مرحلة األ اإلختالف ف

 
بية الموسيقية ف   السودان.  ساستقوم عىل معرفة وجود الت 

 
 ف

 الدراسة الثانية: 
 إعداد: عيس محمد أحمد نور

  مرحلة األ 
 
بية الموسيقية ف   تواجة الت 

   ساسعنوان الدراسة: المشاكل الن 
 
  السودان، لنيل درجة الماجستت  ف

 
ف

، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  ، كلية الدراسات العليا . الموسيق  ، كلية الموسيق  والدراما، قسم الموسيق 
 م. 2003

 التعقيب عىل الدراسة: 
  ينشدها الدارس، وجه 

  الدراسة، وقد حققت غايات الدراسة الن 
 
  وردت ف

جاءت النتائج متوافقة مع طبيعة األسئلة الن 
  هذه الدراسة انها تقوم عىل معرفة مشكالت 

 
  مرحلة األ اإلختالف ف

 
بية الموسيقية ف   السودان.  ساسالت 

 
 ف

 الدراسة الثالثة: 
 إعداد: يوسف حسن الصديق دفع هللا

بية، جامعة الزعيم  بية، كلية الت    الت 
 
  رياض الطفال، لنيل درجة الماجستت  ف

 
بية الموسيقية ف عنوان الدراسة: الت 

 م. 2003الزهري، كلية الدراسات العليا 
 دراسة: التعقيب عىل ال

  ينشدها الدارس، هذه 
  الدراسة، وقد حققت غايات الدراسة الن 

 
  وردت ف

جاءت النتائج متوافقة مع طبيعة األسئلة الن 
  التأكيد عىل 

 
  نمو  أهميةالدراسة تتفق ف

 
  المراحل التعليمية المختلفة ودورها ف

 
بية الحديثة ف   الت 

 
بية الموسيقية ف الت 

  رياض األطفال. شخصية التالميذ وجه اإلختال
 
بية الموسيقية ف   هذه الدراسة انها تقوم عىل معرفة الت 

 
 ف ف

 الدراسة الرابعة: 
 اعداد: طارق الشيخ ابوبكر 

 عنوان الدراسة: 
  السودان 

 
  المرحلة الثانوية ف

 
بية الموسيقية ف ح لتدريس مادة الت   تصميم منهج مقت 

بية، جامعة السودان ل   الت 
 
 م 2005كلية الدراسات العليا   –لعلوم والتكنولوجيا لنيل درجة الدكتوراة ف
 التعقيب عىل الدراسة: 

  ينشدها الدارس، تؤكد 
  الدراسة، وقد حققت غايات الدراسة الن 

 
  وردت ف

جاءت النتائج متوافقة مع طبيعة األسئلة الن 
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بية    المرحلة الثانوية. هذه الدراسة عىل وحدة المواد الدراسية، هذه الدراسة تقوم عىل تقديم منهج للت 
 
 الموسيقية ف

  مراحل التعليم العام، فلم تجد التقدير 
 
بية الموسيقية ف تؤكد الباحثة ان كل من الباحثي   تناول مشكالت وحلول الت 

بية والتعليم حن  كتابة  والتنفيذ من توصيات عت  الجهات المسؤولة و الجهات ذات الصلة عىل سبيل المثال وزارة الت 
 هذا البحث. 

 المبحث األول:  –اإلطار النظري 
 الخلفية التاريخية للتعليم العام بالسودان 

  السودان عام 
 
  1899بدأ التعليم النظام  ف

ة الن    تلك الفت 
 
  ف

يطات  م اذ ارتبط إنشاء المدارس وفق أهداف المستعمر الت 
 عام  )

ة بي   تاري    خ دخول المستعمر و 1956 -م 1899استمرت مابي  
تاري    خ استقالل السودان، وقد كانت م( وه  الفت 

  دواوين الحكومة، من 
 
  تسيت  العمل ف

 
ا من الموظفي   للمساعدة ف

ً
ا محدود

ً
  تخري    ج عدد

 
كز ف أغراض إنشاء المدارس تت 

هم )صالح،    العام 67م،2008فئة الكتبة والمنسقي   والمراسالت وغت 
 
نشأ معهد بخت الرضا  كأول معهد تربية ف

ُ
(. ا

  مدي 1931
 
، والتمثيل، م ف اف عليها: العلوم اإلبداعية كالفنون والموسيق  نة الدويم ومن ضمن المناهج الن  يتم الشر

 .  وفالحة البساتي  
  يتعلمون العزف عىل صفارة  

  النشاط الموسيق 
 
الموسيق  كانت تمارس كنشاط بعد اليوم الدراي  وكان الطالب ف

اف جرين  لو ) Snareواآللت اإليقاعية   Recorderاألبنوس  ية آنذاك بإشر ( ، Green lowعىل أنغام المارشات اإلنجلت  
  عام

 
استبدل المارشات   1946-1948وعندما توىل األستاذ عبد الرحمن عىل  طه منصب نائب عميد معهد بخت الرضا ف
يف احمد خاطر،  ية بإدخال بعض األلحان السودانية عىل إيقاع المارش.) شر  (64م،ص 1976اإلنجلت  

: م  فهوم النشاط المدرىسي
ادف فيه مفهوم  ذكر حسن شحاته:)...إن المناشط المدرسية جزء مهم من المنهج الدراي  بمفهومه الحديث الذي يت 
 من األهداف يتم 

ً
ا   بناء شخصية الطالب وصقلها، وأن كثت 

 
المنهج والحياة المدرسية، وهو أحد العناض المهمة ف

، كما أن فاعلية تدريس المعلم داخل تحقيقها من خالل المناشط التلقائ   يقوم بها الطالب خارج الصف الدراي 
ية الن 

  
الصف الدراي  تتوقف عىل ممارسة الطالب للمناشط وأن تحقيق أقىص نمو ممكن ل يتم داخل الصفوف الدراسية الن 

 (16-15، ص  1994ل تسمح بها إمكانياتها الزمنية والمادية.( ) حسن شحاته،
بية ا  :لموسيقيةاليى

  كل  نسانمارسها اإل 
 
 وجد ف

ً
  التعبت  عن الطبيعة من حوله، وهذا اإلرتباط أيضا

 
وأصبحت مرتبطة بوجدانه وأحاسيسه ف

بية نسانالحضارات اإل  ، حيث تعمل الت  بية والموسيق    ذلك الحضارة السودانية؛ سمة رابطة متينة  تربط بي   الت 
 
ية بما ف

. أما  وتكيفه مع من نسانعىل شغل اإل    الوجود مما يحفذه لكتشاف مقدارته، ثم مطوًرا لها من جميع النواح 
 
حوله ف

  تكوين مفاهيمه ومن ثم تطويره  نسانالموسيق  تظل مرتبطة بقدرات اإل 
 
الحسية والداركية والعقلية، فيسهم ف

. يذكر اكرام محمد مطر: 31اجتماعًيا وعاطفًيا؛ لذلك تؤثر عىل سلوكه وانتاجه   
بية الموسيقية  يعّرف الفن  ان  مفهوم الت 

  بناء الشخصية للفرد، والموسيق  تحتاج  –العلوم التكاملية  أهميةب
 
بية تعتمد عىل الموسيق  ف بية ومفاهيمها  إىلفالت  الت 

  التعليم لتدريس علوم الموسيق  بمعادلتها. ) اكرام محمد مطر، 
 
 ( 218، ص 1983ف

بية الموسيقية ضمن متطلبات اعداد المعلم منذ تأسيس معهد بخت الرضا عام  ها إدراجم، ولكن تم 1934ظلت مادة الت 
بية عام    منهج وزارة الت 

 
، وهو عبارة عن مجموعة من الموجهات 1991ف  

 
نامج السعاف م، ضمن ما يعرف بالت 

  معهد 
 
ات، من ضمنها أصدر المركز القوم  للمناهج ف

ية  الذي تضمن والمؤشر بخت الرضا، دليل الفنون التعبت 
  مالحق تبدأ من الملحق األول )أ( والملحق األول )ب( 

 
  دليل المعلم، وقد أصدرها ف

 
بية الموسيقية ف موضوعات الت 

بية الموسيقية كأحد مكونات تلك المالحق )صالح،  م، 2008والملحق األول )ج( والملحق األول )د(، وقد جاء منهج الت 
بوية والفنية، ذات 74 بية الموسيقية بإمكاناتها الت    تحقيق أهداف المرحلة األ  أهمية(، كما تعتت  الت 

 
ة ف   ساسمتمت  

 
ية ف
  تحسي   عملية التعلم 

 
عملية التعليم، وذلك بإعداد مناهج موسيقية بمستوى جميع المراحل التعليمية ودورها الفّعال ف

  تنمية التلميذ من الناحية البدنية (، تعد الموسيق  من 10م، 1997)الضو، 
 
  يمكن أن تسهم ف

موضوعات النشاط الن 
 ، ص ( 2004للتلميذ العادي وللطالب ذوي اإلعاقة أو ذوي الحتياجات الخاصة.) عيس محمد أحمد، 

والعالقات فيما بينها تؤكد الباحثة فيما ذهب اليه محمد اكرام ... ان الموسيق  لغة وفن وعلم؛ تعمل عىل تنظيم األنغام 
  المواد الدراسية اآلخرى، 

 
بية الموسيقية فه  مادة تربوية تسهم بشكل فّعال ف وعن عالقة اليقاعات واوازانها، أما الت 

 وتعمل عىل بناء الشخصية من خالل تحديد وتلبية حاجات المتعلم الطبيعية. 
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اتيجية فنون الموسيقى  : اسيى ي
 
 المبحث الثان

  عل   م  
 
  الص   حيح،  فالموس   يق  تعتم   د ع   ىل المب   اديء ف

  تط   وير ذك   اء األطف   ال وعالقت   ه بالبن   اء ال   ذهن 
 
تس   هم الموس   يق  ف

  المراح  ل المبك  رة 
 
 ع  ىل تحف  ت   ق  درات ال  دماى وتنمي  ة ال  ذكاء ل  دى األطف  ال ف

ي  اء، وك  ذلك تعم  ل الموس  يق  الرياض  يات والفت  
؛ ع ىل ج ودة اإلتص ال ال ذي تعّرف ه من العم ر. )م روان عم ران عب د الجلي ل: ب دون ت ا اتيجية فن ون الموس يق  ري    خ( تعم ل اس ت 

  تنقل المعرفة واألفكار بواسطتها من شخص 
آخرى بقص د  إىلآخر أو من جهة  إىلاخالص حسن السيد: بأنه الطريقة الن 

ء أو تبادل الخت    
  الشخص أو الجهة، أو إعالمه بسر

 
  ف

  او الوجدات 
 
ات واألفك ار مع ه أو إقناع ه ب أمر التفاعل  والتأثت  المعرف

فيه عنه. ) اخالص حسن السيد:    تعم ل ع ىل بن اء 2018ما أو الت 
( من المعلوم ان فنون الموسيق  م ن العل وم التكاملي ة ال ن 

 .  
 شخصية الفرد لفائدة مجتمعه كل حسب دوره الوظيق 

ي المنافسات الثقافية بالدورة المدرسية
 
 :دور األنشطة الموسيقية ف

اف 1974النطالقة لها كفكرة تضاربت فيها القوال التاريخية بعدم التوثيق الكامل عام  كانت وع استشر والذى حملت مشر
المستقبل التعليم للتواصل بي   وليات السودان المختلفة عت  ابنائها الطلبة وبعد مشاركات ومساهمات من اجيال 

  الخرطوم
 
  1974عام  المفكرين والباحثي   الرياضي   عقدت ندوة ف

 
شارك فيها عدد كبت  من الكتاب الرياضي   وتناولت ف
وع وه  الوحدة السودانية عن طريق الدورة المدرسية    تشكل هدف المشر

بحوثها ومناقشاتها القضايا النهضوية الن 
وع ان ما اصابته الدورة المدرسية الوىل   نفس العام قد راى هذا المشر

 
من ظهور وتالق  المتنقلة حول وليات السودان وف

  حركت فيها ارادة البناء والتقدم والخروج 
  هذا العام كان يفعل الديناميات العميقة الن 

 
الوسط الرياض  بعدة  إىلوتفوق ف

  شن  المجالت والمناشط. 
 
  عدة موضوعات:  (2021)عريق، مكاسب رياضية ف

 
 أما دور النشطة الموسيقية ف

: تع  د موض  وعات الموس  يق  س  وا  -
ا
، الغن  اء الح  ديث، الغن  اء الش  عن   أوًل  

  او الم  ديح، النش  يد ال  وطن 
  اإلنش  اد ال  دين 

 
ء ف

  المق   ام األول ف   الجمهور يح    رص 
 
  تخل   ق حيوي    ة وح   راك مج   تمف  للمنافس    ات ف

والع   زف المنف   رد م   ن األنش    طة ال   ن 
 بمتابعة الفقرات التنافسية بجدية و روح عالية. 

  تق ود ثانًيا: كل ما يتم تقديمه من قبل المتنافسي    -
بي ة الس ليمة ال ن   بالتنشئة بغ رض الت 

ً
ا تحقي ق التم ت    إىل يتعلق كثت 

 بواسطة الطالب النموذج ذو القدرات واإلبداعات الشخصية واعطاء المالمح الخاصة به. 

ا: تعمل األنشطة  -
ً
تنمية قدرات مستندة عىل المصادر المحلية  منتج الموسيق  التقليدية للحفاظ عىل الهوي ة  إىلثالث

 الثقافية الموسيقية. 

  م  ن خ  الل  -
رابًع  ا: م  ن وظ  ائف النش  طة الموس  يقية نشر   خاص  ية ت  ذوق الجم  ال المكمل  ة لالس  تعداد الفط  ري وال  ورات 

بية الجمالية(  بية الفنية )الت   التعليم والتدريب والت 
  مجال الغناء عىل ت

 
  بطالب موهوبي   ف

 
رى الباحثة ان منافسات الدورات المدرسية  رفدت الفعاليات والحراك الثقاف

  لبعض اآللت الموسيقية عىل سبيل المثال:  –سمية حسن  -سبيل المثال: حنان النيل
 
  األداء العزف

 
امال النور وف
ن ( ومحمد آدم ترني   )ترامبيت( وعالء الدين محمد عبد الفاتح حسي   )جيتار( واحمد باص وميكائيل الضو) كما

  تتبع للتعلم العاىل  
  الن 

  التعليم الموسيق 
 
العاط  ) باص جيتار(، وجدير بالذكر ان جميعهم التحق بالمؤسسة الرائدة ف

  السودان) المعهد العاىل  للموسيق  والمشح 
 
( يوضح 1رقم ) كلية الموسيق  والدراما حالًيا(. تورد الباحثة مخطط  –ف

 .  العالقة التكاملية الموسيق 
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 المصدر: تصميم الباحثة رجاء موي، بعد جمع المعلومات

 
ي 
 المبحث الثالث: االطار التطبيقى

  حيث استخدمت الباحثة الستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات من 
خصصت الباحثة هذا الجزء للجانب التطبيق 

 Forms وثانوي(، كما استفادت من تطبيق أساسمعلمي   وأؤلياء أمور طالب بمراحل التعليم العام ) رياض اطفال، 

عينة البحث لعبارات الستبانة وتحقيق النتائج. يتكون  بمنصة قوقل لتصميم الستبانة؛ وتحليله لتفست  استجابات
 مجتمع البحث من: 

   إىلوالذي تم تغيت  السلم التعليم   أساس -معلمون ) رياض أطفال .1
ثانوي بمدارس ولية الخرطوم وبلغ  -ابتدات 

 معلًما ومعلمة.  25عددهم 
المرحلة الثانوية( بمدارس ولية الخرطوم وبلغ ، وطالب  بساسأؤلياء األمور )أطفال بالرياض، وتالميذ مرحلة األ  .2

 يوضح  53عددهم 
ا
.  تورد الباحثة عدد احدى عشر شكًل

ا
 وإمرأة

ا
  الستبانة جاءت كما  11ات عدد إجابرجًل

 
عبارة  ف

 :  
 يأت 

 

 
( (1ات العبارة)إجاب( يوضح 1رسم توضيح   
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( (2ات العبارة )إجاب( يوضح 2رسم توضيح   

 
 

 
(3ات العبارة )إجاب( يوضح 3رسم توضيح  )  

 
 

 
  ( (4ات العبارة )إجاب( يوضح 4رسم توضيح   
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(5ات العبارة )إجاب( يوضح 5رسم توضيح  )  

 
 

 
(6ات العبارة )إجاب( يوضح 6رسم توضيح  )  

 
 

 
( (7ات العبارة )إجاب( يوضح 7رسم توضيح   
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( (8ات العبارة )إجاب( يوضح 8رسم توضيح   

 
 

 
( (9ات العبارة )إجاب( يوضح 9رسم توضيح   

 
 

 
( (10ات العبارة )إجاب( يوضح 10رسم توضيح   
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(11ات العبارة )إجاب( يوضح 11رسم توضيح  )  

 
 

 :  
 يتضح بعد تحليل الستبيان وأهم النتائج جاءت عىل النحو اآلت 

بية (  بالنسبة لختيار أوافق؛ والذي يؤكد 9أن أعىل درجة كانت للسؤال رقم ) .1 عىل الموافقة عىل تدريس مادة الت 
  مراحل التعليم العام. 

 
 الموسيقية ف

(  بالنسبة لختيار أوافق؛ يوضح نسبة الموافقة من الشة بالسماح لالبناء 11أن أدت  درجة كانت للسؤال رقم ) .2
 التفاعل مع جمعية الموسيق  ونشاطاتها. 

  ل يتناقض مع العراف  إىل(  بالنسبة لختيار أوافق 8أن أعىل درجة كانت للسؤال رقم ) .3
حد ما؛ ان التعليم الموسيق 

 والتقاليد السودانية. 

   إىل(  بالنسبة لختيار أوافق 9أن أدت  درجة كانت للسؤال رقم ) .4
 
بية الموسيقية ف حد ما؛ اوافق عىل تدريس مادة الت 

  السودان. مراحل التعليم الع
 
 ام ف

  اإل 11( و) 1أن أعىل درجة كانت للسؤال رقم ) .5
 
 ات. جاب(  بالنسبة لختيار ل أوافق ونسبته ضئيلة ل تؤثر عىل باف

 
 الخاتمة: 

  الطار النظري عىل معلومات وبيانات تم تحليلها بعد جمع مادة الستبانة الخاص 
 
 إحتوى ف

ً
ا أدبيا

ً
قدمت الباحثة عرض

  مستخلص النتائج اآلتية: بمعلم  واؤلياء 
 
 أمور الطالب؛ اسهمت ف

  إدارتها إلقامة  .1
 
  المدارس جعل الهياكل التنظيمية للدورة القومية المدرسية  توفق ف

 
  ف

  ولصق 
الموسيق  كنشاط صق 

 العروض وتصميم الفعاليات لعكسها للجمهور. 
  تحليل الستبانة يؤكد عىل  .2

 
    إدراج أهميةما جاء ف

 
بية الموسيقية ضمن المقررات الدراسية ف وتدريس مناهج الت 

  السودان. 
 
 مراحل التعليم العام ف

 
  التوصيات: 

  السودان.  .1
 
بية الموسيقية للتعليم العام ف بية والتعليم اقامة مؤتمر مناهج الت    وزارة الت 

 تبن 
  المدارس بمختلف  .2

 
  ف

  والالصق 
قية وتطوير النشاط الصق   مراحلها التعليمية. الهتمام بت 

بية الموسيقية بمراحل التعليم العام إدراج .3  مناهج ومقررات الت 
بية الموسيقية باستخدام طرق التدريس واألنشطة الحديثة.  .4 ورة تدريس الت   ض 
  السودان.  .5

 
  مراحل التعليم العام ف

 
 الهتمام بتنوي    ع محتوى الموسيق  تراث ومعاض لجذب المتعلمي   ف

بية التعليم بالموسيق  اآللية والتدريب المستمر لتالميذ المدارس. اهتمام وزارة  .6  الت 

 
 المراجع والمصادر: 

 الغربية واليقاع الحرك  واأللعاب الموسيقية والقصص الحركية  1983اكرام محمد مطر وآخرون. )
م(. نظريات الموسيق 
 والطرق الخاصة. دار الطباعة القومية. 

 المدري  مفهومه ووظائفه وجالت تطبيقه. القاهرة: الدار المرصية اللبنانية. (. النشاط 1994حسن شحاته. )
يف احمد خاطر. ) بوي، 1976شر . مجلة بخت الرضا، التويق الت    والحاض 

 .58م(. بخت الرضا الماض 
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 مروان عمران عبد الجليل. )بدون تاري    خ(. 
 م(. )عيس محمد احمد، المحاور(2020مايو  26مقابلة. )
 م(. )عيس محمداحمد، المحاور( 2020يناير  5خصية. )مقابلة ش

تحت شعار ) فلتدم انت ايها الوطن( برعاية رئاسة الجمهورية  –ولية النيل البيض  – 26مرشد الدورة المدرسية القومية 
2016  
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  المالحق: 

 

  1ملحق رقم)
 
بية الموسيقية ف   تواجه الت 

  السودان ( يوضح المشكالت الن 
 
التعليم العام ف  

بية  المصدر: تصميم الباحثة رجاء موي  بعد جمع البيانات والمعلومات من تقرير لجنة تأليف وإعداد منهج الت 

  العام ساسالموسيقية لمرحلة األ 
 
م.  2020والمرحلة الثانوية ف  

إىلأوافق  ل أوافق  

حد ما   

الرق العب                             ارة أوافق
 م

الموسيق   استماعأوافق عىل  49 4 0  1 

  دعم و نشر الموسيق  والغناء 50 3 0
 
 2 أسهم ف

  تعليم الموسيق   46 7 0
 
 3 ادعم افراد الشة ف

  بممارسة التمارين الخاصة بالعزف اآلىل  والغناء 46 6 1
 4 اسمح ألفراد أشت 

  عىل األداء األكاديم   44 9 0
بصورة ايجابية يؤثر التعليم الموسيق   5 

  القدرات والمهارات المعرفية عامة 48 5 0
 
  ينم  شخصية المتعلم ف

 6 التعليم الموسيق 

  القدرات الفنية ) عزف آىل   51 2    0   
 
  ينم  موهبة المتعلم ف

غناء( -التعليم الموسيق   7 

  ل يتناقض مع األعراف والتقاليد السودانية 41 12 0
 8 التعليم الموسيق 

  السودان 52 1 0
 
  مراحل التعليم العام ف

 
بية الموسيقية ف  9 اوافق عىل تدريس مادة الت 

  منافسات الموسيق  والغناء يقوي الصفات والعادات اإلجتماعية الحميدة 51 2 0
 
 10 المشاركة ف

 11 تسمح األشة لالبناء بالتفاعل مع جمعية الموسيق  وانشطتها.  43 9     1

 

 
                                                           

 


