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الدراسية لدى تالميذ االستفادة من طريقة كارل أورف في تدريس بعض موضوعات المواد 
 المرحمة االبتدائية في ضوء مفهــوم الجـــودة الشـــاممة

 أ.د/ ريهام أحمد إيهاب زايد 
أستاذ الصولفيج واإليقاع الحركي واالرتجاؿ 

كمية التربية  -الموسيقي بقسـ التربية الموسيقية 
 جامعة الزقازيق. -النوعية 

 أ.م.د/ الشيماء فؤاد عبد الحميد حجازي 

أستاذ الصولفيج واإليقاع الحركي واالرتجاؿ 
 -الموسيقي المساعد بقسـ التربية الموسيقية 

 جامعة الزقازيق. -كمية التربية النوعية 

  ريهام حسني توفيق سيد أحمد
 جامعة الزقازيق -كمية التربية النوعية  -باحثة ماجستير 

 مقدمة البحث:

حبا هللا سبحانو وتعالى اإلنساف دوف غيره مف المخموقات بصفات عظيمة منيا صفة 
االبتكار، فمع بداية حياة اإلنساف عمى األرض بدأ محاوالتو األولى لالبتكار والتي استطاع مف 

رار في الحياة، ورغـ بساطة تمؾ خالليا أف يحقق بعضا مف احتياجاتو األساسية لالستم
المحاوالت إال أنيا تعد بمثابة البذرة األولى لشجرة االبتكار التي غرسيا االنساف وستظل تنمو 

 .(51صـ  1222داليا عبد القادر الجزار ) طالما يوجد حياة

ليس اليدؼ مف التعميـ إكساب التالميذ كما معرفيا محددا في فترة زمنية معينة فحسب، بل 
كسابو خبرات متنوعة وقدرة عمى التفكير لكي يتمكف مف التعامل مع المعمومات بفاعمية فيقـو إ

ىذا وتعد الموسيقى مف  (.233صـ  1222دمحم أمين المفتي ) باستخالصيا وتنظيميا وتوظيفيا
أىـ الفنوف المؤثرة في حياة الطفل منذ والدتو وطواؿ مراحل نموه حيث أنيا تركز عمى تنمية 

ة الطفل مف مختمف الجوانب المعرفية والميارية والنفسية والحركية. وبخاصة الجانب شخصي
شباع الرغبة في الحركة والتعبير اإليقاعي  الوجداني وذلؾ بتدعيميا لو بإدخاؿ البيجة والسرور وا 

نجالء سيد الجبالي )باإلضافة إلى تنمية اإلحساس بالذات والقدرة عمى التعبير عف النفس 
 .(2224 صـ 1222

تمثل التربية الموسيقية قيمة كبيرة في مناىج تربية األطفاؿ، فيي تعتبر عنصرا أساسيا في 
حياة الطفل اليومية، وقد ظير العديد مف المدارس الموسيقية التربوية التي جعمت تدريس 
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اميل جاك الموسيقى مف ميماتيا األساسية، تسمى ىذه المدارس لمبتدعييا بأسمائيـ مثل: 
كارل وأخيرا  (Zoltan Kodaly( وسمطان كوداي)Emile Jaques Dalcrozكروز)دال

( والذؼ نبعت فكرة مدرستو مف قوؿ " اف الموسيقى والحركة والكالـ ال تنفصل Carl Orffأورف)
"(، Elementary Principlesعف بعضيا وتشكل وحدة أطمق عمييا اسـ )المبادغ األساسية "

لتعميـ التالميذ الصغار الموسيقى قائما عمى التكامل بيف الحركة فقد وضع أورؼ نظاما شامال 
والغناء والعزؼ عمى اآلالت اإليقاعية والتي تـ تصميميا خصيصا ليذا الغرض، وكنتيجة 

دمحم )"Schulwerkلنشاطو في تعميـ الموسيقى تـ وضع دليل التربية الموسيقية الذؼ حمل اسـ "
 .(125صـ  1222جالل عابدين 

الجودة في التعميـ ىي صيحة العصر الحالي، ومطمبا عالميا ال غنى عنو في  أصبحت
مجتمعاتنا وتحديا يواجو جيود التربوييف سواء الجماعية أو الفردية وعمى جميع المستويات بدءا 
مف مخططي المناىج وصوال لممعمميف الممارسيف الفعمييف لمعمل التعميمي سواء داخل المؤسسة 

وليذا ترػ الباحثة ضرورة تفعيل  (.2، صـ 1226نجالء يوسف حواس، )رجيا التعميمية أو خا
الدور التكاممي لمعمـ التربية الموسيقية مع معممي المواد الدراسية األخرػ وبالتالي المساعدة عمى 
تطوير أدائو وذلؾ بربط أىدافو الموسيقية التربوية باألىداؼ التربوية التعميمية لممواد األخرػ مف 

ولكي يكوف دور معمـ التربية الموسيقية  .منظومة متكاممة وبدأت باقتراح لتفعيل ىذا الدو خالؿ
المغة  –العمـو  –أكثر فاعمية في تطوير التعميـ ومكمال لدور معممي )الدراسات االجتماعية 

العربية( وذلؾ مف خالؿ تطبيق دروس ىذه المواد الدراسية داخل حصة التربية الموسيقية ويتـ 
ؾ بتدريس المنيج مف خالؿ لعبة صغيرة إلى أف ينتيي الدرس ثـ يقوـ بالتطبيق عمى الدرس ذل

مف خالؿ أسئمة يطرحيا عمى التالميذ تحتوؼ عمى الدرس الذؼ قاـ بشرحو بمصاحبة بعض 
المفاىيـ الموسيقية ثـ تنتيي الحصة بأغنية مرتبطة بالدرس يقوـ الجميع بغنائيا، تساعد ىذه 

فاؿ عمى تقدميـ في التحصيل الدراسي ألنيا تعتمد عمى وسائل متنوعة ومشوقة الطريقة األط
 تجذب انتباىيـ وتساعدىـ عمى فيـ المواد الدراسية بسيولة ويسر.

وبما أف األمر الواقع يحتـ ضرورة تمقي الطفل في المرحمة اإلبتدائية لمتعميـ المنظـ، وجب عمينا 
رة محببة إليو، ولف نجد أمتع مف الموسيقى لجذب الطفل محاولة تبسيط العمـو لو ووضعيا في صو 

وبذلؾ ترػ الباحثة أىمية التربية الموسيقية بالنسبة  .(2216صـ   1226أحمد بديع إبراهيم )لمتعمـ 
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لتعميـ المواد الثقافية والتعميمية لمطفل المصرؼ في المرحمة اإلبتدائية لضماف مستقبل أفضل لو، وقد 
اتبعت وزارة التربية والتعميـ في مصر مؤخرا نيجا جديدا لتحسيف قدرة التالميذ عمى فيـ المناىج 

ؿ تمقينيـ الدروس عبر الموسيقى، بعد ما تبيف أف ىذه الطريقة قد تصبح الدراسية وذلؾ مف خال
"العصا السحرية" لتوصيل المعمومة، خاصة في دروس حروؼ اليجاء العربية واالنجميزية والمسائل 
الحسابية واألناشيد اإلسالمية والقصائد الشعرية بطريقة سمسة بعيدا عف التعقيد، ىذا األسموب مناسبا 

دريس لمتالميذ في المرحمة اإلبتدائية، إذ تستيدؼ الوزارة مستقبال مف ذلؾ ابتكار أفكار جديدة أكثر لمت
لمحيمولة دوف تسرب التالميذ مف المدارس وأيضا تحقيق مرادىـ مف العممية التعميمية. قامت الوزارة 

التاريخية  بتأليف قصص حركية وا عداد مشاىد مسرحية ورسـو تطبيقية لتسييل حفع الطالب لمدروس
بعيدا عف الجمود وصعوبة تذكر بعض الوقائع التاريخية المتعاقبة في كتب التاريخ وال يقتصر 
المشروع عمى الموسيقى فقط، بل يمتد إلى صناعة أفكار مستحدثة عبر التالميذ أنفسيـ، مستيدفا 

اسية مف خالؿ استغالؿ طاقات التالميذ اإلبداعية وابتكار أفكار جديدة لتوصيل المعمومة الدر 
الموسيقى والمسرح وبعيدا عف الطريقة التقميدية والتي يمكف وصفيا بػػ"النمطية جدا" مما يساعد عمى 

 تثبيت المعمومة في ذىف التمميذ بسيولة ويسر.

تؤكد العديد مف الدراسات والبحوث العممية أف لمتربية الموسيقية دور ىاـ وحيوؼ بما تسيـ بو 
شخصية الطفل، إذا أمكف استخداميا االستخداـ األمثل لتحقيق األىداؼ في تنمية كافة جوانب 

الفنية والتربوية وما تزوده بو مف معمومات مختمفة، لتكوف في خدمة العموـ والمواد الدراسية 
األخرػ، وتييئة الوسائل التي يتحقق بيا تعمـ األطفاؿ في جو مف المتعة والسرور وفي ضوء 

 .                          (2352صـ  1222حمد غريب فاطمة أ) متطمبات العصر

 مشكمة البحث: 

مف خالؿ عمل الباحثة كمعممة لمتربية الموسيقية وتدريسيا لتالميذ المرحمة االبتدائية الحظت 
أف معظـ أنشطة التربية الموسيقية يتـ تدريسيا لمتالميذ عف طريق التقميد والمحاكاة والحفع مع 

كار، رغـ أف جميع تمؾ األنشطة التدريسية ينبغي أف تشتمل عمى عنصر إىماؿ عنصر االبت
االبتكار بشكل أو بآخر. كما الحظت الباحثة أيضا وجود صعوبات في استيعاب التالميذ لبعض 

المغة العربية(  –العموـ  –الموضوعات في المواد الدراسية األخرػ مثل )الدراسات االجتماعية
وبما أف العصر الحالي . باشر بالمعمميف والتالميذ عمى حد سواءوذلؾ مف خالؿ اتصاليا الم
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يعرؼ بعصر االنفجار المعرفي وثورة المعمومات ويسعى الجميع إلى تطوير وتحسيف المدرسة 
وزيادة فاعميتيا بصفة عامة وتحقيق جودة التعميـ بيا بصفة خاصة ومف منطمق أف دور معمـ 

ء األىداؼ التربوية الموسيقية بل ينبغي أف يتفاعل وبشكل التربية الموسيقية يجب أف يتعدػ أدا
إيجابي متكامل مع معممي المواد الدراسية األخرػ تحقيقا لطموحات المجتمع وخمق جيل جديد 

كل ىذا دفع الباحثة إلى البحث عف . قادر عمى المنافسة تحقيقا لمبدأ الجودة الشاممة في التعميـ
ؽ التقميدية المتبعة في التدريس وقد وجدت أف أنسب طريقة ىي طريقة ذات فعالية أكثر مف الطر 

واالبتكار اإليقاعي والصولفائي  تنمية الميارات اإليقاعيةطريقة كارؿ أورؼ لالستفادة منيا في 
بل واالستفادة أيضا منيا في تسييل تدريس بعض موضوعات تمؾ المواد الدراسية لتالميذ 

 المرحمة االبتدائية وتوصيل المعمومة بسيولة ويسر. 

 أهداف البحث: 

فػػي ضػػوء تنميػػة الجانػػب االبتكػػارؼ لػػدػ التالميػػذ بصػػفة عامػػة مػػف خػػالؿ التعمػػيـ الموسػػيقي  -1
 .يـو الجودة الشاممةمف

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى طريقػػػػػة كػػػػػارؿ أورؼ كإحػػػػػدػ أىػػػػػـ الطػػػػػرؽ فػػػػػي تنميػػػػػة االبتكاريػػػػػة اإليقاعيػػػػػة  -2
 والصولفائية لدػ األطفاؿ.

إيجػػاد وسػػيمة تسػػاعد فػػي تطػػوير أداء معمػـػ التربيػػة الموسػػيقية وذلػػؾ بػػربط أىدافػػو الموسػػيقية باألىػػداؼ  -3
   .ية األخرػ في ضوء مفيـو الجودة الشاممةالتربوية التعميمية المتصمة بالمواد الدراس

 :ترجع أىمية البحث الحالي إلىأهمية البحث: 

الكشػػف عػػف الػػدور اإليجػػابي لألنشػػطة واألغػػاني الموسػػيقية كػػأداة جديػػدة غيػػر نمطيػػة يمكنيػػا  -1
فػػي ضػػوء اإلسػػياـ فػػي تنميػػة االبتكػػار اإليقػػاعي والصػػولفائي لػػدػ تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة 

 .                                                                         الجودة الشاممةمفيـو 

إلقػػاء الضػػوء عمػػى طريقػػة كػػارؿ أورؼ وأىميتيػػا فػػي حصػػص التربيػػة الموسػػيقية لػػدػ تالميػػذ  -2
 المرحمة اإلبتدائية.  

وره التكػػاممي مػػع معممػػي المػػواد تطػػوير الميػػارات الفرديػػة لمعمػـػ التربيػػة الموسػػيقية مػػف خػػالؿ تفعيػػل د -3
 .في ضوء مفيـو الجودة الشاممةالدراسية األخرػ في إطار منظومة متكاممة 
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 فروض البحث:

توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات تالميػػػذ العينػػػة التجريبيػػػة قبػػػل وبعػػػد  -
 تطبيق البرنامج التجريبي المقترح لصالح االختبار البعدؼ.    

 البحث:  مصطمحات

ناثا،في الريف المرحمة االبتدائية:  ىي مرحمة التعميـ الموحد رسميا لجميع أبناء الوطف ذكورا وا 
والحضر،وىي تشمل الصفوؼ مف األوؿ وحتى السادس ويبدأ فييا الطفل تعميمو اإلجبارؼ مف سف 

ومنتجا فعاال وتستيدؼ إعداد الطفل أف يكوف مواطنا اجتماعيا ،السادسة حتى سف الحادية عشر
كما أنيا األساس في بناء ميارات التعميـ ويعتمد عمييا تقدـ التمميذ في  ومتكيفا مع مجتمعو المحمي،

 (.221صـ  1225عمي عبد المنعم دمحم ) مراحل التعميـ التالية

 الجودة:

تتعػػدد التعريفػػات الخاصػػة بيػػا، فػػال يوجػػد اتفػػاؽ حػػوؿ كيفيػػة قياسػػيا لػػذا فيػػي مفيػػوـ يصػػعب  
  تحديده تماما.   

 الجودة بشكل عام:

 عرفت بأنيا "صفة أو درجة تميز في شػيء مػا وتعنػي درجػة امتيػاز لنوعيػة معينػة مػف المنػتج 
(David Cralnik. , 1984, p. 1161)    

   الجودة الشاممة:

إدارية تسعى إليجاد وتطوير قاعدة مف القيـ والمعتقدات التي تجعل كل موظف يرػ أف فمسفة 
اليػػػدؼ األساسػػػي لمنظمتػػػو ىػػػو تحقيػػػق رغبػػػة الزبػػػوف مػػػف خػػػالؿ عمػػػل جمػػػاعي يتصػػػف بالتعػػػاوف 

 . (Jobolonski, 1991, p. 30) والمشاركة لتحقيق ىذا اليدؼ

 الجودة في التعميم: 
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دة قيـ ومعمومػات يػتـ عػف طريقيػا توظيػف مواىػب وقػدرات أعضػاء ىيئػة ع عمى ترتكز إدارية عممية ىي ●
  (Rhodes, 1997) التدريس في مختمف الجوانب لتحقيق تحسيف مستمر لألىداؼ.

 التعميميػة الخػدمات نوعيػة وتحسيف لرفع بالتعميـ المعنييف قبل مف المبذولة الجيود إجمالي ىي ●
 وقدرات وسػمات وخصػائص المنػتج التعميمػي المتػاح المتعمـ رغبات مع يتناسب وبما المقدمة،

                              (.1226نجالء يوسف حواس )

 الجودة في المجال الموسيقي: 

تفاعػػػل كػػػل مػػػف الطالػػػب والمنػػػاىج الموسػػػيقية التػػػي يقػػػـو بوضػػػعيا المتخصصػػػيف فػػػي المجػػػاؿ 
التػي تحقػق األىػداؼ الموضػوعة،  الموسيقي ونظـ اإلدارة الخاصة بالمؤسسات والوسائل التعميميػة

 كػػل ذلػػؾ فػػي إطػػار معػػايير متقػػف عمييػػا، ويتبػػع ذلػػؾ تقػػويـ مسػػتمر لقيػػاس مػػدػ تحقيػػق األىػػداؼ
       (.612صـ  1226أحمد سعيد أحمد )

 إجراءات البحث: 

 منهج البحث:

أداء والذؼ يعتمد عمى مالحظة المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة، يتبع ىذا البحث  
آمال صادق، فؤاد ) المفحوصيف قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح، وقياس مدػ التغير إف وجد

 .(2662أبو حطب 

 :عينة البحث

بمدرسة أحمد عبد العزيز  4/1فصل  –تتألف عينة البحث مف تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي 
   الشرقية. محافظة -إدارة القريف التعميمية  -الشرقاوؼ لمتعميـ األساسي 

  أدوات البحث:

 .)مدونة موسيقية لنشيد األطفاؿ )ذىب الميل 
 .)تسجيل صوتي وفيديو لنشيد األطفاؿ )ذىب الميل 
 .البرنامج التدريبي وىو الدروس التي تطبق عمى المجموعة عينة البحث 
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 :حددات البحثم

 .(2219-2222الفصل الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي ) :زمني محدد ●

 -إدارة القريف التعميمية -مدرسة أحمد عبد العزيز الشرقاوؼ لمتعميـ األساسي مكاني: محدد  ●
 محافظة الشرقية           

        :ينقسم هذا البحث إلى جزئين

 أواًل: الجزء النظري ويحتوي عمى

 المرحمة االبتدائية[  -الجودة الشاممة  -كارؿ أورؼ  -] الدراسات السابقة  

 الجزء التطبيقي ويتناول الخطوات اإلجرائية لمبحث:ثانيًا: 

 المراجع[ -التوصيات -نتائج البحث -] استمارة استطالع الرأؼ والطريقة المقترحة 

 :أواًل: الجزء النظري 

 دراسات سابقة:

 الدراسة األولى بعنوان "كارل أورف وطريقته في تنمية قدرات الطالب اإليقاعية واالبتكارية"     

تمػؾ الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى األسػس التػي تعتمػد عمييػا طريقػة كػارؿ أورؼ فػي تنميػة ىدفت 
ميارات الطالب موسيقيا وذلؾ مف الناحية اإليقاعية والناحية اإلبتكارية، وقد توصػمت الباحثػة إلػى 
أسموب لتوصيل عنصر اإليقاع لمطفل مف خالؿ ابتكارات معينة معتمدة في األساس عمى طريقػة 

ؼ. وتتفػػػق تمػػػؾ الدراسػػػة مػػػع البحػػػث الحػػػالي فػػػي تنػػػاوؿ طريقػػػة أورؼ فػػػي تنميػػػة الناحيػػػة كػػارؿ أور 
اإليقاعيػػة لػػدػ المتمقػػيف، وتختمػػف عنيػػا فػػي العينػػة واليػػدؼ فالبحػػث الحػػالي يسػػعى لالسػػتفادة مػػف 

 طريقة أورؼ في تدريس بعض موضوعات المواد الدراسية لتالميذ المرحمة اإلبتدائية.

تمؾ  هدفت"ن " طريقة كارل أورف في تعميم عزف آلة البيانو لممبتدئين الدراسة الثانية بعنوا
مكانيػػة توظيفيػػا فػػي تعمػػيـ البيػػانو لممبتػػدئيف حيػػث  الدراسػػة إلػػى بيػػاف أىميػػة طريقػػة كػػارؿ أورؼ وا 

الباحثة إلػى  توصمتقدمت الباحثة نبذة عف حياة أورؼ واآلالت اإليقاعية التي قاـ بابتكارىا. وقد 
تساىـ إلى حد كبير في تعمػيـ للػة البيػانو لممبتػدئيف لمػا ليػا مػف أثػر فػي اكتسػاب  أف طريقة أورؼ

ىػػذه الدراسػػة مػػع البحػػث الحػػالي فػػي اسػػتخداـ طريقػػة كػػارؿ  وتتفــقالميػػارات العزفيػػة الالزمػػة ليػػـ، 
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أورؼ وتختمف عنيا في أنيا تستخدـ تمؾ الطريقة لتعميـ المبتدئيف العزؼ عمى البيػانو أمػا البحػث 
فيسػعى لالسػتفادة مػف طريقػة أورؼ فػي تػدريس بعػض موضػوعات المػواد الدراسػية لتالميػذ  الحػالي

 المرحمة اإلبتدائية. 

الدراسة الثالثة بعنوان " برنامج مقترح لتنمية االبتكارية اإليقاعية والمحنية الموسيقية لطالب 
 :"المرحمة اإلعدادية باستخدام طريقة كارل أورف 

رض نماذج مبتكرة مف الباحثة لتؤكد عمى دور طريقة كارؿ أورؼ تمؾ الدراسة إلى ع هدفت
في تنمية الناحية اإليقاعية لمطالب المصرؼ بما يؤدؼ إلى خمق المواطف الواعي موسيقيا، وقد 

الدراسة إلى أف استخداـ طريقة أورؼ يؤدؼ لتنمية االبتكار اإليقاعي والمحني عند  توصمت
ىذه الدراسة مع البحث الحالي في تناوؿ طريقة أورؼ في تنمية  وتتفقالتالميذ عينة البحث، 

اإلبتكارية اإليقاعية والمحنية الموسيقية لدػ المتمقيف وتختمف عنيا في العينة واليدؼ ففي تمؾ 
الدراسة العينة ىي تالميذ المرحمة اإلعدادية واليدؼ موسيقي بحت أما البحث الحالي فيو يسعى 

رؿ أورؼ في تدريس بعض موضوعات المواد الدراسية لتالميذ المرحمة لالستفادة مف طريقة كا
 اإلبتدائية.

الدراسة الرابعة بعنوان " برنامج مقتـرح لالسـتفادة مـن طريقـة كـارل أورف فـي تنميـة االبتكاريـة 
 ":اإليقاعية والمحنية بما يناسب طفل الحمقة الثانية من التعميم األساسي

عمى الطرؽ الموسيقية المختمفة فػي تنميػة االبتكاريػة الموسػيقية  ىدفت تمؾ الدراسة إلى التعرؼ
لػػدػ األطفػػاؿ ومنيػػا طريقػػة كػػارؿ أورؼ التػػي تسػػيـ أيضػػا بشػػكل كبيػػر فػػي تنميػػة االبتكػػار لػػدػ 
التالميػػذ. وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػى أنػػو باسػػتخداـ تمػػؾ الطريقػػة نسػػتطيع تنميػػة االبتكػػار اإليقػػاعي 

لبحث، وتتفق ىذه الدراسة مػع البحػث الحػالي فػي تنػاوؿ طريقػة أورؼ والمحني عند التالميذ عينة ا
في تنميػة اإلبتكاريػة اإليقاعيػة والمحنيػة الموسػيقية لػدػ التالميػذ وتختمػف عنيػا فػي العينػة واليػدؼ 
ففػػػي تمػػػؾ الدراسػػػة العينػػػة ىػػػي تالميػػػذ الحمقػػػة الثانيػػػة مػػػف التعمػػػيـ األساسػػػي أؼ )تالميػػػذ المرحمػػػة 

وسػػػيقي بحػػػت )تنميػػػة اإلبتكاريػػػة اإليقاعيػػػة والمحنيػػػة الموسػػػيقية( أمػػػا البحػػػث اإلعداديػػػة( واليػػػدؼ م
الحالي فيو يسعى لالستفادة مف طريقة كارؿ أورؼ في تدريس بعض موضػوعات المػواد الدراسػية 

 لتالميذ المرحمة اإلبتدائية )الحمقة األولى مف التعميـ األساسي(.
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 ف وطفل ما قبل المدرسة "الدراسة الخامسة بعنوان:" العمل المدرسي ألور 

  " Orff Schulwerk and the Pre-School Child "  

 كارؿ أورؼ مف خالؿ مؤلفو المدرسيتمؾ الدراسة إلى التعرؼ عمى طريقة  هدفت
(Orff Schulwerk ،الذؼ يتكوف مف خمس مجمدات تشرح طريقتو في التعميـ الموسيقي عمميا )

وكذلؾ التعرؼ عمى دوره بالنسبة لطفل ما قبل المدرسة حيث أنو يعمل عمى إيقاظ قدرات الطفل 
ىذه الدراسة مع  وتتفقكاممة وتوجييو ومساعدتو عمى االرتجاؿ وتنمية النواحي االبتكارية لديو، 

تناوؿ طريقة كارؿ أورؼ، وتختمف عنيا في العينة واليدؼ ففي تمؾ الدراسة البحث الحالي في 
 العينة ىي طفل ما قبل المدرسة واليدؼ دراسة أحد أىـ أعماؿ أورؼ وىو مؤلفو المدرسي

(Orff Schulwerk أما البحث الحالي فيو يسعى إلى دراسة طريقة كارؿ أورؼ كاممة في )
تمقي لالستفادة منيا في تدريس بعض موضوعات المواد الدراسية تنمية االبتكار واإليقاع لدػ الم

 والعينة ىي تالميذ المرحمة اإلبتدائية.

 كارل أورف:

ىو مؤلف موسيقي ومعمـ تربوؼ، ولد في مدينة ميونخ بػ)ألمانيا(، نشأ في أسرة موسيقية حيث 
إذ كانت أصوات  .يةكاف منزلو يقع بجوار أحد المعسكرات حيث كانت تعزؼ بيا الموسيقى الشعب

مف حدائق المطاعـ المنتشرة في الشوارع المحيطة بالمنزؿ. كما كاف والده  رالموسيقى تصد
لوحع شغفو ضابطا بالجيش وكاف محبًا لمموسيقي وكذلؾ والدتو التي كانت عازفة ماىرة لمبيانو، 

واألورغف ـ بدأ تمقي دروسًا في العزؼ عمي البيانو 1922لمموسيقي منذ صغره وفي عاـ 
والتشيممو مما ساعده عمي إرضاء شغفو في تأليف موسيقاه الخاصة إذ كاف يميل وبشدة إلي 

ـ ۹۱25ظيرت أوؿ أعمالو الموسيقية في عاـ وقد  .التعمق في دراسة التدويف والتأليف الموسيقي
اـ وىي مجموعة مف األغاني التي قاـ بتأليفيا كما وضع موسيقي خاصة باالستعراضات التي تق

ـ، ۹۱۹۹في األعراس وقاـ بتأليف كممات ليا. وقد ألف أورؼ أكثر مف خمسيف أغنية في عاـ 
 Zidـ وتتممذ عمي يد ۹۱۹4التحق بأكاديمية فف الموسيقي بعد انتياؤه مف دراسة الثانوية في عاـ

. وفي Monteverdiواىتـ بدراسة الموسيقي القديمة خاصة موسيقي  H.Kaminsو  Beerو  
( تطرؽ الحديث إلي الكالـ عمي التمرينات Dorothy Gunterسات كارؿ أورؼ مع)إحدػ جم

في التربية  Dalcrozeالحركية في التربية الرياضية وتطرؽ الحديث إلي مناقشة أساليب دالكروز 
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الموسيقية وحضرت ليـ فكرة تأليف مرجع ألماني عف الحركة الحديثة الخاصة بمجاؿ الرقص 
 دـ التربية والرقص معا وصنفت:ويضـ ثالثة مناىج تخ

 أ( رقص تعبيرؼ       

 ب( تمرينات لياقة بدنية.     

 .(12-11صـ  1224)هالة حسني عثمان  جػ( رقص توقيعي 

وقد اىتـ أورؼ بضرورة تعميـ المبادغ األولية لمموسيقي وربطيا بالحركة خاصة بالنسبة 
ـ بدأ 1932ـ، وفي عاـ 1936عاـ وعمل بيا حتي لألطفاؿ ولذلؾ ازدىرت مدرسة جونتر 

بتأليف عمل مدرسي عرفو بأنو " نوع مف التدريبات الموسيقية يرتكز عمي األسس والمبادغ 
األولية لمموسيقي " وقد تكوف مف خمس مجمدات تحوؼ طريقتو في التعميـ مف خالؿ األغاني 

 . (1222 )ريهام فاروق فرج هللا والرقصات الشعبية والمقطوعات الصغيرة المعروفة

 Musik furقدمت طريقتو بعد ذلؾ في اإلذاعة كبرنامج لمتربية الموسيقية سمي بػ)موسيقي األطفاؿ
kinder والذؼ أصبح مرتبطا باسـ المؤلف المدرسي )Orff Schulwerk  وقد القي نجاحا وانتشارا

بداية الخمسينات ( في (Schulwerkكبيرا وقامت العديد مف المدارس بتطبيقو، نشر ىذا الكتاب 
ـ في سبعة عشر لغة مختمفة وقد أصبح ىذا المؤلف اآلف مرجعا ىاما لمتربية 1954حوالي 

الموسيقي في العديد مف بمداف العالـ كما ترجـ إلي الكثير مف المغات وتـ طباعتو عمي 
اسطوانات.وأصبحت تدرس طريقتو في أكثر مف عشريف دولة عمي مستوؼ العالـ. وقد اشترؾ مع 

( في صناعة لالت إيقاعية جديدة تشمل K.mandlerكارل مندلر صانع اآلالت الموسيقية )
ـ تـ عزؼ كارمينا 1937مساحات صوتية واسعة أصبحت نواة ألوركسترا أورؼ فيما بعد.وفي عاـ 

أشير أعماؿ أورؼ وقد القت نجاحا عظيما وقد كانت المادة التي   Carmina Burana)بورنا )
رؼ أعمالو ىي فولكمور أىل بمدتو أو مف التراث القديـ أو العصور الوسطي أو مف استمد منيا أو 

قصص األساطير أو مصادر مف الكتاب المقدس، كل ذلؾ يؤكد نجاح تمؾ الطريقة وفاعميتيا ويثبت 
ـ أنشيء معيد أورؼ 1961في عاـ و  .(1222دمحم جالل عابدين ) أنيا مناسبة الحتياجات العصر

ورغ بالنمسا وقاـ باإلشراؼ عمية وجعمو مقتصرا عمي الطالب الذيف سيتخصصوف في في مدينة سالزب
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ـ كواحد 1982تعميـ الموسيقي لألطفاؿ، قاـ بزيارة الكثير مف دوؿ العالـ ومنيا مصر،وتوفي عاـ 
 مف أبرز التربويوف الموسيقيوف المعاصروف في العالـ.

التعمم عن طريق المعب. وتقـوم طريقتـه عمـى اعتمد أورف في طريقته لتربية األطفال عمى مبدأ 
 : عدة أسس هي

الرجوع إلى الطريقة البدائية في التعبير عف الموسيقى بربط األغاني بالرقص والحركات  -1
 اإليقاعية والتعبيرية. 

معايشة الطفل لمتجربة الموسيقية عمميًا مف بدايتيا بحرية تامة قبل أف ُيقيد بالقواعد واألسس  -2
 سوؼ يستخمصيا بنفسو فيما بعد.والتي 

 التطور التدريجي إيقاعيًا وغنائيًا وعزفًا تبعًا لمراحل نمو الطفل المختمفة. -3

األداء الجماعي في جميع نواحي النشاط الموسيقى حتى يتعود الطفل عمى المشاركة  -4
 الجماعية كذلؾ عمى التفرقة في العزؼ بيف المحف والمصاحبة.

ثارة قدراتو التعبيرية عف العمل عمى إبرا -5 ز المواىب والقدرات الموسيقية الدفينة لدػ الطفل وا 
)هالة حسني عثمان  طريق الحركة الجسمية اإليقاعية واالرتجاؿ واالبتكار الموسيقى أيضا

 .(62-16صـ  1224

ونجد أف أورؼ قد اعتمد في طريقتو لتربية األطفاؿ عمى مبدأ التعمـ بالمعب.والمادة التي 
دميا أورؼ لألطفاؿ مستمدة مف طبيعة الطفل وبيئتو مف األغاني الشعبية وأغاني األطفاؿ يق

وأغاني المعب والحكايات والقصص األسطورية واأللغاز والحكـ واألقواؿ.بما يجعل منيا المحور 
وميد أورؼ لطريقتو مراعيا النمو األساسي لتربية الطفل وبخاصة في مرحمة الطفولة المبكرة، 

سيقي لمتمميذ حيث يبدأ بالحركة والغناء ثـ اإلحساس بالقيمة الزمنية لموحدات ثـ االنتباه إلي المو 
 سير المحف والتآلفات اليارمونية.

 طريقة كارل أورف في تنمية الناحية اإليقاعية واالبتكارية عند التالميذ:

 :أواًل: تنمية الناحية اإليقاعية
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نقطة البداية عنده ىي اإليقاع وىو ال يدرس عنده بطريقة ميكانيكية حسابية بل ينمو ويتطور 
 بشكل طبيعي مف خالؿ األنماط الكالمية كما يمي: 

 (22ص 2661)نهمة سيد صالح )أ( تنمية الناحية اإليقاعية عن طريق التمرينات الكالمية: 
 :يساير فييا التدرج الطبيعي لمغة الطفل كما يمى

استخدـ أورؼ الكممات البسيطة التي تتكوف مف نموذج إيقاعي تقديم نموذج إيقاعي واحد:  -2
واحد مثل: اسـ الطفل وأصدقاؤه بحيث يسمع اسمو بطريقة إيقاعية ونطق واحد موزوف 
ويصاحبو باإليقاع المناسب. ثـ بعد ذلؾ التدرج في إستخداـ كممات معروفة لدػ الطفل مف 

 كالحيوانات والزىور واألشجار وغيرىا.بيئتو المحيطة 

استخدـ أسماء الزىور واألشجار والحيوانات ولكف التي تحتوػ تقديم نموذجين إيقاعيين:  -1
 منيا عمى إيقاعيف فقط.

تدرج في الصعوبة بحيث يقوـ الطفل بكتابة وتصفيق العبارات ومنيا تقديم عبارات إيقاعية:  -6
 يتعرؼ المازورة والميزاف.

(   B( )A)الصيغة الثنائية( ويعرؼ الطفل أنيا تتكوف مف )قديم الصيغ الموسيقية: ت -4
(  )صيغة الروندو( بإضافة A2( )B( )Aالصيغة الثالثية( ويعرؼ الطفل أنيا تتكوف مف)

( A3( )C( )A2( )B)( بعد كل جممة جديدة Aجمل إيقاعية جديدة بحيث يكرر الجزء )
(A.) 

األطفاؿ إلى مجموعتيف أو أكثر بحيث تبدأ المجموعة األولى في الغناء مع يقسـ تقديم الكانون:  -2
 .تصفيق اإليقاعات وبعد مازورة أو اثنيف تبدأ المجموعة الثانية في الغناء وىكذا

ابتكر اورؼ ألواف صوتية مختمفة ليستخدميا كنوع مف  (:Ostinatoتقديم باص األرضية ) -3 
 2661)نهمة سيد صالح  :ؼ الطفل عمى "األوسػػتيناتو"تعدد اإليقاعات ومف خالليا يتعر 

 (24صفحة 

وىو عبارة عف ضرب إحدػ اليديف عمى اليد األخرػ، التصفيق نوعاف ":  Clapالتصفيق" -  
 عند أورؼ:
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 مكورة  )أ( الصوت المفرغ القاتـ يكوف نتيجة ضرب إحدػ اليديف عمي اليد األخرػ التي تكوف نص 

 السػػػوط المبيج يكوف نتيجة ضرب إحدػ اليديف عمي األخرػ وىي مبسوطة)ب( الصوت الذؼ يشبو 

وىػػي نتيجػػة زحمقػػة أصػػبع اإلبيػػاـ عمػػي أصػػبع الوسػػطي أو ":  Snap fingerفرقعــة األصـــابع "  -
 زحمقة أصبع الوسطي عمي أصبع السبابة اليد األخرػ عند تقريب اليديف إلي بعض.       

ــركبتين "  - ــى ال ــت عم وىػػو عبػػارة عػػف ضػػرب إحػػدػ اليػػديف أو اليػػديف معػػا عمػػي ":  Patchenالرب
 إحدػ الفخذيف أو الفخذيف معا قريبا مف الركبة ويمكف تنفيذىا في حالة الجموس أو الوقوؼ

رفػع القػدـ قمػيال عػف األرض مػع ثنػي الركبػة قمػيال ثػـ فردىػا وضػرب  ": Stampالدق بالقـدم " -
 القدـ بقوة عمي األرض.

يقـو المعمـ بعزؼ عبارة موسيقية أو ب( تنمية الناحية اإليقاعية عن طريق المصاحبة والغناء: 
جممة موسيقية أو نشيد دراسي ثـ يطمب مف األطفاؿ مصاحبة العبارة أو الجممة أو النشيد 
بتصفيق إيقاع مناسب لو مع غناء كممات النشيد ثـ التدرج في الصعوبة بمصاحبة النشيد 

 الباص األرضيةباستخداـ 

 ثانيا: تنمية الناحية االبتكارية:

لقد اىتـ أورؼ بتنمية الناحية االبتكارية في منيجو واعتبر االرتجاؿ الفطرؼ ىذا ما يميز 
منيجو وخاصة في المراحل العمرية األولي تكوف االرتجاالت فطرية ناتجة مف الحياة التي 

الفطرة والتذوؽ الموسيقي لدؼ الطفل بطريقة  يعيشيا الطفل وىذا ما ييدؼ إليو أورؼ ىو إيقاظ
 مباشرة أو غير مباشرة.

عبارة موسيقية ثـ يقوـ بتصفيق أوؿ مازورتيف منيـ فيتبعو  ابتكاريقوـ المعمـ ب( لعبة التكرار: 2
األطفاؿ بتكرار تصفيق نفس المازورتيف ثـ يقوـ المعمـ بتصفيق المازورتيف اإليقاعيتيف 

 طفاؿ بتكرارىا بالتصفيق.اآلخرتيف ثـ يتبعو اال

يقـو : الدق بالقدم( –الربت عمي الركبتين –فرقعة أصابع -( إستخدام الباص أرضية )تصفيق1
المعمـ بكتابة نموذج إيقاعي ويترؾ الحرية لمطفل في أداؤىا مستخدما األلواف الصوتية مف 

فاؿ بابتكار كممات يقـو المعمـ بتصفيق نماذج إيقاعية ويطمب مف األط: الباص أرضية، مثاؿ
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يقـو المعمـ بتصفيق نموذج إيقاعي مكوف مف مازورتيف بميزاف محدد  ثـ مناسبة ليذا اإليقاع.
وأخيرا  ويطمب مف الطفل أف يكمل العبارة الموسيقية مف ابتكاره مع االلتزاـ بالميزاف المحدد.

بة ليذا اإليقاع.يقوـ المعمـ بتصفيق نماذج إيقاعية ويطمب مف الطفل إبتكار كممات مناس
   

ىو قدرة الفرد عمى االنتاج إنتاجا يتميز بأكبر قدر مف األصالة والمرونة والطالقة  االبتكار:
صـ  1222داليا عبد القادر الجزار )الفكرية، وكذلؾ استجابتو لمشكمة ما أو موقف مثير 

53). 

 الجودة الشاممة:    

ناؿ االىتماـ بالتعميـ في الوقت الحاضر في معظـ دوؿ العالـ وبخاصة الدوؿ المتقدمة 
اىتمامًا غير مسبوؽ مف قبل المسئوليف والييئات الرسمية وغير الرسمية إذ أنيا تعد الركيزة 
ف أخفق  األساسية لمستقبل األمـ والشعوب فإف صمح مستقبل التعميـ صمح مستقبل االمة وا 

فق معيا. لذا فقد أصبح لزامًا عمينا مراجعة مسمماتنا الخاصة بتنشئة األجياؿ وا عادة مستقبميا أخ
فحص أىدافيا وتقويميا لكى تصبح قادرة عمى تييئة األجياؿ القادمة ثقافيا ومعرفيا حتى 
 يستطيعوا مواجية التطورات والمتغيرات التكنولوجية والمعرفية الكبيرة في مختمف مجاالت الحياة. 

"ىي جممة الجيود المبذولة مف قبل العامميف بمجاؿ  م الجودة الشاممة في مجال التعميم:مفهو 
التعميـ )ىيئة التدريس، اإلدارة التعميمية،ا إلدارة الجامعية،العامميف...( لرفع مستوػ جودة وحدة 

مدرسة،كمية، مرحمة( وما يتناسب مع رغبات المستيمؾ مف جية  فصل، المنتج التعميمي)طالب،
إنجي ألفي أنور )ومع قدرات وسمات وخصائص ىذه الوحدة لممنتج التعميمي مف جية أخرػ" 

 (.22صـ   1222

 (.13 صـ 1224أحمد إبراهيم أحمد ) :الجودة في التعميم

لتحسيف جودة الطالب داخل المؤسسة التعميمية والخدمة بيا  :األهدافإيجاد التناسق بين  -2
 كاف البد مف وجود تناسق بيف جميع األىداؼ لتحقيق التنافس بيف مدارس المجتمع كمو.

تعتبر المؤسسة التعميمية بيئة تنافسية حيث تسعي إلى منافسة تبني فمسفة الجودة الشاممة:  -1
خذىا في االعتبار في المنظومة التعميمية وىذا يتطمب وأ جميع التحديات االقتصادية العالمية
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عف كل ما ىو جديد ويخص العممية التعميمية مف  أف كل عضو في منظومة التعميـ يبحث
ميارات جديدة حتي يعمل عمي دعـ ثورة الجودة ويجب أف يكوف لدؼ جميع األعضاء حب 

 .تج المقدـ لممجتمع )المتعمـ(عمي تحسيف المن التنافس والتغمب عمي تحديات الجودة والعمل

يقصد بيا وجود قاعدة كبيرة مف البيانات الخاصة بالمدرسة تشمل تقميل الحاجة لمتفتيش:  -6
معمومات عف الميزانية والموارد والقوؼ البشرية ومستوؼ الدراسي لمتالميذ ويحدث ذلؾ مف 

  أداء التالميذ.خالؿ تبني نظاـ الجودة داخل المؤسسة التعميمية بيدؼ تحقيق جودة 

لتحقيق الجودة داخل المؤسسة التعميمية كاف البد إنجاز االعمال المدرسية بطرق جديدة:  -2
مكمفة ماديا ووقتيا حيث يتـ اكتشاؼ كل يـو  مف انجاز االعماؿ المؤسسة بطرؽ جديدة غير

ـ عمـ جديد وظيور أفكار جديده ومف خالؿ إنجاز االعماؿ يشعر الطالب بإشباع حاجاتي
 ويدرؾ أولياء األمور بتحسيف أداء أبناءىـ داخل المؤسسة التعميمية.

تعمل الجودة عمي خفض التكاليف عند تحسين الجودة، االنتاجية، خفض التكاليف:  -2
قـ .تطبيق( العمميات -تغير –االلتزاـ بمبدأ حدد جودة العميل المطموبة اوال ثـ نقوـ بػ)فحص

ورديف والعمل عمي سد أو توافر حاجات العامميف وما تـ بو بوصفيا بعد تحسينيا وترتيب الم
مف تحسينات ثـ تطبيق التغيرات التي تمت وبعد ذلؾ يكوف تقويـ النتائج التي تـ الوصوؿ 

 إلييا ومف خالؿ ىذه النتائج يتـ تكرير ىذه العممي لموصوؿ إلى مستوؼ أفضل وأعمي.

التغير والحياة دائما تتغير كل لحظة واألخرػ  تسعي الجودة دائما إلىالتعميم مدي الحياة:  -3
فالبد مف التدريب المستمر حتي يتـ التغيير ومواكبة العصر لذا يجب مد األفراد بالوسائل 

  الضرورية لمتغير وتحسيف ما يقوموف بو مف أعماؿ.

عميـ تعتبر رئاسة الجامعة واإلدارات ىي المسئولة عف القيادة في التالقيادة في التعميم:  -4
ورؤساء األقساـ ومديريف المدارس ىـ المسئولوف عف تطوير رؤؼ ومياـ القسـ أو الكمية 
والمدرسة وتتـ مف خالؿ األخذ فاالعتبار لراء أساتذة الجامعات أو المعمميف والتالميذ 

والعمل عمي تحقيقيا وتنفيذىا عمي أرض الواقع وممارسة  واإلدارييف بالمدارس وأولياء األمور
  .الجودة مبادغ
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إف تشجيع جميع األفراد داخل المؤسسة التعميمية عمي العمل والحث التخمص من الخوف:  -5
عمي التغير والتخمص مف الخوؼ بيدؼ تحسيف المؤسسة التعميمية ويتمكف كل فرد عمي 

 .التعبير عف لرائيـ بحرية والتخمص مف الخالفات بتقريب وجيات النظر

ـ إزالة معوقات النجاح مف خالؿ وضع استراتيجيات لمعمل وبث يتإزالة معوقات النجاح:  -6
روح الفريق الواحد والتعاوف لمتغمب عمي معوقات تؤدؼ إلى الخسارة ويكوف ىدفيـ ىو 

 التغيير والتحوؿ مف مكسب أقل إلى مكسب أعمى.

عميمية إف انتشار مفيوـ الجودة وثقافتيا بيف جميع أفراد المؤسسة التخمق ثقافة الجودة:  -22
يعمل عمي تحقيقيا وال يمكف تطبيق الجودة مف خالؿ فرد واحد فقط أو مجموعة أفراد بل 

   .البد مف اشتراؾ جميع أفراد المؤسسة التعميمية

إف عممية تحسيف العمميات باستمرار يعمل عمي تجنب األخطاء وحتي تحسين العمميات:  -22
تحيز حتي يتـ اكتشاؼ األخطاء بسيولة يحدث ذلؾ البد مف وجود عدالة ومساواه وعدـ ال

ووجود ليا البدائل والعمل عمي حميا والتعرؼ عمي إمكانيات االفراد يساعد عمي التعرؼ 
 عمي كيفية التحسيف بما يتناسب معيـ. 

الطالب ىـ اليدؼ األساسي مف تحقيق الجودة داخل مساعدة الطالب عمي النجاح:  -21
لة جميع المعوقات التي تقف أماـ الطالب وبيف أساتذة المؤسسة التعميمية والبد مف إزا

الجامعات والمعمميف واإلدارييف وتوزيع المياـ بيف جميع أفراد اإلدارة والعامميف يساعد عمي 
  .تحقيق الجودة وتحسيف المخرج مف العممية التعميمية أال وىو الطالب

حيث تسعي إلى تأصيل ثقافة الجودة تقع مسئولية االلتزاـ عمي عاتق اإلدارييف التزام:  -26
الصعوبات أماـ الموظفوف إلنجاز األشياء والمياـ داخل نظاـ التعميـ لتحقيق  وتذليل

                                             األىداؼ والغايات مف الجودة. 

مف أجل اف تحمل المسئولية يعمل عمي تشجيع األفراد عمي انجاز العمل المسئولية:  -22 
)أحمد إبراهيم أحمد  تحقيق الجودة وىذا يؤكد عمي ضرورة التغيير وىو ميمة كل فرد

 .(15-13صـ  1224
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إف المدرسة بجانب األسرة ىما المسئوالف الرئيسياف في تشكيل النظرة اإليجابية لمحياة لدػ الطفل 
انات التي تعمل عمي حل كل مف خالؿ توفير بيئة تعميمية وأسرية سميمة تتوافر فييا الخدمات واإلمك

المشكالت النفسية والعممية التي تواجو التمميذ في حياتو داخل المجتمع ويعد المجتمع بجميع 
مؤسساتو المختمفة الدائرة األوسع التي مف خالليا يكتسب التمميذ القيـ والثقافة العامة التي تشكل 

 طفولتو األولى.   التمميذ النظرة اإليجابية لمحياة لدؼ التمميذ مف سنوات

ىي تفاعل كل مف الطالب والمناىج الموسيقية التي   مفهوم الجودة في المجال الموسيقي:
يقوـ بوضعيا الخبراء والمتخصصيف في المجاؿ الموسيقى ونظـ اإلدارة الخاصة بالكميات 

ويتبع والوسائل التعميمية التي تحقق األىداؼ الموضوعة كل ذلؾ في إطار معايير متفق عمييا 
 .(1226)أحمد سعيد أحمد  ذلؾ تقويـ مستمر لقياس مدػ تحقيق األىداؼ

 أهداف الجودة الشاممة في التربية الموسيقية:

 إستخداـ أساليب متنوعة في التدريب والتدريس.  -

 تنمية روح العمل التعاوني وحب الجماعة.  - 

 واقتراح الحموؿ ومحاولة تنفيذىا.دراسة المشكالت باألساليب والطرؽ العممية وتحميميا  -

 المرحمة االبتدائية:

تجمع العديد مف الدراسات والبحوث عمى أىمية السنوات األولى مف حياة اإلنساف ؛ حيث تتحدد فييا مالمح 
شخصيتو باإلضافة إلى اكتساب أنماط قيمة وسموكو وتعمـ مختمف عاداتو واتجاىاتو، لذا فإف المرحمة اإلبتدائية 

حمقة الوصل بيف مرحمة رياض األطفاؿ ومرحمة  تحتل مكانة خاصة في السمـ التعميمي؛ إذ يمكف اعتبارىا بمثابة
التعميـ اإلعدادؼ. لذلؾ تحظى باىتماـ كبير مف حيث الفمسفة والمنيج وا عداد التمميذ إعدادا مثاليا بما يعود بالنفع 

 .(221صـ  1225)عمي عبد المنعم دمحم عمى الفرد والمجتمع 

 : الجزء التطبيقي:أوالً 

 عت الباحثة اإلجراءات التالية:لإلجابة عف فروض الدراسة، اتب
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برنامج مقترح في شكل حصص معتمدة عمػى طريقػة كػارؿ أورؼ فػي تنميػة االبتكػار اإليقػاعي 
عنػػػد تالميػػػذ المرحمػػػة فػػػي تػػػدريس بعػػػض موضػػػوعات المػػػواد الدراسػػػية الموسػػػيقي واالسػػػتفادة منيػػػا 

 .جمسات 4دروس بواقع  3اإلبتدائية، والتي تشمل 

 االبتكارية االيقاعية(الدرس األول )تنمية 

 الجمسة األولى

 دقيقة.  45 زمن الجمسة:

 : أتوقع في نياية الجمسة أف يكوف التمميذ قادرا عمى أفأهداف الجمسة: 

 اليدؼ المعرفي: يعرؼ اسـ وقيمة األشكاؿ اإليقاعية التالية:
                                                                                           

 

 

 (1شكل رقـ )

 الهدف المهاري:

يسػػتطيع اسػػػتنتاج وابتكػػار األشػػػكاؿ اإليقاعيػػة التػػػي تناسػػػب بعػػض الجمػػػل التػػي تقػػػـو المعممػػػة  
بالتحدث بيا. اليدؼ الوجداني: ينمي ويقوؼ عنصر الطالقػة والمرونػة لديػو نظػرا لتأثيرىمػا الكبيػر 

 عمى تنمية االبتكارية اإليقاعية عنده. 

التمهيد: لالت الباند.  -األورج  –السبورة االلكترونية  –السبورة التقميدية  األدوات المستخدمة:
 بعض العالمات اإليقاعية عمى السبورة وأقوـ بسؤاؿ التالميذ عنيا. تكتب المعممة

 خطوات الدرس:

 موسيقى. تشرح المعممة مفيـو االبتكار والتعريف بخطواتو والتأكيد عمى مدػ ارتباطو بال -

وأدائيا  تبدأ المعممة في تصفيق األشكاؿ اإليقاعية التي سبق تدريسيا ويبدأ التالميذ في تدوينيا -
 مع قياـ المعممة بتصحيح وتقويـ ما يقوـ بو التالميذ في جو يسوده المرح والتعاوف.
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، فتقػػػػػػوؿ  تقػػػػػػـو المعممػػػػػػة بتعريػػػػػػف التالميػػػػػػذ باسػػػػػػميا مػػػػػػع التصػػػػػػفيق حسػػػػػػب تقطيػػػػػػع الكممػػػػػػات -
 .   ..   مي  اسػ. )اسمي.......(

                                        

     

                                                                                                    

 (1شكل رقم )

 

 

 

 يقمد التالميذ أداء اسـ  -

 (3شكل رقـ )

   المعممة مع التصفيق.  

 / عمى السبورةيستنتج التالميذ أسماء العالمات اإليقاعية المستخدمة مع تدوينيا  –

 تسأؿ المعممة التالميذ عف أسمائيـ، فتقوؿ: )اسمؾ إيو قولي عميو؟(             -

 ليو  عػ لي  قولػ     إيو مؾ اسػ 

 د الميزافيجيب كل طالب بذكر اسمو مع التصفيق وعمى المعممة ترؾ الحرية لتحدي -

 واإليقاع الخاص بو، فمثال يمكف لمتمميذ أف يذكر اسمو فيقوؿ: )اسمي.........(

 

 

 .. ..  مي اسػ             .. ..  مي اسػ

 (6(              شكل رقـ )5شكل رقـ )
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 نورىاف(   -تختار المعممة بعض أسماء التالميذ في الفصل مثل: )أحمد  -

                                                                                                                                                                        

 

 

 مد    أح                      ىاف   نور

 (8(                     شكل رقـ )7شكل رقـ )

تطمػػب المعممػػة مػػف التالميػػذ تصػػفيق االسػػـ وتػػدويف إيقاعػػو ثػػـ مطػػالبتيـ بابتكػػار أسػػماء أخػػرػ  -
 وتدويف إيقاعيا.

تطمب المعممة مف أحد التالميذ أف يذكر أحد أسماء زمالئو فػي الفصػل عمػى أف يكػوف مسػاويا  -
    لالسـ الذؼ كتب. فمثال )أحمد يساوؼ ىاني(، )نورىاف يساوؼ سوزاف(... وىكذا. 

 يكرر التمريف عدة مرات.     –

 التقويم:    

 قـ بتصفيق وتدويف إيقاع اسمؾ ثـ قـ بابتكار كممات أخرػ عمى نفس الوزف؟ -

 الدرس األول )تنمية االبتكارية االيقاعية(

 الجمسة الثانية

 دقيقة.  45 زمن الجمسة:

 : أف أتوقع في نياية الجمسة أف يكوف التمميذ قادرا عمى أهداف الجمسة:

 اليدؼ المعرفي: يعرؼ اسـ وقيمة األشكاؿ اإليقاعية التالية:
 

 

 



 

- 224 - 
  1212 يوليو –(21مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مة دراسات وبحوث التربية النوعيةمج

 (9شكل رقـ )

يستطيع استنتاج وابتكػار األشػكاؿ اإليقاعيػة التػي تناسػب بعػض الجمػل التػي الهدف المهاري: 
ينمػػي ويقػػوؼ عنصػػر الطالقػػة والمرونػػة لديػػو نظػػرا  تقػػـو المعممػػة بالتحػػدث بيػػا. اليػػدؼ الوجػػداني:

 لتأثيرىما الكبير عمى تنمية االبتكارية اإليقاعية عنده. 

 األدوات المستخدمة:  

 األورج.  –السبورة االلكترونية  –السبورة التقميدية  

تراجػػع المعممػػة مػػا تػػـ تناولػػو عػػف االبتكػػار وسػػماتو والتأكيػػد عمػػى مػػدػ ارتباطػػو خطــوات الــدرس: 
 الموسيقى.                                                                       ب

تبدأ المعممة في تصفيق األشكاؿ اإليقاعية التي سبق تدريسيا ويبدأ التالميذ في تدوينيا وأدائيا  –
 مف الذاكرة مع قياـ المعممة بتصحيح وتقويـ ما يقـو بو التالميذ.     

عالمػػػة إيقاعيػػػة مػػػف العالمػػػات السػػػابق دراسػػػتيا، وعمػػػى الطالػػػب ابتكػػػار عالمػػػة تػػػؤدؼ المعممػػػة  –
 إيقاعية أخرػ بالتصفيق عمى أف يكوف أدائيا في لف واحد.       

 المعممة........ بالعزؼ                       التمميذ........ بالتصفيق

 أخرػ بالتصفيق لمرد عمييا مثل:  تؤدؼ المعممة مازورة إيقاعية، وعمى الطالب ابتكار مازورة  –

            

 

 الطفػل                                                   المعمـ

 (11(                                     شكل رقـ )12شكل رقـ )

لميػزاف ثػـ تؤدؼ المعممة تمرينا إيقاعيا مف ميزاف )           ( ثـ تطمب مف التالميذ استنتاج ا -
 تطمب منيـ ابتكار تمرينا لخر في نفس مستوػ ىذا التمريف تقريبا.    

 قـ بابتكار تمريف إيقاعي جديد بمفردؾ في نفس مستوػ ما درست؟التقويم: 

 الدرس الثاني )شخصية دمحم فوزي(
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 الجمسة الثالثة

 دقيقة.45زمن الجمسة: 

   :التمميذ قادرا عمى أفأتوقع في نياية الجمسة أف يكوف أهداف الجمسة: 

 موىبتو(.   -يتعرؼ عمى حياة الموسيقار دمحم فوزؼ)نشأتو  -1 أهداف معرفية:

 يتعرؼ عمى أىـ أعماؿ الموسيقار دمحم فوزؼ. -2

 يشترؾ مع زمالئو في األداء داخل الفصل.   -2يغني أغنية ذىب الميل.     -1 أهداف مهارية:

 يقدر أعماؿ اآلخريف.   أهداف وجدانية:

     Power Point( مسجل عميو الدرس CD) -األورج  –السبورة  األدوات المستخدمة:

 التمهيد: 

؟ ثـ أقـو بإعطائيـ معمومات  أقـو بطرح بعض األسئمة عمى التالميذ. ما ىو موضوع درس اليـو
غبة في إعطائيـ معمومات ـ، وعند الر 1918عنو مثل أنو موسيقار مصرؼ ولد بمحافظة الغربية عاـ 

 أكثر يقولوف كممة عروستي حتى أتوصل إلى اسمو  دمحم فوزؼ. 

  خطوات الدرس:

تعرض المعممة صورة دمحم فوزؼ عمى الشاشة مع بعض المعمومات عف حياتو ونشأتو  
 وموىبتو وأىـ أعمالو.

 .تعرض المعممة كممات النشيد، وتطمب مف أحد التالميذ قراءة أبيات النشيد -

وبعد التأكد مف سالمة نطق الكممات وفيـ القصة لدػ جميع التالميذ، تعزؼ المعممة مقدمة  -
 النشيد.

 تطمب المعممة منيـ ترديد المحف بالمقطع )ال(.  -

تقوـ المعممة بغناء أوؿ بيت وتطمب ترديد الغناء خمفيا ثـ بعد ذلؾ البيت الثاني ويمي ذلؾ  -
 البيت الثالث. 
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ة بتقسيـ الفصل إلى مجموعتيف: )المجموعة األولى( تقوـ بغناء النشيد بدوف كممة تقوـ المعمم -
)صو صو(، )المجموعة الثانية( تقوـ بالرد عمى المجموعة األولى بكممة )صو صو( و )نو 

 نو(.

 تتبادؿ المجموعتاف األدوار فيما بينيما مع تصفيق الوحدة.  -

 النشيد. تطمب المعممة مف التالميذ تصفيق إيقاع  -

كارؿ أورؼ(، بعد االتفاؽ عمى  –تطمب المعممة مف التالميذ تطبيق باص أرضية )األوستيناتو -
 توحيد الحركات. 

 تمرين إيقاعي: 

 

 

 تمرين صولفائي:

 

 التقويم: 

 أذكر بعض أعماؿ الموسيقار دمحم فوزؼ؟     -1

 الباص أرضية كمصاحبة لمغناء؟البيت األوؿ والثاني والثالث مف النشيد مستخدما قـ بغناء  -2

 الدرس الثالث )الوحدة الوطنية بين األقاليم(

 الجمسة الرابعة

 دقيقة.  45 زمن الجمسة:

         :أتوقع في نياية الجمسة أف يكوف التمميذ قادرا عمى أف  أهداف الجمسة:

 يتعرؼ عمى األقاليـ الموجودة في مصر القديمة.    هدف دراسات: أهداف معرفية:

 يتعرؼ عمى االبتكار عند أورؼ. هدف موسيقي: 
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 يشيد بدور الممؾ مينا في توحيد البالد.      هدف دراسات:   أهداف مهارية:

 يبتكر كممات مناسبة لمحف نشيد )ذىب الميل(.    هدف موسيقي: 

  هدف دراسات: أهداف وجدانية:

                            المشاركة. -التعاوف -المسئولية-يكتسب بعض القيـ مثل الوطنية

 ييتـ بدور الجماعة وتبادؿ األفكار واالستفادة منيا.   هدف موسيقي: 

 األدوات المستخدمة:

( يحتوؼ عمى CD) -تاج ورقي أحمر ولخر أبيض –لوحة ورقية بيا كممات النشيد  -األورج  
وأخػرػ مكتػوب عمييػا  لوحة ورقية مكتوب عمييا مممكة الشماؿ -صور لمحضارة المصرية القديمة

 لوحة ورقية مكتوب عمييا نبات البردؼ وأخرػ زىرة الموتس.  -مممكة الجنوب 

 التمهيد:

األقػػػاليـ [ بشػػػكل متفػػػرؽ عمػػػى  –االبتكػػػار  –تقػػػـو المعممػػػة بكتابػػػة كممػػػات ] الوحػػػدة الوطنيػػػة  
 السبورة وأبدأ بمناقشة التالميذ حوؿ معاني ىذه الكممات.

 -بعد شرح معنى ىذه الكممات المتفرقة أقوـ بتناوؿ أنواع االبتكار )لحني   خطوات الدرس: 
 كممات( وأنو مف إحدػ اىتمامات كارؿ أورؼ في تربية الطفل.

 تقـو المعممة بعرض صور عف الحضارة المصرية القديمة عمى شاشة العرض. -

يمة عف طريق قصة تقوـ المعممة بسرد أحداث توحيد القطريف في الحضارة المصرية القد -
 قصيرة مشوقة. 

تقوـ المعممة بعزؼ موسيقى نشيد )ذىب الميل( وأطمب منيـ تذكر كممات عمى لحف البيت  -
األوؿ مف درس الوحدة الوطنية بيف األقاليـ ثـ بعد ذلؾ أطمب منيـ ابتكار كممات مناسبة لمحف 

 معبرة عف موضوع الدرس. 

تقوـ المعممة بعرض الموحة التي بيا كممات نشيد الوحدة الوطنية بيف األقاليـ في الحضارة  -
 المصرية القديمة.  
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 تقـو المعممة بعزؼ موسيقى البيت األوؿ والثاني والثالث. –

 تقـو المعممة بتركيب كممات النشيد عمى لحف )ذىب الميل( بالغناء. –

 فردة بمصاحبة العزؼ وأطمب منيـ ترديد الغناء خمفي.تقـو المعممة بغناء األبيات من -

تقوـ المعممة بتوزيع الموحات الورقية والتاجيف عمى بعض التالميذ وعند سماع كممة مممكة  –
الشماؿ أو مممكة الجنوب يقوـ التمميذ المؤدػ لمدور)الذؼ يحمل تاج المممكة المقصودة سواء 

لألماـ وكذلؾ نبات البردؼ وزىرة الموتس )المتاف ىما مممكة الشماؿ أو الجنوب( بالتقدـ خطوة 
 شعار المممكتاف(.    

أقوـ بتقسيـ الفصل إلى مجموعتاف: )المجموعة األولى( تمثل مممكة الشماؿ، )المجموعة  –
 الثانية( تقـو بتمثيل مممكة الجنوب، وتتبادؿ المجموعتاف المياـ فيما بينيما. 

 تقييـ أداء المجموعة األخرػ.  أطمب مف كل مجموعة أف تقـو ب –

 تمرين إيقاعي:

 

 

 

 النشيد:
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 (21شكل رقم )

                                                                          كممات النشيد المبتكرة من قبل الباحثة                                       

        .الوحدة الوطنية بيف األقاليـ  المصرية في الحضارة الفرعونية

 بحرؼ مممكة الشماؿ عاصمتيا بوتو وجو قبمي مممكة الجنوب عاصمتيا نخب.       وجو

 .    مممكة الجنوب زىرة الموتس التاج لونو أبيض  مممكة الشماؿ نبات البردؼ التاج لونو أحمر

 التقويم: 

 قـ بغناء البيت الذؼ يحتوؼ عمى الممالؾ وعاصمتيا بطريقة صحيحة؟     -1

 ؟قـ بغناء البيت المعبر عف مممكة الجنوب ولوف التاج الخاص بو -2

 مناقشة نتائج البحث:   

لمتحقق مف صحة فروض البحث ؛ تـ عػرض النتػائج التػي توصػل إلييػا البحػث، وتفسػيرىا فػي 
ضػػوء مػػا أسػػفرت عنػػو المعالجػػة اإلحصػػائية بعػػد تطبيػػق أدوات البحػػث، وسػػوؼ نسػػتعرض النتػػائج 

                                    عمى النحو التالي: 

تالميــذ العينــة التجريبيــة قبــل وبعــد  توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات 
والختبػار صػحة الفػرض تـػ حسػاب داللػة  تطبيق البرنامج التجريبي المقترح لصالح االختبار البعـدي.

 القبمي والبعدػ. الفروؽ بيف درجات التالميذ في االختبار

 ومتوسط درجات تالميذ العينة التجريبية قبل وبعد التطبيق. (:2جدول رقم )

 العدد )ف(
رجة د

 الحرية
 المتوسط االختبار

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

 مستوػ الداللة قيمة )ت(

15 14 
- 025 2؋   939 4؋267 القبمي

 47؋
 0؋01دالة 

 2؋   823 36؋ 6 البعدؼ
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بيف متوسطي االختباريف )القبمي  0؋01( وجود داللة عند مستوػ 1يتضح مف الجدوؿ رقـ )
وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية، ودالة  47؋- 025والبعدؼ( حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة 

 .0؋01 إحصائيا عند مستوػ 

استخدمت الباحثة اختبار )ت( لتحديد اتجاه الفروؽ بيف االختباريف )القبمي بعدؼ( كما ىو 
داللة إحصائية بيف متوسطات درجات التالميذ لصالح  موضح بالجدوؿ السابق، والتي تؤكد وجود

 االختبار البعدؼ ؛ وبذلؾ تثبت صحة الفرض 

 نتائج البحث: 

استخداـ طريقة كارؿ أورؼ يؤدؼ إلى اكتشاؼ التالميذ الموىوبيف في القدرة عمى االبتكار مما -
 يدعو إلى رعايتيـ واالىتماـ بيـ وصقل موىبتيـ. 

استخداـ طريقة كارؿ أورؼ يعمل عمى إيجاد جو مف التشويق والمرح أثناء تقديـ المعمومات  -
 مقرونة بابتكار التالميذ اإليقاعي والمحني. 

الربط بيف الموسيقى والمواد الدراسية كالعموـ والدراسات االجتماعية والفنوف األخرػ كالشعر  –
وس بسيولة ويسر وبالتالي التقدـ في التحصيل والمسرح يساعد التالميذ عمى فيـ وحفع الدر 

 الدراسي ليؤالء التالميذ.  

إتاحة الفرصة لمعمـ التربية الموسيقية لمتعامل بشكل أكثر مرونة مع المنيج المقرر مع إعطائو  -
الفرصة لعرض ابتكاراتو الخاصة يؤدؼ إلى تطوير أدائو ذاتيا فيصبح معمما مبدعا مبتكرا في 

                                                    حد ذاتو.     

يسعد الطفل بغناء األناشيد حتى لو صُعبت المعمومة التي يتغنى بيا مما يساىـ بشكل كبير  -
في حل مشكالت كثيرة تقابل المعمميف والتالميذ في حفع التالميذ لبعض الموضوعات الدراسية 

 دية. التي يصعب استيعابيا بالطريقة التقمي

وضع المعمومة الثقافية داخل إطار موسيقي يساعد عمى سرعة استيعابيا وخاصة ألف الطفل  -
 .دائما ما يتغنى بيا مما يضمف استيعاب أفضل ليا وبطريقة بسيطة محببة لنفس الطفل

   التوصيات:   
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توػ ضػػرورة بنػػاء بػػرامج تدريبيػػة لممعممػػيف تعتمػػد عمػػى لالت كػػارؿ أورؼ مػػف أجػػل تطػػوير مسػػ –
 المعمميف وبالتالي تطوير الحس اإليقاعي لدػ التالميذ.

تدريب المعممػيف عمػى طريقػة أورؼ وعمػى كيفيػة إدراجيػا فػي تخطػيط دروسػيـ وكيفيػة اسػتخداـ  -
 مبادغ تمؾ الطريقة االستخداـ األمثل. 

تنوعػػػة االىتمػػػاـ بإعػػػداد معمػػػـ التربيػػػة الموسػػػيقية إعػػػدادا سػػػميما مػػػف خػػػالؿ إلمامػػػو بالوسػػػائل الم -
)السػػمعية والبصػػرية( فػػي التربيػػة الموسػػيقية التػػي تعتمػػد عمػػى االبتكػػار وكػػذلؾ االىتمػػاـ بتػػوفير 

 اآلالت والوسائل المشوقة التي تساعده عمى االبتكار واالبداع في التدريس. 

تفعيل ما يتعممو التالميذ مف ألعاب إيقاعية وعزفية وأنشطة ال منيجية مف خػالؿ طريقػة أورؼ  -
 واد الدراسية األخرػ مما يؤدؼ إلى زيادة مف دافعيتيـ نحو التعمـ.في الم

إجراء مسابقة سنوية لمعممي التربية الموسيقية عمى كيفية مسرحة المناىج مف خالؿ الموسػيقى  -
والقصػػص الحركيػػة. وذلػػؾ لتشػػجيع المعممػػوف عمػػى اسػػتخداـ الطػػرؽ الحديثػػة التػػي تعتمػػد عمػػى 

المرحمة االبتدائيػة ومسػاعدتيـ عمػى االسػتيعاب والتقػدـ فػي المػواد االبتكار لتنمية قدرات أطفاؿ 
 الدراسية المختمفة.    

ضػػػرورة الػػػربط بػػػيف مػػػادة التربيػػػة الموسػػػيقية والمػػػواد الثقافيػػػة المختمفػػػة وجعػػػل دور معمػػػـ التربيػػػة  -
الموسيقية مكمال لمعممػي تمػؾ المػواد، لمػا لػذلؾ مػف أثػر عمػى سػرعة اسػتيعاب الطفػل لممعمومػة 

 ميما بمغت مف صعوبة وتنمية أحاسيسو وحبو لممدرسة.

ضرورة إستخداـ األسموب الػذؼ يضػع المعمومػات والمفػاىيـ العمميػة الثقافيػة داخػل كممػات نشػيد  –
أو لعبة موسيقية أو غيرىا، مما يساعد عمى التشويق وسرعة استيعاب الطفل ليا وبمتعة ودوف 

 عناء.

 البحث:ملخص 

عمـ النفس الحديث منذ بداية الخمسينات مف القرف بدأ االىتماـ باالبتكار كموضوع رئيسي في 
العشريف، ومنذ ذلؾ الحيف تكاتفت جيود الباحثيف حوؿ ظاىرة االبتكار وفي خالؿ سنوات قميمة 
أمكف ليذه الجيود أف تعطي في مختمف الجوانب، وأىـ ىذه الجوانب ىي تنمية قدرات الطالب 

األساليب المختمفة أو تييئة الظروؼ المالئمة  االبتكارية مف خالؿ التعمـ والتدريب باستخداـ
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والمشجعة عمى التفكير الخالؽ المبدع، وبما أف التربية الموسيقية تمثل قيمة كبيرة في مناىج 
تربية األطفاؿ فقد ظير الكثير مف الباحثيف في القرف العشريف اىتموا بالبحث عف طرؽ جديدة 

ذؼ وضع نظاما شامال لتعميـ التالميذ الصغار في التعميـ الموسيقي ومنيـ )كارؿ أورؼ( ال
وييدؼ ىذا  الموسيقى قائما عمى التكامل بيف الحركة والغناء والعزؼ عمى اآلالت اإليقاعية.

واالستفادة منيا في تنمية الجانب االبتكارؼ لدػ  التعرؼ عمى طريقة كارؿ أورؼ البحث إلى
التالميذ بصفة عامة، وفي تدريس بعض موضوعات المواد الدراسية لدػ تالميذ المرحمة 
اإلبتدائية بصفة خاصة مف خالؿ التكامل بيف دور معمـ التربية الموسيقية ومعممي تمؾ المواد في 

منيج شبو التجريبي وكانت عينة البحث مكونة وقد اتبع البحث ال ضوء مفيوـ الجودة الشاممة.
بمدرسة أحمد عبد العزيز الشرقاوؼ لمتعميـ  4/1مف تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي فصل 

كارؿ  –األساسي. وينقسـ ىذا البحث إلى جزئيف ىما: أوال: الجزء النظرؼ ويشمل دراسات سابقة 
: الجزء التطبيقي ويتناوؿ الخطوات اإلجرائية المرحمة اإلبتدائية، ثانيا –الجودة الشاممة  –أورؼ 
وقد أسفرت النتائج عمى اف استخداـ  المراجع.  –التوصيات والمقترحات  –النتائج  –لمبحث 

طريقة كارؿ أورؼ تؤدؼ إلى اكتشاؼ التالميذ الموىوبيف في القدرة عمى االبتكار كما أف الربط 
اسات االجتماعية والفنوف األخرػ كالشعر والمسرح ؛ بيف الموسيقى والمواد الدراسية كالعمـو والدر 

يساعد التالميذ عمى فيـ وحفع الدروس المقدمة ليـ بسيولة ويسر وبالتالي التقدـ في التحصيل 
الدراسي ليؤالء التالميذ، كما أوصت الباحثة بمجموعة مف التوصيات منيا ضرورة تدريب 

ي تخطيط دروسيـ وكيفية استخداـ مبادغ تمؾ المعمميف عمى طريقة كارؿ أورؼ وعمى إدراجيا ف
الطريقة االستخداـ األمثل، كذلؾ ضرورة الربط بيف مادة التربية الموسيقية والمواد الثقافية 
المختمفة وجعل دور معمـ التربية الموسيقية مكمال لمعممي تمؾ المواد، لما لذلؾ مف أثر عمى 

 وبة وتنمية أحاسيسو وحبو لممدرسة.سرعة استيعاب الطفل لممعمومة ميما بمغت مف صع

 المراجع:

، دار الفكر العربي، الطبعة األولي طبيق الجودة واالعتماد في المدارست أحمد إبراهيم أحمد:
2227    
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دور التربية الموسيقية في مستقبل أفضل لتربية وتعميـ الطفل المصرؼ : أحمد بديع دمحم إبراهيم
الدولي األوؿ(،  –، أوراؽ بحثية، المؤتمر السنوؼ )العربي الرابع في السنة األولى اإلبتدائية

 2229أبريل  9-8ة التربية النوعية، جامعة المنصورة، كمي

تصور مقترح لوضع معايير أكاديمية لمادة الصولفيج لالرتقاء بمستوػ الطالب : أحمد سعيد أحمد
-، أوراؽ بحثية، المؤتمر السنوؼ )العربي الرابعالمعمـ في ضوء مفيوـ الجودة واالعتماد

 2229أبريل  9-8جامعة المنصورة،  الدولي األوؿ(، كمية التربية النوعية،

برنامج مقترح لتدريس للة التشيممو لمرحمة البكالريوس بكميات التربية النوعية : إنجي ألفي أنور
، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية التربية الموسيقية، جامعة حمواف، في ضوء معايير الجودة

  2215القاىرة 

مناىج البحث وطرؽ التحميل اإلحصائي في العموـ النفسية والتربية : آمال صادق، فؤاد أبو حطب
  2215، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة االجتماعية

برنامج مقترح لتنمية االبتكارية اإليقاعية والمحنية الموسيقية لطالب : داليا عبد القادر الجزار
ر، مجمة عموـ وفنوف الموسيقى، ، بحث منشو كارؿ أورؼ المرحمة اإلعدادية باستخداـ طريقة

 2214كمية التربية الموسيقية،جامعة حمواف، القاىرة المجمد التاسع والعشروف، يونيو 

دراسة طريقة كال مف سمطاف كوداؼ وكارؿ أورؼ في تدريس  ريهام فاروق محمود فرج هللا:
ف شمس، القاىرة رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية النوعية، جامعة عي الصولفيج،

2221 

رسالة ماجستير غير ، طريقة كارؿ أورؼ في تعميـ عزؼ للة البيانو لممبتدئيف سممى أبو زيد:
  2224منشورة، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حمواف، القاىرة 

 فاعمية استخداـ األلعاب المغوية في تنمية ميارات التعبير الشفيي: عمي عبد المنعم عمي دمحم
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية،جامعة اإلبداعي لدػ تالميذ المرحمة اإلبتدائية
 2228المغة العربية  -الزقازيق، قسـ المناىج وطرؽ التدريس

فاعمية برنامج مقترح لتنمية وعي طفل الروضة بأىمية المحافظة : فاطمة أحمد إبراهيم غريب
متطمبات العصر مف خالؿ بعض األنشطة الموسيقية عمى الموارد المائية في ضوء 
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الدولي الثالث(، كمية  –أوراؽ بحثية، المؤتمر السنوؼ )العربي السادس  واألغاني المبتكرة،
 2211أبريل  14-13التربية النوعية، جامعة المنصورة، 

ادات العقل لتنمية فاعمية برنامج قائـ عمى التكامل بيف الذكاءات المتعددة وع دمحم أمين المفتي:
، بحث منشور، اإلعدادية التحصيل والتفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لتالميذ المرحمة

 2215مجمة كمية التربية، جامعة عيف شمس 

برنامج مقترح لالستفادة مف طريقة كارؿ أورؼ في تنمية االبتكارية : دمحم جالل عمي عابدين
بحث منشور، مجمة  فل الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي،اإليقاعية والمحنية بما يناسب ط

عموـ وفنوف الموسيقى،كمية التربية الموسيقية، جامعة حمواف، القاىرة، المجمد الثامف 
 2214والعشروف، أبريل 

وسيمة مقترحة لتطوير أداء معمـ التربية الموسيقية بتفعيل دوره : جالء سيد عبد الحميد الجبالين
، أوراؽ ي مع معمـ التربية الدينية في مدارس التربية الفكرية باستخداـ الموسيقى العربيةالتكامم

الدولي الثاني(، كمية التربية النوعية، جامعة  –بحثية، المؤتمر السنوؼ )العربي الخامس 
 2212أبريل  15-14المنصورة، 

رنامج الدبموـ العاـ تخصص متطمبات التعميـ اإللكتروني الفعاؿ لب: نجالء يوسف يوسف حواس
، بحث منشور، مجمة المغة العربية في ضوء معايير الجودة الشاممة بكمية التربية جامعة تبوؾ

 2219كمية التربية،جامعة بورسعيد، العدد السابع والعشروف، يوليو 

تكارية، كارؿ أورؼ وطريقتو في تنمية قدرات الطفل اإليقاعية واالب: نهمة سيد عبد الحميم صالح
 1992رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الموسيقية، جامعة حمواف، القاىرة 

االستفادة مف دراسة بعض مؤلفات كارؿ أورؼ في تنمية : هالة حسنى عبد العزيز عثمان 
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الجانب االبتكارؼ في مادة اإليقاع الحركي

 22۹7جامعة حمواف، القاىرة الموسيقية، 
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TAKE ADVANTAGE OF CARL ORFF METHOD TO TEACHING SOME 
EDUCATIONAL SUBJECTS FOR PRIMARY STAGE STUDENTS IN 
THE LIGHT OF THE CONCEPT OF COMPREHENSIVE QUALITY 

  Abstract :  

Interest in innovation has begun as a major topic in modern 
psychology since the beginning of the 1950s, and since then the 
efforts of researchers on the phenomenon of innovation have joined 
together and in a few years these efforts have been able to give in 
various aspects, the most important of these aspects is the 
development of the student's innovative abilities through learning and 
training using different methods or creating appropriate conditions 
and encouraging creative thinking, and since musical education 
represents a great value in the curriculum of child education, many 
researchers have appeared in The 20th century was interested in 
looking for new ways of music education, including Carl Orff, who 
developed a comprehensive system of teaching young students 
music based on the integration of movement, singing and playing 
rhythmic instruments. This research aims to identify the Karl Orff 
method and use it to develop the innovative aspect of pupils in 
general. In teaching some subjects to primary school students 
through the integration of the role of musical education teacher and 
teachers of these subjects in the Light of the Concept of 
Comprehensive Quality. The research followed Semi-experimental 
approach and the sample of the research consisted of fourth graders 
in the fourth grade of primary school chapter 4/1 at The Ahmed 
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Abdul Aziz Al-Sharkawi School of Basic Education. This research is 
divided into two parts: first: the theoretical part and includes previous 
studies - Carl Orff - Comprehensive Quality - Elementary Stage, And 
Second: The Practical Part and Deals with the Procedural Steps of 
Research - Results - Recommendations and Suggestions - 
References. The results have resulted in the use of the Carl Orff 
method leads to the discovery of talented students in the ability to 
innovate, and the connection between music and subjects such as 
science, social studies and other arts such as poetry and theatre; 
Linking the subject of musical education with various cultural 
materials and making the role of teacher of musical education a place 
for the teachers of these subjects, because of the impact on the 
speed of the child's absorption of information, no matter how difficult 
it may be and the development of his feelings and his love for the 
school. 

 


