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دراسة حول درس املوسيقى الدينية في ثانويات األئمة واخلطباء من 
حيث الكم والنوع

Özkan Apaydın

املــلـــخــــص
لثانويات  األسبوعية  الدراسية  البرامج  في  اإللزامية  الدروس  إحدى  الدينية«  »املوسيقى  مادة  الدراسة جلعل  أجريت هذه 
األئمة واخلطباء، وإلعادة إعداد البرنامج التعليمي والكتاب الدراسي املخصص لها مبا ميّكن الطلبة واملدرسني من استخدامها 
بشكل وظيفي، وليتمكن »األئمة واخلطباء واملوظفون الدينيون« املستقبليون من جعلنا نؤدي عباداتنا على أمت وجه بشكل 
جمالي ومبسحة موسيقية. خالل الدراسة مت تسليط الضوء على الوضع الراهن لهذه املادة في ثانويات األئمة واخلطباء وقياس 
في  املستخدم  الكتاب  مفّصلة حول  دراسة  أجريت  املدرسني كما  بني  استبيان بخصوصها  وإجراء  الطلبة حيالها  مواقف 
تدريس هذه املادة وقد اسُتخدم في ذلك املنهج الوصفي )االستبيان(. مت حتليل نتائج معيار »املوقف حيال درس املوسيقى« 
الذي ُطبق على الطلبة باستخدام برنامج SPSS كما متت كذلك معاجلة آراء ومقترحات الطلبة واألساتذة. وقد مت تناول 
مشاكل الكتاب املدرسي واحللول املقدمة لها في آن معا. هذه الدراسة حتمل ميزة فريدة من نوعها لكونها تتناول وضع 
الدرس من حيث »املنهاج، الطالب، املدّرس والكتاب« وتسلط الضوء على املشاكل الراهنة مبعايير علمية، وأيضا لكونها 
تضع حلوال لهذه املشاكل بنهج علمي بالرجوع إلى آراء الطلبة واملدرسني. املصادر األساسية لهذه الدراسية هي: الكتب 
التي مت تأليفها حول درس املوسيقى الدينية وتاريخه وتعليمه، أطروحات الدبلوم والدكتوراه، املقاالت، الكتب املدرسية 
التي مت تدرسيها حتى اليوم أو التي يتم تدريسها حاليا، التعليمات والتشريعات الصادرة عن وزارة التعليم التركية وقرارات 

مجلسها باإلضافة إلى آراء الطلبة واملدرسني في املدارس التي مت اختيارها كعينات لهذه الدراسة. 

الكلمات املفتاحية 
ثانويات األئمة واخلطباء • تعليم املوسيقى الدينية، اإلسالم واملوسيقى • مواقف الطلبة، التعليم املوسيقي
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ميتد تاريخ ثانويات األئمة واخلطباء إلى العهد العثماني ويالحظ أن هذه املدارس التي يلتحق بها الطلبة الراغبون في أن يصبحوا أئمة 
أو خطباء أو موظفون دينيون وجميع الطلبة الراغبني في احلصول على تعليم يغلب عليه الطابع الديني، تتصف مناهجها التعليمية 
بكثافة الدروس الدينية. تتبع هذه املدارس للمديرية العامة للتعليم الديني التابعة بدورها لوزارة التعليم الوطني. إذا ما افترضنا أن 
عدد طلبة ثانويات األئمة واخلطباء للعام الدراسي 2015-2016 بلغ حوالي 700 ألف طالب فإننا لن نكون واقعيني إذا ما قلنا إن جميع 
هؤالء الطلبة لن يختاروا ألنفسهم مهنة أخرى بعيدة عن مهنة املوظف الديني أو اإلمام أو ما شابه. أحد أهم العوامل التي تزيد من 
جاذبية هذه املدارس هو ما تتصف به من مناخ تعليمي مريح )Ünsür, 2005, p. 243(. إذا ما تفحصنا البرنامج الدراسي األسبوعي 
الدروس  جانب  إلى  واألدبية  العلمية  للدروس  أيضا  مكثفا  وجودا  فيه  نلحظ  بسرعة  أعدادها  تتزايد  التي  واخلطباء  األئمة  لثانويات 
املسلكية )تعميم رئاسة مجلس التربية والتعليم في وزارة التعليم الوطني الصادر بتاريخ 04.09.2014 رقم 86( إذ ُيوضع في االعتبار 
أن بني طلبة هذه املدارس من سيختار لنفسه مهنا بعيدة عن تلك اخلاصة باملجال الديني كأن يصبح قائم مقام أو قاٍض أو ضابط أو محام 
أو مدرس أو مهندس أو مهندس معماري أو شرطي أو ما إلى ذلك. بعض طلبة ثانويات األئمة واخلطباء تخرجوا من مدارس األئمة 
واخلطباء اإلعدادية في حني أن بعضهم اآلخر تخرج من املدارس اإلعدادية العادية وهذا األمر يعتبر من املشاكل التي تواجهها ثانويات 
األئمة واخلطباء من حيث استعدادات طلبتها. كما أن إجراء تعديالت مستمرة على البرامج الدراسية لثانويات األئمة واخلطباء يؤثر 
سلبا على اجلانب الوظيفي للتعليم. ومما يثير القلق أن الدروس الفنية تواجه خطر الزوال بإلغاء الدروس ذات احملتوى الفني وخصوصا 
املوسيقى واملوسيقى الدينية وغيرها وهي من أكثر ما سيحتاج إليه الطلبة من الناحية التطبيقية في حياتهم املهنية. فالوقت احملدد لهذه 
الدروس يتقلص سنويا وأصبح درس املوسيقى اإللزامي درسا يتم االختيار بينه وبني التربية البدنية – الفنون البصرية ليقترب شيئا فشيئا 
من الزوال )وزارة التعليم الوطني مجلة اإلشعارات متوز 2014-2862 رئاسة مجلس التربية والتعليم 01.07.4102 القرار رقم: 63(. 
أن يكون درس املوسيقى الدينية وهو أحد الدروس الفنية درسا اختيارا يقلص من إمكانية استفادة طلبة ثانويات األئمة واخلطباء من 
الدروس الفنية بل وحتى يقضي على هذه اإلمكانية لدى معظمهم. في حني أن هؤالء الطلبة أيضا بحاجة إلى دروس فنية. اجلميع 
بحاجة إلى الفن فهو حاجة من احتياجات املجتمع وأحد أسباب وجود اإلنسان ).Uçan, 2005, p. 172(. رغم كل ما تقدم فإن 
وجود درس املوسيقى الدينية ضمن البرنامج التعليمي وإن كان درسا اختياريا ووجود كتاب له يعتبر أمرا إيجابيا وسط السلبيات التي 

حتدثنا عنها.

منهج الدراسة

تناولت هذه الدراسة املشاكل املتعلقة بدرس )املوسيقى الدينية( وذلك باالنتقال )من العام( إلى اخلاص مستخدمة منهجا استنباطيا. 
منوذج الدراسة هو عملية جمع البيانات وحتليلها ومعاجلتها وتقييمها وتقريرها )كتابتها( بشكل مخطط من أجل التوصل إلى حل 
املشاكل التي مت رصدها. وفقا لذلك متت دراسة مواقف الطلبة من درس املوسيقى الدينية الذي يتم تدريسه في ثانويات األئمة واخلطباء 
وآراء املدرسني والكتاب املدرسي لهذه املادة. وإلبراز الوضع العام للدرس مت اعتماد املنهج الوصفي )االستبيان( ضمن إطار استبيان 
يهدف إلى حتديد احلالة )Şimşek & Yıldırım, 2005 , p. 47(. باستخدام هذا النهج النموذجي مت العمل على حتديد الوضع الراهن 

للمشكلة موضوع هذه الدراسة وخصائصه.

مجال وعينات الدراسة

الواقعة في أنقرة  يتألف مجال الدراسة من طلبة ثانويات األئمة واخلطباء في »نآلّي خان«و »باال«و »قْلعجيك » و«دمييت إيفلير » 
عينات  أما  املادة.  املدارس فضال عن كتاب هذه  في هذه  الدينية  املوسيقى  مادة  إلى جانب مدّرسي  الوطني  التعليم  لوزارة  والتابعة 
املدارس  الختيار  سببان  هناك  الدينية.  املوسيقى  درس  اختاروا  ممن   12-11-10-9 الصفوف  في  املدارس  تلك  طلبة  فهم  الدراسة 
املذكورة كعينات للدراسة السبب األول هو عدم بقاء الدراسة محدودة باملدارس الواقعة في مركز أنقرة، أما السبب الثاني فيرجع إلى 
قلة أعداد املدارس التي اختارت مادة املوسيقى الدينية كونها مادة اختيارية. في معظم املدارس كبيرة العدد والتي تعد ذات إمكانيات 
جيدة والواقعة وسط أنقرة لم يتم اختيار هذه املادة واختير بدال عنها درس التربية البدنية األمر الذي شكل صعوبة في اختيار العينات.   

أدوات جمع البيانات

بهدف حتديد موقف الطلبة من درس املوسيقى الدينية ُطبق عليهم في هذه الدراسة »معيار املوقف حيال املوسيقى« الذي أعدته 
البروفيسورة د. أيفير كوجا باش ومت جمع البيانات بهذا الشكل. يتألف املعيار املذكور من 30 سؤاال وفي قسم النتائج نرى توزع النسبة 
املئوية لإلجابات - على األسئلة املطروحة - على شكل أعمدة بيانية. البيانات من س1 وحتى س 30 متثل - في »معيار املوقف« - 
األسئلة املطروحة وإجاباتها. على سبيل املثال فإن س 1 يعني السؤال األول وهذه االختصارات تعبر في »معيار املوقف« عن النسبة 

املئوية لإلجابات املقدمة على السؤال األول. 
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حتليل البيانات

اختيرت  التي  املدارس  طلبة  من  101طالب  على  املوسيقى«  درس  حيال  املوقف  »معيار  تطبيق  مت  الطلبة  مواقف  لتحديد 
اإلحصائية  الداللة  مستوى   .AMOS 18 و   SPSS 20 برنامجي  بواسطة  عليها  احلصول  مت  التي  البيانات  حتليل  ومت  كعينات 
فإن  صحيحا  يكون  عندما  أنه  يعني  وهذا   p < 0,05 شكل  على  التحليالت  في  عموما  عنه  التعبير  يتم   (Significance level):
أجري  أوال   95%. هي  الدراسة  هذه  في  الداللية  للنتائج  الثقة  فإن حدود  أخرى  بعبارة  هو 50.0.  التساوي  فرضية  رفضه  احتمال 
املوسيقى«.  حيال  املوقف  »معيار  لـ  أعدت  التي  الثالثني   (Explatory factor analysis)1 لألسئلة  االستكشافي  العامل  حتليل 
املتعامد.  التدوير  طرائق  إحدى  »فارمياكس«  طريقة  استخدمت   (Principal Component analysis) الرئيس  العنصر  ولتحليل 
نتيجة  فإن   Field وبحسب  التحليل.  لهذا  يكفي  العينات  حجم  أن   Kaiser - Meyer - Olkin (KMO) نتائج  أظهرت 
بارتليت  اختبار  نتائج  أظهرت  كما   (2009, p. 81) »ممتازة«  قيمة  تعتبر  التحليل  هذا  من  عليها  احلصول  مت  التي   KMO = 0,848
العنصر  لتحليل  الكفاية  فيه  مبا  العوامل مالئم  بني  التجانس  أن   (Bartlett’s test of sphericity) χ²(435)= 1449,894, p < 0,001

الرئيس.

النتائج

أظهرت نتائج الدراسة أن موقف املدارس التي اختيرت كعينات من درس املوسيقى الدينية هو في العموم موقف إيجابي. كما تبني 
أن موقف طلبة ثانوية دمييت إيفلير لألئمة واخلطباء - التي اختيرت كإحدى عينات الدراسة - من الدرس كان أكثر إيجابية مقارنة 
مبوقف طلبة باقي املدارس األخرى التي اختيرت كعينات، في حني أن مواقف طلبة ثانوية نالّي خان لألئمة واخلطباء كانت األكثر سلبية 
بني باقي املدارس األخرى. وفيما عدا طلبة هذه الثانوية األخيرة فإن قسما كبيرا من طلبة املدارس األخرى طالبوا بزيادة عدد احلصص 
األسبوعية لدرس املوسيقى الدينية أما طلبة ثانوية نالّي خان لألئمة واخلطباء فتحدث قسم كبير منهم عن ضرورة إضافة حصة مخصصة 

لـ »فحص االنتقال إلى التعليم العالي« في البرنامج املدرسي عوضا عن حصة املوسيقى الدينية.

ُيعتقد أن السبب الرئيس للموقف السلبي الذي يتخذه طلبة ثانوية نالّي خان لألئمة واخلطباء من درس املوسيقى الدينية واعتبارهم أنه 
غير ضروري يرجع إلى أن مدّرس هذه املادة ليس »موسيقيا«. كما يعتقد بأن أسبابا مثل عدم وجود غرفة مخصصة للموسيقى أو أدوات 
موسيقية في املدرسة، وكون الكتاب املدرسي ال يؤدي الوظيفة املنوطة به وغير مالئم للطلبة من األسباب التي أثرت أيضا في موقف الطلبة 
إال أن السبب األهم من ذلك كله هو كون أستاذ املادة ليس من املشتغلني باملوسيقى. بالشكل نفسه فإن السبب في أن موقف طلبة ثانوية 
دمييت إيفلير لألئمة واخلطباء كان األكثر إيجابية من ضمن املدارس األخرى، وإعراب طلبتها في قسم اآلراء واملالحظات عن رغبتهم في 
زيادة عدد احلصص األسبوعية للموسيقى الدينية يرجع إلى عدة أسباب منها وجود عدد من أساتذة املوسيقى من ضمن املالك الوظيفي 
للمدرسة وعدم التزام األساتذة بالكتاب املدرسي وحده باإلضافة إلى وجود غرفة للموسيقى في املدرسة وعدد من اآلالت املوسيقية مثل 

األورغ والناي والغيتار والبغلما وتعليم العزف على هذه اآلالت املوسيقية للراغبني بذلك في إطار »دورة تأهيلية«.

املناقشة والنتيجة

خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن درس املوسيقى الدينية في ثانويات األئمة واخلطباء هو من املواد التي يرغب بها الطلبة. من هذه 
الناحية وبالنظر إلى اهتمامات ورغبات وتطلعات طلبة ثانويات األئمة واخلطباء الذين سيتولون أدوارا كبيرة في بناء املستقبل فقد برزت 
ضرورة أن يكون درس املوسيقى الدينية درسا إلزاميا لساعتني في األسبوع على األقل وأيضا إعداد وإقامة دورات تدريبية أثناء اخلدمة 
للمدرسني طبقا الحتياجاتهم ورغباتهم، وكذلك إعادة صياغة الكتاب املدرسي لهذه املادة، وتطوير اإلمكانيات املادية الالزمة لهذا 
الدرس وتوفير املواد الالزمة له في جميع ثانويات األئمة واخلطباء وفق معايير محددة. وبالنظر إلى أنه على الطلبة االستفادة بدرجة أكبر 
من جميع العلوم وال سيما تلك التي سيحتاجون إليها في األمور الدينية )Zernucci, 2011, p. 38( ولكون درس املوسيقى الدينية 

يأتي في مقدمة هذه الدروس فإنه يبدو عدم وجود فهم كاٍف ألهميته.

كما ذكر الطلبة أيضا فإن دروس املوسيقى الدينية التي يتم تدريسها في ثانويات األئمة واخلطباء يجب أن تكون إلزامية وملدة 
ساعتني على األقل في البرنامج الدراسي فضال عن ضرورة توحيد معايير اإلمكانيات املادية املتعلقة بالدرس، وتطوير املواد املتعلقة به، 
وإعداد الكتاب املخصص له تبعا ملبدأ تناسبه مع ميول الطلبة. وإن بدى أن الدور األهم في الوصول إلى أهداف التعليم يلعبه األستاذ 
فإن األساس يجب أن يكون إعداد البرامج التعليمية مبا يلبي رغبة وتطلعات الطلبة أيضا الذين سيتلقون هذا التعليم إذ ال يبدو ممكنا 

حتقيق برنامج تعليمي ال يلبي اهتمامات ورغبات وتطلعات الطلبة النجاح املرجو.

1  حتليل إحصائي يهدف إلى العثور على املتغير املشترك الكامن خلف متغيرات متعددة.
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انطالقا من الوعي بأن جناح طلبة ثانويات األئمة واخلطباء الذين سيتولون مهاما مفصلية في بناء املستقبل سيكون جناحا لبلدنا فإن على 
جميع املسؤولني إدراك أهمية إعداد البرامج الدراسية واملناهج والبرامج التعليمية واملواد واملدرسني والدورات التدريبية لهم أثناء اخلدمة 
 2005, p. 18( وما إلى ذلك في ثانويات األئمة واخلطباء وفي جميع مدارس األئمة واخلطباء األخرى في إطار هذه احلساسية وهذا الوعي
,Onural(. إن تطوير كفاءات األساتذة ميثل أحد أهم االحتياجات ألن فئة املدرسني هي الفئة املهنية األهم في تطوير وتوعية املجتمع 
برمته وليس طلبة ثانويات األئمة واخلطباء وحدهم )Aydın, 2003, p. 69(. تزداد أهمية هذا اخلصوص أكثر فأكثر بالنسبة إلى الدروس 
 )Adem, 1997, p. 187( التي تتطلب مجال مهارات خاصة كدرس املوسيقى الدينية. املدرس هو حجر أساس التعليم ومركزه الرئيس
لذا يجب عدم إغفال عامل األستاذ في درس املوسيقى الدينية أيضا والتوجه إلى القيام بإجراءات جديدة في برامج الليسانس التي يلتحق 
بها املدرسون الذين سيتولون تدريس املوسيقى الدينية في ثانويات األئمة واخلطباء على وجه اخلصوص. إذا كانت هناك رغبة في بلوغ 
األهداف املرجوة في مجال التعليم فال غنى عن توفير جميع اإلمكانيات الالزمة للمدرسني مبا في ذلك التدريب أثناء اخلدمة. إن جناح 

.)Aksu, 2001, p. 3( املؤسسات يكمن في االستراتيجيات التي تتمتع بها وبخرائط الطريق التابعة لتلك االستراتيجيات

بالنتيجة هناك عناصر معينة حتدد نوعية التعليم في البيئة التعليمية ولكل من هذه العناصر أهميته اخلاصة به. إن حتقيق درس املوسيقى 
الدينية أيضا املكاسب التي يهدف إليها بحاجة إلى جميع العناصر التي أشارت إليها الدراسة. إن تنشئة شبابنا الذي يعد أهم شركائنا 
في بناء املستقبل في ظل هذا املفهوم وهذه الفلسفة سيكون أهم أهدافنا وتطلعاتنا دون شك. لطلبتنا احلق في احلصول على أفضل 
تعليم مدرسي واملدارس مكلفة باالستجابة ملتطلبات الطلبة )Kalaycı, 2005, p. 149( ختاما فإن إبداء جميع املرجعيات املخولة 

واملسؤولة في هذا املجال احلساسية الالزمة يعتبر أمرا هاما لتطوير دولتنا وشعبنا.

Kaynakça/References/املراجع
Adem, M. (1997). Eğitim planlaması. Ankara: Şafak Yayıncılık.

Akdoğan, B. (2009). Mevleğilin din anlayışında mûsikî. Ankara: Bilge Yayıncılık.

Akdoğan, B. (2014). Sanat’ın kitabı. Ankara: Mans Medya Yayıncılık. 

Aksu, M. (2001). Eğitimde stratejik planlama ve toplam kalite yöntemi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Apaydın, Ö. (2010). İlköğretimde ritim eğitiminin öğrencilerin müzik derslerine ilişkin tutumlarına 
etkisi (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://tez.
yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Aydın, İ. (2003). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Başbakanlık İletişim Merkezi. (2016a). Başbakanlık İletişim Merkezi 16.05.2016 tarihli 569812 
nolu bilgilendirme metni.

Başbakanlık İletişim Merkezi. (2016b). Başbakanlık İletişim Merkezi 16.05.2016 tarihli 569812 
nolu başvuruya istinaden gönderilen cevap metni.

Egüz, S. (1991). Toplu ses eğitimi. Ankara: Ayyıldız Yayıncılık.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). Sage.

Kalaycı, N. (2005). İlköğretim okulu öğrencileri okullarında hangi durumları problem olarak 
algılanmaktadır? Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42, 167–193. 

Malthouse, E. (2001). How high or low must loadings be to keep or delete a scale item? Journal of 
Consumer Psychology, 10(1/2), 81–82. 

MEB Müsteşarlık Makamı 2007/30 Sayılı Genelge.

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2014a). MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 04.09.2014 
Tarihli 86 Sayılı Genelge

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2014b). MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 04.09.2014 
tarihli 86 sayılı İmam-Hatip liseleri Ders Programı Çizelgesi Konulu Genelge.



Apaydın / İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Dinî Mûsikî Dersinin Nicelik ve Nitelik Bakımından İncelenmesi

255

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2014c). MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Tebliğler 
Dergisi, 01.07.2014 tarihli, 63 sayılı İmam-Hatip liseleri ve Anadolu İmam-Hatip liseleri 
Haftalık Ders Çizelgesinde Değişiklik Yapılması Konulu Kurul Kararı.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz 2014-2682 Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığı 01.07.2014 Karar No:63

Onural, H. (2005). Üst düzey eğitim yöneticilerinin eğitim yöntemi alanındaki yeterlik sorunu ve 
nedenleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 11(1), 69–85.

Örgün eğitimden yararlanan öğrenci sayısı 17 milyonu geçti. (2016, 16 Mart). http://www.meb.
gov.tr/ogrenci-sayisi-17-milyon-588-bine-yukseldi/haber/10675/tr adresinden temin edilmiştir. 

Say, A. (1985). Müzik ansiklopedisi. İstanbul: Evrensel Yayıncılık.

Sezikli, U. (2015). Anadolu İmam Hatip Liselerinde dini mûsikî. Ankara: Başak Yayıncılık.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (1999). Schauum’s outline of theory and problems of statistics (3rd 
ed.). New York, NY: McGraww-Hill.

SPSS programı. (2016, Haziran). https://www-01.ibm.com/software/tr/analytics/spss/ adresinden 
edinilmiştir.

Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin 
Yayıncılık.

Uçan, A. (2005). İnsan ve müzik insan ve sanat eğitimi. Ankara: Evrensel Müzik Yayıncılık.

Ünsür, A. (2005). İmam-HatipLiseleri kuruluşundan günümüze. İstanbul: Ensar Yayıncılık. 

Ürfüoğlu, A. (1989). Bebeklik ve okul öncesi dönemde müziğin gelişimi ve eğitimi. İstanbul: 
Yayıncılık.

Zernucci, İ. (2011). Talimü’l müteallim, İslâm’da eğitim-öğretim metodu (Y. V. Yavuz, çev. ve 
şerh.). İstanbul: Fayiz Yayınları.


