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 جامعة بغداد 

 كلية الفنون اجلميلة

 قسم الرتبية الفنية 

 

 
                           

مقارنه بني معهد الفنون اجلميلة للبنني ومعهد  دراسة 

ذوق املوسيقي ةالفنون اجلميلة للبنات يف ماد
ّ
 الت

 

كلية الفنون اجلميلة                                –حبث مقدم اىل قسم الرتبية الفنية 

 وهو جزء من متطلبات مشروع التخرج النظري

 

                                                                                      ةمن قبل الطالب

 شهد نهاد شكر

 اشراف 

 صاحل امحد الفهداوي. د.أ
 ٢٠٢٠بغداد    
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 بسمِ ا الرمحنٰ الرحيم

}  ـنسفَأَح كُمروصاء واء بِنمالساراً وقَر ضاألَر لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه

   كَ اللَّـهـارفَتَب كُمبر اللَّه كُمذَل اتبالطَّي نزَقَكُم مرو كُمروص

 نيــالَم  }رب الْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 العظيم ا صدقَ                                                

 )٦٤اآلية : سورة غافر(                                                                                              
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 اإلهداء

 

 إلى   ابي  عرفـانا بالجميل

 إلى  امي  رمز الحنان والوفـاء

                                     ذي تعلمت منه الكثير  إلى  مشرفي ال
 االستاذ الدكتور صالح الفهداوي      اعتزازا

                                                                 

                                                                                                     

 ةالباحث                                                   
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 شكر وتقدير

 

الفهــداوي الــذي شــجعني علــى صــالح احمــد الــد�تور االســتاذ   الفاضــل كري وامتنــاني لمشــرفي شــ

 لرعايتـــهو  تنـــاول ال�حـــث وارشـــدني الـــى مصـــادره المهمـــة مـــوفرًا لـــي �عضـــها مـــن مكتبتـــه الخاصـــة

 .اثناء �تا�ة ال�حث  في العلم�ة والتر�و�ة المتواصلة

ـــة الفن�ـــة ي تذتشـــكري وتقـــديري ألســـا  ـــا�عتهملم فـــي قســـم التر�� ـــة  المتواصـــلة  ت ـــ�مهم لنـــا طیل وتعل

 ةلمسـاعدتهم ال�احثـ ادارة معهـد الفنـون الجملـة للبنـین والبنـات تقـديري وامتنـاني  .السنوات االر�ـع 

شــكري . الــدرجات والشــكر موصــول الــى �ــل مــن مــد يــد العــون والمســاعدة  فــي الحصــول علــى 

لكـــل جهـــد ودعـــم قـــدموه زمالئـــي فـــي المرحلـــة الدراســـ�ة وشـــكري واعتـــزازي الـــى  ،للســـادة الخبـــراء 

 . لل�احث 

ومـن .... ، ، الـذين مـدوا يـد العـون والمسـاعدة  الفنون الجمیلـةمكت�ة �ل�ة  ادرلك شكري واعتزازي 

 .هللا التوفیق 
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 ثبت المحتو�ات

 رقم الصفحة الموضوع

 أ األ�ة القرآن�ة 
 ب اإلهداء
 ت  وتقديرالشكر 

 ج-ث  ثبت المحتو�ات
  عام لل�حثاإلطار ال: الفصل األول

 ١ مشكلة ال�حث : اوالً 
 ١ أهم�ة ال�حث : ثان�اً 
 ٢ هدف ال�حث : ثالثاً 
 ٢ حدود ال�حث : را�عاً 

 ٢ مصطلحات ال�حث: خامساً 
  ودراسات السا�قةاإلطار النظري : الفصل الثاني

 ٤ المبحث االول 
 ٩ المبحث الثاني 

  

  اجراءات ال�حث: الفصل الرا�ع                   
 ١٤ منهج ال�حث

 ١٤ مجتمع ال�حث 
 ١٥ عینة ال�حث 

 ١٥ تطبیق ال�حث وجمع الدرجات
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   ستنتاجاتالنتائج واال: الفصل الرا�ع                                

 ۱٦ النتائج 

 ۱۷ االستنتناجات 

 ۱۷ التوص�ات 

 ۱۸ المقترحات 

 ۱۸ مراجع ال�حث
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 األولالفصل 

 املنهجي اإلطار



االستماع االصغاء وعلى  ةالتدريب التعليمى الذى يهدف الى تهذيب القدرب يرتبط التذوق الموسيقي

انواع  كلوبنائها والذي يشتمل على الموسيقى لغة   إدراك وفهمالى الموسيقى بوعي ناتج عن  

اإلحساس فضال عن ذلك فان التذوق الموسيقي يتضمن . والخبرات المتعلقة بها المعارف والمهارات

القدرة على و  واإلحساس الجمالي البّد أن يتضمن االستمتاع والمعرفة ،بالقيمة الجمالية للموسيقى 

  ،  ويعتبر االستماع هدف التعليم   ِحِسّيا هاناتالتعرف على مكوو لها" تقديروالالقيمـة "إعطاء 

" ، يجب أن نشجع المتعلـم على  الموسيقىولهذا الغرض ومنذ الدرس األول في .الموسيقي المنظم 

، وبدون هـذا االتجاه لـن يحدث أي نمو موسيقي أو تمييز "االستماع المركز " نحو " تنمية االتجاه 

د المؤسسات التعليمية الموسيقية في تدريب الطلبة على القدرة على تبعا لذلك تجته .حقيقي أو تذوق

االستماع الصحيح والقدرة على التعامل مع الموسيقى باطار علمي لكي يتمكن الطالب من عملية تلقي 

وصحيحة ، على ذلك فقد تبادر لدى الباحثة سؤال علمي  ةالموسيقى وتحليلها بطريقة علمية واعي

ن الطلبة والطالبات في تذوق الموسيقى والذي ينعكس حتما على ادائها  وهذا يتعلق بالفروقات بي

والتي تؤسسها على االجابة عن السؤال الذي مفادهاالمر دفع الباحثة الجراء دراستها الحالية 

لل�ذكور ( فروق�ات ف�ي مس�توى ت�ذوق الموس�يقى ب�ين طلب�ة وطالب�ات معه�د الفن�ون الجميل�ة هل توج�د 

وه�ل يمك�ن الكش�ف ع�ن  غداد  ويمكن ان ينعكس من خالل درجاتهم ف�ي ه�ذه الم�ادة؟ في ب) ولالناث 

 تطبيقيا من خالل البحث ؟الفروقات هذه 

: 

 تذوق الموسيقيمادة الب رتبط يلقي الضوء على موضوع مهم ي -۱

  الفنية والثقافية يعد مصدراً مضافاً للمكتبتين  -۲
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يفيد الباحثين في مجال الموسيقى لكونه يسلط الضوء على واقع التذوق الموسيقي في   -۳

 مؤسستين تعليميتين مهمتين 

ه��ذا البح��ث جه��دا ومحاول��ة م��ن الباحث��ة ف��ي تس��ليط الض��وء عل��ى واق��ع م��ادة الت��ذوق  دع��ي -٤
  .الموسيقي في معاهد الفنون الجميلة  في محافظة بغداد

 .يفيد مكتبة قسم التربية الفنية لكونه يرفدها بدراسة تطبيقية عن مادة التذوق الموسيقي   -٥

 

من خالل تعرف مستويات  الكشف عن واقع التّذوق الموسيقي في التعليم الموسيقي العراقي    

 الطلبة في معهدي الفنون الجميلة للبنات وللبنين 

  

  )۲۰۱۹-۲۰۱۸(العام الدراسي   -:الحدالزماني

معهدي الفنون الجميلة ( يشمل المواد الدراسية في المؤسسات التعليمية -:الحد الموضوعي 

 )للبنات وللبنين في محافظة بغداد الكرخ 

المرحلة الثالثة الذين يدرسون مادة  طلبة  وطالبات معهد الفنون الجميلة يشمل  -:الحد البشري 

 التذوق الموسيقي



 :التذوق الموسيقي 

االصغاء على  ةالتدريب التعليمى الذى يهدف الى تهذيب القدر على انه: بانه  عرفه الفهداوي

وبنائها والذي يشتمل على الموسيقى لغة   إدراك وفهمالى الموسيقى بوعي ناتج عن  االستماع و
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فضال عن ذلك فان التذوق الموسيقي يتضمن . والخبرات المتعلقة بها انواع المعارف والمهارات كل

 0F۱) ٦ص  ۲۰۱۳الفهداوي (        اإلحساس بالقيمة الجمالية للموسيقى

من خالل أمرين اثنين هما في متناول كل انسان ) القدرة على الفهم(هو  : بانه   عرفه العزاوي

 1F۲) ۱۲العزاوي عقيل زغير ص (   التدريب -واآلخر. حاسة سمع طبيعية  -.. طبيعي التكوين احدهما

تناول تالتربيه الجماليه و عمليه تربويه ترفيهية تتدرج ضمن مفهوم:  بأنه  عرفه السوداني

االنسان في جميع النواحي جسميه ونفسيته وعاطفية وسلوكه وشخصيته ومواقفه ومفاهيمه 

على ان يحيا انسانيه وطرقيقه حياته وطرائق تفكيره وهو يسهم بتهيئة االنسان لحياته وأن يعيه 

كريمه بالمعنى المادي والمعنى الروحي بالمعنى الفردي واالجتماعي بالمعنى القومي والمعنى 

2Fاإلنساني لذ فهو اهم من كل وسائل التعليم وأشملها

۳ 

مادة التذوق الموسيقي هي مادة دراسية تدرس في معاهد الفنون الجميلة  :   التعريف االجرائي

تطوير قدرات وامكانيات الطلبة والطالبات في االستماع الى الموسيقى وفهمها  وتهدف الى

 . وتحليلها واالستفاده من ذلك في حياتهم العملية 

هي مؤسسات تعليمية تابعه الى وزارة التربية تهدف الى تخريج  :معاهد الفنون الجميلة 
فية في العراق بكوادر مدربة على كل معلمين للتربية الفنية  وتساهم في رفد الحركة الفنية الثقا

 .اشكال الفنون

 

 

 

 

                                                           
 ۲۰۱۳الفهداوي ، صالح احمد   االسس التعليمية للتذوق الموسيقي   ، مكتبة الفتح ، العراق ، بغداد  ۱
 ۲۰۱٥عقيل زغير    محاضرات في مادة التذوق الموسيقي  لطلبة قسم التربية الفنية ، كلية الفنون الجميلة جامعة بابل العزاوي ،  ۲
 ۱۳ص   ۲۰۱۳بغداد ،  –كلية الفنون الجميلة  -مصطفى عباس ، محاضرات الى طلبة قسم الفنون الموسيقيالسوداني ،  ۳
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 الفصـــل الثــــاني

 االطار النظري
 

 مقدمة 

أن الموسيقا في نشأتها قد سايرت الزمن وماشت الحياة منذ القدم، وأنها نشأت مع اإلنسان 

الطبيعة حين دوت بقصف الرعد وخرير المياه وحفيف الشجر وتغريد  وقد حاكى بها{األول، 

ومما الريب فيه أن تلك الموسيقا التي عرفها اإلنسان األول لم تكن سوى أصوات .  }الطيور

. ساذجة في أدنى درجاتها وال يمكن أن تكون أنشودة غرام وال سبباً من أسباب الترويح والترفيه

سي من ألم وفرح، فشعور الفرد في الشعوب الفطرية  ال يكاد يكون له وليس بها أثر للتعبير النف

فاإلنسان . أثره والجميع مشتركون في حياة عامة عمادها الدفاع عن النفس ورد نهمة الجوع

ً بآالف الظواهر الطبيعية التي اليدرك لها  الفطري وابن المدنيات األولى يرى نفسه محوطا

ها مصدراً أو يعرف لها سبباً، ، وإنما كان هم اإلنسان الفطري تعليالً وال يستطيع أن يفهم ل

أكثرمن التفكير في تعليل هذه األمور أن يعرف كيف يدفع أذاها عن نفسه وكيف يتغلب على 

محاوالته هذه ال يلجأ إلى العقل أو الناحية السيئة منها وكيف يلتمس الناحية الخير فيها وهو في 

3F. .الصراخ وسحر األصوات استعطافاً إلى تلك القوى ا يلجأ إلىتحكيم العلم والمنطق، وإنم

٤  

 أهميه التّذوق الموسيقي

مؤسس على العلوم الطبيعية : فالعلم الموسيقي ) علم وفن ولغة(انه الى مصطلح الموسيقى  يشير

ودراسة الوحدات الصوتية النغمية , المبنية على المعادالت والقواعد الرياضية وعلم الفيزياء

                                                           
لعرب، دار الحرف العربي للطباعة والنشر، بيروت، الموسيقا والغناء عند ا) ۲۰۰٤(عبود، مازن  ٤

 ۸۳ص . لبنان
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وموجاتها وذبذباتها وابعادها وايجاد العالقات الرياضية فيما بينها ومعرفة المتوافق وغير 

 . المتوافق منها وحسابات انشاء الساللم وانتاج التراكيب النغمية المتنوعة المبنية على الموازين

كل ما يختص من موسيقى قائمة على حسب الموازين الموسيقية  يشير الى انه  لفن الموسيقيفا 

والزمنية وعمليات االداء والتصويت واساليب العزف على اآلالت الموسيقية والقوالب االيقاعية 

 . ودراسة االجناس اللحنية والتدوين الموسيقي

في ) ب –أ ( ة فهي ماتحويه من داللة صوتية لغوية كدالل)  لغة(الموسيقى كـ  وبالنسبة الى 

               )  ۳۳ص  ۲۰۱٥العزاوي ،  . ( حروف اللغة العربية التي توحي نحو داللة او فكرة معينة

إن جميع التحسينات التي أصابت الموسيقى خالل تطورها لم يكن الدافع إليها إال الرغبة في 

عه تحت تأثير لموسيقى أن ولهذا فعلى المستمع عند وقو. التقدم بهذا الفن، ومضاعفة المتعة منه

فالموسيقا هي الحركة في الزمن، . يكون واسع األفق ساعياً إلى اكتساب القدرة على االستماع

 وتعتبر لغة النغم، وأية لغة البد من أن يكون لها حروف وقواعد تساعد على استخدامها وفهمها،

ات المنطوقة أو المكتوبة من وأنغام الموسيقا هي عبارات لحنية لها من المعنى ما لكلمات اللغ

دالالت مع فارق أن فهم لغة الموسيقا من نصيب الوجدان ويؤكد هذا لقول الفيلسوف شوبنهاور 

4F  )لغة الشعور والكالم لغة العقل  الموسيقى(عندما قال 

 )  ٤٥ص ۲۰۱٤باسم دمحم كاظم (     ٥

وهنا يأتي دور التذوق الموسيقي وما يحمل من معاني خفية تلعب دوراً بارزاً في نفسية وفكر . 

وكيان المستمع والمتذوق للموسيقا، وماذا يخفي في مكنونه العميق من الثقافة والنفسية حتى 

 .بالنسبة لإلنسان، وهذا ما أردنا أن نسلط الضوء عليه في هذا الموضوع الفكرية 
يمكن أن نعرف التذوق بصفة عامة بأنه إعطاء قيمة وتقدير للشيء، أما  موسيقيالتذوق ال

واإلحساس الجمالي ال بد وأن يتضمن . التذوق الموسيقي فإنه الحساسية للقيمة لجمالية الموسيقا

باهتمام ولو مرة واحدة  والمبدأ الذي يجب اإليمان به هو وجوب االستماع  االستمتاع والمعرفة

وفي هذا الصدد يجب أن نوضح ما . المستمع بأنها رديئة   موسيقية، مهما اعتقد ألي مقطوعة

                                                           
 ۲۰۱٤باسم دمحم كاظم  ،  السماع واالستماع الى الموسيقى  ، دار الفكر للنشر ، القاهرة ،   ٥
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 .      فاالستماع) سماع(و) استماع(باالستماع، إذ أن هناك فرق جوهري بين كلمتي  نعنيه 
يتعلق بوظيفة العقل ويعني السماع مع توافر الهدف وهذا يتضمن االستماع إلى الموسيقا 

فمتعلق بوظيفة  أما السماع .لمختلفة ويعتبر االستماع هدف التعليم المنظمللتعرف على جوانبها ا

 .األذن وهو عبارة عن تلقي المثيرات الصوتية أو الموسيقية دون االهتمام الصريح بها

 : باالتي  مهارة االستماع الى الموسيقىفانه يمكن اجمال  وبالتالي 

فاستعداد المستمع لتلقي الموسيقى , إن وضوح الموسيقى ليس كافياً لتحقيق االتصال الفعال 

فاالدراك العميق , مساوياً الهمية وضوح الموسيقى وارسالها . ذهنيا ونفسياً الستيعابها 

. للموسيقى من قبل المتلقي يتطلب عدم االعتماد على المعاني الظاهرية للموسيقى المستخدمة 

 . ه يتعدى ذلك الى البحث عن المعنى الحقيقي ألنغامهاولكن

 : وهناك بعض النقاط المهمة لألستماع الى الموسيقى بفاعلية

 من خالل تقليل اسباب التشويش واي عوائق اخرى, اعداد البيئة والمناخ المناسب لألستماع  -۱
سية في الموسيقى ان يكون المستمع اكثر تجاوباً من خالل تركيزه على الفكرة الرئي -۲

 .واستخالص مضمونها وما تحويه من افكار

 . وان يكون موضوعيا في تحليله للموسيقى التي يسمعها. ان يتحكم المستمع في مشاعره  -۳

 ) ٥۷ص  ۲۰۱٥العزاوي (  5F٦ ان يقيم المستمع ويناقش ما يسمعه من موسيقى -٤

 للتذوق الموسيقي  التعليمية واالهداف  األهمية 

 يساعد بشكل واضح وملموس في السمو بالتذوق الموسيقي واإلدراك الفني-۱

يجعل المستمع يفهم الموسيقا بشكل صحيح للوصول الى درجات من المتعه بالفهم  -۲ 

 الدقيق لها باعتبارها اداه التعبير الوجدان البشري
                                                           

 ۲۰۱٥محاضرات في مادة التذوق الموسيقي  لطلبة قسم التربية الفنية ، كلية الفنون الجميلة جامعة بابل     العزاوي ، عقيل زغير ٦
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 يساعد على معرفه الشكل الظاهر للعمل الموسيقي من حيث الصياغة والبناء  -۳ 

 :ي تللتذوق الموسيقي يمكن اجمالها بما يأ  األهداف التعليميةسبق فان  وعلى ما

 تدريب حاسه السمع لدى الطلبة -۱

 تنمي عمليه اإلدراك السمعي لعناصر الموسيقي ومكوناتها -۲ 

 تدريب الطلبة على العادات السلوكية السليمه لإلصغاء الموسيقي -۳ 

 تنشر الوعي الموسيقي وتوسيع دائره الخبره الموسيقية لدى الطلبة -٤ 

 اكتشاف وتاهيل المواهب الموسيقية ورعايتها -٥ 

 مساعده الطلبة على اإلدراك النغم الجماليه في الموسيقى -٦ 

 باشكالها المتخلفهالمشاركة في اداء الموسيقي  -۷ 

اشاعه روح التعاون والمشاركه واإلحساس بأهميته دور الفرد في الجماعه واهميه  -۸ 

6F   الفرد اثناء ممارسه األنشطة الموسيقية

۷  

 الموسيقي الى  االستماعمستويات  

 مستويات ةثالث في  تتم عمليه التّذوق الموسيقي

هو المستوى الذي يتم من خالله االستماع للموسيقى دون ) المجرد(المستوى الحسي  -۱ 

تفكير او تقدير لها وياتي عن طريق اثاره احساس باإلعجاب لسماع صوت اله موسيقية 

 معينه او إصدار استجابه حركته االيقاع موسيقي

دراك تعبيري هو المستوى الذي يتم من خالله ا) الوجداني(المستوى التعبيري  -۲ 

للموسيقى واالنفعال الوجداني بالعمل الموسيقي االرتباطية تجربه الوجدانية يمر بها المستمع 
                                                           

 ۲۰۱۳الفهداوي ، صالح احمد   االسس التعليمية للتذوق الموسيقي   ، مكتبة الفتح ، العراق ، بغداد  ۷
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ويتم من خالل هذا المستوى التامل في سر تجديد الموسيقى وقدرتها على حمل انطباعات 

ف الحياته مختلفه في كل مره يتم االستماع اليها مما يجعل المتلقي ينقي الموسيقى تبعاً للمواق

 المختلفة

هو المستوى الذي يتم من خالل القدره على استكشاف ) الفعلي(المستوى الموسيقي  -۳ 

-التلوين الهارموني- لحنأل-االيقاع (  مقومات العمل الموسيقي الى االنفعال به وجد مثل

وهو مستوى يجعل المستمع في موقف المحلل الناقد للموسيقى عبر ) البناء-الصياغة 

 شخيص العلمي لمسميات عناصر ومكونات البناء الموسيقي ووظائفها الت
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 م الموسيقييالتعل 

يعد التعلم مظهراً من مضاهر تقديم الشعوب وانعكاساً لثقافته ذلك الشعوب فهو المحرك 

في تنميه الفرد لخلق مستقبل مشرق فالتعلم عمليه اكتساب سلوكياً ومهارات  االعضم

وخبرات أنتجه من تلك عمليه تطور العقل البشري والنشاط اإلنساني وبمرور الزمن تتجمع 

هذه الخبرات والمعلومات والمعارف حيث يتم تواجدها وتناقلها عبر األجيال ويكون ذلك من 

التعليم وتعد التربيه والتعليم احد اهم القطاعات في مجال الثقافي  خالل تلك العميله ألمنظمه

عيه مهمه وأساسية في مواكبه التطورات على هذا العصر يروي ضالتي تؤدي و

المتخصصون في مجال التربيه انه من الظروري بناء نظام تربوي جديد بهدف خلق جيل 

        7F۸ قادر على فهم هذه التغيرات واستيعابها 

االمر الذي يؤكد حتماً على التعليم مرتبط التنمية الشاملة للجميع ويتطلب البحث في محتوى 

سترى نتيجات التدريس وكل أوجه النشاط المتاحة فيه وتعد ) الكتب ،المنهج(التعليم 

استراتجيات التدريس واحد من اهم المشروعات التربيه التي تظهر فيها الناحية التطبيقيه 

هداف التربويه والتي تستحق في ضوء تلك األهمية بذل الجهد والبحث اإلجرائية لال

   8F۹ والتطور مت اجل تحقيق معرفه أفضل 

حيث يعد  ) المعلم،المنهج،الطالب(بوجود العناصر األساسيه الثالثه ان التعليم اليتحقق اال 

اما ان يقوم ثقه  المعلم عماد العميله التعليمه وأساسها وهو الذي يهيئ المناخ الذي من شانه

الطالب بنفسه او يزعزها يشجع اهتماماته يحيطها ينمي مقدراته او يهملها يقدح البراعة او 

 تحصيل واالنجاز او يعطله اليخمد جذورها يستثير تفكيره او كيف يساعد على 
                                                           

, مكت�ة االنجلو المصر�ة :مصر , التر��ة الموس�ق�ة �حوث ودراسات في سكولوج�ة الموس�قى و , امال احمد مختار صادق  ۸
 . ٢٤٨، ص ٢٠٠٧

 
 ۱۹۳، ص ۱۹۹۹الفهداوي ، صالح احمد ، اسس التربية الموسيقية ، المكتبة الوطنية ، العراق ،  ۹
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بيه ضحاً ان للمعلم دورا كثيرا في عمليه الذي يجعله ان يلم بأهداف تلك العميله الترايبدو وف 
 :  للتعليم الموسيقي وهي

 اإلسهام في تحقيق النمو المتكامل للمتعلم سواء كان طفالً او مراهقا او شابا-۱ 

 ألمساعده في تحقيق أهداف تربويه عامه-۲ 

 الشعور بقيمه العمل الجماعي-۳       

 تحقيق التفاهم العالمي في طريق دراسه الطلبة موسيقين-٤

 اإلدراك الحسي ةنميت -٥ 

                                   9F۱۰ غرس عادات سلوكيه لفن االستمتاع واإليقاع بالوعي الموسيقي -٦ 

للموسيقى دور فعال في تنمية النواحي العقلية واالنفعالية واالجتماعية ويمكن ان نوضح 
 10F۱۱:جانباً من هذا الدور المعرفي واالنفعالي واالجتماعي 

الحسي عن طريق الحكم على عمل موسيقي داخَل عرٍض مسرحيٍ ما  تنمية االدراك .۱
 .بالجودة ، او الضعف ، او التشابه ، ويسهم في هذا التذوق الموسيقي 

تنمية القدرة على المالحظة مثل الحكم على صحة العمل او حدوث اخطاء معينة ويساعد  .۲
 .وااليقاعية  على تركيز االنتباه وادراك العالقات وتنمية الذاكرة اللحنية

 .تنمية القدرة على التنظيم المنطقي من خالل االستماع الى الموسيقى الجيدة  .۳
 .تنمية الذاكرة السمعية سواء من الذاكرة ،او تكرار جمل لحنية، او ايقاعية مرات عديدة  .٤
 .زيادة المعلومات عن طريق إعطاء المتعلم مجموعة من الحقائق عن الموسيقى  .٥
االنفعاالت المختلفة وخاصة غير السارة عن طريق االستماع  تتحكم الموسيقى في .٦

 .واستثارة انفعاالت مقبولة كالسرور واإلحساس بالبهجة والمشاركة الوجدانية 

                                                           
  .٦١ص–٦٠،ص٢٠٠٥الهیئة المصر�ة العامة للكتاب،:القاهرة ومنطق،–عز�ز الشوان،الموس�قى تعبیر نغمي ۱۰
 
, مكت�ة االنجلو المصر�ة :مصر (,�حوث ودراسات في سكولوج�ة الموس�قى والتر��ة الموس�ق�ة , احمد مختار صادق  امال ۱۱

 . ٢٤٨، ص) ٢٠٠٧

 



١٦ 
 

الخبرة الموسيقية يمكن ان توضح وتثري الخبرة االنفعالية للناس فهي حاجة انسانية ألن  .۷
ز وهذه النظرية الجمالية تعتمد االنسان في جوهره مخلوق عضوي قادر على أنتاج الرمو

مْز خبرته   .على افتراض ان االنسان يستطيع من خالل الفن ان يرَّ
تعد وسيلة اتصال غير لفظية لذلك يمكن اعتبارها بديالً لألتصال اللغوي خاصة مع االفراد  .۸

الذين تعوزهم اللغة والضبط االنفعالي فاالتصال هو عملية ذات اتجاهين اي عدم القدرة 
وبسبب هذه الطبيعة غير ... ى االتصال تؤدي الى القلق واالحباط والشعور بالعجز عل

اللفظية للموسيقى فأنها تعد صورة للفن المرن والغامض من الناحية االنفعالية وغموض 
الموسيقى احد اسرار قوتها ألنها تجعل من الفرد قادراً على ان يشق منها ما يتفق مع 

لية ولهذا تكون لها طبيعة اسقاطية حيث يمكن ألي فرد قليل القدرة حاجاته العقلية واالنفعا
او يكتشف فيها وسيلة . او التوافق ان يُسِقط فيها صراعاته االنفعالية عندما يستمع اليها 

 11F۱۲.للتعبير عن الذات 
تؤدي الى تكوين جماعاٍت اجتماعية لها أهداف مشتركة وميول مشتركة كاالستماع او  .۹

طة الموسيقية الجماعية تنمي في الفرد اإلحساس بالمبادئ واإلحساس األداء، فاألنش
 .بالمسؤولية واكتساب المتعلم بعض أنماط السلوك المرتبطة بالعالقات اإلنسانية 

تقوم بوظيفة مهمة هي نقل التراث الثقافي والجمالي للمجتمع الى األجيال وتؤدي دوراً  .۱۰
ً في األغراض القومية والوطنية والقي م الدينية والخلقية وعن طريق إدخال نصوص مهما

 12F۱۳.موسيقية تحوي هذه المواضيع الستثارة الحماس وخاصة عند الطلبة 
تسهم في تنمية التفاهم بين الشعوب المختلفة في العالم عن طريق تقدير القيم الجمالية  .۱۱

بط بين وتبادلها بين مختلف الشعوب وهذا ما تقوم به االغنية مثالً فدورها فعال في الر

 . الشعوب العربية ، وعن طريقها يحدث التآلف والوحدة فيما بينها 

 

 

                                                           
  . ٧٢ص-٧١،ص)١٩٨٨,مط�عة التضامن:�غداد(،١ط,الموس�قى وعلم النفس, ض�اء الدين ابو الحب ۱۲

 
  . ٨٢ص،)١٩٧٠,مط�عة التضامن:�غداد(،١ط,الموس�قى وعلم النفس, ض�اء الدين ابو الحب ۱۳
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 : لطلبة المتقدمين للدراسة الموسيقى في المؤسسات الموسيقية العراقيه اشروط قبول 

 ةلقد ضهرت مختلف انواع االختبارات الفردية للكشف عن المواهب والقابليات الموسيقي

ا  مجموعه من الخبراء قام بها  جدر االشاره اليه التجربة التي توالسمع الموسيقي َوِممَّ

السوفيت في تأسيس مدرسه الموسيقى والباليه في بغداد فقد جرى االختبارعلى مجموعه 

13Fفقط  )۳٥(تلميذاً لقبول  ۱٤۰۰

۱٤         

  مؤسسات التعليم الموسيقي في بغداد 

عوامل اإلنجاز األكاديمي العلمي الموسيقي التي  يعد تأسيس معهد الفنون الجميلة من اهم 

 14F۱٥)۱۹٦۳(معهد رسمي للموسيقي عام  شهدها العراق الحديث تم انشاء اول

انطالقا من الفكره التي تبناها كل من الدكتور مني عقراوي والدكتور فاضل الجمالي 

أخذ اإلجراءات مسار التاسيس  اذا ... للذان بعد ان من أوائل التربوي بين في العراق

-۱۸۹٦(ه المعارف حيث تم تكليف حنا بطرسمعهد موسيقى في بغداد من قبل وزار

 15F۱٦ بتولي مهمام اداره تأسيس المعهد الموسيقي   )۱۹۸٥

والذي اسهم في عوده الشريف محي الدين حيدر ليقوم بدور مدير والمخطط واألستاذ لهذا 

يعد معهد الفنون يختص بالفن  فلم من نوعه في األقطار ألعربيه المعهد الذي يعد االول

بالدرجه االولى بل كانت له مهام كبيره ابرزها تربيه جديده متوجه نحو التربيه الموسيقيه 

في المدارس االبتدائيه كونها تقع أولويات مناهجه واهدافه وحق�ا بقيت األنظار متجه نحوه 

في  ةالموسيقي ةالتربي ةعداد عناصر تأخذ على عاتقها تنشئمناهجه باتجاه إ ةتنظر استقام

                                                           
 ۳ص  ۲۰۱۰مكتب الثقافة والعلوم، تونس ، / حسام يعقوب ، تربية االطفال الموسيقية ، الجامعة العربية  ۱٤
  .٣٣ص,  ٢٠٠٩دار الفكر العر�ي ، عمان ، االردن , فضاءات موس�ق�ة , علي عبد هللا  ۱٥

 ۲۳ص   ۲۰۰۳، دار الشؤون الثقافية ، العباس ، حبيب ظاهر ، التعليم الموسيقي في العراق  ۱٦
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المدارس االبتدائي كون هذا المعهد يخرج معلمين ضمن وزاره التربيه لتعينهم في رياض 

16Fلتعليم الفنون الجميلة. األطفال والمدارس االبتدائيه

۱۷  

تظره في ولكن الى يومنا هذا ظلت الطموحات تبحث يوما بعد اخر عن هويته ومهامه المن

نيه الموسيقيه على وجه الخصوص فبعض خريجي المعهد الموهبين فنشر الثقافة ال

اصبحو يمارسون نشاطهم الفني بالتالي سجلو حضورا موسيقيا في الحركه الموسيقيه 

رغم ابتعاد التربيه الموسيقيه وتدريبها في المدارس االبتدائيه فأعرضو في الفرق 

لعمل في المؤسسات الموسيقيه فقدت لهم خدمات اكثر من الموسيقيه بل انتقل اغلبهم ل

17Fوزاره التربيه

۱۸ 

    )الصاحي والمسائي(بغداد /معهد الفنون الجميلة للبنات  

تم فصل دراسه للبنين عن البنات في المعهد ولغاية االن بدراسته  ۱۹۹٥/۱۹۹٦في سنه 

قسم الموسيقى المسائية فيه في العام الدراسي  الصباحية والمسائية وتم افتتاح دراسه

تربيه صوت ،تربيه سمع،موشح، نشيد، )وترس في القسم المواد االتيه  ۲۰۱۸/۲۰۱۷

هارموني، نضريات تحليل عامه وشرقيه، موسيقه، تاريخ الموسيقى، عزف منفرد، 

18F)عزف جماعي

۱۹ 

 

 

 

 
                                                           

 ۲٥ص   ۲۰۰۳العباس ، حبيب ظاهر ، التعليم الموسيقي في العراق ، دار الشؤون الثقافية ،  ۱۷
  .٨١ص,)٢٠٠٠,دار الكتب للط�اعة والنشر:�غداد(, مدخل لتذوق الفنون الموس�ق�ة , طارق حسون فر�د ۱۸
 

  .٤٥ص,  ٢٠٠٩دار الفكر العر�ي ، عمان ، االردن , فضاءات موس�ق�ة , علي عبد هللا  ۱۹
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 الفصل الثالث 

 إجراءات البحث

وتحدي��د ,يتض��من الفص��ل الح��الي اإلج��راءات الت��ي اتبع��ت لتحدي��د مجتم��ع البح��ث واختي��ار عينت��ه
للبيان��ات المس��تخدمة اإلحص��ائية  اتوالمعالج��,إع��داد أدات��ي البح��ث عل��ى  فض��ال ,خصائص��ها 

 :وصوال إلى النتائج وعلى النحو األتي 



وتحليله�ا لغ�رض الكش�ف  ةبرص�د الظ�اهراعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعن�ى 
 إمكاني�ةانسب المناهج للوصول إلى تحقيق هدف البحث حيث يت�يح وهو  عنهاعن حقائق علمية 

 . وتعرف النتائجالتحليل  إجراء



الت�ابعين لمديري�ة  ٤معهد الفنون الجميلة  للذكور ولالناثوطالبات  طلبة  لبحث مجتمع اتضمن 
  :  االولى  والبالغ عددهم كما مثبت في الجدول ادناه الكرخ بغداد تربية 

 يبين عدد افراد مجتمع البحث)       ۱(    الجدول                              

 

 









                                                       
 اسم المعهد )۱(الجدول

 العدد الجنس

 ۳٥ بنين الكرخ  -معهد الفنون الجميلة 

 ۲۷ بنات معهد الفنون الجميلة الكرخ 

 ٦۲ بنين وبنات الكلي 



٢٠ 
 



مجتم���ع البح���ث بع���د اس���تبعاد الراس���بين طالب���ا وطالب���ة  م���ن ع���دد  ٥۲تض���منت عين���ت البح���ث 
 :كعينة البحث الحالي  والجدول االتي يوضح ذلك والراسبات 

 

 إفراد عينة البحث عدد  يبين )   ۲   (    جدولال  

 

 

 

 

 

 



للوقوف على نتائج البحث والمقارنة بين درجات الطلبة والطالبات  فقد قامت الباحثة بالحصول 
على الدرجات االمتحانية من ادارة المعهدين للبنين والبنات  والدرجات تمثل حاصل الجمع 

وهذه الدرجات تمثل المستوى الحقيقي النهائي لدرجات العملي والنظري لكل طالب او طالبة 
 .لب وطالبه في التذوق الموسيقي وقدرتهم على التعامل مع متطلبات المادة لكل طا

 

 

 

 

 

 

 العدد الجنس اسم المدرسة

 ۲۷ بنين الكرخ  -معهد الفنون الجميلة 

 ۲٥ بنات معهد الفنون الجميلة الكرخ 

 ٥۲ بنين وبنات الكلي 
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                                                                                                  رابعلفصل الا
 نتائج البحث

 يبين درجات الطلبة والطالبات في مادة التذوق الموسيقي )     ۳(  جدول رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النهائية درجات البنات النهائية   البنين  درجات  ت
۱ ۷۷ ۷۱  
۲ ٦٤ ۷۷  
۳ ۷۱ ۷٦  
٥٥ ٤ ۷۸  
٦٦ ٥ ۷۷  
٦ ٦۰ ۷۷  
۷ ٥٤ ۷۹  
۸ ٥۳ ۹۰  
۹ ٥٤ ۹۳  
۱۰ ٥٥ ۷۲  
۱۱ ۷۲ ٦٦  
۱۲ ۷٦ ٥۸  
۱۳ ۷٦ ۸۸  
۱٦ ٤۳ ۸۰  
۱٦٤ ٥ ۸٤  
۱٦٥ ٦٤ ٦  
۱۷ ٦٥ ۷۰  
۱۸ ٦٥ ۷۷  
۱۹ ٦٥ ۷۹  
۲۰ ۷٦ ۷۸  
۲۱ ۸۰ ۷۸  
۲۲ ۸۱ ۸۹  
۲۳ ٦٦ ۷۸  
۲٥ ٤۰ ۸٦  
۲٥٥ ٥ ۷٦  
۲٦ ٦۷   
۲۷ ۸۲   

  ۱۹٥۲ ۱۷۷٥ الكلي
  ۷۸٬۰۸ ٦٥٬۷٤ المتوسط
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                   البنين والبنات في مادة التذوق الموسيقي  للعام الدراسيالذي يبين درجات )   ۳( من مالحظة الجدول 
وهي حصيلة جمع الدرجات للعملي والنظري للسعي والدرجة النهائية  يتبين ان   )  ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸( 

 )  ۷۸٬۰۸( وان المتوسط الحسابي لدرجات البنات  بلغ )    ٦٥٬۷٤( المتوسط الحسابي لدرجات البنين بلغ 

درجات  بينما تفوقت درجات البنات  على البنين )  ٤( وان رجات الطلبة تفوقت على درجات الطالبات في 
 .درجة  )  ۲۱(   في 

 

  

 :من خالل النظر الى نتائج البحث يمكن ان نستنتج االتي 

يمكن ان تفوق البنات في المتوسط الحسابي للدرجات على المتوسط الحسابي لدرجات البنين  و -۱
يكون السبب في هذا االمر الى ان البنات اكثر التزاما بتطبيق التمرينات او الحرص على تنفيذ 

مما يبب في ارتفاع المتوسط الحسابي للدرجات الواجبات  مما جعلهن ياخذن الدرجات االعلى 
 .والذي هو حاصل قسمة  مجموع الدرجات على عدد الدرجات 

حاالت بينما )  ٤( ويات العامة للدرجات  والخاصة بالذكور في تفوق عدد الدرجات ضمن المست -۲
درجة  مما يعكس ان المستوى العام للبنات افضل من المستوى العام )  ۲۱( تفوقت البنات في 

 .وقد يكون سبب ذلك الى اهتمام البنات بالتعلم والحرص على بروز الفروق الفردية .للبنين 

( انه ورغم تفوق الطالبات على الطلبة في المتوسط العام للدرجات االن المتوسط يبقى في حدود  -۳
 ) جيد جدا او ممتاز ( ولم يصل الى مستويات عليا ) جيد 



 توجيه الطلبة الى االهتمام بالمستوى العام للدرجات توصي الباحثة بضرورة  -۱

ن في الجانب العملي  على اعتبار ان العملي له الحصة توصي بضرورة متابعة اداء الطلبة البني -۲
 االكبر في توزيع الدرجات 

توصي الباحثة بضرورة  تكثيف التدريس في المادة الدراسية واالهتمام بتوفير المستلزمات التي  -۳
ولتحقسق المستويات العليا والمتقدمة في  تحقق التعليم المتطور والذي يجذب الطلبة الى التعلم 

 ات الدرج
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اجراء دراسة للمقارنة بين طلبة معهد الفنون الجميلة وطلبة كلية الفنون الجميلة في التذوق  -۱
 .الموسيقي 

اجراء دراسة لتعرف صعوبات تدريس التذوق الموسيقي في كال المعهدين المشمولين   -۲
 بالدراسة الحالية 



  ٢٠٠٧, مكت�ة االنجلو المصر�ة :مصر  ,Uكولوج�ة الموس�قى�في س�حوث ودراسات U, امال احمد مختار 

 ۲۰۱٤، دار الفكر للنشر ، القاهرة ،   السماع واالستماع الى الموسيقىباسم دمحم كاظم  ،  

  ۲۰۱۰مكتب الثقافة والعلوم، تونس ، / الجامعة العربية  تربية االطفال الموسيقية ،حسام يعقوب ، 

   ۲۰۰۳، دار الشؤون الثقافية ،  الموسيقي في العراقالتعليم حبيب ظاهر ، 

 ۲۰۱۳، مكتبة الفتح ، العراق ،   االسس التعليمية للتذوق الموسيقيالفهداوي ، صالح احمد   

 ، المكتبة الوطنية ، العراق ،  اسس التربية الموسيقيةالفهداوي ، صالح احمد ، 

 ٢٠٠٠,دار الكتب للط�اعة والنشر:�غداد , مدخل لتذوق الفنون الموس�ق�ة, طارق حسون فر�د

 ،)١٩٨٨,مط�عة التضامن:�غداد(،٣ط,الموس�قى وعلم النفس, ض�اء الدين ابو الحب

دار الحرف العربي للطباعة والنشر، بيروت،  الموسيقا والغناء عند العرب،عبود، مازن  
 ۲۰۰٤. لبنان

،  لطلبة قسم التربية الفنية محاضرات في مادة التذوق الموسيقي العزاوي ، عقيل زغير    
 ۲۰۱٥كلية الفنون الجميلة جامعة بابل 

  ٢٠٠٥الهیئة المصر�ة العامة للكتاب،:القاهرة ،ومنطق–تعبیر نغميعز�ز الشوان،الموس�قى 

  ١٩٧٨منشورات وزارة الثقافة والفنون،:العراق ،الموس�قى االلكترون�ةعلي الشوك،

 ٢٠٠٩دار الفكر العر�ي ، عمان ، االردن ,  فضاءات موس�ق�ة, علي عبد هللا 
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