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االستفادة من بعض نماذج التراث الموسيقى العراقي في تدريس آلة البيانو لالطفال بعمر 
 سنوات( ٩إلى   ٥)

 أحمد شهاب القيسي
 

 المقدمة

الج رس ّالووو لرفّ راّ ر ّاغمّعلرىّالر،ّّ مّ الحفاظّعلىّالتراا ّالوسيري اّالبا راّ ربيّ ومراّ    رّّإنّ 
ررا ّ ررر ّ ررواّالوجر ررم ر ررويفّ الوت    ر ررالّالاير ّ ال مئر رري ى،ّإق  رراقلّالوسير ررواّّنّ  ّ ررراّ  تلرررتّ جر ررفّ ر   وير

ّاقجتواعاّ منظامّالبسلوفّالجبيب،ّحمثّت تلطّّ  نح ّنعيشّ،اّبببّيسمالوسضسعّتز ا ّيس ّ   ااحلّالتغمما
رراّترر  ّ    ّ بببضرر ا،ّاأل ررس ّ رراّالوسيرري يفّيّإور ررووّالبسلوررف ررراّبستلرررىّان رر ا ّ س  تنر رر ررفّ ر ىّإلرررىّنسررّبّ،وا؛ّلر

ّالتالتحا  ّّ ا ّاألجنويف ّالوسيي ى ّ"2007 صف اّ اخس يّ)ّ ّتيا ال السا بةّ  ّالرو تسل لف"ّ)صّ(ّبالتيا ال
11)1. 

رراّالي ررا اّالوسيرري اّ ررراّعرربّ ل رربّا توررّ  رراظّعلررىّتااي ر ررا ّتّشررربسلّالبررالمّبالحفر رراقل،ّ ن رراّ جر ةّ جر
ّ ج راّالتبليويرفّال اصرفّبالوسيري ى؛تااي اّالوسيي اّ اّبااّايت بامالتا يفّ التبليمّالوسيي ا؛ّ قبّتون تّ

ررانسّ) حررس ّ  رربيّبحينرراّ رروا ررلّ لرر ّ(.  ن رراّتبلرريمّالبررزيّعلررىّالررفّالوير   ررراّّخررت اّالي ا ررالاّ رر نّ ّ،  ر
يجبّ نّيكسنّ ل ّب  ربّاثيراا ّّ، لك ّلبشاّبشكلّعامّ اّالتساصلّفيواّبمن م.اطويباّيأتاّ ناغبفّ

ترو لّ رراّق ّّ،تنسرل ّاألجيرا ّال ا  رفّأليّشرببّعر ّجرو   ابحمرثّقهّ الت لمرب،ّلتشربّ يرتفا ة،ّ لرياّا اق
ّاألخاى. ّالشبسل ّ سيي ى
 ر ّالتراا ّّاجرز ّ )بسصرفهّالبااقاّىّ واّالبحرثّايرت بامّالتراا ّالوسيري ايتونّ ّ،   ّ واّالونطلق

قربّّ ّ(ّ عسام.9ّ–5ّ)تبليواّللبزيّعلىّالفّالويانسّللووتبئم ّاألطفا ّ  ّّنوس ج اّّالوسيي اّالبا ا(

 

   الا حّال بس ّّّّ-طالبّ  تس اةّ اّجا بفّ الفنسنّ الت ويم الوسيي ىّّّ–الكسلي ّ ايتشا يّ اّ  يسفّن اّاأل  نّ  حاضاّبكليفّ ّ–قسمّ
ّالجا بفّاأل  نيف.

1( الَعربية(.2007ّّ اخس ي،ّ فاح.ّ التي تواجه الموسيقى  البحثّالوسيي ا،ّّ.ّالتربية الموسيقية والتحديات  الوجولّالَبا ا1ّّ)6ّ جلفّ ّ،)
ّالبا يف الب   ّ.للوسيي ى،ّجا بفّ
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ب   ّ ّايرت بامّالطاائررقالناجورفّعررالتراّيساج  رراّالوب يرسنّ الت  مو،ّ ّالوشررك ل رواّال رربيّببربّ  ايرفّّحر 
ّالغا يف.ّّّّالتبليويف

 مشكلة البحث

طاائرررقّّ؛للووترربئم ىّالررفّالويررانسّاّ رراّالبررااعّلتبلرريمّالبررزيّعلررالطاائررقّالتبليويررفّاألايرراّايررت با ّ 
ّالوشسوّ  واّيّ ّ ،ّّاألصلّّغا يف ّببض ّالتاّت سو بّّل، ن ا:ك ب عبمّانسجامّالت  موّ لّ  طسعات اّالغا يف

ررهّ؛الولرررلّ ضررربتّالشرررغت رراّيبز ر رروّ  ر ررهّالتلومر رراّيتبل ور رر رررسنّ ر ررفّ ر ررفّ نتظور ررهّيرررسىّ جوسعر  ّ،ّقّيبنررراّلر
ّل اّ اّخلفمتّ األصّس ّالتاّقّ اجعيف ّالوسيي اّّال ّالتاا  ّالتفكماّبتون ا ّالوسيي يف.ّ  واّيستبعا السوعيف

ّالبحثّ قامّبتجا ته اّنوس جّتبليواّللوو ّاألطفا ،ّ  واّالويّتون اوّ وا ّا.عوليًّّّتبئم 

 أهداف البحث
ّّ تتل ّ  ّبواّيأتا:ص ّالبحث ّ باي

،ّ اّتبل مّالبرزيّعلرىّالرفّالويرانسّاألطفا يم ّ ت  مو مّالوشك لّالتاّتساجهّالوب ّ    ايفّتحبيبّّ .1
 رراّّايرت با  افّبطاائررقّالتبلريمّاألايرراّال اصر ّّ، ّايرت بامّالو طسعررالّ األغراناّالغا يررف الناجورفّعرر

 البااع.
ّاألاياّّّايتبانف .2 ّالغا يف ّالطاائق ّللووتبئم .ّّ، اّالبااعّايت با  ا ح ا ّالبزيّعلىّالويانس   اّتبليم
 ررواّالترراا ّاليررايّالترراا ّالوسيرري اّالبااقررا،ّىّ  طسعررالّ رر ّيبتورربّعلررايررتحبا ّنوررس جّتبليورراّ .3

ي اويررفّ ال  فّ األ ائيررفّ نيرراق توامّبالبناصراّالت؛ّشرراطسالرربّالوسيري يفب  ائ رهّالو ا يررفّ  تنمترهّاثت
 ا.الو بتوبةّعالويًّ

ّالتبليواقّ  ّالفحصّ التح ّ التجا ف:ّتوّ  .4 ّاألطفا .ّّعم نفلىّّّببتجا تّ ّالنوس ج    ّالووتبئم 

 أهمية البحث
زيّعلررىّالررفّالويررانسّللووتررب ّ ررواّالبحررثَّي ربيّ مّالبررَ فّتبلررل ولّلتسر ملّ  ورر  بشرركلّ ئررياّإلررىّإيجررا ّالسرر 

البا اّ توكمنهتّ  سّ اّالوااحلّاأل لرىّ رت ّااتسرالّجسانربّ رت ّالترلاا ّالوسيري اّالَبا راّ تأامربّ س  ترهّ
رري اّالبااقرراّاليرررايّالي افيررفّالَبا يررف،ّ  لررر ّ تّالتررلاا ّالوسير رر ت ررسَ جّتبليورراّ   ترراحّيسلر ررت  ّطرراحّنور  ررت ّخر

ّالو ا يف ّالوسيي يف. بو تلتّخ ائ هت ّ اقي اويفّ َقسالبهت
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 إجراءات البحث
ّ:ّالون جّالتجا وى.منهج البحث •
ّإلى5ّّّ:ّ جوسعفّ نت اةّ  ّ)األطفا ّ  ّعواّّعينة البحث • ّينسال(.9ّينسال
 :ّحدود البحث •

o ّ.ّالبااقا ّالوسيي ا ّالويانسّ التاا  ّالف  الوسضسويف:
o ّّ:ّالتجا فّّالوکانيف   اّاأل  ن.علىّ جوسعفّ  ّاألطفا ّتوت
o ّعلىّ جوسعفّ  ّاألطفا ّّ:ّّالز انيف  .2020عامّتوتّالتجا ف

 
 اإلطار النظري 

 المفهوم الحديث للتربية الموسيقية
ررمّ بلر رر  رراجّالتبليوررراّ  رررطَّيبر رر (Curriculum)لحّالون ر ررابقّالوّ ّهبوف س ر رربيّالسر ررر ائوفّالت لمر لّبرر رر  توير

لّ رواّالوف رسمّليشرولّ"الو را  الّالب ايريف"؛ ا س رفّ التبليويرفّالواتبطرفّبره،ّ التراّباترتّالجسانربّالتبلّتسير 
ّّّلّ ّّ مّ تض ّلبيه،ّ طاائ اّي ص  ّالوتبل مّ  مسله،ّ الوبا فّالوكتسبف ّالتب  اّّ ّخ ائص الوحتسى،ّ َ   ّق

ررف،ّ   ررا  ّالررتبل مالوررب  سّ الوررتبل م،ّ ررا ،ّ الفررا عّالفا ير ،ّ تررأيماّاأليررراةّ الوب يررفّ الومئررفّ)عاشررس ّ ال جر
ّ.2(30-28،ّصّص2009ّّ

 عربا ّالفرا ّ رراّب ب ؛ا يف التبليملتلّالوبنررىّالشرا لتونر اّضرا  ةّّلرىترو بّالبحرس ّالحبييررفّإ لروا؛
ّ يا ّ غما ا.ال ّّحا ّالبباعّساث ّطاقاتهّّ لوجتول،ّ التا مزّعلىّّا

رررق رر ّتح مر ررراّّإن  رر ررربيّالكومر رر رررواّال ر رر ررر ّ ر رر ررربّيتطلر رر ررراّتضر رر رررس ّ ر رر رررا ّا اّالج ر رر رررا جّالبنر رر ّ(Curriculums)ونر
ّإل؛تبليويفالا س فّّتال(Techniques)ت نيالّّال ّ (Methods)قائّاطال ّ (Approaches)  جنالّ  ىّالوتل  اّّلت ل

نيررفّالوف ررسمّالح ي رراّللتا يررفّلّ رراّن ايررفّاأل رراّبّت ت    ررم ،ّ تتشرركّ وررم ّبلّ بأشرولّصررس ةّعرر ّطا ررقّّ 
ّ(Santrock, 2009, p. 98 & p. 165 & p. 316)3. التبليم

 

 الموسيقيالهوية الثقافية والتراث 
 

الهجاء. )2 للنشر والتوزيع، عمانالِمنهاج: بناؤه، نظرياته، وتطبيقاته العملية(.  2009عاشور، راتب؛   .. الجنادرية 
3Hill-: McGraw(4th ed.). New York Educational PsychologySantrock, John. (2009).  
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ررفال س ررفّ ررف رراّّالي افير ررفّ الفكا ررفّ التا   ير رروالّالا حير ررلّ السر زّ ر رر  جواعررفّعررر ّاألخررراى،ّّ،ّالترراّت ومر
اّ رراّجس ا ررّ ّعررا  ّ ّسصررفه  ررول ّالب بربّالتررا   اّبّ،ميَّالت المرربّ الوبت رربالّ ا  الّ ال ررّتّ ا تسصرتّبشرروسل

ّاأل مّ الشلياّالتاّتتسحّ األعاايّ الرو يلّالّبباثضا فّإلىّّّخ سصيفّ ف سمّاليَ ا ف. ،ّّبسلبّحسل اّ  تلت
ّ.4(94-93،ّصّص2010ّّ) حوب،ّاّّاّ شتا ّ  اّإ يّ ملإسبفّّ ت شك لّبالن

حرربىّالوسيري اّإّا يررفّ التبلريملتاّللشربسل،ّ ت بربّ ّاّفيال س رفّالي افيررفّجس ا رًّّ ت وير لّالوسيري ىّعررا  ّ 
ررائمّ ررف عر رري يفّال س ر رراّ.الوسير ررسّق ونر ررني ّّ ي ّ  لر رربت ر رريمّالبر ررانسّب تررربّتبلر ررفّالوير رراّحسررربّ نبّبزيّعلرررىّالر  ر

ررف( رراّالجغاافير ررالّ ّّ،) ناط  ر ررنجبّ نّ السج ر ررا؛ّير ررا لّ ن ر ررفّالتررراّجر ررووّالّكّالي افير بتّّترررب غلررربّ ر ررت رربّ  ضر قر
ّلت  موّ ل ّالوجتول.ل ّالي افيف ّالسج ف ّت  اطب

 لىّتنويرفّالتراّت رب ّ،بليويرفالتّج ا نا ا يفّالوسيي يفّّ ا  ّ اّالتاقيتبق ّبأعوا ّالوفكّ ّّ   وكننا
ّال  ّ  ّالوائ ع،ّ ّ التفكما ّلل ّج فّ خاىّتنويف لّ  بّّا.ّ   ّ نظس ّشا ل؛جو س ّالوتل ّ فّالوسيي يف عب 
ررانيف رري ىّ  اةّاثنسر ررّالوسير رريفّ ر ررفالت ّ   الّ ياير ررريم،ّقّا ير ررًّّ التبلر ررلّ نّتكرررسنّ نر ررم ّ ور ررره.ّاّجور ّي وتغرررىّلواتر
ّقط اا105،ّص2007ّ،ّ) اخس ي ّ(7،ّص5ّ،2007؛
ّ

 الموسيقى العراقية  
ررا ّ رركانابتنسّ ّالبرررااعيوتر رررهّالسر رربيانالّ الّ،عر رررالّ الر ررب  ّال س ير ررم ، تبر ررر ّير رروا ب.ّ  ر ررربّّور ررب  ّالت المر تبر

  رواّاث  ّّ،اجربًّّعّ يرايّ راّالبرااعّ تنرسّ ّ-التاا ّ الورس   ّ-ةّاث  ّالحضا ي ا ّ ّ؛ّلوا،ّ  نّ  البا ال
ّ) ا ب،ّّي ويّ  ّالبااع.  6(11،ّص8819لّ س ف

ّالبااقيف،ّي س ّّ واّالتنسّ ّّانبكا بّل ّالوسيي ى ّ طا سّبغبا ّبغنا ّالو ا الّ:"االعباسعّعلى ختص 

ررتاتساألبس يالّ الوا ّ  ررفّبأنساع ا، البسر ررف،ّ الوسشرررحالالبااقير ررالّالبغبا ير رراّّ،بر ررانساألويا ّ غما ر رراناّ  ضر   غر
ررراس،ّ ررررل7(73،ّص2012)العبر رررراّالوسصر رراطقّّ،.ّ  ر رر رررراّالونر ررررس حلا،ّ  ر ررليفّ السر رر رراناّالوسصر رر رربّاألغر رر نجر

(.ّ  را2012ّ،130ّإضا فّإلىّالغنا ّالورب يّ)العبراس،ّ،ّالشبويفالغا يفغنا ّالنايلّ البتابفّ األ ا  جّ
نجرربّاألغرراناّالتا وانيررفّ  بررضّالو ا ررالّ يررلّاأل   ررفّ الو ررالت،ّ  رراّالجنررسلّالغنررا ّالا فرراّّ،اا رس 

 
االجتماعية واإلنسانية،  أثر العولمة على الهوية الثقافية لألفراد والشعوب(. 2010محمد، زغو. )4 للدراسات   .101-93، 4. األكاديمية 
الموسيقي(.  2007قطّاط، محمود. )5 الدول  . مجلة البحث الموسيقي، المجمع العربمكانة التربية والتعليم في المجال  ي للموسيقى، جامعة 

األ المجلد السادس )العدد   .ّول(العربية، 
طارق6 العراقي(.1988. )فريد،   جامعة بغداد - كلية الفنون الجميلة  .التصور األولي لتقسيم التراث والموروث 
والمنهل المتسائل عن الموسيقى وأخبار الغناء في العراق(.2012. )العباس، حبيب ظاهر7  .نشر الكردية، بغداد، دار الثقافة 
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  غنا ّال مرسةّ،التاّتتوم زّباي اعات راّ  ق رات اّ،  اّالب اةّ.8(8،ّص2010األصملّالبولّ)الجاباي،ّ
نجبّاألغراناّ الاق رالّالشربويفّالكا يرفّ الغنرا ّ،ابف.ّ  راّالشروا ااقيفّعلىّإي اعرالّال شرّ  الو ا الّالّب

9ّ(99ص،1987ّ)قب  ي،ّّ.البينا
ّ

ّي للموسيقى العراقيةالتصنيف المحل  
شرركا ّ تبررب  ةّالجسانرربّ  ّ يشررت اّالبررااعّب ررواّالشرركلّالتاايرراّالغنررائا،ّ  ررسّّموسيييقى المقييام العراقييي 

ّ ّ(5)نّ  ّ الوضا م ،  تكسّ  ّاللحناّ الوسيي اّّّ،ياييفّيبتوبّعلم اّ لّ  امّعلىّحبةعناصا  اّبنائه
ّ ا:ّ،  ووّالبناصا

،ّ يرلّ  رانّغنرىالشربايّالوّ اّبألفاظّخا جفّع ّالنصّالتحا ا:ّ ساقيت   ّلغنا ّالو ام،ّ  أتاّغالبّ  −
ّالو امّالوّ ي بو اّّ،اّ تكا  ّ اّلحنيًّالتحا اّنوس جّ ّّ   ببّ  ّ   و،ّ   غنى.ع ّ كاةّ سضسع
ّالسل واّ اخلّالو امّالوّ التنسّ  اّ صا :ّّال طلّ األ − ّلحنيفّّ يّاألغنى،ع ّالوسيي يفّضو ّع قال جناس

ررراّّ، توايررركف ررركا ّ  الّ  ر ررراّشر رررب  ةّ ر ررفّ  حر رررفيابتر ررا ات اّاللحنير ررّ  سر رررس ةّ ائور رررامّاّإ،ّ البر رررل مّالو ر رررىّير لر
 .الوملس ي(-مّاألياسالو غنى)السلّ 

لىّالب جالّالوسيي يفّالون فضفّبأيلسلّال اا ،ّ لك ّبوسا ّلحناّ حب  ّ يّالجلسف:ّ اّالنز  ّإ −

ّللوستوبم ّبأنهّيتأتاّطب فّعاليفّ  ّالغنا ّّ ّيكا ّيكسنّيابتّ شكلّ بمّ   الجسال. هيا،ّ  سحا
ررمّ  اّالويانررف:ّيررأتاّغناب رراّبطب ررفّصررستيفّعاليررفّببرربّالجلسررفّ باشرراة،ّ  −  ّ الّشرركلّ  سررا ّلحنرراّ بر

 يابت.
ّالشباي.لفاظّ اّبأ  أتاّغالبّ ّ، سّن ايفّالو امالتسليم:ّّ −   ّ لوالّغنائيفّخا جّالنص

 قسام ألى ثالثةية إم المقامات العراقُتقس  
ّال با،ّالحسمنا(.(:8)فّ عب  اّّ  ا الّ ئيس − ّالحجا ، ّالسيكاو،ّالبجم،ّالنسى، ّالويال،  )الايت،
 ل (. نب،ّ وايسن،ّ ن س ي،ّ    هّ...ّإ ج،ّن ا)بنجكاو،ّ  ن اّ(:42 عب  اّ)ّّ  ا الّ اويف −
ّ)ال  ا(. يلّّ،خاعّ  ّ يّ  امّاقّتتفاّ (:5)  ا الّ ست لفّ عب  اّ −

 
 .دار الشجرة للنشر، دمشق .1ط.  أطوار الغناء الريفي والبدوي في العراق(.2010. )الجابري، يحيى8
حسين9 الموسيقية(.1987. )قدوري،  للطباعة المحدودة، بغداد  .الموسوعة   .شركة المنصور 
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ىّألجررلّالتلررس  ّ ّ   وررا،ّ  رراّت غنررّ نيررفّقوررلّقراا ةّالو ررامّ  ّببرربوّ غساّّ نّيغنررّ  اعتررا ّالوطا ررسنّ ةالبسييت

  لوررفّّ.سخ سصرمتهّالغنائيرفنفسّ مّالو رامّغنيررفّ ر ّيرلّ نّتكرسنّاألبّالولرل،ّ جرالّالبرا ةّ النغوراّ تجنرّ 
ّلشا ّ اّّّّ(فبست) ّالفا ييف) بنا اّالتابل ّّّ(باللغف .ّ

عرر ّ رالاّالا ر ّنرفّبسرروبّترأيماّالومئرفّعلرىّّ اخررت يّالغنرا ّالا فراّعر ّغنرا ّالوبيّجرا الغنياء الريفيي 
،  صربحتّفرتّحنراجاّ طا راّالا   تكيّ ّ؛ن را ّ  فير ّالن مرل خا اّاألشرجاّ حفير ّاألّطا رقّ صرسال

ّل ا.ّّّالنفاّّل اغانم مّجوملفّتت وّ ّ  ّ تطال
كانّالبا يرفّعلرىّالرفّالا ابرفّ الّالرستاّالساحرب،ّ  نتشراّالورب ّالوسيي يفّلس ت ت اّا قلالغناء البدوي 

 اّال سمّالغا اّال حاا يّ  ّالبااع،ّ لّا تبا  مّ اّيس  ا األ  نّ السبس يف.ّ   ّ نرساعّالغنرا ّعنربّ
ّ...ّ غما ا(. ي ّ الوب ّ ّ)الك مبّ البتابفّ النايل،ّ الويوا الجس ا

ّ

 (PianoMethods)طرائق تعليم الَعزف عليها  و   ،البيانو  آلة

رراّتكرررسنّطاائررقّ اغالبررّ  رر ر رريمّالبر ررب ّتبلر ررا ةّ  اتور ررانسّيلسررلفّ ررر ّ تررربّتبليويررف،ّ عر ررفّالوير زيّعلررىّالر
لفئرفّّفاّبتطرس اّ سرتس الّالو را الّاأل ائيرفّالت نيرفّالو تلفرف،ّ ترأتاّ     ر را  ّ ّ،بأياييالّالوسيي ى

لح الّالتب  بّ،ّ يلّّ بليويفّ لّالولح الّالوساعبةالكتبّالت تحتسيّعلىّ جوسعفّ  ّعوا فّ حب ة،ّ
التااييررفّّالوسيري ىن ّإ":با  م سي سل.10ّ(7،ّص2016ّ)الا ضرا،ّّ.السروباّ الت نراّ نظا رالّالوسيرري ى

ّال س يف،ّ ع ّالو ب ّاألياياّللوسيي ى ّلألطفا ّ اّي ّ بكّ  ا ّال س يف ّاأليا اة،ّ  نّ  ا  مّنبتب  ا
وّ روّ  حت قبّ.ّّ(Parakilas, 1995, p.476)11م"ّاألّلوسيي ا مّينوسّبشكلّطويباّ يلواّتنوسّلبي مّلغف

ّالتفم ّّ ّالوا  م ّ الو لّ لكيماّّ ّالفكاة ّالبكتابفّالكتب ّالوسيي ا،ّ   ّببليويف ّمن ا:ّّو ستل وفّ  ّالتاا 
 العربيةالترجمة  اسم المجموعة باللغة االنكليزية المؤلف
ّشس ان ّللشبالSchumannّAlbum for the Youngّ   ال ّالوسم

ّعالمّاألطفا ّال نغا  م Mihaly MosonyiّHungarian Children’s Worldّ سيسنا

ّ سلا ّلّ  لحانّشبويفّ  ّّ  Louis KöhlerّFolk Melodies of All theلس ا

 
البيانو  المهارات األ(.  2016الربضي، ميس. )10 تحليلية"دائية على آلة  . رسالة لمرحلة المبتدئين الصغار في منهاج آلفرد األساسي "دراسة 

الجامعة األردنية، عمّان  ماجستير: 
11Folk Song as Musical Wet Nurse: The Prehistory of Bartók's For Children. The Parakilas, James. (1995). 

Musical Quarterly, Volume 79, Iss 3, P. 476–499 
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Nations of the Worldّمّالبالم  ّ

ّلألطفا Bela BartókّFor Childrenّبم ّبا تس 
ّّ ّّنوا ّّيأتا فيوا التجّ جوسعال تسلي ّ اعتوبلّ ّّتبليويفّ الوسيي ا، ّّاا ّ تجا لّّبسصف ا نوا جّ  ّ

ّالو تلفف ّ:الشبسل
رر .1 ررباناتسليررر ّالتر رري اّاثير رربئم ،12ّاا ّالوسير ررا ةّللووتر ررفّ  تر ررالّتبليوير ررفّ  طسعر ررفّ:ّ جوسعر للو لفر

 ."أغاني األطفال اإلسبانية"م،ّتحتّعنسان1998ّّعامّّّّ،ن شال ا ن
ّاثنكلمزيّ األيكتلنبيّ اث .2 ّالوسيي ا ّالتاا  ّ ت ّتألي ّّتسلي  ّللووتبئم ، يالنبي:ّ جوسعفّتبليويف

رررامّ ييييه م،ّببنرررسان1982ّ ترررا ،ّن شرررالّعر يييين السي يييي "مي يييزف األغي ييييكتلندية عي يييية واألسي اني اإلنكليزيي
 .13يرلندية"واإل

ّالتاا ّّ .3 ّل تسلي  ّاأل    ا،ّّّزيالّبتبليمّّّ:ّ تال14تحا ّاأل    االوسيي ا ّ  ّالتاا  علىّالويانس
ّإ ّنّ للو لت  ."الكتاب التعليمي األوروبي للبيانو"،ّببنسان1992ّشاّعامّيوسنتا،

رري اّ .4 ررراتسليررر ّالتررراا ّالوسير ررلف15ّالا ير ررف:ّيلسر رررتّ الوا ررراّنيكسلي تبليوير رررامّن ّ،،ّللو لر شرررالّعر
 .المدرسة الروسية للعزف على البيانو""م،ّببنسان1978ّ

ررلس ااا:ّ جوسعررفّ  طسعررالّ سيرري يفّللويانس،تسليرر ّالترراا ّالوسيرري اّ .5 ررا تس ال نغررا يّ السر ،16ّلبر
ّال نغا  فّ السلس اايف."لألطفال"م.ّببنسان1909ّّعامّّّن شال ّالشبويف    ّاأللحان

 

 المقامات الَعربية الخالية ِمن ثالثة أرباع الُبعد  
ل مّالكومررراّ ل مّال رررغماMajor Scaleّتتشررابهّ رررووّالو ا رررالّ رررلّالسررر   رررت ّحمرررثMinor Scaleّّ السررر 

اّ رررت ّحمررثّ  جررفّاأليرراس،ّ  ررر ّحمررثّطا  ررفّايررت با  ا.ّّ وررراّ األببررا ،ّ لكن رراّت تلررتّتوا رر 

 
12Isabel Radin. Folk melodies arranged for two elementary-level piano students, (1998). Titled: “Spanish 

Children’s Songs”. 
13Watters, Cyril, Folk music collections, (1982). Titled: “It’s Easy to Play Songs of England, Scotland and 

Ireland”. 
14Fritz Emonts. (1992). Titled: “The European Piano Method”. Mainz: Schott Musik International. 
15E. Kisell, V. Natanson, et al., (1978). Titled: “The Russian School of Piano Playing” . General ed. A. 

Nikolev, The piano method series. 
16Bartók, Sets of pieces, (1909). Titled“For Children”, based on Hungarian and Slovakian folk tunes. 
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لّالت لفرررالّي تلرررتّببضررر اّبا رررلّ  ّخفرررضّببرررضّ َّ ضررر  الرررب جال.ّّ نتيجرررفّ رررواّالتشرررابهّ ررر ن 
ّببرررضّت رررا فالّ ال ا  سنيررفّل رررووّالو ا رررالّت بتوررراّيررر لفّ ل ررراّخيرررا الّ تبرررب  ة،ّ رررلّ رررا عّ ن 
الت لفالّتبطاّطابب اّعا يًّاّ تومز اّلسجس ّ سا فّالب ببّ ن ررتّبشرركلّ ومررا،ّ  جررس ّالوسررا الّ

  رررراّ ررراّيرررأتاّببررررضّ نرررساعّالو ا رررالّالَبا يررررفّ(.5ّّ،ّص2017ّالناق رررفّ الزائررربةّ)يررركا ف،ّ
رررربّ)اليب ررررسل،ّ ّيوكررررر (ّ التررررا2006ّ؛ّالاجرررربّ الاجررررب،2018ّال اليررررفّ ررررت ّي يررررفّ   رررراعّالب بر

زيّعلررىّالررفّالويررانس ل مايت با  اّ اّبانررا جّلتبلرريمّالبررَ ل م :ّيرر  ل م الَبجررم،ّ يرر     ررامّالن ا نررب،ّ يرر 

ل م ا ،ّ يرر  ل م الكرر  ل مشررا منا ،ّ الحجررا ،ّ يرر  ل مّ يرراّ  يرر  ل مّنكا ررز،ّ يرر  ل مّشررسعّ  ررزا،ّ يرر  نررس يا،ّ يرر 
ل مّصباّبسيل . ل مّصباّ  ز ف،ّ ي  ل مّحجا   ،ّ ي  ل مّ نجاان،ّ ي  ّا ا ،ّ ي 
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 اإلطار العملي
 المقابالت

ّالوسيي مم الوت   17ّّ جا ناّ  اب لّ لّببض ّا ائ مّب  سص:ّّّّزلّحس   ّالبااع؛ّتا ّ ّّ م 
 ّالو طسعررالّالوسيرري يفّجوررفّعر النا،لّالتلومرروّالووترب ّللب  سلّالتررب  اّ صربس الّت وررّ ك  شر −

ررأيما ررت ب ف،ّ  ررربىّتر رريمّالوسر ررفّبطاائرررقّالتبلر ررفّال اصر رراناّالغا ير رررو تبفّّ األغر رراّالر  لررر ّعلرررىّعن ر
 ررسنّالوررا ةّّبّ لرر ّ رراّالولرلّ   ورراّاثحبررااّلرربىّالووترربئم ،  ّالتررب  ب،ّ  ررلّيتسرروّ  الشرغتّخرر

ّا  ّالتاّاعتا ل ّالبا يف ّالوسيي يف ّ  ّالوائ ف  ان مّعلىّيواع ا؟التبليويفّقّتنبل
ّالتجّتبليواّيايتحبا ّنوس  بىّتأيمب مّّ − ّتسلي  ّالبااقا؛ّتون ى ّالوسيي ا   لّيكسنّ يلّ واّّاا 

رروّ  رراّت ر رر ّقّتالنوررس جّ اير ررم ّ وررَّ ّ ر رروّ الوب  ير رراعبّ لررر ّلّالت  مر رر م؟ّ  ررلّي سر رررت  موّعلىنفسر تبا ررر ّالر
ّالوسيي اّ  ب زّ ّّالووتبئم  ّالي افيفبتااي م ّطا ق ّ س  ت م ّالبااقيف؟ّّ؛ع   األلحانّ الو ا الّالبا يف

سا  رفّ ال ورس ّعلرىّ راّجرا ّ م را؛ّالويّيشراحّ ربىّالّوّ،نتائجّالو اب لّ اّالجب  ّا تاّّص نل ّ 
تبلريمّالبرزيّ راّّ،ا ّالوسيري اّالبااقراّا،ّ إ كانيرفّتسلير ّالترالتراّ انرتّتتوحرس ّحرس ّ شرك لّالرتبل م

ّللّو ّالويانس ّ:األطفا وتبئم ّّعلىّالف

 
ّتس ا .ّ ن م:17ّّ ّ ا ز ّالوسيي ى)ّ يسم ّ ليف ّبغبا -عومب ّالوسيي ىّّجا بف ّ)اليف ّإحسانّ لزلف . ّ ّ حوبّعيوانّّّ-(، ّبغبا (، جا بف

ّللوسيي ىّّ ّالسطنا ّالوب ب ّ)عومب يق ّالجوملفّّ،ّّاأل  ن(ّّ–صب  ّالفنسن ّ اّ ب ب ّ) يتا  ّعلاّعوس ّّ-اوا ّحس  ّحسم  بغبا (،
ّ شامّشاي.(Jacksonville music school college) وباسّعلاّعوس ّّ . ّ ،ّ
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 المقابالت حول مدى المواَفقة على موضوع البحث عي نةتقييم استجابة أفراد  
 نتائج استفتاء الرأي موضوع النقاش في المقابالت

رروّ،ّ  ررراّت وررّ  جررس ّصرربس الّ ررراّالتررب  ا لّالتلومر
ررررب  سّ رر رررب ّللر رر ررررالووتر رر ررررفّعر رر ررررالّ الناجور رر  ّالو طسعر

ب فّ رراّالوسيرري يفّالغا يررفّلطاائررقّالتبلرريمّالوسررت 
اّ راّعن راّالررو تبفّ الشرغتّاّيرلبّ  اّير يّ البااع،ّّ

ّالتب  ب،ّ ّسخ ّ  ّالوائ فّالوسيي يفّّن ا   قّتنبل
ّاعتا  ّيواع ا. اّّالتا

ّ ررا ّ ت ا  رفّ  تسا  رفّإلرىّحربّ ومرا،ّجرا لّا  اّّ-
اّعلرىّعربمّ جرس ّتبراي ّ راّ ج ررالّح رائيًّّإ ّ يرب

ّالنظا.
ررراّّّ- رر ررربّا  ا ّجويب ر رر رررروسنّت  ر رر رررىّ ضر رر ررررفّعلر رر الوسا  ر

ّال اصّبالوشكلفّالوطا حف.  الوسضسع

ررربىّ ىّ ر رر  رر ررراّيتونر رررس جّتبليور ررتحبا ّنور رر رررب مّاير تأيمر
ّالت ّالوسيي اّّتسلي  البااقا؛ّ  لّيكسنّ يلّّاا 

لّالت  مروّ الوب  يرم ّوَّ ّ  ّقّتالنوسجّ اياّت وّ  واّّ
رراعبّ لرر ّعلرررى ررلّي سر رررت  موّّ نفسرر م؟ّ  ر تبا ررر ّالر

ررراايالوو رر ررربئم ّبتر رر ررري اتر رر رررس ّ   ّ ّ، مّالوسير رر رررز  ّ ر رر ت مّبر
ررف رررفّّ؛الي افير رررالّالبا ير ررانّ الو ا ر ررر  ّاأللحر ررر ّخر  ر
ّالبااقيف؟

اا  ا جرا لّّ-  ت ا  ررفّ  تسا  رف،ّ  رواّيرربل بلىّّ يضر 
ّالنظا.عبمّ ّ اّ ج ال ّالتباي 

رراّا  ا ّتسا  ررتّّّ- ررتحبايّعلررىّ كررراةجويب ر جّنوس اير
ّتبليوا.

ّا  ا ّّّّ- نوس جّالتبليوالو تاحّي وك ّ نّّّّبأنتسا  ت
ررر رر ّي سر رر ررهّ  لّتل ر رر رررهّبتااير ررررب  س،ّ  با  ر رررب ّللر اّالووتر

ّالي افيف. س ّ  ّّبزّ الوسيي اّ  ّ   ته
 ررووّالو راب ل،ّ قرربّّعر ّطا رق ررتّالوسا  رفّعلررىّ ضروسنّ   ربايّ ررواّالبحرثّقربّتح ّ ّأنّ نسرتنتج

رربّ رر ّالب ايررالّالبا يررف ؛19ّ،2010ّ؛ّ اعرررب2015ّ،18عورربّالسرر م يرررلّ)ّ،تسا  ررتّ ررووّا  ا ّ ررلّالببير
ررالّ ّّ(20ّ،2009ال رر ي ررلالب اير ررفّأ وّ بالتررراّترر   ّ،ّ(Ballard, 2007)21األجنويررفّ ير التررراا ّّايررت بامير

ّ اّالتبليم، ّ تتون ا ا.الوسيي ا
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 االستبيان
زيّعلررىّ رراّتبلريمّالبررّفّالوسررت ب فّ راّالبررااع با ررفّ  ررمّالطاائرقّالتبليويررإلرىّّاقيررتوياني ربيّ

تبلريمّالجسانربّ   جّ  يرالمب،ّ  با رفّالرن راّالتحلمرل الويرانسّلألطفرا ،ّ  لر ّب  يرفّايرت بايّ رووّالطاائرق
 رر ّّ(19) ر ّّعم نررف تسجيرهّالسرر ا ّإلرىّّ،لكتا نرااثّاقيررتويان جا ناالنظا رفّ الو را الّالبزفيررف.ّحمرثّ

ّايمّالطا  فّ الّكالوب  يم  ّالتاّيتببسن ا.،ّحس  ّالتبليويف ّتب
لّترس  ع مّحسربّالجرناّ الو  رّ ّلوبا رفّ؛علىّببرضّالويانرالّال اصرفّبالوب  يرم ّالح س ا تأيناّّ

الز ررا ةّ راّعررب ّالررو س ّّ ن حررأّ نّ ا،ّ ب  يرّ ّ(13) عرب ّالررو س ّ ب  يررالّ(6)ورا،ّ كررانّعرب ّاثنررا ّالبل
 ر   ت مّالبلويرفّ كرانّ رن مّاّبالنسبفّإلىّتبكاّصس ةّالساقلّالفبلا.ّ  ّ ّ،علىّاثنا ّ اّ  ا ةّ نط يف

ّالش ا الّالبليا،ّ الب يفّ عب  مّّ(7) ّ الببلسم.ش ا الّيحولسنّّّ(12) ب  يم ّ و ّيحولسن ّالبكالس  سس
 في العراق  استخداًماة لعزف آلة البيانو األكثر التعليمي الطرائقنتائج استبيان  

 رراّي تا  نوربة،ّ ال لملوررن مّيسرت بمّ  طسعررالّرو بتّفّغا يررفطاائررقّتبليويرالوب  يرم ّّ غلرربمّيسرت ب
الطا  فّال اصفّب م.ّ   وم  ّّ  بب  نه، ة،ّبلّينت سنّ اّينايو منّطا  فّ حبّ تبّ تفا قف؛ّ قّيبتوبّ   ّّ 

ّ واّاقيتويان: ّا تاّنتائج ّالجب  
 األطفالفي تدريس الَعزف على آلة البيانو للُمبتدئين    ،في العراق  استخداًماطرائق التعليم األكثر 

 النسبة المئوية التكرار التعليميالكتاب  
John Thompson 6 31.5 

Faber & Faber 5 26.3 
Alfred 4 21.1 

Different pieces from Other Books 4 21.1 
 100.0 19 الوجوسع

 Thompson)طا  رفّيس بسرسنّّيسرت ب سن،البااعيررم ّ راّنسربفّ ومراةّ ر ّالوب ّ :اقيتويانّنترائج

Method) ّّ،ّابا اباّّ طا  ف (Faber & Faber Method)ّ.ّطا  فّيس بسسنّيت باي قبّا تأىّالباحثّا
ّايت با ّ ؛بسصف ا اّالتحلمل ّالوب ّ وَّاّ  ّقّتاألايا ّيم .ل
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ّ اّ ّّالباحيسنّّاتب ّالتبليويبحاي ا ّالطاائق ّ لسففّّّ،  تلففّ ّعبيبةّّجسانب م اّّسالجاعف،ّّتحلمل  يل:
رررن م:ّ رر ررر ،ّ ر رر ررراّ لر رر رررواااةّ ال اا ة غمر رر رررسىّ الر رر ررريمّ الوحتر رر رررزّالتبلر رر رررسAkinsّ(1982)22ّ امنر رر Albergoّ،  لوماغر

رراق  ّ،23(1988) ررر رر ررر .Ballardّ(2007)24  ر ررر رر رررفّ عر ررر رر رررررقّالتبليوير رر رررلّالطاائر ررر رر ررفّتحلمر ررر رر رررزّّ،  وير ررر رر رررررس ّ امنر رر ت ر
Akins(1982): ّراّتحتراجّإلرىّ  رايياّ قمرق،ّ وراّ نّ ّبشكلّزيّعلىّالويانسالّبّ ااجبفّطاائقّتبليمّ"لمّيتم 
ّ ائو ا" ّ(pp. 1-2).لت ميو ا

 نتائج تحليلطريقة ثومبسون 
ررا ررفّيس بسرررسنّ ررراّتحلملنر رر،ّلطا  ر ررالّناواحتسر ررفّ ررراّالو طسعر ررو اّالوئس ر ررالّ نسر رراّ،ّتكررراا ّالويانر   م نر
رر ررالّالتبليوير رربّلفّلالتسج  ر ررف،ّ قر ررراطا  ر رربّ ّ   زنر ررراّالتحلمرررلّ  رررا:علرررىّجسانررربّ حر رررب  ا1ّ ةّ ر ررففّالتر (ّ لسر

Teaching Philosophyّ،2 ّمّ(ّن رجّالرتبلLearning Approachّ،3الفس  رف(ّال اا ةSight Readingّ،4ّ)
رررري يفّ رر ررر لمّالوسير رر ررررسا   Scalesّ،5ّالسر رر رررراعMetersّ،6ّ(ّالور رر رررراعفRhythmّ،7ّ(ّاثي ر رر (Tempoّ،8ّ(ّالسر

البينا يكيرفّال ررستيفّ(Articulationّ،10ّ التبومرراّ التنومرا(Numbering of Fingersّ،9ّتاقيواألصرابلّ
Dynamic.ّ

ّ:ّّووّالطا  فتحلملّ ّّنتائج فيواّيأتاّ
ّ (John Thompson's Modern Course for Piano)طريقة ثومبسون  

ختررا ّالوب  يررسنّ تررابم ّ رراّم.ّا1936 قرربّن شررالّأل  ّ رراةّعررامّ،ّ(John Thompson)للو لرتّ
ّ(The First Grade Book)للوسرتسىّالتو مربي،ّ ّ(Teaching Little Fingers to Play)اقيرتويانّ ورا:ّ
ّاأل  ،ّّ ّ)يضمّاأل ّ للوستسى  33(ّ ّ(ّ  طسعف.50(ّ  طسعف،ّ اليانا

رربّ رررففّالترررب  اتبتور ررراّّ لسر ررّا ر ررريمّالبناصر رررىّالجبيبةّتبلر رررسّّ(3)علر رررما فلواّ ر رررل:ّاأل لرررىّتحضر  ااحر
 Spiral Teaching)جبيب، اليانيرفّعرااّالجبيب، الياليررفّ تاببرفّ رراّيروق،ّ يّ لسررففّالتبلريمّالحلز نيررفّ

Philosophy)ّّتسلسرررلّ   رررط ررّحمرررث  ررسة.ّال طرررسالّالتبليوير ررسةّخطر ررتبل مّلفّخطر ررجّالر ىّ ن ر رر  ررفّيتونر ررووّالطا  ر  ر
زعوس  اّ بتوربت   راّال رراا ة:ّ(.Middle-C  ّالسيررطىّ) رجن ،ّ(Spot sight reading)يررلسلّالنظراّالوا رر 

 
ّ ا22 ّالباحيف ّ ّّAkins(1982)كينز ختا ل ّ الشبويف. ناقشّّللووتبئم .تبّّخوسف ّالتااييف ّالوسيي يف؛ ّاألعوا  ّت
ّ Albergo(1988)ألبيرغو  الباحيف23ّّ ّيوانيف ّ  يت ّال اا ةّ الت نيالّ الونشأّ الو ا ال.؛ ّ  ّحمث ّللووتبئم  ّتبليويف ّتب
ّتحلم ّ Ballard(2007باالرد  مقبّ 24 ّللووتبئم . صنّ ( ّالو طسعالّّّلبشاّطاائق ّ نساع ّ م ات ّالشبويف ّ. األغانا
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توربّالترراقيمّ.ّ فيوراّي رصّتراقيمّاألصررابل؛ّ  راّتّب(  ّالسيررطى) تسيريلّال راا ةّعلرىّ ااحررلّ ر ّ  جرفّ
نات ا اا ةّالتلوموّ اّالوااحلّاأل لىّعلىّقيبتا ّّحمثّ؛عمسلّ واّاأليلسل  ّاغمّعلىّالالكل اّ اّ ب  
ّ اّي ضّب  قامّاألصابلّببقّ  ّفيواّببب.ّّ  ّالب  الّالوسيي يف، ّالوسيي يف ّقب تهّعلىّال اا ة ّت

ّاأل  ّّّالوسا       سصّّ ّ فاّالكتال ّالبسيطف، ّالوسا    ّ تبتوبّالطا  ف (،ّ%37)4/4ّّالوسيي يف
رررانا30%ّ)2/4ّ(،33%ّ)3/4ّ ررر رر رررالّالير ررر رر ررراّالكتر ررر رر 2/4ّ(،ّ%14)6/8ّ(،ّ%32)4/4ّ(،ّ%44)3/4ّ(.ّ  ر
ّ  اّإاّّ  ّ (.10%ّّ) ّ  ّضعيففاثي اعال ّقس ف وك ّالتنو ّبنسعّ ياعفّّي ّّ،ا عوس ّ ّ.ي اعالّت لمبيفبضا ال

ّّ ّاقي اعالّ  ّ واّالنسع.
  راّالكترالّ.ّLively (3%)ّ،Slowly (3%) راّالكترالّاأل   تبتوبّالطا  فّياعالّاأل ا ّا تيف:ّ

 M.M. (46%)ّ،Andante (20%)ّ،Moderato (12%)ّ،Allegro (6%)ّ،Lively (4%)ّ،Allegrettoاليراناّ

(4%)ّ،Rhythmically (2%)ّ،Playfully (2%)ّ،Andante moderato (2%)ّ،Andantino (2%)ّّ.
 Do Major (70%)ّ،Sol Major (12%)ّ،La Minorلسر لمّالوسيري يف؛ّ فراّالكترالّاأل      رسصّا

(9%)ّ،Fa Major (3%)ّ،Do Minor “without key signature” (3%)ّ،Mi Minor “without key 

signature” (3%)ّراّالكترالّاليرانا  ّ.Do Major (38%)ّ،Sol Major (28%)ّ،Fa Major (12%)ّ،Re 

Major (8%)ّ،La Major (6%)ّ،La♭ Major (2%)ّ،Mi Major (2%)ّ،Me♭ Major (2%)ّ،Si♭ Major 

(2%)ّ.ّ

ّفاّ  ّ  ّالتبوما فّ التنوما، ّاأل  ّ ن لسّّيالو طلحال بنسبفّّّالوسجس Legatoّعباّ  طلحّّ اّّالكتال
ّاليانا18%ّّ ّ  ط.ّ  اّالكتال ّالو طسعالّالتاّتحسيّ ووّالو طلحالّ ا:ّّ  نّ ّّ؛  ّالو طسعال نسب

Legato (42%)ّ،Staccato (28%)ّ،Accent (12%)ّ،Fermata (4%)ّ،Ritardando (14%)ّّ. ّا  خمرا،ّ

اّ اّالكتالّاليراناّ  راّالبينا يكيفّال ستيف:ّحمثّقّيسجبّ يّ  طلحّ ينا يكاّ اّالكتالّاأل  ،ّ  ّ 
نات ا: سجرس ةّبشركلّ تفرا ع،ّ فيوراّيلراّنسربّعرب ّالو طسعرالّالتراّ  pتحرسيّ رووّالو رطلحالّ راّ رب  

(30%)ّ،pp (24%)ّ،ppp (6%)ّ،mp (36%)ّ،f (22%)ّ،ff (14%)ّ،mf (44%)ّ،cresc (28%)ّ،dim 

(20%). 



 
 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 
473 

 

 2٥التعليميج  خدمت في النموذستُ ، التي االعراقيراث الموسيقي  من الت عي نة
بالّلبااّببضّ تطلّ ّانوس جّ ،ّبسصف اّ  طسعال(4)شولّ ّ ّالمستوى األول من المرحلة األولى −

ّالتو مبي ّالو طسعالّّ ّّحمثّنووج،الوستسى ّ لّّحميتب،تأ مل اّّ عا الباحث ّالتبليوّيتسا ق فّّالتسجم ال
ّالوستسى.ّّ ّ اّ وا  الوطلس ف

اّلا  طسعرّ(4)شرولّ ّ ّالمستوى الثاني من المرحلة األوليى − وسرتسىّ ت رب مّببرضّل،ّبسصرف اّنوس جر 
ررهّعررر ّالرررويالشررا ّ ررفّالتبا رررلّ ررلّببرررضّاثقولر ررالّ،ّ  يفير ررالّ الو ا ر ررفّّ ي اعر الو رررطلحالّالتبوما ر

ّّ   البينا يكيف.
،ّاّالتلومروّ لورالّاألغنيرفّإنّ جربلالوفاهيمّالتبليوي فّلكلّ  طسعف.ّ   ّالجمربّ نّيغنرّ ّببضّّتاضعّ ّ 

ّالواااةّالسوعيفّ   حظفّاألخطا ّ التبللقّبالو طسعف.ّ  التاّتساعبوّعلىّتنشيط
 

 (1الرقم )النموذج   -المستوى األول    -المرحلة األولى 
 طالعة من بيت ابوها

 
 تراقيمّ رووّّ،بالمربّاليسراىيرمّبالمربّاليونرى،ّ  ا ّالنغوالّالي  ّاأل لرىّمّالتلوموّ:ّيتبلّ المفاهيم التعليمية

الرويّّ(Double Bar Line)،ّ الحاجزّالوز  جّ(Bar line)صلّبم ّالو ايياّافالزّالحاجزّومّ  تاألصابل،ّ

ررفّالتررب   ،ّيّ  ررا ّّ شررماّإلررىّن اير ررفّ(Crochet) السررس ا ّّ(Minim)شرركلم ّ ررر ّال رريمّالز نيررف:ّالويضر ،ّ ع  ر
ّالوسا  فّلب  فّالوستبياةّّ  .(WholeRest)السكتف

 
يتم تخصيص،عمريةاتالفئالغير مرتبط ب  ياتالمستو  تصنيف25 العزف على آلة البيانو  فلم  في  مناهج تعليم  لفئات/سنوات عمرية محددةوثابتة 

األول والمستوى الثاني( كالتي المستويات المطروحة يتم وضع ولكنالتصنيف،   ل مرحلة عمرية  تُمثِبشكل في هذا النموذج المقترح )المستوى 
األطفال وهنا في هذا البحث  سنوات، حيث يمكن الي   9سنوات الى   5تتراوح ما بين مفتوحة بمساحة ترتبط بالجوانب الذهنية والجسدية عند 

المرور ب األول ومن ثم الثاني.   نموذج  طالب داخل هذه المرحلة العمرية   المستوى 
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 (2النموذج الرقم )  -المستوى األول    -المرحلة األولى 
 ونعيدِعيْد  باجر

 
ّاألببا ّال ستيفيفّتبليمّنوس جّع ّ ي  المفاهيم التعليمية ىّّتونّ  ،ّّ (Melodic Intervals)األ  يفّّفّّالتلومو

ّالتا ّ  ّالااببف ّاقيتفا ةّ  ّ  طّال سلّّّ(؛4)صبلّّتكاا ّ قمّاث جا ّف،ّ واّالب سّب ببّالب جف ب  ب
 بال س ةّ)السولّ لّالب ا(.

 
 (3النموذج الرقم )  -المستوى االول    -المرحلة األولى 

 مو مني ك  الصوج

 
ّال فضّّ(Sharp)يّع  فّالا لنوس جّتباّ   المفاهيم التعليمية ّ.(flat) ع  ف
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 (4النموذج الرقم )  -  األولالمستوى    -المرحلة األولى 
 ونياقلب

 
،4ّّ/6 راّ يفيرفّالتبا رلّ رلّالربلملّالز نراّّ،نورس جّ راّتبرا يّعربةّاشركا ّإي اويرفّ المفاهيم التعليميية

ّالغا يف.ّ  سّ لملّنا  ّاقيتبوا  ّ اّالوسيي ى
 

 (1النموذج الرقم ) -المستوى الثاني    -المرحلة األولى 
 فوك النا خ 
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الرويّجررا ّبشرركلّتبليورراّ،ّPianissimo(pp)الرربينا يكاّبيانسيرريوسّّالو ررطلحيّتبراّ  المفيياهيم التعليمييية

ّإلىّ.(.Dim)بوسضبم ّبببّ  طلحّ يومنس نب  التلوموّّّمبّعلىّإي اعّالو سسمّبببّ نّيبزيالتأّاباثضا ف
ّالكسنتاابس نت،ّّ ّالب جّ  ب  فّالو طسعفّبنوط ّالباّ ّاجبيبّ ّا حسًّّّاي لقّنسعّ   وا ّالنوط ّالوسلس سناّّبم    ا

ّاّ رلّ ،ّبحمرثّت فسرّ سلسلّ نط اتالبينا يكيفّب  اجّالو طلحالّإ  ول ّي اعاّالبا ا.الغا اّ النوطّاث
ّتلم ا.ّّالتا احبةّّ

ّ
 (2النموذج الرقم ) -  الثانيالمستوى    -المرحلة األولى 

 مالي والي  جي
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ّ

 
(Ritardandoّ)نوررس جّ رراّ با ررفّ يفيررفّالتبا ررلّ ررلّالو ررطلحّالتبومررايّ  تا انررب ّ  المفيياهيم التعليمييية
ّالتب  جا، ّالو طسعفّّاثبطا  ّاأل لىّ  ّخ  ّ  طلحّّ الاجسعّ اّ ّ، اّ نت ت ّإلىّالساعف  aّ)ةّيانيف

tempo).ّا فّ  طلحّ  تا اّباصاّباثضا فّالىّ ّب(Ottava bassaّ،)ا زّلهّبالب  فّي ّّالوي(8va.)ّ
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 (3النموذج الرقم ) -المستوى الثاني    -لمرحلة األولى ا
وا بينا  مر 

 

 



 
 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 
479 

 

 
التعليمية ّّتم ّع ّطا ّقحمثّ،8ّّّ/12 مزانّّّّ؛ّع ّطا قبف اعالّالوا ّ ّيتبليمّ يفيفّحسالّاث المفاهيم 

نفّّلجبلّشكلّالوب ّ ّّ(؛Tie)ايت بامّالا ااّّّّبسياطفالتا مزّعلىّتحبيبّ ساقلّالضا الّّّّ؛تب   ّالنغوال

 اّل واّالوستسى.ّّ نايبّ 
 (4النموذج الرقم ) -المستوى الثاني    -المرحلة األولى 

 ياعذولي

ّ
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ّالتب ّ ّ ،ّّالبا يفوسيي ىّّالاّ اّاألاياّشمسعّ ّّال  سّاثي اعّ،:ّ با فّإي اعّالو سسمالمفاهيم التعليمية جّتم

ّ با فّ يفيفّبنا ّ واّاثي اع.ّّساعبّالتلوموّعلىبهّبشكلّيّ 
ّ

 التجربة
رررىّ رر ررراّعلر رر رربّتجا تنر رر ررفّتبتور رر ررراّ،(Modeling)النووجر رر رر  ر رر رررفّتبليوير رر ررربّفّناجحفت نير رر رررتبلّ حسر رر رررس ّالر رر مّبحر

رري يف رري بّ السررلس ّالبشرررايّ:"(ّ ررراّنظا ته2016)Frewenّ ررا   ّي رررس ّّ،ّحمررثالحا مسالتنويررفّالوسير ب ّير
ايت بامّ ووّّالنووجف:ّلوااقبفّا خا  ّ  با فّ يفيفّ  ا ّالسلس يالّالوتغماةّالجبيبة،ّ   ّالوفمبّّطا ق
ّلوساعبةّاألطفا ّالت ني ّالبحييف ّالو ا الّالحا يفّّّّعلىف ّالويانس"ّّعنبّتبل مّالّبتطس ا .ّ(p. 1)زيّعلىّالف

ّ ووّعلىنظا تبتوبّ ّت طوّ ل واّالنسعّ  ّالتجا لّّ(Kaufman)  يلسلّ س وانّّفّّتجا تنا قّعلىالت  موّّ،التا
ّ(.Kaufman, 2002 األطفا ّ)

ّ رر  الناتجرفّّ،برفّعلررىّ سرتسىّ  ا ّاألطفررا قيرراسّ  حرصّا يررا ّالوتاتّ ّ؛ ررووّالتجا رفّ ر ال ربيّ
ّزيّعلررىّالرفّالويرانس،ّ  ررول ّ حرصّ يررا ّالوسيرري اّالبااقراّ راّتبلرريمّالبرااالترايرت بامّ  طسعرالّ رر ّ

نّالنورس جّبنرا  علىّ ؛األ لفرفّالوسرب فّ رلّاللح ّالناتجفّ ر  ّّ،قب ةّاقيتاجاعّالو نيفّ الحا يفاّالواااةّ 
جررلّ  ر ّ .ّزيزّعلرىّاأل لفرفّ رلّاللحر ّقورلّتبلر مّالبرالرويّيا رّ ّ(Gordan)التبليوميبتوربّ يرلسلّغرس   نّ

 ر ّالت  مرو،ّ لكرر ّيانيرفّّ جوسعرفعلرىّنفسر اّاقختبرا الّّّ ر ّالو ا نرفّ إجراا بّ ،ّ رانّقّبر لر ّت مريمّ رلّ 
ّ.  اّطا  فّيس بسسنّ اّالبااعاألاياّايت با  اّّّالغا يفّّف  لطّا  ّا  تا ةّبايت بامّ  طسعالّّ

 

 الطريقة واإلجراءات  
إنرا ،ّّ(4)( عسام:9ّ–5ّ)تتاا حّ عوا  مّ  ،األطفا ّالووتبئم   ّّ(8)  ّعم نف:ّاختيا ّالخطوة األولى

لنراّحرس ّببرضّاأل يراّوَّزيّعلرىّالويرانس،ّ ترم ّترأ مل مّ ر ّقّت راّالبر  رس (،ّلرياّلربي مّ  را ةّيراب فّّ(4)
 رر ّالجنسررم ّ  أعوررا ّّبم نررف نّاختيررا ّال تجررب ّاثشررا ةّإلررىّاأل ليرفّ رراّالوسيرري ىّ البررزيّعلررىّا لررف.ّ

ّ   تلفف ّالجنا ّالنتائجّحسب ّاخت ي ّلغااّ حص ّليا ّالتجاناّ ب  بّّ ّالبوا،ّبلّّ، تشكملّّتح مق
رررف رر رررّ جوسعر رر رررلللّف  ا  ر رر وساّ ّ.ساقر ررر  رر ررربّق سر رر رررفّ)ل(ّقر رر رررفّ) (ّ الوجوسعر رر رررسعتم :ّالوجوسعر رر رررىّ جور رر عّاأل ق ّ   ّ ّ ،إلر

ّ الوناتباثعوا ّالوت ا  فّبشكلّ تساٍ ّعلىّالوجوسعتم .
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يي ييوة الثانيي ررا ّةالخطي ررف:ّاختير ررالّ ررر ّالنورررس 3)  ّعم نر ررالّ ررر ّ(3 )جّالتبليورررا،ّ(ّ  طسعر ررفّّ  طسعر طا  ر
ّيس بسسن:

المجموعة )أ(مقطوعات من النموذ  المقترحلتالميذ   لتالميذ المجموعة )ب(طريقة ثومبسون  مقطوعات من   ج 

ّابس ا .1  Thompson– Baseball Days .1ّطالبفّ  ّبمت
ّ نبَّ .2 مب   Thompson – Toy Soldiers .2ّبمّ باجاّعت
 Thompson–The Juggler .3ّ سّ ناّ لّال سج .3

 
ييوة  يييةالخطي ررالاع ل وت:ّالثالثي ررت بامّ  طسعر ررفّ) (ّباير ررفّ ّ ررر ّلوجوسعر ررووّّنّ النورررس جّالو تررراحّ) رررلّ  حظر  ر

رررب ّ  رررتوبتّ سر رررفّاير رررب  س(.ّ الوجوسعر رررلّالر ررراّقور ررر ّاّلو طسعات ر رررت ر رررفّ)ل(ّ ب ل ور رررت بامّّاّالوجوسعر ررفباير رر ّعم نر
ررف.ّائررر  طسعررالّالطّا ررا الّللوجورررسعتم ّ   جا ررتقّالغا ير ررتسىّلفحررصّاقختبر ررواااة،ّ قيسرررتّّاأل ا ّ سر  الر

ّالوجوسعتم .ّّ ق ي وتالنتائجّّ ّالو ا نفّبم   بأيلسل
 التدريس

ّّ  طسعرف،ّ كانرتاّلكرلّاّ احرربّ للتلومروّ  يرّ ّ رناخ  ّ    سّللو طسعرالّالرري  ّّ(3)فّالتلومروّح رر 
(8ّ)عرفّعلرىّاّ س ّ   يرّ ّ(32)جورالاّااجبرف،ّ   رواّيكرسنّعرب ّالرب  سّاث فّله،ّ   سّ ابلّللّوالو   ّ
 قيراسّّ، ااقبرفّالت  مرو تاببنراّتلومرو،ّّ يامّلكلّ (3) جاىّحضس ّ   سّالوسيي ىّبوببلب سّ لّ ت  مو.

ّاأل ا .ّّ ّ ستسىّايتجابات مّ ت ميم ّ تسجمل
 االختبارات 

ل  قياس األداء .1  االختبار األو 
الو تا ة،ّ  انتّ ووّنالّالو طسعالّ الو فيفّ اّ ب ّ ّغماّال حيحفببضّالنغوالّق ب اّّنا ضّب

 نالّعلىّشكلم :ّّالوب ّ 
ّاأل   − لكلّّّ(ّنغوالّغماّصحيحف9)نفّ)الوجوسعّ ب ّ ّّفيكلّ ّّ(ّنغوالّغماّصحيحف3) ضبناّّّ الشكل

 تلومو(.
 نغوالّ  فيفّلكلّتلومو(.ّّّ(9)نفّ)الوجوسعّ ب ّ ّنغوالّ  ّ لّ ّ(3) خَفمناّّّّ الشك ليانا −
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ّ(9)نالّالتراّ ضربناّ م راّةّ رلّالورب ّ  راّ ّتم :  ّ راّ الريّ  طسعاتره رلّتلومروّّ راّاقختبرا ،ّعرزي
تم ّالبرب ّالرويّ راّالوراّ ّ(ّنغورال.ّ حسرونا9)نالّالتراّ خفمنراّ م راّةّ رلّالورب ّ ،ّ  راّ غماّصحيحفنغوالّّ

قرب ةّالتلومروّعلرىّايرتاجاعّ رواّاقختبرا ّّ ّالو فيرف.ّي ظ رااتشرفهّالتلومروّ ر ّالنغورالّغمراّال رحيحفّ ا
الوجوسعرفّ) (ّّ؛ّع ّطا قّايتاجاعّالواااة.ّّ قبّيرج لتالن الو فيفّ اّالوب ّ ّغماّال حيحفالنغوالّّ

ّ اّالفح م ،ّّ ّ اّالايمّالويانيّّ   م نت ببقلّ اتفبفّ علىّ  ّالوجوسعفّ)ل( ّ:ا تاالنتائج
ّنتائج االختبار األول _ قياس األداء واسترجاع الذاكرة

 
 
 االختبار الثاني  قياس الذاكرة السمعية .2

ج لت ررالّالترراّتبلّ ّيرر  رربناّ الو طسعر ررا،ّ لكننرراّق ر رراّنّنضررلّ موس ر ررفّ)ّ(3) ر 9ّ خطررا ّ ررراّ ررلّ  طسعر
ّإلىّالتسجملس ّ حمي. خطا ّلكلّتلومو( ّيواعّ لم ال طلبيستوبالتلومو ّحا  ّّ احت سّبالنغوالّال طأ،تأشما

رر ررالّال طر ررّ ّأعررب ّالنغور ررا  ا ّالتررراّتوكر رروّ ررر ّااتشر ررالّالنسررربّ،ّحمرررثالتلومر رراّحسر ررفّي وكننر لكرررلّّالوئس ر
رربّ ّ ّ تلومو ررف اّلبر رريم.ّّلغاا؛لكرررلّ جوسعر ررفّ الت مر ررفّالو ا نر ررفّ) (ّ%94  انرررتّالنتيجر رراّّ،للوجوسعر ي ابل ر
ّللوجوسعفّ)ل(.58%ّّّّ

 استنتاج التجربة
ررفّ)ل(،ّاانررتّ ررفّ) (ّ  ضرررلّ ررر ّالوجوسعر ررب ّ ّ رراالوجوسعر ررالّالتررراا ّّعلرررىّير رري اّ نّ  طسعر الوسير

قورلّتبلرريمّّلفرفّ ررلّاللحر  اّجبل راّتز رربّ غورت مّ راّالررتبل م،ّ  رول ّاألّ ،الت  مرولررىّ انرتّاألقرالّإالبااقراّ
ّالواااةّ اقيتاجاعّالسوبا.التاّعزّ ،ّالبزي ّ ل
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 النتائج
بم  ّالبحثّ اّاطا وّالنظايّ  ويفّتسلي ّالتلاا ّالوسيي اّ اّ  تبّتبلريمّالبرزيّعلرىّالرفّالويرانسّترمّ
عااّنوا جّتبليويفّ ر ّشرتىّبلربانّالبرالمّتتونر ىّ رواّالوف رسم.ّّ وراّترمّعرااّ نرساعّالسر لمّالوسيري يفّ

 تررمّ راّ حررس ّالتحلمررلّيّالويرانس،ّالبا يرفّال اليررفّ ر ّي يررفّ   راعّالب برربّ التراّي وكرر ّايررت با  اّ راّعررّز
  ايفّالبناصاّالوسيي يفّلو طسعالّالطاائقّالغا يفّاألاياّايت با  ا،ّب  يرفّاعتوا  راّ بناصراّ عيا  رفّ

ّالبااقاّللنوس جالرو  تاح. ّالو تا ةّ  ّالتلاا  ّللو طسعالّ األغانا
خطرسالّلونرا نوس جّلتبلريمّالبرَزيّعلرىّالرفّالويرانسّّترمّ ضرل  خما ا،ّ اّ حس ّت ويمّالنوس جّالو تاح،ّ

ّالوسيي اّّ ّالتلاا  ّتسلي  ّالوسيي اّ،البااقاّيتون ى ّّياتكزّعلىّ بيّ  طّالوتبل مّالَبا اّبتاايه  لّ ااعاة
 ترمّ ضرلّالنورس جّتحرتّتجا رفّعلرىّ جوسعرفّ ر ّالطلبرفّ الرويّاعرااّعر ّاألياّ الوبايماّالوبتوربةّ

ّتمّتف مل ّإيجابيف ّ ع و.نتائج ّ اّقسمّالتجا ف ّ ا

 
 التوصيات

ررساةّ • ررووّالب ايررفّالنر ررسا  ّ رراّ ر ررانس،ّ اعتبررا ّالنوررس جّالر تطررس اّبانررا جّتبليوررراّعا رراّ تكا رررلّ لررفّالوير
ّ اقنط قف.

زيّعلرىّالررفّ • تضروم ّعب  اوا   يرلّ نالوسيرري ىالتااييفّ الشربويفّالبا يررف اّنورا جّ  رراا جّتبلريمّالبررَ
 الويانس.ّّ

زيّعلررىّالررفّالويررانس،ّ  رربىّ  ويررفّ تطررس  modelingّّالنووجررف •  رراّالوااحررلّالوت ب  ررفّ رر ّتبلرريمّالبررَ
ّالوتبل مّ   ا ةّتب مبّالو امّالو تلففّالتاّتساج ه.   بالمت اّ لّت ب مّخواة

رروعيفّ • ررفّالويررانسّبأنشرررطفالحا ف الغنا  األلبال،ّ  أنشرررطفّتسرر مّ ررراّتنويفالو ا اتالسر تطعرريمّترررب  اّالر
فّفيواحلفالطف رر  ررووّاألنشرررطفّ ررراّالطاائرررقّ الكتررربّالتبليوير ررلّ ر ررسا اّ ير رربمّتر ررا ّعر ررفالوبكاة.ّّ  ررراّحر سلر

ّ اّ يلّ ووّالجسانب. ّالوت   ف ّعن اّ اّالك تبّ البحس  ّالوست ب فّقّب بّ  ّالسباّللبحث
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 ملخ ص البحث
ّالو طسعرالّ األغراناّالتااييرفّ رراّ ي  ربّ غلربّالبراحيم ّ راّ جررا ّالتا يرفّ التبلريمّالوسيري ا،ّبررأن 
ّ راّ رواّالبحرثّطاائرقّتبلريمّالبرزيّعلرىّالرفّالويرانسّالوسج  رفّ   ضلّالوسا ّالتبليويفّللوسيي ى،ّ ن ص 

ّاألعوررا ّالوسيري يفّالتااييررفّالترراّاعترا ّالت  مرروّيررّو اع اّ راّاألقررالّالررىّالوائ ررفّللووتربئم ّاألطفررا .ّإن 
ررااي مّ رر مّ رراّتبررا ف مّجسانررربّ رر ّتر اّالت  مرروّ   سّالوسيرري ى،ّ ت سر رر  رروا،ّ  رراّت سرر  لّتل ر السرروعيفّل ررم؛ّلر

ّالي افيف.ّّ ّالوسيي ا،ّ ت بز  ّ س ت م
ّالوحررب  ّالجغاا راّللبحررثّ ررسّ ا،ّ حمرثّإن  يتونر ىّ ررواّالبحرثّالررب اعّعر ّ ررواّال رربيّنظا رًّاّ عوليررًّ

بّ  سّالباحثّالوحا  ّالوتبل  فّب واّالوسضسع،ّبرب  اّ ر ّالوشركلفّاأليايريف،ّ  راّتلر ّالفجرسةّالبااع،ّ  
الووتربئم ّاألطفرا ّبم ّ  طسعالّالطاائقّالتبليويفّالغا يفّاألاياّايت با  اّ اّالبااع،ّ  م ّالتاّتتسل بّ

ررلّالررويّيعيشرررسنّفيرره رر ّالوجتور رري اّالو كتسرربّ ر ّبتررااي مّالوسير رربس الّالوتررأيا  ّ صررر   ررا فّإلىال ر ،ّباثضر
بتّالتفاصملّالنظا فّ الت نيفالناجوفّ  ّببضّ لتل ّالطاائقّالغا يف،ّ التاّغالب اّ راّت سرو بّالولرل،ّ ضر 

ّالوتبفّعنبّالت  مو.ّّالشغتّّ 
رررفّ ررراّ الر ررري اّالبااقر ررراا ّالوسير ررري يفّ التر رررفّالوسير ررربيثّللتا ير رررسمّالحر ررراي؛ّالوف ر رررا ّالنظر اّاثطر ررر  ي غطر

 ّتجا لّالشبسلّاألخاىّ راّتونر اّتااي راّالوسيري اّ راّتبلريمّالبرزيّعلرىّالرفّالويانس،  بااّنوا جّّ 
اّاثطررا ّالبولرا؛ّ  رربّتضررو  ّ وت    ررم ّ سيرري مم ّ ر ّالبررااع؛ّلوبا ررفّا ائ ررمّالو راب لّ ّبالويرانس.ّ  رر 

حرس ّالوشرك لّالناجورفّعر ّ  طسعرالّطاائرقّالتبلريمّالغا يرف،ّ  ربىّتأيمرب مّايرتحبا ّنورس جّتبليورراّ
لطاائقّالتبليويفّلبم نفّ  ّالوب  يم ّلتحبيبّان ىّالتاا ّالوسيي اّالبااقا.ّ واّ جاىّالباحثّايتويان اّيتو

الغا يفّاألاياّايت با  اّ اّالبااع،ّ تحلمل اّل يرتفا ةّ ر ّالنترائجّ راّبنرا ّالنورس جّالتبليوراّالرويّ عرب وّ 
ررر ّ) ررا ّ ر رروّاألطفر ررت بامّ  9ّ–5ّالباحرررثّللت  مر ررسام؛ّباير رررا.ّ(ّ عر رري اّالبااقر ررر ّالتررراا ّالوسير ررالّ ر طسعر

رررفّ ررالّالو تاحر ررت بامّالو طسعر رروّاألطفا ؛باير رر ّالت  مر رررفّ ر ررواّالنورررس جّعلرررىّعم نر   خما ا،جرررا لّالباحرررثّ ر
ّالغا يف. ّ  ّالطاائق ّ   ا نت اّ لّنظماات ا

ّالنترائجّ انرتّ  ضرلّ راّ سرتسىّت ور لّ   ا ّالت  مرروّعر ّطا رقّّالباحرثي لر صّ التجا رف،ّإلرىّ ن 
بّعلررىّ  الترراّترربئم ّاألطفررا ؛ّبايررت بامّ  طسعررالّ رر ّالترراا ّالوسيرري اّالبااقررا،ّالوو رري ىّت  رر  نّالوسير
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 األغرراناّالتااييررفّ رراّاأل ضررلّ رراّتررب  اّالوسيرري ىّللووترربئم ّاألطفررا ،ّ  ررسّ اتبتورربوّ غلرربّالطاائرررقّ
ّالوبا  فّ اّالبالم. ّالتا س ف

يية ) ييات الِمفتاحيي رري يفّ( keywordsالكلمي ررفّالوسير رري اّالبااقررراّ؛التا ير ررانسّ؛التررراا ّالوسير ررفّالوير نورررس جّّ؛الر
ّتبليواّ   تاح.

 

  



 
 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 
489 

 

Abstract 

 

Most researchers in the field of music pedagogyconfirm that the music 

heritage is the best source of the pieces and songs for the educational material. 

In this research, we focus on piano teaching methods aimed at beginner 

children. The heritage musical pieces are closer to the auditory taste as they 

accustomed to hearing them in theircommunity, Therefore, such type of music 

helps children to learn playing piano, introduces some aspects of their music 

heritage, and enhances their cultural identity. 

 

This research adopts this goal theoretically and practically.  And, since the 

geographical determinant of the research is Iraq, the researcher focused on the 

basic problem which is; that gap arises between western music compositions of 

the most used educational methods in Iraq, and the children who are already 

affected by their music heritage background acquired from the society in which 

they live.in addition to the difficulties caused by some theoretical and technical 

details of western methods, which often cause boredom, as well lessening both 

passion and pleasure of the child. 

 

The theoretical framework covers the modern concept of music pedagogy, 

the Iraqi music heritage, and the piano. It also shows examples of 

otherresearchers from different cultures in using their music heritage to teach 

playing piano. As for the practical framework, it includes interviews with music 

specialists from Iraq to know their views on theproblems arising from the pieces 

of western educational methods, and whether they agree with the research 

objective of creating an educational model adopts the Iraqi music heritage. The 

researcher also conducted a questionnaire for some of Iraqi teachers to 

determine the western teaching methods most used in Iraq,analyzed them to 

make use of the results for the educational model prepared by the researcher for 

children aged 5 to 9 years using pieces from the Iraqi music heritage. Finally, 

the researcher conducted an experimenton a sample of child pupils, applying 

pieces from his educational model and comparing with their counterparts of the 

western methods. 

 



 
 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 
490 

 

The experiment shows that the performance progress was better by using 

pieces of Iraqi music heritage comparing with western methods, which confirm 

that the musical heritage is the best for teaching music to beginner children, the 

same is adopted by most known methods in the world. 

 

Keywords: Music pedagogy, Iraqi music heritage, piano, proposed educational 

model. 


