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تدريب السمع وتأصيل الهوية الوطنية   بعض بنود مقرردور األغنية الوطنية في تحسين 
 لطالب التربية الموسيقية

 د/والء يسري الطاهر*

     ((Research Introductionمقدمة البحث:

المختلفة مثل )الوطنية القضايا  مناقشة وطرح  في  هاماً  المختلفة دوراً  بأنواعها  األغنية   -تلعب 
تجد األغنية  دية وغيرها( إلى جانب إعالء القيمة الوطنية واإلنتماء وتحديد الهوية الوطنية . حيث  االقتصا

 فيهاماً تحفر لنفسها مكانا كما  ،  الضمير  فيتظل حية  و تتجاوز عصرها،  و   طريقها إلى قلوب الماليين
 ُمشكلة هوية ثقافية محددة. همنفوس

األغ  حددو  قيمة  والموسيقيين  المطربين  الوطنية وأهميتها  كبار  مثل   فينية  كبرى  أفكار  تدعيم 
من سيد  بداية  الموسيقى والغناء  قدمها رواد  خالدة  أعمال  على  التاريخ  يشهد  العربية،  والقومية  الوحدة 

 .اليوم  عبدالوهاب، وحتى هذا درويش مرورا بمحمد

الخاص،  و  مرحلة طابعها  مشاعر    ولكل  بالكلمة واللحن عن  الذين عبروا  أو سعوا فنانوها  المصريين، 
معينة   قيم  الباب  المصريالوجدان    فيلترسيخ  هذا  يجد طريق  السحري، عبر  قلوب   سريعاً   اً الذى  إلى 

 .وتوزيعاً   ولحناً  كلماتالماليين، خاصة إذا تمت صناعة األغنية بذكاء  

كمصدر قوي إلنماء الشعور العربي فتنبه لذلك المتابعون للتطورات  و الوطنية  األغنية   ظهرت 
المنطقة  يحدث في  ما  األغنية وبين  بين  يربطون  الذي جعلهم  الحد  إلى  األوسط  الشرق  السياسية في 
العربية، ومن ذلك ما ذكرته إحدى الصحف األمريكية أن صوت أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب كان من 

 .أخطر أسلحة ثورة يوليو

 
الصولفيج و  * الوادي.مدرس  النوعية بجامعة جنوب  التربية  التربية الموسيقية بكلية  الحركي واإلرتجال بقسم   اإليقاع 
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كانت    المصرية  الوطنية  األغنية  القلب  -وما زالت  –إن  الواعي، والقوة الن هي  ابض، والعقل 
المعنوية الهائلة، لكل الشعوب العربية والقوة الناعمة كقوة األسلحة ، ولمصر دورها القيادي والريادي الذي 
لم ينقطع أبدا حتى في الفترات التي آلت فيها الزعامة الشكلية إلى غيرها؛ حيث ساعدت األغنية الوطنية  

اإلنساني والثق البنيان  تماسك  العربية رغم ما يحيط بها من أخطار وتحديات ومزاعم على  للشعوب  افي 
منها على حدة، حتى يسهل التفريق بينهم، وكانت مصر من أولى  كل  بينها، وإقصاء  للتفريق  عقائدية 

 .األمم المطالبة باالستقالل ومناهضة االحتالل على مدار تاريخها الطويل

بو  ارتباًطا وثيًقا  الوطنية  األغنية  تطور ترتبط  الشكل  بهذا  الوطن والقومية. وهى  مفهوم  ظهور 
التعليم واألغنية والموسيقى  يلعب  قومية  مخيالت  الوطنية وضرورة صنع  الدولة  بتكوين  يرتبط  حديث 

 (1).الشعبيالوجدان  فيواألدب أهم عوامل ترسيخها  

أي بلد لتزيد   موروث ثقافي يتبادر الى الذهن مع كل مناسبة تمر بهاألغنية الوطنية  اكما تعد  
تأريخاً  الوطنية  األغنية  تعد  كما  أدائها،  وطريقة  وموسيقاها  القوية  بكلماتها  األوطان  حب  مشاعر  من 

البالد وتؤثر وتتأثر بكافة المتغيرات ا بها  مرت  التي  السياسية  هم بقدر كبير في لموجودة وتسلألحداث 
 السياسية.تعبئة الشعور الوطني والقومي في جميع المتغيرات واألحداث 

م يو  تدريب السمع وهى إحدى بنود مادة الصولفيج بحاسة السمع والتي بدورها تعتبر   قرررتبط 
ركناً أساسياً للبناء الفني السليم لدارسي الموسيقى على اختالف تخصصاتهم ،فهي تختص بالتعرف على 

لفكر الموسيقي الذي يستخدم  أبجديات اللغة الموسيقية من حيث مكوناتها وقواعدها أي أنها ترتبط بتنظيم ا
وتقوم مادة تدريب السمع بتنمية المهارات السمعية للدارس  مفردات اللغة الموسيقية بشكل منطقي سليم ،

لكي يستوعب المفاهيم اإليقاعية وما يرتبط بها من ميزان ونبر وسرعة وكذا المفاهيم اللحنية وما يرتبط 
ل فوري فضالً عن المفاهيم الهارمونية والمتمثلة في المسافات بها من قراءة وغناء للتدوين الموسيقى بشك 

 اللحنية الهارمونية والتالفات الثالثية والرباعية والقفالت وكذا االنتقاالت اللحنية .

 

للنشر، القاهرة،   (1) ، دار نهضة مصر  والسياسة في تاريخ مصر  الغناء  فراج  :   .25، ص 2016ياسمين 
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وتعد مادة الصولفيج وتدريب السمع الموسيقى عامالً أساسياً في إعداد وتعليم أي موسيقى مؤلف 
تنمية اإلحساس باإليقاع واللحن الموسيقي من حيث تحليله وتفسيره ، عازف ، متذوق وذلك من خالل  

 وأدائه مع إتقان الغناء.

الموسيقي   التكوين  فهم  على  تعمل  والعبارا   Formكما  الجمل  على  والقفالت بالتعرف  ت 
 (1)الموسيقية.

بال  دوتع  تجعله ملماً  للدارس والتي  الموسيقية  الثقافة  المسئولة عن  السمع  تدريب  نواحي الموسيقية مادة 
النغمات المختلفة   بين  اللحنية  للعالقات  الدارس  إدراك  تتطلب  فهي  والهارمونية(  واللحنية  )اإليقاعية 

السمعية  القدرة  بتنمية  أيضاً  وتقوم   ، المختلفة  واألزمنة  الموسيقية  الوحدات  بين  اإليقاعية  والعالقات 
ة ،وأيضاً تقوم بتنمية اإلبتكار اللحني واإليقاعي فهي  والكتابة الموسيقي  والبصرية من خالل الغناء والقراءة

   (2)منظومة موسيقية متكاملة ، وهي جوهر الفكر الموسيقي.

 عزفعليها دراسة كثير من المواد األخرى مثل   يرتكز التي األساسية الركيزة الصولفيجتبر  يع  و
 .(616،  2007،آمال أحمد مختار)وتحليل كل من الموسيقى العالمية والعربية اآلالت

الدراسات السابقة مثل دراسة   بعض  له  أشارت  ما  نسرين ، ودراسة    (2010منال فراج )وهذا 
  .   (2013وائل حنا )، ودراسة   (2013ودراسة سماح محمد )،   (2010أمين )

ومفهوم الوطنية له تأثيره القوي في توجيه األفراد وأنماط سلوكهم ،وتعديل المفاهيم المغلوطة لدى 
 (3)ديهم يعمل على تعميق الحس الوطني.ض من خالل بناء فكري سليم لالبع 

 

الموسيقى ال  (1) السمع وقواعد  القاهرة، سعاد علي حسنين: تربية  األول، الطبعة السادسة،  الجزء   .5م، ص 1998غربية، 
العالي للفنون الموسي  (2) بالمعهد  للمعيدين  لتيسير عملية التدريس  الغربي للمبتدئين  الصولفيج  لتدريس منهج  مقترح  قية  نوال محمد: تسلسل تربوي 

العالي ل والفنون، المعهد  الفنية  في التربية  الكويت، مجلة بحوث  الكويت،   بدولة   .103، ص  2008لفنون الموسيقية ، 
غير منشورة، جامعة    (3) الشخصية، رسالة ماجستير  سماتهم  مرحلة التعليم األساسي وعالقتها ببعض  الهوية القومية لدى تالميذ  شتات ،ابتسام: 

 .2004عين شمس، القاهرة، مصر،
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تأثر في   أنها  الجامعيين حيث  الطلبة  كبير على  بشكل  يأثر  الوطنية  الهوية  تأصيل  أن  كما 
وإتجاهاتهم لتعزيز إنتمائهم الوطني وذلك لدعم دورهم في الحفاظ على تأصيل   سلوكهم وتشكيل قناعاتهم

 الل ممارستهم وسلوكهم الصحيح بحب الوطن والحفاظ عليه والدفاع عنه.الهوية الوطنية من خ

، ودراسة (  2012سعيد عبد الفضيل)  دراسة  مثل  السابقة  الدراسات  بعض  له  أشارت  ما  وهذا
  (.  2017نجالء مسعود )، ودراسة  (  2015محمد ربيع علي )

 (: (Research problem مشكلة البحث

هيئ كعضو  الباحثة  عمل  خالل  مقرر  من  بتدريس  قائم  تدريس  السمعة  ومن خالل     تدريب 
اإلحتكاك المباشر بالطالب في السكاشن الحظت الباحثة ضعف في مستوى بعض الطالب في بعض 
بنود مقرر تدريب السمع وهذا ما أكدته نتائج الطالب الخاصة بالدراسة اإلستطالعية حيث جاءت النتائج  

 :كالتالي

السال الطالب في غناء  مستوى ،    %50، مستوى الطالب في غناء التآلفات    %45لم :مستوى 
 .%55الطالب في غناء بعض المسافات المصرفة : 

الدراسات من  العديد  أشارت  لدى   ولقد  التحصيل  لزيادة  متنوعة  وأساليب  طرق  إستخدام  على 
مثل دراسة    ، (  2012)  اسامة ابراهيم الليثي  نورا،    (2010)  الخالق  عبد  أحمد  سعيد  أحمدالطالب 

العابدين نظمي البحث في الضعف لدى بعض طالب   (.2015)  إيمان محمد زين  مشكلة  تتحدد  لذا 
 في بعض بنود مقرر تدريب السمع.  الفرقة الثانية

أراد م بعض  تدريس    الباحثة  تلذا  السمع  قرربنود  إنتباه دارس  تدريب  تجذب  التربية   بطريقة 
ستخدام أغاني سبق أن إستمع إليها بشكل متكرر  إعن طريق    لهذه البنود مهدف تحسين أدائه ب  الموسيقية

 وهي األغاني الوطنية.  ليسهل عليه استخدامها في تحسين أدائه في بنود مادة تدريب السمع
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 (Research Questions ): البحث  أسئلة

 : يلي كما األسئلة  تحديد تم  البحث لمشكلة  السابق العرض  خالل ومن

تدريب  قرربنود م بعض في  (في تحسين مستوى أداء الطالب )عينة البحث ةدور األغنية الوطنيما  -1
 ؟السمع

   ؟تأصيل الهوية الوطنية للطالب دارسي التربية الموسيقية في  دور األغنية الوطنيةما  -2

بنودما  -3 التربية مقرر    بعض  بقسم  الثانية  الفرقة  طالب  لدى  تحسينها  يجب  التي  السمع  تدريب 
 ؟التربية النوعية بجامعة جنوب الواديالموسيقية بكلية  

 Research Objectives )  ):أهداف البحث

ل-1  الوطنية  األغنية  دور  أهمية  على  أداء  الكشف  مسـتوى  التربية تحسـين  دارسي  الطالب 
، مما يســاعد األغاني الوطنية وذلك مــن خالل اســتخدام تدريب السمع   قرربنود م بعض  في    الموسيقية  

م  رفع  السمع اهم  سـتو على  ، وتنمية  باإلضافة  والقرائي،   ، واإلمالئي   ، والغنائي  اإليقاعي،  األداء  في 
 0مالداخلي لديه 

  الباحثة من خالل التدريس باستخدام طريقة  تدريب السمع  قرربنود م بعض  إثراء  التعرف على كيفية   -2
استخدامها في تحسين أدائه في سبق أن إستمع إليها بشكل متكرر ليسهل عليه    وهي اإلعتماد على أغاني

 تدريب السمع وهي األغاني الوطنية. قرربنود م بعض  

 :(Research Importance )أهمية البحث 

 :  التالي في  تتلخص  اعتبارات عدة من الحالي  البحث  أهمية  تنبع      
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 مجال في ة  خريج قسم التربية الموسيقي مدى تحسن مستوىتكمن أهمية هذا البحث في   بالنسبة للطالب:-
السمعمادة  ل  تدريسه ســواء أكان في   –  الباحثةبعد دراستها بأسلوب مشوق من خالل طريقة    -  تدريب 

 .المدارس ، أو الكليات والمـعاهد األكاديمية المتخصــصــة

التدريس:  - هيئة  مدى تيسير تدريسه  لبنود مادة تدريب   في  البحث  هذا  أهمية  تكمن  بالنسبة لعضو 
، ويمك  إستخدام طريقةالسمع   األكاديمية  والمـعاهد  في الكلياتالباحثة في تسهيل تدريس مواد أخري    ن 
 .المتخصــصــة

البحث  : (Research Null Hypotheses )فروض 

 : في ضوء أهداف وأسئلة البحث وضعت الفروض التالية

 الضابطةلمجموعة او  التجريبية المجموعة درجات اتمتوسط بين إحصائية لةذات دال فروق توجد  ال  -1
من درجات  القياس  في كل  الشفوية والتحريرية( السمع  تدريب  مقرر  بنود  بعضإختبار    القبلي على   (

 ودرجات مقياس تأصيل الهوية.

بـــار ختعلى درجات إ  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذاتفروق    توجد-2
الهوية في القياسين القبلي    تأصيل مقياس  حريري( ودرجات) الشفوي والت  بعض بنود مقرر تدريب السمع

 . والبعدي

 الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  -3
 الهوية   تأصيل مقياس  ودرجات(  والتحريري  الشفوي)   السمع  تدريب مقرر  بنود  بعض إختبـــار  درجات على
 .البعدي  القياس في

 الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  -4 
 الهوية   تأصيل مقياس  ودرجات(  والتحريري  الشفوي)   السمع  تدريب مقرر  بنود  بعض إختبـــار  درجات على
 القياسين البعدي والتتبعي. في
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  (Research Limitations )البحث :  محددات

 البحث الحالي على بعض المحددات التالية:  إقتصر 

 -بكلية التربية النوعية–الفرقة الثانية قسم التربية الموسيقية    طالب  مجموعة من  -:  محدد بشري   -1
 جامعة جنوب الوادي.

المعد    -:  مكاني  محدد  -2 البرنامج  تطبيق  طالبتم  من  مجموعة   التربية  قسم  الثانية  الفرقة  على 
( 30الوادي ويبلغ عدد الطالب في المجموعة التجريبية )  جنوب  جامعة  -النوعية  لتربيةا  بكلية–  الموسيقية

 ( طالب وطالبة .30المجموعة الضابطة ) في  الطالب  طالب وطالبة ، وعدد

المعد في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي    -:محدد زماني  -3 البرنامج  في   2018/2019طبق 
 بواقع جلسة أسبوعياً.  7/4/2019إلى    1/3/2019الفترة من 

 (Research Methodology) منهج البحث :

  يتم  حيث   تجريبيه  ومجموعه ضابطة مجموعة المجموعتين ذو"  التجريبي المنهج  البحث هذا  يتبع     
 للمتغيرات المعيارية وانحرافاتها والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطات اساس على  االختيار
   (1).المستقل  المتغير عدا  ما  التابع لمتغيرا في  المؤثرة

وأكفئها في التوصل إلى نتائج دقيقة يوثق بها وذلك تجريبي من أفضل مناهج البحث  هج المنالو 
 لألسباب اآلتية :

إنه يسمح بتكرار التجربة تحت شروط واحدة مما يتيح جمع المالحظات والبيانات عن طريق باحث   -1
 التحقق من ثبات النتائج وصدقها .   للباحثة  واحد أو أكثر . وهذا يحقق

 

التربية  (1) البحث في  كاظم: مناهج  الحميد ، أحمد خيري  النهضة العربية،    جابر عبد   .205ص  ،  1989وعلم النفس، دار 
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وهو)المتغير التجريبي أو   -2 معيناً  متغيراً  منظم  نحو  التغيير عن قصد وعلى  التجريبي  المنهج  يتيح 
)المتغير التابع( مع ضبط جميع المتغيرات  آخر  متغيراً  المتغير على  هذا  تأثير  مدى  لرؤية  المستقل( 

 (2)األثر النسبي للمتغيرات.األخرى ، وهذا يساعد على تقدير  

 -: (Sample Research )ثانيًا : عينة البحث 

من  طالب وطالبه  60وتتكون العينة من  ( Purposeful Method ) عينة مقصودة أو عمدية
جامعة جنوب الوادي .خالل العام   –الفرقة الثانية  بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية    البط

إلى)  2019/  2018الدراسي   تقسيمهم  يتم  أن  )30على   ، التجريبية  للمجموعة  للمجموعة 30(   )
 الضابطة.

 -: ثالثًا : أدوات البحث 

 إستخدم البحث الحالي األدوات التالية: 

 جامعة –كلية التربية النوعية  -قسم التربية الموسيقية ب ةثانيالفرقة ال  تدريب السمع  قررم   توصيف -1
 .جنوب الوادي

 . اس الهوية الوطنيةمقي -2

من  ةثانيبإعداده وتطبيقه على طالب الفرقة ال الباحثةقوم تار التحصيلي )القبلي / البعدي( و االختب -3
، بهدف قياس مستوى أداء الطالب  جنوب الواديجامعة  -قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية 

 .  الباحثةيقة  قبل وبعد تطبيق طر  -  تدريب السمعقرر بنود م بعض  ل

 :(  Research Proceduresإجراءات البحث: )

 (Research Technical Terms )مصطلحات البحث:
 

إدارية    (2) العلمي ، تطبيقات  البحث  وائل للنشر، عمانواقتصاديةعبيدات ذوقان وآخرون: مناهج  دار   .290، ص  1998،  ، 
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   (Native Song)  األغنية الوطنية:

منظومه شعرية ُتٍحس على موضوع معين وتلحن بطابع المارش وتشبهه من حيث الجمل   هي
أو رباعي. ثنائي  ميزانها  التامة ويكون  أغ  الموسيقية  نظام شعري أو زجلي يحمل طابعاً وهي  نية ذات 

 التراث الخالد الذي يعبر بصدق عن وهي    حماسياً إلثارة الروح القومية واإلنتماء والتضحية إلبناء الوطن.
آمال الشعوب في الحرية وهي السبيل الوحيد لنشر الشعر على أوسع نطاق وإلى جذب أسماع الشعب 

سان المصري وتمس عقله وقلبه وتمثل له قوه دفع لنضاله اليومي إليه وهي األغنية التي تعبر عن اإلن
 (1)اإلجتماعي واإلقتصادي والسياسي.

 (:  Ear Trainingتدريب السمع : )
هو تربية وتنمية االستيعاب الموسيقي بكل أبعاده ، وقد فسرت األستاذة " مونيكا كويست روب دريسلر " 

" أن هذا الفرع من العلوم الموسيقية هو في الحقيقة لب  Die Gehorbildungفي كتابها " تربية السمع  
    Das Kernfach musikalischre Erziehung"(1)تخصص التربية الموسيقية "

 (dentityI ationalN  )الهوية الوطنية:
 مع وتتطور تتراكم ما، مجتمع بها ويتميز يتمتع  التي  المشتركة  والقواسم  الخصوصيات  من  مجموعة  هي

 (2).والتقاليد العادات  مثل اآلخرين لدى بها  يعرفون  الذين األفراد، لدى  الوقت مرور
د وطن ا_هي أيضا "مجموعة السمات الثقافية والتاريخية والعرقية، التي تعتبر نقطة مشتركة بين جميع أفر 

  (3).واحد 

 

القاهرة ، مصر  (1) المجلس األعلى للثقافة،  التحوالت،  الوطنية البدايات  األغنية  الحميد:   .154، ص  2016  ،ناهد عبد 
 مدخل. ص  سابق،  مرجع  الغربية، الموسيقى  وقواعد السمع  تربية:  حسنين علي  سعاد  (1)
  اإلنسانية العلوم جيل  مجلة  العربية،  للمجتمعات حالة  دراسة  ،  الوطنية  للهوية واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  طمس:  ريطاب الدين  عز  (2)

 .  222  ص ،2016  ائر،،الجز  20  العدد  العلمي، البحث  جيل  مركز  ،  واالجتماعية
 ،  المجتمع  وقضايا  التربية في  السراج مجلة  ، والمتوقع الواقع  بين  الجديدة  الميديا  ظل  في الوطنية لهوية:  رهانات رزاق  عصام طلحة،  مسعودة  (3)

 .72  ص  ،2017الجزائر،  ، جوان الثاني،  العدد
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، ومستقبالً  وحاضراً  ماضياً  الشعب  بتفاصيل حياة  ترتبط  إجتماعية وأخالقية  منظومة  تقوم على   وهي 
إستحضار جوهر وجودة وإستقراء أسباب بقائه ، حفاظاً على هذا الوجود من تحديات التشتت والتفكك ، 

 (4)من خالل تعزيزه بمقومات اإلنتماء والمواطنة والعمل والمبادرة المنتجة.

 :    تأصيل الهوية الوطنية
ل تحويل حب الوطن من كلمات ومن خالأن نتقن ما نقوم به من أعمال في سبيل رفعة الوطن وتقدمه 

  (5).وال بد أن ينبع من تأصيل ثقافي وفكري ينبع من داخل األفرادنرددها إلى واقع نعيشه  
 الهوية  تأصيل  في  منازع  بال  األقوى  الدور  يلعب  الدين  إن  والفلسفة،  االجتماع  علماء  ويقول
 لكل  االنتماء  النفس  على  تضفى التي  يةوالنوع  العددية السعة من  رحب  عالم  إلى ويأخذه منا الوطنية للمرء

 .الهوية  صراعات في  يقع ال  حتى إنساناً   كونه من  واإلنسانية الكون
 .واالنتماء  الهوية  لتشكيل  المؤثرة العوامل  هي" العرف" المجتمعية  القيم ومنظومة والدين فاللغة

 الجانب النظري :
واس وهما تجسيد لواقع الحياه في صياغة تعتبر الموسيقى والغناء من أهم الفنون تأثيراً في الح 

 لحنية عذبة وكلمات هادفة ، وهما إنعكاس صادق وحي لما تواجهه البالد من أحداث .
ايات القرن العشرين باألحداث والمناسبات السياسية دوفي مصر إرتبطت الموسيقى والغناء منذ ب 

حركة الوطنية كما ساهمت بدور كبير التي ساعدت على إثارة قوى الشعب وحماسه وتشجيع الوالوطنية  
ما  كل  تعكس  مرآه  الوطني  الغناء  أن  فيه  . ومما ال شك  مختلفة  المناسبات  من  بالعديد  اإلحتفال  في 
يتعرض له المجتمع من أحداث ومرت مصر في تاريخها الحديث بأحداث عصيبة وكان الغناء الوطني 

  (1)ن عالقة اإلنسان بالوطن الذي ينتمي إليه.مواكباً لها متفاعالً معها والغناء الوطني تعبير ع
ظهر عدد من رواد  حيث في عالمنا العربي من بدايات القرن العشرين  وظهرت األغنية الوطنية

األغاني الذين خاطبوا الجماهير وهي تحت نير االحتالل مثل أغاني سيد درويش في مصر الذي غنى 
العام   مصري  1919في  يا  قوم   كمطربين  أنفسهم  يقدموا  لم  الذين  المطربين  من  رالكثيوظهر    أغنية 

 

  ص ،2014  ،اإلمارات،  دبي والبحوث،  للدراسات  المزماة  مركز  ،  األولى  ةالطبع ،  متوحد  البيت:  محمد عادل  ،  محمد  جاد.  د  صالح، هللا  عبد  (4)
17. 

 .2015  ص  ،2015  األردن،  عمان،  األكاديمي،  الكتاب  مركز  العربية، اللغة  في األساسية  المهارات:  المجيد  عبد  إياد  (5)
التحوالت،    (1) الوطنية البدايات  األغنية  الحميد:   .155-154  ص مرجع سابق،ناهد عبد 
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 النقطة  هذه  عن  حافظ  الحليم  عبد  الراحل  المصري  المطرب  مثل  وطنية،  أغاني  لغناء  تحمسوا  وطنيين
 يوليو ثورة منذ تألقت  مصر  في  الوطنية  األغنية  أن:  األبنودي  الرحمن  عبد  الكبير  الشاعر  يؤكد  بالذات
  الراحل  وكان  والستينات،  الخمسينات  فترة في الساحة  على تواجدوا الذين  نينالفنا  جميع  تقريبا فيها واشترك

  يقول  ابنك  و النهار موال  منهما  وطنية  أغنية 15  نحو حينها وقدم  الفنانين،  هؤالء  أبرز حافظ  الحليم عبد
 (2).وبترابها  بسماها أحلف و  سينا يا  الخير  وصباح النهار  لي  هات  بطل يا لك

كتب بعناية كي تتناغم مع صوت اإلنسان وترافقها اآلالت الموسيقية ويمكن  كلمات ت:  واألغنية
أن يغنيها مغني واحد أو ثنائي أو ثالثي أو أكثر وتنقسم األغنية إلى أغاني شعبية أو فلكلورية أو دينية 

 (3).أو وطنية  

يرات  مرت بها مصر وأثرت وتأثرت بالمتغ   التيلسياسية  اتأريخ لألحداث   :األغنية الوطنية
جميع   في والقومي  الوطنيتعبئة الشعور   فيالسياسية واالجتماعية وكانت وال زالت لها دور كبير  

منذ بدايات لقرن العشرين وحتى نهايته   المصريالمتغيرات واألحداث السياسية واستطاعت تجسيد الواقع  
أحداث ومتغيرات   صياغة لحنية عذبة وكلمات هادفة وهما انعكاس صادق لما واجهته البالد من في

 (1). سياسية
وتصاغ األغاني الوطنية من كلمات سهلة تلحن تلحيناً بسيطاً لكي يسهل للعامة التغني بها  

هناك فارقاً كبيراً بين األغاني السياسية  و بمجرد سماعها والغرض منها بث حب الوطن والسمو بالخلق  
ال يمكن مقارنة ما  و ى الكلمة واللحن والتوزيع.  الحديثة، واألغاني التي كانت تقدم في السابق، على مستو 

كتبه الشاعر أحمد رامي مثالً بمن يكتبون اآلن. وترجع ذلك إلى تدهور مستوى التعليم في مصر، الذي 
نتج عنه فقر كبير في الثقافة والوعي، فنوعية األغاني الموجودة حالياً، هي مجرد رد فعل وناتج طبيعي  

 (2)فني، وتراجع التذوق الفني.لحالة التردي الثقافي وال

 
 

 

اللبنانية:  سعيد توفيق  (2) المصرية  الفن وعالمه، الدار   .116، ص  2017،عالميه 
العلمي، القاهرة ، مصر  (3) أطلس للنشر واإلنتاج  األدبية ، دار  الكتابة  فنيات   .  185  ص ،2017،سيد غيث: 
 .235ص سابق،  مرجع  التحوالت،  البدايات الوطنية  األغنية:  الحميد  عبد  ناهد  (1)
 .25  ص  سابق، مرجع  ،  مصر  تاريخ  في والسياسة  الغناء:   فراج  نياسمي(   (2)
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 أنواع الغناء الوطني:
 األغنية العاطفية القومية.-1
 األناشيد الوطنية .-2
 الملحمة البطولية.-3
 األوبريت الوطني.-4
 األغنية اإلحتجاجية.-5

 :الوطنية األغنية  مقومات
 .ويتذوقها  الشعب  عامة يفهمها حتى األلفاظ  ساللسة-1
 .وحفظها  ترديدها  ليسه  حتى  اللحن  بساطة-2
 .ويسر  بسهولة  تنتشر  أن يمكن حتى  اللحن  إستيعاب فيها  يسهل  بحيث الموسيقى  توزيع-3
 .الوطنية  األغنية مقومات  أهم من والحق  الصدق -4

 :الوطنية  األغنية أهداف
 التعبير الصادق عن األحداث الوطنية أو السياسية.-1
 عوب.تنمية العالقات اإلنسانية والروابط بين الش-2
 الحث على اإلنتماء إلى الوطن سواء في أوقات الشدة أو في أوقات الفرح.-3
 (3)حب الوطن والتغني بأمجاده.-4

الهامد والضرورية إلكساب الدارس المواد  من  السمع  الصولفيج وتدريب  مادة   هاراتمدن الم   العديد  َتعد 
المؤثرة بشكل كبير في باقي المواد الموسيقية    وادالم ن م   أيضاً  ها أن  ، كمايقيالموس  لبناءة لالزم ية األساسا

 األخرى. 
       في نهاية القرن التاسع عشر كان أول من كتب عن هذا الفرع من الموسيقى هو شين و 
(Dr.F.G shinn والذي قدمت كتاباته في مجله خاصة بالجمعية المتحدة للموسيقيين ويعتبر ما كتبه  )

المهمة األولى  العالمات  من  التي يحتاجها دارسي التربية الموسيقية عن تدريب السمع وقد تأكد   "شين" 

 

 169ص سابق،  مرجع  التحوالت،  البدايات الوطنية  األغنية:  الحميد  عبد  ناهد  (3)
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الخاص  السنوي  المؤتمر  في  "شين"  قدمها  ورقه  طريق  عن  بالفعل  السمع  تدريب  مصطلح  إستخدام 
 بالجمعية المتحدة للموسيقيين  

 :ولقد صدرت تعريفات متعددة لتدريب السمع ومنها
ري في دراسة الموسيقى وفيه تتدرب األذن على ربط وتسجيل أنه تنمية عالية لإلحساس واإلدراك الضرو 

 كل ما تسمعه بدقة عالية ويشكل دور كبير في أساسيات التعلم الموسيقي.
تجاه تحسين وتنمية العناصر المختلفة للموسيقى   بسعيكما إنه فرع من فروع التعليم الموسيقي   

سواء كانت لحنية أو هارمونية وكذلك اإلحساس   وأهمها الزمن والعالمات اإليقاعية ، وعالقات النغمات
  بالمقامات والتحويالت .

 أهداف تدريب السمع:
الموسيقي-1 باألداء  واإلرتقاء  الموسيقية  القدرة  والغناء   تنمية  اإلستماع  وهي  األساسية  المهارات  في 

 والقراءة والتدوين واإلمالء .
من ناحية الحدة والغلظ والتعرف على شدة الصوت    تنمية التذكر السمعي والقدرة على تمييز األصوات-2

 (1)في الشدة والخفوت وإدراك الدرجة الصوتية والزمن واإليقاع.من حيث التدرج  
 أنواع السمع ثالث :

 السمع المطلق .  - 1
 .  النسبيالسمع   -2
 .الداخليالسمع   -3

 (( Audition Absolute السمع المطلق:-1
صوتية  درجات بأيبمفردها دون أن تكون مرتبطة    أيبطريقة بحته    هو ربط للدرجة الصوتية باسمها 

تعزف بسرعة شديدة عند سماعها داخل أى لحن الصوتية  فالدرجات   ، معرفتها  تساعد فى  على   أخرى 
 (  Relative. ) العكس عند ربط هذه الدرجات الصوتية داخليا بأصوات أخرى

 

  لموسيقيةا للفنون العالي  بالمعهد  للمعيدين  التدريس  عملية  لتيسير  للمبتدئين الغربي الصولفيج  منهج  لتدريس  مقترح  تربوي تسلسل:  محمد نوال(   (1)
 .11  ص والفنون،  الفنية  التربية في  بحوث  مجلة الكويت،  بدولة
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 دارسي أو   الموسيقيينأن يمتلكها   الضروريوليس من  اداألفر وحاسة السمع المطلق هذه يملكها القليل من 
 الموسيقى ، إنما بالتدريب والصبر يمكن الحصول عليها ولكن بدرجة محدودة .

 (Laudition Relative)    النسبيالسمع    -2
 التيعتبر أحد األسس  يالموسيقى و  دارسيعند أغلب الموسيقيين أو   طبيعيبشكل    النسبييتوفر السمع  

من السمع المطلق    ويعتبر أكثر تعقيدا  La Musicaliteبها الموسيقى عموما ) موسيقى الفرد( تتميز  
 .  Quantitativeونسبة الكيف أو وذلك لوجود شقين للتناسب وهما نسبة الكم  

 :(  Inner Hearing)الداخليالسمع  -2
،، ويعطى السمع    لداخلياهو رنين األصوات الموسيقية الذى يتخيل الفرد سماعها ، فيطلق عليه السمع  

 الداخليوبراعته فى التأليف .فالسمع  الشخصيالمؤلف  الموسيقى إمكانية التعبير عن طابعه  الداخلي
 (1).يعمل على تقوية الذاكرة الموسيقية  

 أنواع  الصولفيج:
 تتعدد أنواع الصولفيج و تنقسم الى :

 الصولفيج اإليقاعي . -
 الصولفيج القرائي . -
 ج اللحني .الصولفي -
 الصولفيج الهارموني. -

 الصولفيج اإليقاعي :-1
 النبر وتنظيم والقصر الطول حيث من وينظمها للموسيقى الزمني بالشق يتصل ما  يعني  اإليقاع

  تجميع  إلى  التنظيم هذا  ويؤدي  وسكتات  وميزان  سرعة من  فيها بما  اإليقاعية  والعالمات  الموسيقية والوحدة
 (1).وعصر  طابع لكل  تبعاً   الموسيقي  التأليف مبادئ  أساس على  اتتكوين في العناصر هذه

 

 

  العدد  التربية،  كلية  ،مجلة  منشور  بحث  العربي،  الصولفيج  تدريس فى  الداخلي  السمع  من  االستفادة:  جمعه السيد  محمد  رانيا  (1)
 .300  ص ،  2013،بورسعيد  جامعة  عشر،  الثالث

 .153  ص   ،2003القاهرة،  العلمية،  الثقافة دار  الموسيقية،  التربية  في  التدريس  يجياتواسترات  االبداع:  خليل  حسين  آمال  (1)
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   :الغنائي  الصولفيج-2
 األصوات دراسة على التعرف على يعتمد فهو الموسيقى، تعلم في يرغب من  لكل  أساسية  دراسة

 الصولفائي  الغناء  طريق  عن  البعض  لبعضها  بالنسبة  غلظها  أو  إرتفاعها  درجة  حيث  من  الموسيقية
 أو لحنيين خطين أو  واحد  لحني  خط  من  كانت  سواء  التحريري  أو  الشفوي  الموسيقي  اإلمالء  أو  الفوري
 التعبير  به  ويقصد  ،  السمع  وتدريب  الصولفيج  لمادة  الهامة  الفروع  أحد  الغنائي  الصولفيج  ويعتبر  أكثر
 والسلم درجةال حيث من بها واإلحساس تخيلها مع فوري بشكل الصولفائي بالغناء  الصوتية  الدرجات  عن

 (2).  والطابع
 :القرائي الصولفيج-3

 (3).  والميزان لإليقاع تبعاً   المختلفة  المفاتيح في  الموسيقي  التدوين  قرأه على القدرة  هو 

  :الهارموني الصولفيج-4
 أو   بولوفوني شكل في  سواء األصوات تعدد على  مبنية لأللحان  والتدوين واألداء  التعرف به  يقصد

 ألكثر صوتي  بناء  في ويؤدي  اللحني  للصولفيج األولي  التدريب لمرحلة  الحقة مرحلة يف  ويدرس  هارموني
 من  الدرجات  أعلى  إلى  تدريباته  وتحتاج  الموسيقي الفكر  يثير وهو موسيقي إمالء  شكل في أو  صوت من

   (4).والعقلية والسمعية  الموسيقية  الطالب  قدرات
الخاطئة وه الشائعة  المفاهيم  من  العديد  أن الهوية هي التراث وهذا مفهوم خاطئ  هناك  ألن ي 

وخاصًة الذي يبقى منه ويصبح قادراً على التواصل في الحاضر فالهوية تكمن التراث أحد عناصر الهوية 
مجمل  هي  فالهوية  هذا  المستقبل وعلى  في  أيضاً  بل وتكمن  والحاضر  معنا  يبقى  الذي  الماضي  في 

   السمات التي تشكل مالمح وجود ما .

 

 .11 ص  ،2005  القاهرة، العربي،  الفكر  دار  ،  دالكروز نهج على الصولفيج  في الشامل:  سليم  سعيد، عائشة  فهمي، أمين،  أميمة  (2)
 .154  ص  ،2003القاهرة، العلمية،  الثقافة  دار  موسيقية،ال التربية  في  التدريس  واستراتيجيات  االبداع: خليل  حسين آمال  (3)
  القاهرة،  المصرية، األنجلو  مكتبة  تدريسه، وطرق السمع  وتدريب الصولفيج  في الموسيقي  اإلبداع  تنمية: : نجله  إبراهيم  العزيز  عبد  سعاد  (4)

 .11 ص  ،2005



 

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

1129 

 تمايز  وسيلة  وهي  ومجتمع  وطن  إلى  اإلنسان  إنتماء  مؤشر  أنها  علىالوطنية    الهوية  عرفتو 
 الفكري  والبناء  الجيني  والتركيب  والجنس  االسم  حيث  من  اآلخرين  عن  يختلف  بأنه  خاللها  من  ُيدرك

 (1).والثقافي
 للفرد، مستمر إبداع  عملية هي إنما  يتغير؛ ال  جامًدا  إرثًا أو  ثابتة أو مغلقة والهوية ليست عملية

 من  تيةآلا  سهاماتإل ا  وتقبل صودة،قوم   واعية بصورة القائمة  التنوعات تغذيها  التراثية  بموارده  وللمجتمع
 .إرادته دون  اإلنسان يأخذها  ثقافّية أو وطنية أو  دينّية أو  شخصّية  الهوّية وسواء كانت الخارج

.  ثقافته دينه أو  أو طبعه أو  عينيه لون وأ  وطنه أو  عائلته  أو  إسمه  الوالدة  منذ  يختار أحد ال
  ضرورّية كانت وإن  العالم وهي  بلدان  مختلف في عليها ومتعارف معّينة  طقوس  الهوّية وفق  تعطىوُ 

  بنائها  حيث من  تبدو أنها إال لوطن  وتحديد انتمائه  اآلخرين وعن نفسه  عن اإلنسان  لتعريف  ومهّمة
 أكثر في المجال  في يفسح ال وانفعالي عاطفي  بمخزون مليئة  لشخصّية اإلنسان  والديني والوطني  الثقافي
 (2)اآلخرين. مع سالم أو داخلي سالم  أمام األحيان

 :اآلتي خالل من والتعبير عنها  معرفتها يمكن  الهوية أن  ونجد

 :االجتماعي المكون  -1
 أو  اللون  أو العرق  من المكون البيولوجي المكون عناصر أو والوظيفة والمكانة الطبقة حيث من

 التطبيقية العلوم ومعارف الهوية بين جدلي الربط يمكن أنه يالحظ وبذلك .(النوع)الجنس أو الدم
 .فيزيائيا   البشرة ولون الجسماني البنيوي العرق  وتحديد معملي الدموي العرق  تحديد حيث من والمختبرية،

 األسرة أو العائلة أو القبيلة أو األثنية والعضوية والتبعية اإلنتماء طريق عن الهوية عن التعبير يمكن كما
 .والعائلي األسري الدم بحق الدموي باإلنحدار (بالميالد)المولد أو

 :الثقافي المكون -2
 أو  الملبس أو المشتركة االجتماعية القيم أو والعرف والتقاليد العادات أو اللغة أو الدين حيث من

 والقانون والسلطة للقوة الهيكلي والتنظيم اإلدارة أسلوب نظام أو والشرب األكل طرق  أو اإلنتاج وسائل

 

 .20ص  ،2008لألنترنت،  القبيات موقع:  اخراج  اإللكترونية، الطبعة ،  السالم  وثقافة الهوية:  بطرس  بدوي  فؤاد(   (1)
 .20ص سابق،  مرجع  اإللكترونية، الطبعة  ، السالم  وثقافة الهوية: بطرس  بدوي  فؤاد  (2)



 

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

1130 

 فيها يندرج وكما والرموز الخيالية اتوءوالتهي المعنوية والمعتقدات والخرافات واألساطير والقصص المنظم،
 .المشترك والتاريخ والمصير المصالح وحدة

 :السياسي المكون  -3
 البناء أو والجنسية المواطنة أو الدولة، وشكل الحكم ونظام القومية أو الوطنية الدولة حيث من

 والتنظيمات الحكومة والفرعي الرئيسي السياسي للبناء الموجهة اإليديولوجيا أو فيها والقانوني الدستوري
 األمم من أمة أي هوية أن ذلك من ونستخلص واألهلي المدني المجتمع وتنظيمات كاألحزاب السياسية

 من  غيرها  عن  األمة  هذه حضارة تميز التي العامة السمات من والمشترك والجوهري الثابت القدر هي
 (1)والحضارات.  األمم

 :أال وهي  المميزات من العديدب  تتميز فإنها للهوية،  المكونة العناصر  أهم  توضيح  خالل ومن
 ماجاستد فهي االجتماعي، تعريفها  مع  تتناسب  هوية مجتمع  لكل  بل  فحسب؛ باألفراد  تتعلق ال  الهوية-1

 . األخرى عن المجموعات  ُتميزها و  المجموعة تحدد إنها معا،  واحد  آن في وإقصاء
  عن المعبرة وهي  وخبرات،  تجارب من  به تمر وما وثقافتها األمة  تاريخ يصنعها موروثة  مكتسبة أنها-2

 .أفرادها كل  عليه  يجتمع الذي الرمز أو  الجماعية، ذاتها
  تتراكم  التي  الرقائق من  مجموعة وتكامل  تفاعل  عبر  تتشكل أنها  حيث  وتكامل؛  تفاعل عملية  الهوية -3

  وتغييب  الهوية، التوازن داخل  خلق شأنه من  ما  هو  المكونات  بين والتكامل  التفاعل وهذا الزمن،  عبر
 رد ا األف  أو الجماعة طرف سواء من حولها، العام االتفاق في يسهم الذي األمر والنفي؛  الصراع  أسباب

 .الجماعة  ذهله   المكونين
إلنتظام العام غير المشروط في الحفاظ على مكونات ومكتسبات ومصالح قيم هي ا  والهوية الوطنية:

إطار  في  أخالقي  مبدأ  وفق  ما  دولة  في  نفسها  الجنسية  أفراده  يحمل  مجتمع  ونظم  وتقاليد  وعادات 
متماسك المحلية والدولي  اإللتزام  مجتمعي  الدستور والقوانين  ينص عليه  المبادئ اإلنسانية بما  ة وإحترام 

األفكار والرأي   باإلختالف وتنوع  اإلختالف سيادة ووحدة الوطن وتربية المشتركة والسماح  يمس  لم  إن 
    (2)األجيال على حب الوطن وحبها له هو أمر مسلم به ال يقبل التفاوض وتقديم التنازالت.

 

 .23-22  ص  ،2005الخرطوم،  األزهري،  الزعيم  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة والجنسية، الهوية:  حسين الجليل  عبد الطيب  (1)
 .17  ص ،  سابق مرجع  ،  األولى  الطبعة ،  متوحد  البيت:  محمد عادل  ،  محمد  جاد  .د  صالح، هللا  عبد  (2)



 

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

1131 

  والسياسية  التاريخية  األبعاد  ذات  الخصائص  مجموعة  تعني  الوطنية  الهوية  أن  ذلك من  ونستنج
 مشتركا  قاسما  وتمثل  غيرهم، عن دونا الواحدة الدولة  داخل  الشعب بها يتفرد  التي  والثقافية  واالجتماعية

 .الواحد  الوطن  أفراد لكل

 :الهوية  تأصيل  على تساعد التي العوامل   أهم ومن
 إجماالً   والمالمح واللون  للجسم  العام  رجيالخا الشكل أولهما  شيئين الواحد المجتمع  أبناء  بين يكون  أن-1

 .  الناس  بين  التقارب على يساعد  التشابه  هذا ألن
 األشكال  بين  تطابق هناك  أن  معناه وهذا ، واحدة أو متقاربة واالهتمامات  التفكير  إتجاهات تكون  أن-2

  والمعتقدات فةالثقا من مضموناً  لها أن  بل  خارجية،  مالمح  أو شكل مجرد  ليست والهوية  والعقليات،
 .والقيم

 (1).المختلفة  وطبقاته  المجتمع هذا  أبناء  بين  الطويلة المعايشة-3

 الدراسات السابقة: 

  فقد  الراهن  البحث فكرة  منها  نبعت والتي عليها  اطلعت  التي  السابقة  الدراسات يلي  فيما  الباحثة  تستعرض
  ما  ناحية في موضوعها  ويرتبط  سابقه  ألبحاث  قراءاتها  نتيجة  بحثها موضوع إلى  الباحثة  توصلت
 .األبحاث هذه موضوعات  باختصار  الباحثة  وستعرض  الراهن بحثها  بموضوع

 أواًل دراسات تتعلق باألغنية الوطنية:

 الفترة  في  الوطنية األغنية ألحان صياغة  في حمدي  بليغ  أسلوب بعنوان :)  ألولىالدراسة ا
 ( 2) (العربية  يقيالموس تحليل   في  منه  واالستفادة(   1٩75-1٩٦7) من

 

 ،2013األردن،  عمان،  والتوزيع، للنشر  أمواج  ،(التاريخ وصناعة  العرب)  العربية  الثوابت  فلسفة: الرازق  عبد حسن  (1)
 .62  ص 
  في  منه  واالستفادة(   1975-1967)  من الفترة  في الوطنية األغنية ألحان  صياغة  في  حمدي  بليغ أسلوب:  محمود أحمد  الفضيل  عبد  سعيد  (2)

 .2012 القاهرة،  جامعة  النوعية،  التربية كلية  منشورة،  غير  ماجستير رسالة  العربية،  الموسيقي تحليل
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التعرف على األحداث والمناسبات التي قدم فيها بليغ حمدي ألحانه الوطنية في   دراسةوكانت أهداف ال
(  1975-1967) من  الفترة ( والتعرف على أعمال بليغ حمدي الوطنية في1975-1967الفترة من )

بليغ حمدي في صياغة    وحصرها طبقاً لألحداث والمناسبات التي حدثت فيها، والوصول إلى أسلوب
تحليل  )المنهج الوصفي    دراسةال واستخدمت.(  1975-1967) من  الفترة ألحان األغنية الوطنية في

 .(1975-1967) وكانت عينة الدراسة مجموعة من أعمال بليغ حمدي الوطنية ممثلة للفترة من  توى(حم 

منهج واختلفت في ال  األغاني الوطنيةم استخدافي   ةالحالي دراسةمع ال دراسةال  هتفق هذتو  تعليق الباحثة:
بينما اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي )تحليل محتوى(    ةالسابق  دراسةال  تحيث استخدم  المستخدم

 .التجريبيعلى 

 األطفال  من عينة  بإكساب  وعالقتها  المصورة  الوطنية  األغاني:)   بعنوان  الثانية الدراسة
 ( 1) السياسية(  المفاهيم المصريين

ن هدف الدراسة التعرف على األغاني الوطنية وعالقتها عينة من األطفال المصريين المفاهيم وكا
السياسية من خالل دراسة تحليلية لألغاني الوطنية لألغاني الوطنية المصورة، ثم ميدانية على عينة من 

التحليلي  سنة . وإستخدمت الدراسة منهج المسح اإلعالم بشقيه    15-12األطفال المصريين من سن 
المحور( وعددهم    -والميداني لعينة األغاني الوطنية المصورة المذاعة على القناتين الفضائيتين )المصرية

مفردة. وكانت نتائج الدراسة هي: جاء حب الوطن في مقدمة   400أغنية ، ثم عينة األطفال وعددهم  70
، وجاءت الحرية في المرتبة    %32,7نسبة  المفاهيم المقدمة في األغنية المقدمة بالقنوات عينة الدراسة ب

وتحققت صحة الفرض األول وهو  .  %12,4وجاءت األمل في المرتبة الثالثة بنسبة    %13,7الثانية بنسبة  
إيجابي دال بين كثافة تعرض عينة األطفال لألغاني الوطنية وبين إكسابهم المفاهيم   ارتباطوجود 

اسة خطأ الفرض القائل بأنه توجد فروق ذات دلة إحصائياً  السياسية على مقياس الدراسة ، وبينت الدر 
بين متوسطات درجات األطفال عينة الدراسة على مقياس المفاهيم السياسية المتعلقة باألغاني المصرية  
المصورة لصالح الذكور تبعاً للنوع ، ومن ثم قبول الفرض الصفري وصيغته ال توجد فروق دالة إحصائياً  

 

  منشورة،  غير  دكتوراه ةرسال  السياسية،  المفاهيم  المصريين األطفال من  عينة  بإكساب  وعالقتها  المصورة  الوطنية  األغاني:  جاد علي  ربيع  محمد  (1)
 .2015شمس، عين  جامعة  تربوي، إعالم  تخصص  األطفال،  وثقافة  اإلعالم  قسم  للطفولة،  العليا الدراسات  معهد
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ت األطفال عينة الدراسة على مقياس المفاهيم السياسية المتعلقة باألغاني المصرية  بين متوسطات درجا
 المصورة لصالح الذكور تبعاً للنوع.

استخدام األغاني الوطنية واختلفت في المنهج وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في  تعليق الباحثة:
بينما اعتمد البحث  م بشقيه التحليلي والميداني المسح اإلعالالمستخدم حيث استخدمت الدراسة السابقة  

 الحالي على التجريبي.

أثر األغاني الوطنية في تدريس الدراسات االجتماعية علي  الدراسة الثالثة بعنوان :) 
 ( 1) تنمية بعض المفاهيم السياسية والوعي السياسي لدي تالميذ المرحلة االبتدائية(

غاني الوطنية في تدريس الدارسات االجتماعية وتقصى فاعليتها إلى تقصي أثر األ  الدراسة هوهدف هذ
في تنمية بعض المفاهيم السياسية والوعى السياسي لديهم , واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي  

إلى أنه هناك فروق دال إحصائياً   دراسةوكانت نتائج ال)المجموعة التجريبية / كالضابطة ( .القائم على
( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ المجموعة  0,01عند مستوى )

الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم السياسية ومقياس الوعي السياسي لصالح المجموعة  
 التجريبية.

يضاً في استخدام األغاني الوطنية واتفقت أوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في  تعليق الباحثة:
المنهج المستخدم حيث استخدمت كال الدراستين المنهج التجريبي وإختلفت في الهدف حيث هدفت الدراسة  

تقصي أثر األغاني الوطنية في تدريس الدارسات االجتماعية وتقصى فاعليتها في تنمية   السابقة إلى
لية إلى تحسـين مسـتوى أداء بينما هدفت الدراسة الحا بعض المفاهيم السياسية والوعى السياسي لديهم

 الطالب دارسي التربية الموسيقية  في بنود مادة تدريب السمع.

 

 

  جامعة  بقنا،  التربية كلية  االجتماعية،  الدراسات  تدريس وطرق  مناهج  تخصص  منشورة،  غير  ماجستير رسالة:  أحمد الباقي  عبد  مسعود  نجالء  (1)
 .2017  ،الوادي  جنوب
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 بتدريب السمع:  ثانيًا دراسات تتعلق

 ( 1) التربية النوعية(  فاعلية برنامج تعاوني لتنميه اإلمالء الموسيقي لدى طالب كليات

مالء اإليقاعية واللحنية لدى طالب كليات  هدفت تلك الدراسة إلى إعداد برنامج تعلم تعاوني لتنمية اإل
 التربية النوعية.

واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التجريبي القائم على التصميم شبه التجريبي ذي المجموعتين 
 المتكافئتين

أحداهما التجريبية ، واألخرى الضابطة وكانت العينة من طالب الفرقة الثالثة شعبه تربية موسيقية بكلية  
 البحث كالتالي:طالب وطالبة وكانت نتائج    20ية النوعية باإلسكندرية وكان عددهم الترب

المجموعة التجريبية )عينه البحث(    توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات طالب-1
ومتوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار األمالء اللحنية وااليقاعية  

 ح المجموعة التجريبية.لصال
أظهرت نتائج البحث الحالي صحة فرض البحث حيث تفوقت المجموعة التجريبية على الضابطة  -2

وتميزوا في مواقف التعلم التعاوني بالتآزر فيما بينهم والفهم الواضح للرسائل المتبادلة بين اعضاء 
ي مما أدى الى تحسن أدائهم في الجماعة مما انعكس على مستوى أداء الطالب في الموقف االختبار 

 االمالء االيقاعية واللحنية.
 تعليق الباحثة:

وتحسين بعض بنود مقرر تدريب    استخدام المنهج التجريبيويتفق هذا البحث مع البحث الحالي في 
التعلم التعاوني بينما اعتمد البحث  إستراتيجية  في الوسيلة حيث استخدم البحث السابق   السمع واختلف

 األغاني الوطنية.ي على استخدام الحال

 

  كلية الثاني،  الجزء الثاني، المجلد  مستقبلية،  رؤية الموسيقي  التعليم  ،(الثامن العلمي) األول الدولي المؤتمر  منشور،  بحث حسن،  فراج منال  (1)
 .2010  فبراير 11-9 حلوان،  جامعة  الموسيقية،  التربية
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األمريكية  "    Leo-kreter"ليوكريترفاعلية إستخدام طريقة الدراسة الثانية بعنوان :)
 ( 1) .(لتدريس الصولفيج الغربي لدى طالب كلية التربية النوعيةالحديثة  

 وهدفت هذه الدراسة إلى: 

 .الغربياء بنود الصولفيج  لتحسين أد "Leo Kreter”إعداد جلسات طبقا لطريقة ليوكريتر-1
 .األمريكية لطالب كلية التربية النوعية، وقياس فاعليتها Leo Kreter”ليوكريتر"  تدريس طريقة -2

 :أهمية البحثوكانت  
 .العلميإثراء طرق تدريس الصولفيج بطريقة حديثة تناسب التطور  -1
المنهج   واستخدمت الدراسة  .نوعيةالنهوض بمستوى طالب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية ال -2

طالب الفرقة الثانية بقسم التربية الموسيقية ،  من عينة البحثوكانت   ذو المجموعة الواحدة   التجريبي
 .كلية التربية النوعية ،جامعة عين شمس

 تعليق الباحثة:

ام بأحد بنود  ويتفق هذا البحث مع البحث الحالي في إستخدام المنهج التجريبي كما إتفقت في اإلهتم 
بينما    طريقة ليوكريترتدريب السمع وإختلفت في الوسيلة المستخدمة حيث إستخدم البحث السابق بعض  

 إستخدم البحث الحالي األغاني الوطنية.

 الصولفائيفاعلية برنامج مقترح لتحسين بعض مهارات الغناء  الدراسة الثالثة بعنوان :)
 ( 2) "ى الطالب التربية الموسيقية من خالل بعض اعمال ” فياللوبوسلد
 :هدف البحث إلىو 
جامعة    –لدى طالب الفرقة الثانية بكلية التربية النوعية    الصولفائيالتغلب على صعوبات الغناء  -1

  .اسيوط
 

  موسيقية،  تربية  التربية، ،كلية(  ،إرتجال  حركي  ،إيقاع  صولفيج)ةموسيقي  تربية  تخصص  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة:  أمين أمين  نسرين  (1)
 .2010شمس، عين  جامعة

  النوعية، التربية  ،كلية وارتجال  حركي  وايقاع  صولفيج  تخصص  الموسيقية،  التربية  قسم  منشورة،  غير  دكتوراه رسالة:  صالح  محمد  سماح  (2)
 .2013شمس، عين  جامعة

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A&ItemType=
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A&ItemType=
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A&ItemType=
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لتحسين   Villalobos قياس فاعلية تطبيق البرنامج القائم على نماذج من مقطوعات فياللوبوس -2
  .جامعة اسيوط  –الغناء الصولفائي لدى طالب الفرقة الثانية بكلية التربية النوعية  

 :أهمية البحثوكانت  
تكمن أهمية البحث في أن إتقان أداء احد بنود األبجدية الموسيقية ينعكس أثره على التكوين الموسيقى  

  لسوق العملاألكاديمي للطالب سواء أثناء سنوات دراستهم أو بعد تخرجهم 

  وكانت فروض البحث كالتالي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط   -1
 .للبرنامج  القبلي  الصولفائيدرجات طالب المجموعة الضابطة فى اختبار الغناء 

التجريبية ومتوسط درجات   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعة -2
 .لصالح المجموعة التجريبية البعدي  الصولفائيطالب المجموعة الضابطة فى اختبار الغناء 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية فى اختبار الغناء  -3
 .بعدياللصالح االختبار  البعدي  القبلي  الصولفائي: فروض البحثوكانت  

 تعليق الباحثة:

في اإلهتمام بأحد بنود    اتفقتإستخدام المنهج التجريبي كما   ويتفق هذا البحث مع البحث الحالي في
وإختلفت في الوسيلة المستخدمة حيث إستخدم البحث السابق بعض أعمال فياللوبوس بينما  تدريب السمع  

 م البحث الحالي األغاني الوطنية.دإستخ

  األغاني  بعض  من مستوحاة للمبتدئين غنائي صولفيج  تمريناتبعنوان :)  لرابعةالدراسة ا
 ( 1) (والمصرية  األردنية  الشعبية

 مستوحاة من بعض( والعربي  الغربي) الغنائي  للصولفيج  تقنية  تمرينات  وضع إلى  هدف هذا البحث

 

المجلة  بحث:  يحمد علي شريف  حداد، حنا وائل  (1)  (.279-  1296)، ص1،2013  عدد  ،6  مجلد للفنون،  األردنية منشور، 
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المنهج  األردنية  الشعبية  األغاني اختار  ،(محتوى  تحليل)  الوصفي  والمصرية، وإتبع   عينة  الباحثان  و 
 (منعنع  يا  النعناع  بتاع  ويا  حلوه،  يمامة)  المصريتين  الشعبيتين  األغنيتين:  التالية  النماذج  من  البحث

 توصل هي أن الدراسة نتائج، وكانت (  الروح  خفيف  وأسمر  ِبْرَجاْس،)  األردنيتين  الشعبيتين  األغنيتين،
للصولفيج  عشر  ستة  ابتكار  في  تمثل  والذي  البحث  سؤال  عن  لإلجابة  الباحثان تقنياً   الغنائي  تمرين 
 .الشعبية  األغنيات  بعض من مستوحاة

 الخطوات اإلجرائية للبحث:-

تدريب السمع على الطالب عينة  بعض بنود مقرر قامت الباحثة بالتطبيق القبلي لالختبار التحريري ل-
 البحث وهما المجموعة التجريبية .

امج بإستخدام األغاني الوطنية بينما درست المجموعة الضابطة ثم بدأت الباحثة بتدريس محتوى البرن-
 بالطريقة المتبعة دون التعرض للبرنامج.

على الطالب عينة  السمع تدريببعض بنود مقرر لوفي نهاية التجربة قامت الباحثة بالتطبيق البعدي -
تي اتبعت في التطبيق وقد اتبعت نفس التعليمات ونفس الظروف ال  .  التجريبية  المجموعة  وهماالبحث  

إحصائياً   ومعالجتها  وتجهيزها  النتائج  برصد  الباحثة  قامت  ثم   ، البحث القبلي  نتائج  الى  للوصول 
 .وتفسيرها

 :   البحث أدوات إعداد-

  التربية  بقسم  الثانية الفرقة  لطالب  السمع  تدريب  مقرر بنود  ببعض الخاص  االختبار  إعداد:   أوالً 
 :  التالية  للخطوات وفقاً   إعداده وتم  ،  الوادي  جنوب  جامعة  -لنوعيةا  التربية  كلية  -الموسيقية

 : االختبار من  الهدف تحديد-1

 بقسم  الثانية الفرقة  لطالب  السمع  تدريب مقرر  بنود  ببعض  الخاص  الدراسي  التحصيل  لقياس يهدف 
 . الوادي  جنوب  جامعة  -النوعية  التربية كلية  -الموسيقية  التربية
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 :  االختبار  ءبنا  مصادر تحديد-2

  التربية كلية  -الموسيقية  التربية  بقسم  الثانية  بالفرقة الخاص  السمع  تدريب  مقرر  توصيف خالل من وذلك
 .الوادي  جنوب  جامعة  -النوعية

 :   االختبار تصحيح -3

( 30)  الكلية  الدرجة  أصبحت  هنا ومن ،  االختبار  أسئلة من  صحيحة إجابة لكل  خمس درجة  تحديد تم
 . درجة

 حكيم االختبار:  ت- 4

 من  االختبار  مالئمة مدى  حول آرائهم  لتوضيح المحكمين السادة من  مجموعة على  االختبار  عرض تم 
  ما  اقتراح ،  البحث  من لمجموعة  االختبار مناسبة ،  االختبار تعليمات  ومناسبة  وضوح:   التالي  حيث
 . ككل لالختبار  بالنسبة أو  االختبار بنود  في تعديالت من  يرونه

 صدق االختبار )الصدق الظاهري )صدق المحكمين:  -5

المحكمين المتخصصين ملحق )  السادة  من  مجموعة  االختبار على  ( بهدف معرفة ما إذا 6تم عرض 
بعض  االختبار وإبداء  بفحص  المحكمين  السادة  قام  ، وقد  لقياسه  ما وضع  يقيس فعال  االختبار  كان 

 ورته النهائية  .المالحظات التي ُأخذ بها عند صياغته في ص

 نتائج البحث وتفسيرها : 

   (1)الصورة الثانية .  (T  test)البحث تم استخدام اختبار "ت"   فروضللتحقق 

 

اإلحصاء أحمد  المنعم  عبد (1)   الكتب، عالم  ، القاهرة  ،  واالجتماعية  والتربوية النفسية  البحوث  فروض  إختبار في  والالبارمتري  البارامتري  الدرديري: 
 .70-66، ص 2006
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المعد لقياس بعض بنود مقرر تدريب السمع  تطبيقاً قبلياً على  التحصيلي  االختبار  تطبيق  من خالل 
)التجريبية والضابطة( ، وبعد حساب متوسطات البحث  وداللة الفروق بين   الطالبدرجات    مجموعتي 

 :حيث  هذه المتوسطات ، حيث أظهرت النتائج  

 التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد  ال-1
 مقرر  بنود  بعض  إختبار  درجات  من  كل   على  القبلي  القياس  في  الضابطة  والمجموعة

يوضحه   .الهوية  تأصيل   ياسمق  ودرجات(  والتحريرية  الشفوية)  السمع  تدريب ما  وهذا 
(  ( .  1جدول 

 (1)  جدول

 على  القبلي  القياس  في الضابطة  والمجموعة التجريبية  المجموعة درجات متوسطات بين  الفروق  داللة
  تأصيل مقياس ودرجات( والتحريرية الشفوية)  السمع  تدريب مقرر  بنود بعض إختبار درجات من  كل

 .الهوية

مستوى   قيمة ت المجموعة الضابطة ة التجريبيةالمجموع القياس القبلي
المتوسط   الداللة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 غير دالة ,24 ٩7,5 23,30 13,5 33,28 اإلختبار الشفوي 

 غير دالة ,33 33,5 ٦,27 1٦,4 4,25 اإلختبار التحريري 

مقياس تأصيل 
 الهوية

 غير دالة   ,05 ٦1,2 4,22 47,3 22,٦

  2=   ,05ومستوى داللة  58وقيمة ت الجدولية عند درجة حرية    30علماً بأن قيمة ن = 
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 درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   ال توجدإذن الفرض محقق أي    66,2=  ,01وعند  
 بنود  بعض  ختبارإ  درجات  من  كل  على  القبلي  القياس  في  الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة

 السمع تدريب  مقرر

كل   الهوية  تأصيل  مقياس  ودرجات(  والتحريرية  الشفوية)   في  المجموعتين  تكافؤ  على  يدل  وهذا 
 .متغيرات البحث

 إختبار  درجات  على  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد-2
كل من في     الهوية  تأصيل  مقياس  ودرجات(  يريةوالتحر   الشفوية)  السمع  تدريب  مقرر  بنود  بعض

 .(2وهذا ما يوضحه جدول ) القياسين القبلي والبعدي

 (2جدول )

درجات المجموعة التجريبية على درجات إختبار بعض بنود يبين داللة الفروق بين متوسطات  
القبلي    مقرر تدريب السمع) الشفوية والتحريرية( ودرجات مقياس تأصيل الهوية  في القياسين

 والبعدي.

المجموعة   البيان
 التجريبية)بعدي(

مستوى   قيمة ت المجموعة التجريبية)قبلي(
 الداللة

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

   ,01 ٩٩,2 13,5 33,28 ٦5,4 03,4٩ اإلختبار الشفوي 

   ,01 40,4 1٦,4 4,25 27,4 ٦3,51 اإلختبار التحريري 

مقياس تأصيل 
 الهوية

53,5٦ ٩1,4 ٦,22 47,3 40,  ٦ 01,   

  2, = 05ومستوى داللة  58وقيمة ت الجدولية عند درجة حرية    30علماً بأن قيمة ن = 
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أي    66,2,=  01وعند   محقق  الفرض  درجات إذن  متوسطات  بين  داللة إحصائية  ذات  فروق  توجد 
بعض بنود مقرر تدريب السمع) الشفوية والتحريرية( ودرجات المجموعة التجريبية على درجات إختبار 

 مقياس تأصيل الهوية  في القياسين القبلي والبعدي 
والضابطة على -3 التجريبية  المجموعتين  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

والتحريرية( ودرجات مقياس الشفوية  السمع)  تدريب  مقرر  بنود  إختبار بعض  تأصيل الهوية    درجات 
 .(3وهذا ما يوضحه جدول ) في القياس البعدي

 (3جدول )

يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على درجات إختبار  
بعض بنود مقرر تدريب السمع) الشفوية والتحريرية( ودرجات مقياس تأصيل الهوية  في القياس  

 البعدي.

مستوى   قيمة ت ةالضابطالمجموعة   مجموعة التجريبيةال القياس البعدي
المتوسط   الداللة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

   ,01 5٩,2 55,5 27,30 ٦5,4 03,4٩ اإلختبار الشفوي 

   ,01 ٦7,3 01,5 5,27 27,4 ٦3,51 اإلختبار التحريري 

مقياس تأصيل 
 الهوية

53,5٦ ٩1,4 2٦,22 35,2 20,  7 01,   

  2=   ,05ومستوى داللة  58وقيمة ت الجدولية عند درجة حرية    30علماً بأن قيمة ن = 

أي    66,2=  ,01وعند   محقق  الفرض   درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجدإذن 
 الشفوية)  السمع  تدريب  مقرر  بنود  بعض  إختبار  درجات  على  والضابطة  التجريبية  المجموعتين
 .البعدي  القياس  في  الهوية تأصيل مقياس ودرجات( والتحريرية

 درجات  من  كل على التجريبية  المجموعة درجات متوسطات بين  إحصائية داللة  ذات  فروق   توجد  ال-4
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 الهوية في كل من   تأصيل مقياس ودرجات( والتحريرية  الشفوية) السمع  تدريب مقرر  بنود بعض إختبار
 .(4)  جدول  يوضحه ما  وهذا يوالتتبع القبلي  القياسين

 (4جدول )

  بعض  إختبار درجات  من كل  على  التجريبية  المجموعة درجاتيبين داللة الفروق بين متوسطات  
  القياسين من  كل  في الهوية  تأصيل مقياس ودرجات( والتحريرية  الشفوية) السمع  تدريب  مقرر بنود

 .والتتبعي  القبلي

المجموعة   البيان
 دي()بعالتجريبية

تجريبية المجموعة ال
 )تتبعي(

مستوى   قيمة ت
 الداللة

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 غير دالة ,03 53,4 87,48 ٦5,4 03,4٩ اإلختبار الشفوي 

 غير دالة ,01 31,3 7,51 27,4 ٦3,51 اإلختبار التحريري 

مقياس تأصيل 
 الهوية

 غير دالة   ,0٩ 4,2٩ ٦0,13 ٦1,4 53,5٩

  2=   ,05ومستوى داللة  58وقيمة ت الجدولية عند درجة حرية    30علماً بأن قيمة ن = 

أي    66,2=  ,01وعند   محقق  الفرض   درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجدإذن 
( والتحريرية الشفوية) السمع تدريب مقرر بنود بعض إختبار  درجات  من  كل  على  التجريبية  المجموعة

 .والتتبعي القبلي  القياسين من  كل  في  الهوية تأصيل مقياس ودرجات
األغاني  تأثير بقاء من دالتأكّ  الخطوة هذه من الهدف كانحيث    السمع  تدريب  مقرر  بنود  ي لبعضتحرير ال

 الوطنية  
 .والتتبعي البعدي القياسين في  إحصائية داللة لها ليست  الفروق  جميع أن  السابق  الجدول  من  ويتضح
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 مناقشة نتائج البحث : 

اعتماداً علي النتائج التي توصل لها البحث الحالي والقيام بمعالجتها إحصائيا حيث يتضح ،  -1
 الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين إحصائية داللة  ذات  فروق  توجد  الأنه  
( والتحريرية  الشفوية)  السمع    تدريب  مقرر  بنود  بعض  إختبار  درجات  من  كل  على  القبلي  القياس  في

، كما يتضح .البحث متغيرات كل  في  المجموعتين  تكافؤ  على  يدل  وهذا  الهوية  تأصيل  مقياس  ودرجات
 .(1من جدول )

 درجات على التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات  فروق  توجدأيضاً أنه    -2
 من   كل   في    الهوية   تأصيل  مقياس  ودرجات(  والتحريرية  الشفوية)  السمع  تدريب  رمقر   بنود بعض  إختبار

 .(2) جدول  يوضحه ما وهذا والبعدي  القبلي  القياسين

  على  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  درجات  متوسطات  بين  إحصائية داللة ذات  فروق  إنه توجدكما  -3
 في    الهوية  تأصيل   مقياس  ودرجات(  والتحريرية  الشفوية) السمع  تدريب مقرر  بنود بعض  إختبار  درجات
 (.3)  جدول  يوضحه ما وهذا البعدي  القياس

 من كل على التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين إحصائية داللة  ذات  فروق  توجد  إنه ال  كما-4
 يف الهوية تأصيل مقياس ودرجات( والتحريرية الشفوية) السمع  تدريب  مقرر  بنود  بعض  إختبار  درجات

 (.4)  جدول  يوضحه  ما  وهذا  والتتبعي  القبلي  القياسين من كل

بإستخدام األغاني الوطنية في التدريس    اهتمت  التي  الدراسات من العديد  نتائج  مع السابقة  النتائج  تتفق -
محمد  ودراسة ) (  201٦نورا فتحي أحمد ، )( ودراسة  2018ريهام عبد العظيم السعيد،  ( مثل دراسات
 (.2013إسراء السيد فؤاد،  ودراسة )  (2015ربيع علي، 
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 توصيات الدراسة ومقترحاتها : 

 بما يأتي :  هالباحث تفي نهاية الدراسة أوص

 ولة تأصيل الهوية الوطنية لهم.المحدارسي التربية الموسيقية  للطالب  عقد الندوات والمحاضرات  -1

مادة الصولفيج وتدريب السمع لتحقيق  مشابهة لهذه الدراسة لتطوير أساليب تدريس  تصميم برامج  -2
 نتائج أفضل مع الطالب.

 سير هذه المواد على الطالب.يإستخدام األغاني الوطنية في تدريس مواد موسيقية أخري لت-3
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 لمراجع:ا

 الزعيم جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة والجنسية، الهوية  (:2005)حسين الجليل عبد الطيب-1
 .الخرطوم األزهري،

(: بحوث ودراسات في سيكولوجية الموسيقى والتربية الموسيقية ، مكتبة 2007آمال أحمد مختار)-2
 األنجلو المصرية، القاهرة.

(: االبداع واستراتيجيات التدريس في التربية الموسيقية، دار الثقافة العلمية،  2003آمال حسين خليل)-3
 القاهرة.

، دار  (: الشامل في الصولفيج على نهج دالكروز  2005أميمة أمين، فهمي، عائشة سعيد، سليم)-4
   الفكر العربي، القاهرة.

(: المهارات األساسية في اللغة العربية، مركز الكتاب األكاديمي،  2015إياد عبد المجيد) -5
 ،األردن.عمان

ة النفس، دار النهض  : مناهج البحث في التربية وعلم(1989)جابر عبد الحميد ، أحمد خيري كاظم-6
 .العربية

(: فلسفة الثوابت العربية )العرب وصناعة التاريخ(، أمواج للنشر والتوزيع،  2013حسن عبد الرازق) -7
 عمان، األردن

والهوية الثقافية عند الشباب الجزائري ، مجلة  االجتماعيشبكات التواصل  (: 2017خيرة محمدي)-8
 .11الحكمة للدراسات اإلعالمية ،العدد  

(: االستفادة من السمع الداخلى فى تدريس الصولفيج العربى، بحث  2013لسيد جمعه)رانيا محمد ا-9
 العدد الثالث عشر، جامعة بورسعيد.  منشور ،مجلة كلية التربية،
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(: تنمية اإلبداع الموسيقي في الصولفيج وتدريب السمع  2005سعاد عبد العزيز إبراهيم نجله ) -10
   ، القاهرة.وطرق تدريسه، مكتبة األنجلو المصرية

م(: تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربية، الجزء األول، الطبعة السادسة، 1998سعاد علي حسنين)-11
 القاهرة

.(: عالميه الفن وعالمه، الدار المصرية اللبنانية  2017سعيد توفيق)-21  

لية التربية  ( : رسالة دكتوراة غير منشورة، قسم التربية الموسيقية، ك 2013سماح محمد صالح)-31
 النوعية، جامعة عين شمس.

 القاهرة ، مصر. (: فنيات الكتابة األدبية ، دار أطلس للنشر واإلنتاج العلمي،2017سيد غيث)-14

(: الهوية القومية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي وعالقتها ببعض سماتهم  2004شتات ،ابتسام)-15
 مصر.  القاهرة،  ،ة عين شمسالشخصية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامع 

البيت متوحد ، الطبعة األولى ، مركز  (:  2014)، عادل محمد  عبد هللا صالح، د. جاد محمد  -16
 دبي ،اإلمارات.  المزماة للدراسات والبحوث،

( . اإلحصاء البارامتري والالبارمتري في إختبار فروض  2006عبد المنعم أحمد الدرديري )  --17
 ربوية واالجتماعية ، القاهرة ، عالم الكتبالبحوث النفسية والت

(: مناهج البحث العلمي ، تطبيقات إدارية وإقتصادية، دار وائل  1998عبيدات ذوقان وآخرون)-18
 للنشر، عمان.

(: طمس تكنولوجيات اإلعالم واالتصال للهوية الوطنية ، دراسة حالة 2016عز الدين ريطاب )-19
  20البحث العلمي، العدد  علوم اإلنسانية واالجتماعية ، مركز جيل  ال  للمجتمعات العربية، مجلة جيل

 ،الجزائر.
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، اخراج: موقع القبيات  (: الهوية وثقافة السالم ، الطبعة اإللكترونية2008فؤاد بدوي بطرس)-20
 .لالنترنت

 عالواق بين.الجديدة الميديا ظل في الوطنية الهوية رهانات  (:2017)  رزاق عصام ،طلحة مسعودة-21
 جوان ، الجزائر.  العدد الثاني،  ،مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع ،   والمتوقع

دار البشير    الهوية،  وتأصيل(: دوائر االنتماء  2013نادية مصطفى ،أسامة مجاهد، ماجدة إبراهيم )-22
 .للثقافة والعلوم، القاهرة ، مصر

يات التحوالت، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ، ( : األغنية الوطنية البدا2016ناهد عبد الحميد)  -23
 مصر.

األمريكية الحديثة    Leo-kreter: فاعلية إستخدام طريقة ليوكريتر  (  2010)نسرين أمين أمين-24
، كلية التربية،  لتدريس الصولفيج الغربي لدى طالب كلية التربية النوعية، رسالة ماجستير غير منشورة

 ن شمس.تربية موسيقية، جامعة عي

: تسلسل تربوي مقترح لتدريس منهج الصولفيج الغربي للمبتدئين لتيسير عملية   (2008نوال محمد) -25
التدريس للمعيدين بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بدولة الكويت، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون،  

 المعهد العالي للفنون الموسيقية ، الكويت.

   .،القاهرة: الغناء والسياسة في تاريخ مصر ، دار نهضة مصر للنشر(  2016)   ياسمين فراج-26

27-http://www.scc.gov.eg/activities/thecouncilissues.  

28-http://yallafeed.com. 

29-http://www.acrseg.org/4793.    

30-http://www.masress.com/adab/2396.   

31-http://www.baladnews.com/print.php?cat=2&article=61948.   

32-http://onaeg.com/?p=1677570. 

 

http://www.masress.com/adab/2396
http://www.baladnews.com/print.php?cat=2&article=61948
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 مالحق البحث
 (1ملحق)

الوادي  جامعة جنوب 
 كلية : التربية النوعية

التربية الم  وسيقيةقسم : 
 توصيف مقرر تدريب سمع

 

 بيانات المقرر -1

 ممتد  –الفرقة : ثانية   اسم المقرر: تدريب سمع الرمز الكودي : 

 ( 2(   عملي )    1عدد الوحدات الدراسية              نظري  )  التخصص: التربية الموسيقية  

 هدف المقرر:  -2

ودورهددا فدي تنميددة  تقددير الموسدديقى وتفهدم دورهددا فدي التنميددة الشداملة
القديم الجماليددة والرقدي بالددذوق العدام وتحسددين القددرة علددى االسددتجابات 

 اللحنية واإليقاعية
 تنمية قدرة الطالب على تحليل المسافات والتآلفات واإليقاعات  

 المستهدف من تدريس المقرر  -3

 أ المعلومات والمفاهيم:
 المرتبطة ألساسيةا والمفاهيم المصطلحات على المتعلم يتعرف1-1-1

 الغربية الموسيقى بقواعد
  الغربى الغناء اساسيات على المتعلم يتعرف1-1-3

 الموسيقى فى المختلفة الموسيقية الساللم بين المتعلم يميز   5-2-1 المهارات الذهنية:  –ب 
   .اليها االستماع عند الغربية

 . الغربية الموسيقية المقطوعات المتعلم يحلل  1-2-8 
 _ المهارات المهنية جد
 الخاصة بالمقرر: 

 الموسيقية المدونة يقرأ  1-2-1
 يدون المدونة الموسيقية  1-2-2
 الغربية الموسيقية المقطوعات المتعلم ويتذوق  يستمع  1-2-7
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 التددريس وطدرق  التخصص مواد فى تعلمه ما المتعلم يطبق ٩-1-2
 .المختلفة التعليمية بمراحلها المدارس في
 كن من تدريس قواعد الموسيقى الغربيةيتم  1-2-15

 مرتبطدة تعليميدة مواقدف تصدميم في بايجابية المتعلم يساهم 2-3-1 د د المهارات العامة:
 التخصص بمواد

 مشروع  إعداد خالل من التخصص لمادة تقديره المتعلم يظهر1-3-4
 به الخاص التخرج

 رتبطةم موسيقية حفالت تنظيم في بإيجابية المتعلم يساهم  1-3-5
 التخصص بمواد

 ص ومراجعة العالمات اإليقاعية السابق دراستها٦-ك٦مسافة − محتوي المقرر:  -4
بعدددض  -ص والتددآلا الكبيددر انقددالب أول وثدداني7-ك7مسددافة −

 اإليقاعات
تمددارين إيقاعيددة بهددا تقسدديمات داخليددة بسدديطة االسددتماع الددي  −

 الحددان فددي سددلم ري/ك وسددلم سددي/ص التمييددز بددين المسددافات السددابق
 التمييز بين التآلا الصغير وانقالباته  -دراستها

غنداء بعدض التمدارين الغنائيدة  -تدوين تمارين إيقاعيدة مختلفدة −
التمييددز بددين المسددافات اللحنيددة  -فددي حدددود السدداللم التددي تددم دراسددتها

ن وتصريفها علي  3ومسافة-ز٦االستماع إلي مسافة    -السابق دراستها
 ينسون 

ددددافة  − ددددداف 8مسد ددددة–ت األوكتد دددددة  مراجعد ددددات الثالثيد دددددي التالفد علد
االسددتماع للسدداللم  -ز وتصددريفها علددي األوكتدداف٦مسددافة  -المختلفددة

 فا/ص-األتية ال/ك
 2b# ، 2غناء ألحان وإمالء في ساللم −
 أداء و إمالء إيقاعي في موازين مختلفة −
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 المحاضرات النظرية − أساليب التعليم والتعلم  -5
 المناقشة والتدوين −
 األداء العملي −
 تعاونيالتعلم ال −
 التعلم في مجموعات صغيرة −

أساليب التعليم والتعلم    -٦
للطالب ذوي القدرات 

 المحدودة

 

 تقويم الطالب :  -7

ددالمحتوى  − األساليب المستخدمة  -أ دددى إلمددام الطدددالب بد ددنة           لقيدداس مد أعمددال سد
 المقرر

 اختبار شفوي       لقياس المهارات المهنية والعملية −
لقيدداس قدددرة الطددالب علددى أداء اإليقاعددات اختبددار تطبيقددي      −

 واأللحان
اختبدار تحريددري    لقيداس قدددرة الطددالب علدى تدددوين اإليقاعددات  −

 واأللحان
 األسبوع  الثامن      1التقييم  − التوقيت  –ب 

 األسبوع  الثاني عشر      2التقييم  −
 األسبوع العشرين      3التقييم  −
 ية العامأثناء انعقاد امتحانات نها   4التقييم  −

 %  13.3أعمال فصلية        − توزيع الدرجات  -جد  
 %  ٦.7شفوي                 −
 %20تطبيقي                 −
 %  ٦0تحريري              −
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8

  مذكرات  -أ

  كتب ملزمة  –ب 

 سعاد حسنين( أ.د/ 2،1تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربية ج) كتب مقترحة  -جد

دورات علمية او  –د  
 نشرات ... الخ
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 (2ملحق)

 
 كلية التربية النوعية

 قسم التربية الموسيقية

 االختبار التحصيلي
"اختبار قبلي بعدي لبعض بنود مقرر السمع لدى طالب الفرقة الثانية بكلية التربية  

 النوعية بقنا"
دريب السمع وتأصيل الهوية الوطنية  "دور األغنية الوطنية في تحسين بعض بنود مقرر ت

 لطالب التربية الموسيقية"
"The role of the national song in improving some items of the 

Ear training course and establishing the national identity of the 
music education student" 

2018/2019 
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 ...................السيد األستاذ الدكتور / ..

 تحية طيبة ...وبعد

  التربية بكلية الثانية الفرقة طالب  لدى  السمع تدريب لبنود  بعدي قبلي  اختبار" اعرض علي سيادتكم
 :، حيث انه احدي األدوات الخاصة بالبحث التالي"   بقنا  النوعية

لوطنية لطالب التربية صيل الهوية اأدور األغنية الوطنية في تحسين بنود مادة تدريب السمع وت"
 "الموسيقية

 :   حيث من  االختبار هذا في سيادتكم  رأي إلبداء وذلك

 .  البحث  لمجموعة  بنوده مناسبة -1

 . أجله من  وضع ما  قياس  االختبار  يستطيع -2

 .  بنوده في وحذف  تعديل -3

 االختبار هذا  لتحكيم  مجهود من  يبذل  سوف لما والتقدير  االحترام وافر ولسيادتكم

 ،،،  لباحثةا
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 االختبار  تعليمات

 :  الطالب  عزيزي

 خالل من  بنود مادة تدريب السمع في  تحسن من اكتسابه تم ما  قياس  إلى يهدف يديك  بين الذي  االختبار
 لكل ُحدد المختلفة،  السمع  تدريب  مادة  بنود من  اسئلة عشرة من  االختبار  يتكون و األغاني الوطنية ،

 .  درجات خمس  سؤال

 .  الصحيحة  اإلجابة تختار  حتى دقة بكل  االختبار  قراءة في االهتمام منك  يرجى لذا 

 

 التوفيق  بدوام  تمنياتي مع

 ؛؛؛  الباحثة
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 ةنياختبار قبلي بعدي لمادة تدريب السمع الفرقة الثا

 اوال: المسافات الميلودية: 

 يه:التمرين األول: دون التمرين الالمقامي اآلتي بعد االستماع إل-

 

 : به  الموجودة  التآلفات أو  المسافات أكتب  ثم اآلتية  التمارين إلى  إستمع  - الثاني  التمرين

 ن أغنية )هللا هللا على المستقبل(م-

 

 

 التمرين الثالث: من أنشودة ) الروابي الخضر(
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 اللحني: ثانيًا: االمالء

 التمرين األول: من أغنية أحلا بسماها وبترابها(

 

 ن الثاني: إمالء لحن شعبي: من أغنية )بشرة خير(التمري

 

 تمرين دراسي  :الثالث  التمرين
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 (3ملحق)

 
 كلية التربية النوعية

 قسم التربية الموسيقية

 إستبيان عن عينة األغاني الوطنية المختاره
"دور األغنية الوطنية في تحسين بعض بنود مقرر تدريب السمع وتأصيل الهوية الوطنية  

 لطالب التربية الموسيقية"
"The role of the national song in improving some items of the 

Ear training course and establishing the national identity of the 
music education student" 

 

2018/2019 
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 السيد األستاذ الدكتور / .....................

 ..وبعدتحية طيبة .

 ، حيث انه احدي األدوات الخاصة بالبحث التالي: المختارةاعرض علي سيادتكم عينة األغاني الوطنية  

"دور األغنية الوطنية في تحسين بنود مادة تدريب السمع وتأصيل الهوية الوطنية لطالب التربية  
 الموسيقية"

 من حيث :   هذه العينةوذلك إلبداء رأي سيادتكم في 

  –كلية التربية النوعية  –للفرقة الثانية بقسم التربية الموسيقية   بعض بنود مقرر تدريب السمعل تهامناسب
 جامعة جنوب الوادي.

 ه العينةولسيادتكم وافر االحترام والتقدير لما سوف يبذل من مجهود لتحكيم هذ

 

 الباحثة ،،،
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 (4ملحق)

 
 كلية التربية النوعية

 موسيقيةقسم التربية ال

 عن البرنامج المعد  استبيان
"دور األغنية الوطنية في تحسين بعض بنود مقرر تدريب السمع وتأصيل الهوية الوطنية  

 لطالب التربية الموسيقية"
"The role of the national song in improving some items of the 

Ear training course and establishing the national identity of the 
music education student" 

2018/2019 
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 السيد األستاذ الدكتور / .....................

 تحية طيبة ...وبعد

 :، حيث انه احدي األدوات الخاصة بالبحث التالي"   البرنامج المعد" اعرض علي سيادتكم

الوطنية لطالب التربية صيل الهوية أدور األغنية الوطنية في تحسين بنود مادة تدريب السمع وت"
 "الموسيقية

 :   حيث من  البرنامج هذا في سيادتكم  رأي إلبداء وذلك

  .  البحث  لمجموعة  بنوده مناسبة -1

 .  بنوده في وحذف  تعديل -3

 البرنامج  هذا لتحكيم  مجهود  من  يبذل سوف لما والتقدير  االحترام وافر  ولسيادتكم

 

 ،،،  الباحثة
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 المعد  البرنامج

 األول  رسالد

 أغنية بحبك يا بالدي

 الكبير/ري  سلم في لحني امالء :الدرس  موضوع

 .ك  /ري سلم  على  التعرف  مهارة  الطالب  اكساب-1  :العام  الهدف

 .ك /سلم ري  في الغناء  مهارة  الطالب اكساب  -2               

 :اإلجرائية األهداف

 :أن على  قادرا  يكون  نا  الطالب على ينبغي الموضوع  هذا  دراسة من االنتهاء  بعد

 : المعرفي  الهدف:   أوال

 . ك /ري سلم  دليل  على  الطالب  يتعرف  أن-1

 نغمه  الى  االستماع  عند اخر ماجير سلم اي  دليل  وبين ك /ري سلم  دليل  بين  الطالب  يميز أن -2
 .عليه  التعرف المراد  السلم ثم(  ديابازون ال)

 :المهارى  الهدف:  ثانيا

. د)  بطريقة  ومرة(  دالكروز  بطريقة ومرة  كيروين  جون  بطريقة مرة)  صحيح  بشكل ك /ري سلم  غناء-1
 .االربيج  غناء  مع(حسنيين  سعاد

 .اخطاء  بدون  ك/  سي سلم في  لحني امالء كتابه من  الطالب يتمكن  أن-3
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 :الوجداني  الهدف

 .باقي زمالئه  وبين  بينه التعاون  روح  الطالب على يحافظ  أن-1

 .البيانو  مساعدة  بدون  صحيح  بشكل ك/ري سلم في  بسيط  لحني  تمرين  الطالب يغني  أن-2

 خطوات سير الدرس:

  خصوصا ك/ري وسلم  عموماً   دراستها السابق  الكبيرة الساللم عن جميعا  الطالب مع  الباحثة  تتناقش-1
 .الكبيرة الساللم  غناء عن  السابقة  ومعلوماتهم(  البحث  عينة)  الطالب مستوى تحدد لكي

وتوضح الباحثة   دالكروز  بطريقة ومرة  كيروين  جون  بطريقة مرة  ماجير  ري/ لسلم  الطالب استماع-2
 الفرق  بين الطريقتين.

*طريقة جون كيروين: يبدأ الغناء من أساس السلم صعوداً حتى الوصول إلى الدرجة الخامسة ثم الهبوط 
 من خامسة السلم إلى الدرجة األولى.

 م من درجة )دو( ويغني الطالب دليل كل سلم من خالل سلم دو.*طريقة دالكروز : يبدأ غناء كل السالل

 :األول   التدريب

 غناء  يحاولوا أن  الطالب من  وتطلب ك/ري سلم في( بالدي يا  بحبك)  أغنية من  جزء  الباحثة تعزف
 : مرة  من  اكثر اليه واالستماع  الركوز  ودرجة السلم اسم  اكتشاف  بعد  الجزء كلمات هذا

 

 طالب غناء الجزء الصولفائي الخاص باللحن السابق.تطلب الباحثة من ال -
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 :الثاني  التمرين

  يحاولوا أن  الطالب من  وتطلب ك/ري سلم في( بالدي  يا  بحبك) أغنية جزء آخر من من  الباحثة تعزف
 ثم يقوم الطالب بتدوين هذا الجزء بعد إتقان غنائه. مرة من اكثر  اليه االستماع بعد  الجزء هذا  غناء

 

احثة العينة إلى مجموعتين )أ( تغني الصولفيج ، )ب( تغني الكلمات بطريقة الكانون ثم تقوم  تقسم الب-
 ( فيقوم الطالب بعكس األمر.hopالباحثة بإصدار األمر)

 :الثالث  التمرين

اإلستماع إليه جيداً عدة    الطالب من  بالدي( وتطلب يا  بحبك  بعزف جزء آخر من )أغنية  الباحثة  تقوم
مقطع )ال( ثم محاولة تنقير اإليقاعات الموجودة في هذا الجزء وبع التأكد من إتقانه تطلب  مرات وغنائه ب

 الباحثة من الطالب تدوينه من الذاكرة )لحن شعبي(.

 

 تعليق الباحثة:-

 سلم رى الكبير اسم السلم
 ت4ص،3ك،3ص،2ك،2 المسافات المستخدمة

 الميزان
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 الدرس الثاني

 بالدنا  عاشت  ةأغني

 تامة.  4زائدة على  2ميلودية، المسافة المصرفة   ص/٦ مسافه: الدرس  موضوع

 :العام  الهدف

 .ت4ز/2ميلودية، المسافة المصرفة   ص/6 مسافه على  التعرف  مهارة  الطالب  اكساب-1 

 .ت4/ز2ميلودية، المسافة المصرفة    ص/6  مسافه  غناء  مهارة  الطالب  اكساب -2

 :اإلجرائية األهداف

 :أن على  قادرا  يكون  ان  الطالب على ينبغي الموضوع  هذا  دراسة من االنتهاء  بعد

 : المعرفي  الهدف:   أوال

 .ت4/ز2المصرفة  ميلودية ، المسافة  ص/6  مسافة  على  الطالب  يتعرف أن -1

 :المهارى  الهدف:  ثانيا

  .  ت4/ز2المصرفة  المسافة ميلودية،  ص/6  مسافة  بين غناء من  الطالب  يتمكن أن -1
 : الوجداني  الهدف:  ثالثا

  السابق األخرى  الميلودية المسافات  وبين  ميلودية  ص/6 مسافة  بين  التمييز من  الطالب يتمكن  أن-1
 . دراستها

 األخرى  الميلودية المسافات  ت وبين4/ز2 المصرفة المسافة  بين  التمييز من  الطالب يتمكن  أن -2
 . دراستها  السابق
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 :الدرس سير خطوات

  ميلودية ص/6 ومسافة عموماً  دراستها  السابق المسافات عن جميعا  الطالب مع  الباحثة  تتناقش-
 .الميلودية المسافات  عن السابقة  ومعلوماتهم(  البحث  عينة)  الطالب  مستوى تحدد  لكي  خصوصا

  والمسافة المصرفة عموماً  دراستها  المصرفة السابق المسافات عن جميعا  الطالب مع  الباحثة  تتناقش -
 المسافات عن  السابقة  ومعلوماتهم(  البحث  عينة)  الطالب  مستوى تحدد  لكي  خصوصا  ت4/ز2

 .المصرفة

 مختلفة أماكن  من  ت4/ز2، المسافة المصرفة   ميلودية  ص/6ال  لمسافة  الباحثة  لعزف الطالب  يستمع -

 :األول   التدريب

  تىح مرة  من  أكثر( بالدنا عاشت) أغنية من  لجزء  الباحثة لعزف  الطالب  يستمع -
 .األغنية  داخل  ميلودية ص/6ال مسافة  تمييز  يستطيعون 

 

 يغني الطالب الجزء السابق من األغنية مرة بالكلمات ومرة بالصولفيج.-

 :الثاني  التدريب

  تمييز  يستطيعون حتى مرة من أكثر( بالدنا  عاشت)  أغنية من آخر  لجزء  الباحثة  لعزف الطالب  يستمع -
 نيةاألغ داخل  ميلودية  ص/6ال مسافة
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 :الثالث  التدريب

  حتى مرة  من  أكثر( بالدنا عاشت) أغنية  من آخر  لجزء  الباحثة لعزف  الطالب  يستمع -
 األغنية.  داخل  ت4/ز2 المسافة المصرفة  تمييز  يستطيعون 

 

 تعليق الباحثة:-

 مقام فريجيان مصور على دو اسم السلم
 ت4ز/2ة ص، المسافة المصرف6ت،  4ص،3ك،3ص،2ك،2 المسافات المستخدمة

 الميزان
 

 الدرس الثالث

 علمونا في مدرستنا  أغنية

 الكبير./غناء سلم سي : الدرس  موضوع

 ك.  /اكساب الطالب مهارة التعرف على  سلم سي-1  الهدف العام:

 ك. /اكساب الطالب مهارة الغناء في سلم سي  -2               
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 األهداف اإلجرائية:

 ء من دراسة هذا الموضوع ينبغي على الطالب ان يكون قادرا على أن:بعد االنتها

 أوال : الهدف المعرفي: 

 ك.  /أن يتعرف الطالب على دليل سلم سي-1

ك وبين دليل اي سلم ماجير اخر عند االستماع الى نغمه )ال  /أن يميز الطالب بين دليل سلم سي-2
 ديابازون( ثم السلم المراد التعرف عليه.

 نيا: الهدف المهارى:ثا

ك بشكل صحيح) مرة بطريقة جون كيروين ومرة بطريقة دالكروز( سعاد حسنيين(مع   /غناء سلم سي-1
 .غناء االربيج

 ك  بدون اخطاء. /أن يتمكن الطالب من كتابه امالء لحني في سلم سي-2

 الهدف الوجداني:

 .يح بدون مساعدة البيانوك بشكل صح/أن يغني الطالب تمرين لحني بسيط  في سلم سي-1

 خطوات سير الدرس:

ك /تتناقش الباحثة مع الطالب جميعا عن الساللم الكبيرة  السابق دراستها عموماً وسلم سي-1
 خصوصا لكي تحدد مستوى الطالب )عينة البحث( ومعلوماتهم السابقة عن غناء الساللم الكبيرة.

 ون كيروين ومرة بطريقة دالكروز .ماجير مرة بطريقة ج  استماع الطالب لسلم سي -2

/ك بكل طريقه من الطرق السابقة والفرق بين كل طريقة    تشرح الباحثة للطالب كيفية غناء سي-3
 واالخرى. 
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 ثانيًا: اثناء التدريس:

 :األول   التدريب

 

ظه تعزف الباحثة جزء من أغنية  في )علمونا  في مدرستنا(عدة مرات وتغنيه بالمقطع )ال( حتى يحف-
 الطالب ثم تطلب الباحثة منهم تدوين هذا اللحن من الذاكرة )لحن شعبي( .

 التدريب الثاني:

 أن  الطالب من  /ك وتطلب  سي سلم )علمونا  في مدرستنا( في  أغنية جزء آخر من من  الباحثة  تعزف-
جزء بعد إتقان  ثم يقوم الطالب بتدوين هذا ال مرة من اكثر اليه االستماع بعد  الجزء  هذا غناء  يحاولوا
 غنائه.

 

 :الثالث  التدريب

  يستطيعون  حتى  مرة من أكثر(  مدرستنا في  علمونا)أغنية من آخر  لجزء  الباحثة  لعزف الطالب  يستمع -
 حفظه ويغنونه بالمقطع )ال( ثم يقوم الطالب بتدوينه كلحن شعبي.
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 تعليق الباحثة:

 /ك  سلم سي اسم السلم

 .ص3ص،2ك،2 المسافات المستخدمة

 الميزان
 

 الدرس الرابع

 أغنية الوطن األكبر

 ك، التآلا الكبير/٦  مسافة:  الدرس  موضوع

 .الكبير  ميلودية، التآلف ك/6  مسافه  غناء  مهارة  الطالب  اكساب -1  :العام  الهدف

 :اإلجرائية األهداف

 :أن على  دراقا  يكون  ان  الطالب على ينبغي الموضوع  هذا  دراسة من االنتهاء  بعد

 :المعرفي  الهدف:   أوال

 .الكبير  ك ميلودية ، التآلف/6 مسافه على  الطالب  يتعرف  أن-1

 :المهارى  الهدف:  ثانياً 

 .الكبير  ك ميلودية ، التآلف/6  مسافة  غناء من  الطالب يتمكن  أن-1
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 : الوجداني  الهدف:  ثالثا

المسافات الميلودية األخرى السابق /ك ميلودية  وبين  6أن يتمكن الطالب من التمييز بين مسافة -1
 وبين التآلفات األخرى.  التآلف الكبيرأن يتمكن الطالب من التمييز بين    -2 دراستها.

 :الدرس سير خطوات

 ك/6 ومسافة عموماً  دراستها  والتالفات السابق   المسافات عن جميعا  الطالب مع  الباحثة  تتناقش-1
  عن السابقة ومعلوماتهم(  البحث  عينة)  الطالب  توىمس تحدد لكي و ت/ ك خصوصا        ميلودية

 .الميلودية والتآلفات المسافات

 .أماكن مختلفة ومن مرة من أكثر  ميلودية، ت/ك ك/6 لمسافة  الطالب  استماع-2

 :األول   التدريب

  أكثر الدرس  موضوع ك/ت  ميلودية، ك/6 على  يحتوي( األكبر  الوطن)  أغنية  من  جزء  الباحثة  تعزف-
  مازورة  الجزء هذا  بعزف  الباحثة تقوم  الجزء ثم هذا  داخل ك/ت  تمييز  الطالب  يستطيع ىحت مرة من

 .األخطاء  تصحيح  بعد  بغنائه  يقوم ثم  تدوينه من  الطالب  يتمكن حتى مازورة

 

 :  الثاني  التدريب

 موضوع  ميلودية ك/6 مسافة على  يحتوي( األكبر  الوطن)   أغنية من  آخر جزء  للطالب  الباحثة تملي-
 .األخطاء  تصحيح بعد  بغنائه يقوم  ثم  بتدوينه  الطالب  ويقوم  لدرسا
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 :الثالث  التمرين

  عدة  جيداً   إليه  اإلستماع  الطالب من  وتطلب( األكبر  الوطن  أغنية) من آخر  جزء بعزف  الباحثة  تقوم
  تطلب انهإتق من التأكد  وبع  الجزء هذا في الموجودة  اإليقاعات  تنقير محاولة  ثم( ال)  بمقطع وغنائه  مرات

 (.شعبي  لحن) الذاكرة من  تدوينه  الطالب من  الباحثة

 

 تعليق الباحثة:- 

 سلم ري/ص اسم السلم

 ك، تآلا كبير٦ص،3ص،2ك،2 المسافات المستخدمة

 الميزان
 

 الدرس الخامس

 نشيد القسم

 التآلا الصغير انقالب ثاني:  الدرس  موضوع

 .ثاني ميلودي  انقالب الصغير  التآلف  غناء  مهارة  البالط اكساب  -1  :العام  الهدف



 

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

1179 

 :اإلجرائية األهداف

 :أن على  قادرا  يكون  ان  الطالب على ينبغي الموضوع  هذا  دراسة من االنتهاء  بعد

 :المعرفي  الهدف:   أوال

 .ثاني    انقالب  الصغير  التآلف على  الطالب  يتعرف  أن-1

 :المهارى  الهدف:  ثانياً 

 .ثاني ميلودي  انقالب الصغير  التآلف  غناء من  الطالب يتمكن  أن-1

 : الوجداني  الهدف:  ثالثا

التآلفات    انقالبات  وبين  ثاني ميلودي  انقالب  الصغير  التآلف  بين  التمييز من  الطالب يتمكن  أن-1
  دراستها.  السابق األخرى

 :الدرس سير خطوات

ثاني   انقالب الصغير  و التآلف  موماً ع  دراستها التالفات السابق عن جميعا  الطالب مع  الباحثة  تتناقش-1
 .التآلفات  عن السابقة  ومعلوماتهم(  البحث  عينة)  الطالب  مستوى تحدد  لكي  خصوصا

 .أماكن مختلفة ومن مرة من ثاني أكثر  انقالب الصغير  للتآلف  الطالب  استماع-2

 :األول   التدريب

  من  أكثر الدرس  ثاني موضوع  بانقال  الصغير  التآلف على  يحتوي( القسم)  نشيد  من  جزء  الباحثة  تعزف-
  هذا بعزف  الباحثة  تقوم الجزء ثم  هذا ثاني داخل  انقالب الصغير  التآلف  تمييز  الطالب  يستطيع  حتى مرة

 .األخطاء  تصحيح بعد  بغنائه  يقوم ثم  تدوينه من  الطالب يتمكن  حتى مازورة  مازورة  الجزء
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 :  الثاني  التدريب

 ثاني موضوع  انقالب  الصغير  التآلف على  يحتوي( القسم)  شيدن من  آخر جزء  للطالب  الباحثة تملي-
 .األخطاء  تصحيح بعد  بغنائه يقوم  ثم  بتدوينه  الطالب  ويقوم  الدرس

 

 :  الثالث  التدريب

  الدرس ثاني موضوع  انقالب  الصغير  التآلف على  يحتوي(  القسم) نشيد جزء آخر من  الباحثة تعزف
ثم يقوم الطالب بتدوين   مرة من اكثر  اليه  االستماع بعد  لجزءا  هذا  غناء يحاولوا أن  الطالب من  وتطلب

 هذا الجزء بعد إتقان غنائه.
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تقسم الباحثة العينة إلى مجموعتين )أ( تغني الصولفيج ، )ب( تغني الكلمات بطريقة الكانون ثم تقوم  -
 ( فيقوم الطالب بعكس األمر.hopالباحثة بإصدار األمر)

 تعليق الباحثة:-

 مقام فريجيان على فا اسم السلم

 ك، تآلا صغير انقالب ثاني٦ص،3ص،2ك،2 المسافات المستخدمة

 الميزان
 

 



 

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

1182 

 (5ملحق)

 
 كلية التربية النوعية

 قسم التربية الموسيقية

 مقياس الهوية الوطنية عن بحث بعنوان
ل الهوية الوطنية  "دور األغنية الوطنية في تحسين بعض بنود مقرر تدريب السمع وتأصي

 لطالب التربية الموسيقية"
"The role of the national song in improving some items of the 

Ear training course and establishing the national identity of the 
music education student" 

2018/2019 
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 ......السيد األستاذ الدكتور / ...............

 تحية طيبة ...وبعد

 :، حيث انه احدي األدوات الخاصة بالبحث التالي"  مقياس الهوية الوطنية" اعرض علي سيادتكم

صيل الهوية الوطنية لطالب التربية أدور األغنية الوطنية في تحسين بنود مادة تدريب السمع وت"
 "الموسيقية

 :   حيث من  المقياس هذا في سيادتكم  رأي إلبداء وذلك

  .  البحث  لمجموعة  بنوده مناسبة -1

 .  بنوده في وحذف  تعديل -1
 وسيكون تصحيح المقياس كالتالي:

 درجات                                              غير متأكد تأخذ درجتين. 3موافق تأخذ 

 غير موافق تأخذ درجة واحدة.

 المقياس  هذا لتحكيم  مجهود  من  يبذل سوف لما والتقدير  االحترام وافر  ولسيادتكم

 

 ،،،  الباحثة

 
 
 
 

 



 

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

1184 

الطالب العبارة  م المحكم استجابة   رأي 

 
 موافق

 غير متأكد 
 

 

 غير موافق

 مالحظات غير موافق موافق

       أفتخر بأنني مواطن مصري  1
أحب وطني مصر بالرغم من كل  2

 صعوبات المعيشة فيه 
      

أشعر بأن إحساسي بالهوية المصرية   3
 واضح غير

      

العربية ألنها أمر   4 أحرص على الوحدة 
 ضروري 

      

أتمنى لو أنني ولدت في بلد غير  5
 مصر

      

       يهمني أن أتعرف على تاريخ بالدي ٦
بما ال يتعارض مع  7 أمارس حريتي 

 حريات اآلخرين
      

أدافع عن مصر حتى لو كلفني ذلك  8
 حياتي

      

ا  ٩ ألخذ برأي األغلبية أفضل أسلوب 
أنفرد برأي  على أن 

      

مصر بطاعة  10 أحافظ على إستقرار 
 رئيسها

      

أرى أن السالم هو أفضل طريق   11
الوطن  للحفاظ على إستقرار 

      

أشاهد جلسات مجلس الشعب ألتعرف   12
التي   الجدية  والقوانين  على القرارات 

 سوف تطبق

      

االنتخابا 13 البرلمانيةأشارك في         ت 
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أحترم رأي األغلبية حتى لو كان   14
 مخالفًا لرأي

      

عن المشكالت  15 مع أصدقائي  أتحدث 
أمن الوطن  التي تهدد 

      

األكبر مني سنًا وأستمع آلرائهم 1٦        أحترم 
مهما حدث 17        أتحمل نتيجة أخطائي 
 مقومات  أحد   هو  الوطني  النشيد  18

 لوطنيةا  الهوية
      

مع زمالئك دائما بلغتك األم 1٩        أتحدث 
       أحب اإلستماع  لألغاني الوطنية 20
الوطنية في  21 أعرف تواريخ األعياد 

 بلدي
      

أعرف معنى الهوية الوطنية وأحافظ   22
 عليه

      

القديمة 23 المصرية         أفتخر بالحضارة 
أكتوبر ألنها 24 من أعظم  أعتز بحرب 

 الحروب  
      

أقرأ قصص تاريخية عن أبطال مص  25
 المخلصين

      

 
 من إعداد الباحثة،،
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 (٦ملحق )
 أسماء السادة األساتذة المحكمين

  م
 االسم

 
 الوظيفة

 التحكيم 
اإلختبار 
 التحصيلي
 الموسيقي

مقياس 
الهوية  
 الوطنية

 البرنامج

الصولفيج واإليقاع الحركي    أستاذ أ.د/فاطمة محمود الجرشة 1
كلية التربية  –واالرتجال المتفرغ 

 جامعة حلوان    –الموسيقية

✓ ✓ ✓ 

أستاذ الصولفيج واإليقاع الحركي   أ.د/جيالن أحمد عبد القادر 2
  كلية التربية–واالرتجال المتفرغ 

 جامعة حلوان    –الموسيقية

✓ ✓ ✓ 

و   أ.د هدية محمد دندراوي  3 الصولفيج  اإلرتجال أستاذ 
قسم  ورئيس  الحركي  واإليقاع 

الموسيقية التربية   –التربية  كلية 
 جامعة جنوب الوادي  –النوعية  

✓ ✓ ✓ 

أستاذ الصولفيج واإليقاع الحركي   أ.م.د/ إيناس كمال محمد 4
قسم التربية   -المساعد   واالرتجال

  -كلية التربية النوعية –الموسيقية 
 جامعة جنوب الوادي

✓ ✓ ✓ 

أستاذ مساعد بقسم الصولفيج  نسرين مبارك كمال  /أ.م.د 5
قسم    -واإليقاع الحركي واالرتجال

كلية التربية –التربية الموسيقية  
 جامعة جنوب الوادي  -النوعية

✓ ✓ ✓ 
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التدريس  أ.م.د/ بدريه حسن علي ٦ وطرق  المناهج  أستاذ 
التربية   -المساعد قسم 

النوعية–الموسيقية التربية   -كلية 
 جنوب الوادي  جامعة

✓ ✓ ✓ 

      

أستاذ مساعد بقسم الصولفيج   أ.م.د /كريمة رمضان أبو زيد 7
قسم    -واإليقاع الحركي واالرتجال

كلية التربية –التربية الموسيقية  
 جامعة جنوب الوادي  -النوعية

✓ ✓ ✓ 
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 العربية  باللغة البحث ملخص

صيل الهوية الوطنية لطالب أة تدريب السمع وتدور األغنية الوطنية في تحسين بنود ماد"
 "التربية الموسيقية

األغنية الوطنية ودورها في تحسين بنود مادة تدريب السمع   القاء الضوء على إلى  الحالي هدف البحث
‘ دور األغنية المصربة في تحفيز طاقات الطالب نحو العمل الوطني ، التوصل الى تصور مقترح 

 دور األغنية الوطنية في تأصيل الهوية الوطنية لدى طالب التربية الموسيقية .  يمكن من خالله تفعيل

وكان  ،  ا البحثلطبيعة هذ هلمالئمتالتجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة   إستخدام المنهج
 (201٩-2018)للعام الدراسيالتربية الموسيقية    اتوطالب البط من  40 البحث  مجموعة إجمالي

 :كالتالي  بحثالنتائج التي توصل إليها الوكانت أهم  

  الضابطة  والمجموعة  التجريبية المجموعة  درجات  متوسطات  بين  إحصائية داللة ذات  فروق  توجد ال  -1
(  والتحريرية  الشفوية) السمع  تدريب مقرر  بنود  بعض إختبار  درجات من كل  على  القبلي  القياس في

 .الهوية  تأصيل  مقياس  ودرجات

 إختبـــار درجات  على  التجريبية المجموعة درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  تذا  فروق  توجد-2
  القبلي  القياسين  في الهوية  تأصيل مقياس  ودرجات(  والتحريري  الشفوي)   السمع  تدريب مقرر  بنود  بعض

 . والبعدي

  بطةالضا  والمجموعة  التجريبية المجموعة درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد -3
 الهوية  تأصيل مقياس  ودرجات(  والتحريري  الشفوي)   السمع  تدريب مقرر  بنود  بعض إختبـــار  درجات على
 .البعدي  القياس في
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  الضابطة  والمجموعة  التجريبية المجموعة درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق توجد  -4 
 الهوية  تأصيل مقياس  ودرجات(  والتحريري  الشفوي)   السمع  تدريب مقرر  بنود  بعض إختبـــار  درجات على
 .والتتبعي البعدي  القياسين في

 : باالتيوأوصى البحث 

مادة تدريب السمع بإستخدام   بنودوذلك من خالل ضرورة تحسين    الحالياإلستفادة من نتائج البحث  -1
حسين مستواه األغاني الوطنية حيث أن األغاني الوطنية مسموعة بالنسبة للطالب وتتيح له إمكانية ت

 الدراسي في بنود مادة تدريب السمع.

يوصي البحث بضرورة اإلهتمام باألغنية الوطنية حيث أنها في مرتبة متاخرة من نوعية األغاني   -2
 التي يستمع اليها طالب التربية الموسيقية.

وسيقية  يوصي البحث بضرورة اإلهتمام بتوضيح معني تأصيل الهوية الوطنية لطالب التربية الم  -3
 وذلك لرفع شعور اإلنتماء الوطني لديهم.

 :كالتاليوحدد البحث بعض البحوث المقترحة وهى 

يوصــي البحــث يـــإجراء بحــوث ودراســات أخـــرى تتعلــق بتأصـــيل الهويــة الوطنيــة علـــى كافــة قطاعـــات -1
 المجتمع .
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Summary of the research in Arabic 

"The role of the national song in improving the items of the Ear training 

course and establishing the national identity of the student of music 

education" 

The aim of the current research is to shed light on the national song and its role 

in improving the items of the hearing training subject. The role of the song in 

stimulating the energies of students towards the national work, to reach a 

proposed vision through which the role of the national song can be activated in 

establishing the national identity of the student of music education. 

The use of the experimental curriculum with two experimental and control 

groups to suit its nature of this research, and the total of the research group was 

40 male and female students of music education for the academic year (2018-

2019). 

The most important results of the research were as follows: 

1-There are no statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental group and the control group in the pre-measurement on each of 

the test scores for some items of the hearing training course (oral and written) 

and the levels of identity rooting scale. 

2- There are statistically significant differences between the averages of the 

experimental group scores on the test scores for some items of the hearing 

training course (oral and written) and the identity rooting scale scores in the pre 

and post measurements. 

3- There are statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group and the control group on the test scores of some items of the 

hearing training course (oral and written) and the levels of identity rooting scale 

in the post measurement. 

4- There are statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group and the control group on the test scores of some items of the 

hearing training course (oral and written) and the degrees of the origin rooting 

scale in the tele and sequential measurements. 



 

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

1191 

The research recommended the following: 

1-Benefiting from the results of the current research, through the necessity of 

improving the items of the hearing training subject using the national songs, as 

the national songs are audible for the student and allow him to improve his 

academic level in the items of the hearing training course. 

2- The research recommends the necessity to pay attention to the national song, 

as it is in the belated type of songs that music education students listen to. 

3- The research recommends that attention should be paid to clarifying the 

meaning of establishing the national identity for students of musical educat ion 

in order to raise their sense of national belonging. 

The research identified some of the proposed research, as follows: 

1- The research recommends conducting other research and studies related to 

establishing the national identity on all sectors of society. 

 

 


