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 استخدام الموسيقى التصويرية في تنمية التذوق الموسيقي لدى طالب كمية التربية النوعية
 أعداد

 أ/ وفاء عبد الحميم نجيب
 بورسعيد قسم التربية الموسيقية، كمية التربية النوعية، جامعةباحث ماجستير ب

 أد/محمد المعتصم ابراىيم الخضري
 أستاذ نظريات والتأليف، كمية التربية الموسيقية، جامعة حموان

 د/ وليد حسين عناني
 مدرس بقسم التربية الموسيقية، كمية التربية النوعية، جامعة بورسعيد

 د/ دعاء عبد الغنى الباز
 ، جامعة بورسعيدمدرس بقسم التربية الموسيقية، كمية التربية النوعية

 :مستخمصال
، وفي سبيل ة النوعية قسم التربية الموسيقيةييدف البحث الحالي تنمية التذوق الموسيقي لطالب كمية التربي

ذلك قامت الباحثة بتحديد بعض األفبلم التي اقتبست موسيقى تصويرية عالمية كما اختارت مشاىد مبلئمة مصحوبو 
ممجموعتين إحداىما ضابطة ل وقسمت العينة، ، واتبعت الباحثة المنيج التجريبيميةمك النماذج من المؤلفات العالبت

، حيث تم لموسيقية جامعة بورسعيدطبلب الفرقة األولى بكمية التربية النوعية بقسم التربية ا منواألخرى تجريبية 
ثة مشاىد مختمفة من أفبلم بل تدريس الطريقة المقترحة لطبلب المجموعة التجريبية من خبلل ثبلثة جمسات تم عرض ث

، كما قامت الباحثة في اإلطار النظري لمبحث بعمل مبحث في التذوق الموسيقي من حيث تعريفو وأىدافو عربية
كانت و ، ى التصويرية وتاريخيا وأىميتياوأىميتو، ومبحث أخر في الموسيقى التصويرية تناولت فيو تعريف الموسيق

ومشيد من فيمم "أنا الماضي"  (Johann Sebastian Bach)يوىان سبيستيان باخ  الجمسة األولى لممؤلف الموسيقي
، Toccata and Fugue in Dminor BWV. 565والذي يحتوي عمى موسيقى تصويرية من المؤلفات العالمية وىي 

  يفووالمقطوعة المقتبسة من تأل Johannes Brahmsوكانت الجمسة الثانية عن المؤلف الموسيقي جون برامز 
Symphony No.3, 3rd Movement   تناولت  ، أما الجمسة الثالثةالفيمم العربي "حكاية العمر كمو"في أحد مشاىد

 .Prelude in c( والمقطوعة المقتبسة من مؤلفاتو Sergei Rachmaninovرحمانينوف ) المؤلف الموسيقي المؤلف

Sharp Minor Op. 3, No. 2 لموسيقي ، وتم إعداد اختبار لقياس التذوق ا"شارع الحب" في أحد مشاىد الفيمم العربي
، وتوصمت من خبلليا إلى فعالية الطريقة المقترحة وأىمية اإلستفادة من الصوت لمتحقق من صحة ىدف البحث

، وأثر ذلك عمى تنمية التذوق الموسيقى لدى الطالب دارس المشاىد السينمائية لبعض األفبلمالمصاحب لمصورة في 
  ة الموسيقية. التربي

 الموسيقي التصويرية، التذوق الموسيقي ،الدرما.  الكممات المفتاحية:
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Abstract: 
 

          The present research aims to use the soundtracks of some films that have been 

adapted from international music compositions to accompany the scenes in these films. 

International soundtracks have also chosen appropriate scenes accompanied by these 

models of international compositions, and the researcher followed the experimental 

approach based on tribal measurement - after me for two groups, one of which The 

research sample was selected by the students of the first year of the Faculty of Specific 

Education, Department of Music Education, Port Said University. In addition, the 

researcher in the theoretical framework of the research carried out a research work in 

the musical taste in terms of its definition, objectives and importance, and another 

research in the soundtrack where the definition of music These scenes contained 

models of international musical compositions, the first session of the composer Johann 

Sebastian Bach and a scene from the film "I am the past", which contains a soundtrack 

from the international compositions Toccata and Fugue in D minor BWV. 565, the 

second session was about composer John Brahms and Brahms, adapted from 

Symphony No.3, 3rd Movement The Arabic film "The Tale of All Age", and the third 

session dealt with the composer Sergei Rachmaninov and the excerpt from his works 

Prelude in c. Sharp Minor Op. 3, No. 2 In one of the scenes of the Arabic film "Love 

Street", a test was prepared to measure the musical taste to verify the validity of the 

research objective. On the development of music taste for the student of music 

education 

  Key word : sound track , appreceion music, drama 



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0202يناير  -العدد الثالث عشر  –مة التربية النوعية مج

 - 212 - 

 مقدمة:
، حيث في النفس والوجدان تأثيرَا عميقايعد فن الموسيقى من أكثر األنشطة اإلنسانية التي تحدث  

، وتمك الييمنة التي مختمفة واالرتقاء بيا بشكل ممحوظيمتمك ذلك الفن قوة ىائمة في استدعاء االنفعاالت ال
يل وتغيير انفعاالتنا موسيقى بمختمف أشكاليا وأنواعيا غالبا ما تكون مؤثرة بشكل كبير في تعدتحظى بيا ال
كالرسم أو الشعر ، وقد يفوق تأثير فن الموسيقى عمى المشاعر واالنفعاالت معظم الفنون األخرى وسموكياتنا

ن كانت تمك الموسيقى مصاحبة لكممات جيدة فعمى سبيل المثال ، أو مصاحبة أغنية ي صورة، خاصة وا 
، ولذلك استغمت الموسيقى ميفزيوني في صورة موسيقى تصويريةلمشيد تمثيمي مسرحي أو سينمائي أو ت

 بمختمف طرق تقديميا لممستمع أو المشاىد في تنمية ذوقو العام وتذوقو لمموسيقى.
ين ، أو أنو نوع من والتذوق ىو اإلحساس الناتج عن االستجابات االنفعالية تجاه عمل فني مع        

التدريب التعميمي يرمي إلى تنمية قدرة المتدرب عمى االستماع ألنواع الموسيقى )بسيطة ومركبة( عالما 
)جبلل  بصفاتيا مستمتعا بيا ، وذلك التدريب ييدف إلى االرتقاء بقدرة المستمع من أدنى حاالتيا إلى أرقاىا

 (2980الدين صالح،، 
ق الموسيقي ىو التدريب العممي الذي ييدف إلى أن ييذب في الدارس القدرة كما يمكن القول أن التذو

 (2978 ليمى حنا،) عمى االستماع الجــاد بإدراك وفيم.
وباقتران الصوت الموسيقي بالصورة والتي تأتي في شكل مشيد أو موقف درامي ، نكون قد حققنا أحد 

مع  قي بوضع كامل تركيزه السمعي والبصري في التفاعل، حيث يقوم المتملمعاني األساسية لمتذوق الموسيقيا
 .، وعمى نحو يستطيع بو تحقيق قدر عالي من التدريب عمى التذوقالمنتج الفني عقميا ووجدانيا

وعند تقديم الصوت الموسيقي مصاحبا لممشيد الدرامي أو التعبيري يزيد من شغف المتمقي وفرصتو 
، وتحصيل قدر من الثقافة الموسيقية تحصيل غير األصوات المقبولةمن الموسيقى أو لسماع أنواع مختمفة 

، أو التدريب عمى التذوق والذي يمكن أن يأتي و قبل أن تتم عممية التذوق ذاتيامباشر قد يمكننا الحصول عمي
 الحقا خاصة عند دراسة الموسيقى بشكل أكاديمي.

نما اكتسبوا بعض الخبرات م ليا بشكل أكاديمين دراستيوقد لوحظ أن ىناك متذوقين لمموسيقى دو         ، وا 
 الغير مباشرة نتيجة اىتماميم ومتابعتيم ليا بانتباه ، وكذلك استغبلل قوة الموسيقى من قبل مخرج العمل في

، لتؤثر تأثيرا إيجابيا عمى المتمقي مما يؤدي إلى تنمية قدرتو السمعية مصاحبة الصور والمشاىد الدرامية
 يقى.وتذوقو لمموس

ك إلثراء ، وذلاألفبلم الصامتة وقد استفادت السينما بقوة تأثير الموسيقى منذ البدايات األولى ليا في
، ولزيادة توصيمو وتأثيره في انفعاالت المتمقي من جية أخرى، واستمرت العبلقة بين المشيد التمثيمي من جية
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بينيما عمى المستوى الجمالي الذي يوضح أىمية الموسيقى والسينما إلى وقتنا ىذا من خبلل التداخل الحاصل 
 الدور الذي تمعبو الموسيقى التصويرية داخل إطار الصورة السينمائية أو التميفزيونية.

والموسيقى التصويرية ىي المعادل المسموع لممشيد السينمائي أو المسرحي أو التميفزيوني، وىي من       
منذ فجر صناعة  ينمائي حيث أنيا سبقت الحوار في األفبلم الصامتةالعناصر األساسية في صناعة الفيمم الس

 05  - 2889أبريل  Charlie Chaplin  26، وظير ذلك في أفبلم )شارلي شابمن السينما العالمية
( الصامتة لعدم توافر تكنولوجيا الصوت في ذلك الوقت ، وكان يتم مصاحبة المشيد من خبلل 2977ديسمبر 

صوت عمى الشاشة بينما يقوم الموسيقي أو العب البيانو بأداء المقطوعات الموسيقية  عرض الفيمم بدون
 (.Jerry Osborne، 2007 ) التي تناسب المشاىد المختمفة

ومنذ ذلك الحين أضافت الموسيقى التصويرية بعدا جديدا لممشاىد التمثيمية في األفبلم من خبلل         
شراك األذن وبالتالي حاسة السمع في االندماج واالنفعال مع الصورة  ترجمة الموسيقى لممشيد التمثيمي وا 

وليس االقتصار عمى حاسة النظر فقط ، وبذلك تظير النتيجة والتأثير الذي ينتج من ربط المشيد السينمائي 
، وخاصة في مجال التدريب واكتساب الخبرات ية جيدة ومعبرة بالتذوق الموسيقيالمصاحب بموسيقى تصوير 

 .صفة عامة وفي التدريس لطبلب التربية الموسيقية بصفة خاصةب
 مشكمة البحث:  

الحظت الباحثة أنو بالرغم من استماع الطبلب في مادة تذوق الموسيقى العالمية إلى نماذج موسيقية 
، والتي يمكن من خبلليا دراسة وتحميل العناصر الموسيقية متنوعة ألشير المؤلفين العالميينمختمفة و 

لمختمفة وبالتالي تذوقيا بشكل جيد لئلسيام في إكساب الطالب قدر مناسب من التذوق الموسيقي إال أنو ا
، وأيضا في الوصول إلى درجة مناسبة من تفاعل اظ عمى انتباه الطبلب لمدة كافيةىناك قصور في الحف

 الطبلب مع المادة الموسيقية المقدمة من خبلل حاسة السمع. 
روري البحث عن كيفية تحقيق أكبر قدر من استفادة الطبلب خبلل تدريس مادة لذلك كان من الض

، وكذلك محاولة مسايرة في تنمية التذوق الموسيقي لمدارسالتذوق الموسيقي ومحاولة استغبلليا كمحور ىام 
قترنة ، وترى الباحثة أنو إذا ما قدمت النماذج الموسيقية مر التكنولوجيا المسموعة والمرئيةتطور مظاى

بمشاىد تمثيمية من أفبلم مناسبة في عممية التدريس قد نحصل عمى نتائج أكثر إيجابية وطريقة تدريس أكثر 
 تأثيرا في عممية تنمية التذوق الموسيقي.

ومن ىنا ظيرت الحاجة إلى البحث الحالي والتي يمكن تمخيصيا في محاولة اإلجابة عمى السؤال 
 التالي:



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الموسيقية لمطالب المتخصص  عمى تنمية التذوق وسيقى التصويرية في بعض األفبلمما ىو أثر استخدام الم
 من خبلل مادة تذوق الموسيقى العالمية؟

 وقد نحصل عمى إجابة لذلك السؤال من خبلل عدة خطوات:
 .تحديد التوصيف الخاص بمادة تذوق الموسيقى العالمية 
 لتي تحتوي عمى موسيقى تصويرية مبلئمة.عمل قائمة بالمشاىد التمثيمية من بعض األفبلم وا 
 دريساختيار العينة السمعية البصرية التي سيتم استخداميا في الت. 

 ىدف البحث:
  التعرف عمى أثر استخدام الموسيقى التصويرية المصاحبة لبعض المشاىد في األفبلم عمى تنمية

 .التذوق الموسيقي لدى الطالب
 أىمية البحث:

  يس مادة تذوق الموسيقى العالميةإيجاد طرق جديدة لتدر. 
  تذوق الموسيقى العالمية ببعض النماذج السمعية البصريةإثراء مادة . 

 فرض البحث:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في متوسطات درجات "

 ."االختبار البعدي لمتذوق الموسيقي
 حدود البحث:

 الي عمى ما يمي:يقتصر البحث الح
  ثبلثة نماذج سمعية بصرية مختارة من بعض األفبلم العربية التي استعانت بالموسيقى العالمية

 .كموسيقى تصويرية ليا
 جامعة  –كمية التربية النوعية  –بقسم التربية الموسيقية  التجريب عمى طبلب الفرقة األولى

  بورسعيد.
 منيج البحث:

 .بعدي لمجموعتين تجريبيتين -بمي ريبي القائم عمى القياس القيتبع ذلك البحث المنيج التج
 مجتمع الدراسة والعينة:

 الموسيقية بكمية التربية النوعية، المجتمع المستيدف بالدراسة ىو طبلب الفرقة األولى بقسم التربية 
 المية خبلل العام ، وقد تم اختيار الفرقة األولى نظرا لدراستيم لمادة تذوق الموسيقى العجامعة بورسعيد



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األول من التحاقيم بالجامعة.
، كما سيتم تقسيميم عشوائيا لمجموعتين إحداىما لبحث من جميع طبلب الفرقة األولىوتتكون عينة ا

ضابطة وأخرى تجريبية بعد التأكد من تجانس المجموعتين وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طبلب 
 العينة في القياس القبمي.

 ات البحث:أدو 
 .بعض النماذج السمعية المرئية المختارة من الموسيقى التصويرية العالمية في بعض األفبلم 
 .مدونات من الموسيقى التصويرية العالمية في بعض األفبلم 
 .جياز عرض سينمائي مزود بسماعات مكبرة لمصوت لبلستعانة بيم أثناء اإلجراء التجريبي 
  من صحة فروض البحث.اختبارات قبمية بعدية لمتحقق 

 مصطمحات البحث:
 Music Appreciationالتذوق الموسيقي 

تقرير القيمة _  –معرفة قدر قيمة الشئ  –ترجمة التذوق في القاموس العصري )إلياس أنطوان إلياس( تعبير 
 اعتبار _ إعزاز _ إعجاب.
 :معناه Appreciateأن فعل  Ohambers, Stwenteth, Centruyوفي القاموس اإلنجميزي 

 قدر تقديرا مضبوطا. .2
 أن يكون اإلنسان شاعرا شعورا تاما بصفات الشئ. .0
 أن يقدره تقديرا عاليا. .3

 ىدى إبراىيم سالم،) وبذلك يكون المعنى الذي تم ذكره مبلئما الستخدامو في المغة العربية بكممة تذوق        
2976) 
ن أن يعرف التذوق الموسيقي عمى أنو ىدف جميع وبتطبيق ذلك المعنى عمى الجانب الموسيقي يمك        

، وعن طريق تمك ألعاب موسيقية ....( –استماع  –ء األنشطة الموسيقية التي يمارسيا الدارس من )غنا
دراك العمل الموسيقي وليد حسين عناني ، ) الممارسة يكتسب الدارس بعض الخبرات التي تؤىمو لفيم وا 

0220) 
 Sound Trackالموسيقى التصويرية 

)إيياب ىي الموسيقى التي تساعد المشاىد عمى معايشة اإلحساس بأحداث الفيمم وتطوره عبر العصور       
 مسرحي أو التميفزيوني أو وىي المعادل المسموع لممشيد السينمائي أو ال. (2998، امد عبد العظيم السيدح



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( Merriam Webster.com,  2014) ي، وىي من العناصر األساسية في صناعة الفيمم السينمائاإلذاعي

 دراسات سابقة ومرتبطة بموضوع البحث
 أوال: دراسات عربية

  الدراسة األولى
 (2985، )سيير أسعد طمعت "" الموسيقى التصويرية في الفيمم المصري 

ظيفيا في الفيمم المصري، وعبلقتيا ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى ماىية موسيقى الفيمم وكيفية تو 
، ة لتحميل الموسيقى التصويرية ليافبلم المصريمت الدارسة باختيار مجموعة من األ، وقاناصر الفيمم األخرىبع

، مرتبطة بالحركة الدرامية لمفيمم وتوصمت الدراسة عمى أن موسيقى الفيمم تتكون من ألحان موسيقية رئيسية
 كما ترتبط بتتابع األحداث من البداية إلى النياية.

لدراسة مع البحث الحالي في اىتماميا بالموسيقى التصويرية لمفيمم المصري، وكذلك في تتفق تمك ا
، وكيفية استخداميا وتوظيفيا في العمل الدرامي، وتختمف مع يا لمموسيقى التصويرية بصفة عامةتعريف

يعتمد  البحث الحالي في استخداميا لمموسيقى المصرية وكذلك الموضوع والمنيج، حيث أن البحث الحالي
 عمى استخدام الموسيقى التصويرية العالمية في عممية التدريس.

 الدراسة الثانية
" آثر تطور أساليب التأليف الموسيقي الحديثة في الموسيقى التصويرية لمفيمم السينمائي في بعض الدول 

 .(2993حنان محمد كامل ، )" 2988 – 2978الغربية من 
، قى األفبلم وأشكاليا داخل الفيممل إلى تحديد الخصائص العامة لموسيىدفت الدراسة إلى التوص         

وأساليب استخداميا وكذلك العبلقة بين الصورة والتعبير الموسيقي عنيا ، وتوصمت الدراسة إلى استخدام 
الموسيقى االلكترونية والمؤثرات الصوتية في خدمة بيئة المكان في الصورة وتوظيف الرموز الصوتية 

 وبة.المطم
تتفق تمك الدراسة مع البحث الحالي في تحديد خصائص الموسيقى التصويرية وأشكاليا وأساليب       

استخداميا ، وكذلك العبلقة بين الصورة والموسيقى داخل العمل الفني، وتختمف مع البحث الحالي في التركيز 
 عمى الموسيقى التصويرية االلكترونية والمؤثرات الصوتية.

 راسات أجنبية: دثانيا
 الدراسة األولى

 (Schubert, Lind."الموسيقى القديمة وتصويرىا )تمثيميا( في بعض األفبلم التاريخية "

Kathrin, 1994).  



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ىدفت تمك الدراسة إلى البحث عن دراسة الستخدام الموسيقى القديمة في تصوير التاريخ في الفيمم 
دوار المتعمقة بالموسيقى التصويرية واألفبلم التاريخية المختارة ، وقد تم تحميل المقطوعات القديمة األصمية واأل

 –وتوصمت الدراسة إلى أن تمك التحميبلت تناقش الطرق التي استخدمت بيا تمك الموسيقى لتنقل قصة الفيمم 
 خمق المزاج أو الطابع وتصوير الحاالت االنفعالية. –اإلطار الزمني 

لدراسة الممارسات العامة لمموسيقى التصويرية من عصر السينما الصامتة وصف الفصل األول من تمك ا      
، واختص الفصل الثالث باألفبلم راسة األفبلم التاريخية المختارةوحتى ظيور الصوت ، وتتضمن الفصل الثاني د

 ، وركزااألفبلم المبنية عمى مسرحياتالمبنية عمى قصص أدبية ، أما الفصل الرابع والخامس بحث في 
 الفصمين السادس والسابع عمى التكنيك الخاص بصناعة األفبلم.

تتفق تمك الدراسة مع البحث الحالي في اىتماميا بالموسيقى التصويرية العالمية، سواء بالموسيقى       
التصويرية ذاتيا أو بتاريخ الموسيقى التصويرية ، وتختمف مع البحث الحالي في المنيج والطريقة وفي كيفية 

 ول الموسيقى التصويرية العالمية كموضوع لمبحث.تنا
 اإلطار النظري:

 :المبحث األول: التذوق الموسيقي
، ويعتبر أحد األىداف األساسية ليس فقط في ذلك ث الحالي بموضوع التذوق الموسيقيييتم البح

ة أن تتناول في ذلك ، ورأت الباحثسات مع اختبلف أساليبيا ومناىجياالبحث بل في العديد من األبحاث والدرا
، كما تتناول الباحثة تاريخ ق الموسيقي وتستعرض أىم تعريفاتوالمبحث بعض النقاط التي توضح ماىية التذو

داد ذلك التذوق الموسيقي وكيفية تطور االىتمام بالتذوق كفرع أساسي في العموم والدراسات الموسيقية وامت
لموسيقي والتي سيتضح أن تمك األىمية ليست قاصرة عمى ، وكذلك أىمية التذوق اليشمل المستمع العادي

المستمع أو الدارس ولكن تمتد لتشمل عمى المؤلف والمؤدي، وكذلك أىم الطرق التي تم استخداميا في تنمية 
  التذوق الموسيقي .   

 :تعريف التذوق الموسيقي
محاولة عقبلنية لتفيم األسباب أما التذوق الموسيقي فأنو  يء وتقديرهىو القدرة عمى إعطاء قيمة لمش

)أمال مختار  لعاطفة الوجدانية ومن ىنا تكون االستجابة الفعميةالتي تدعو إلي اإلحساس بالجمال مع إثارة ا
 (248ص 2978صادق  

  :أىمية التذوق الموسيقي
، يقيقاء بمقدرتو عمى التذوق الموس، واالرتذبو إلى السمو الفنيإذا أمكن ترقية مشاعر اإلنسان وج

 ة إلى العبلقات ، واالرتفاع باإلنسان من العبلقات الماديأن يؤدي إلى تقدم المجتمع ورقيو فإن ىذا من شأنو
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 .الروحية والفكرية
ق متذوق مستمع وتتأكد أىمية التذوق إذا نظرنا لمعمل الموسيقي الذي ال يتحقق إال من خبلل متم

دراك الحصيمة الموسيقية لممتعمملمنسيج الموسيقي و  ةالمكونإدراك الجمال في التراكيب ، ومن خبللو يمكن لو ، ا 
 .لجمالية التأممية من خبلل التذوقومدي خبرتو ا

مع ( والمستلمؤلف )المبدع( والمؤدي )المفسرتذوق فقط بل تمتد لتشمل اوال تقف أىمية التذوق عند الم
، والموسيقى  تبدأ من دون الطرفين اآلخرينطرفيا كامبل أف منيم ىيئة ثبلثية ال يكون أحد ، وتتأل()المتذوق
 .ثم تمر بالمفسر وتنتيي  بالمستمعالمؤلف 

 :أىداف التذوق الموسيقي
 .التأثير الصوتي لآلالت الموسيقيةإدراك  -
 .التعرف عمى النواحي التعبيرية -
 .عمى استقبال المثيرات الموسيقية تدريب حاسة السمع -
 .التدريب عمى آداب االستماع -
 .ستماعتأممية من خبلل اال متمقي بخبرة جماليةمداد الإ -

)نبيمة م الموجود بين جزئيات العمل الموسيقي المسموع النفسية بسبب التناغإمداد المتمقي بالراحة 
 (06ص  ،م0223،والى

 :االستماعالتذوق الموسيقي و 
غير السماع اع لمموسيقى ، واالستمستماع لمموسيقىوق الموسيقي عن االال يمكن فصل عممية التذ

من وظيفة   listeningوسماع( فاالستماع )، (ا أنو يوجد فرق جوىري بين كممة )استماع، إذلمموسيقى
، يقى لمتعرف عمى جوانبيا المختمفة، وىذا يتضمن االستماع إلى الموسالعقل، ويعني السماع مع توافر اليدف

، وىو عبارة عن فمن وظيفة األذن  hearing، أما السماع ماع ىدف التعميم الموسيقي المنظمويعتبر االست
، فقد نسمع الموسيقى أثناء أداء األعمال ىتمام الصريح بيارات الصوتية أو الموسيقية دون االتمقي المثي

 (88ص : ،2987عائشة صبري،أمال صادق، ) األخرى ، وتؤثر فينا عمى نحو غير مباشر
 مبحث الثاني: الموسيقى التصويريةال

 ى التصويرية :تعريف الموسيق
 ، إيياب حامد عبد العظيم السيد) ىي الموسيقى التي تساعد المشاىد عمى معايشة اإلحساس بأحداث الفيمم

، وىي من العناصر مسرحي أو التميفزيوني أو اإلذاعيوىي المعادل المسموع لممشيد السينمائي أو ال (2998
 ((Merriam Webster.com, 2014 األساسية في صناعة الفيمم السينمائي
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واقف التمثيمية في ويقصد بالموسيقى التصويرية في البحث الحالي بالموسيقى التي تترجم األحداث والم
عدادىا لتناسب المشيد الذي تم اختيارىا لمصاحبتو.الفيمم العربي  ، والتي تم اقتباسيا وا 

 :تاريخ الموسيقي التصويرية
 عرضيما األول  ن لوميير )لوي وأوجست(بدأت السينما صامتة واستمرت منذ قّدم األخوا

" جراند كافيو " بمندن مساء الثامن والعشرين راف في بدروم مقيىجبواسطة جيازىما المعروف بالسينما تو 
 .حتى منتصف العشرينات 2895من شير ديسمبر سنة 

أو الموسيقى وظمت السينما توجراف ال تطمق الصوت البشري أو المؤثرات الصوتية التي تحاكي الطبيعة 
منذ انطبلقة السينما الكبرى في عشرينات القرن   الموسيقى التصويرية المصاحبة لمصور المتحركة ، ولم تكن

 العشرين جزءا من صناعتيا أو مدخبًل تقنيًا ضمن عناصرىا األساسية.
في مذكراتو ينصب  Charles Chaplin " الشاغل لدى السينمائيين بحسب ما ذكر" شارلي شابمن وكان اليم

عنصر الحوار ، أي إدخال والكبلم معاً نحو جعل صوت الممثمين مسموعًا وتوجيو انتباه المتفرج إلى الصورة 
 Oskar Messter "ريـ" أوسكـار ميسترجل الصناعة السينمائية األلماني، وقد أجرى إلى العرض السينمائي

 .2928أولى التجارب إلنتاج أفبلم ناطقة في عام 
                                                 


أورٛتش  5، ٚ"ٌٛي جاْ" ِٓ ِٛاٌٍذ 1954إتشًٌ  10ٌَٛ  ، ٚذٛف1862ًأورٛتش  19، "أٚجغد ِاسي ٌٛي ٍٔمٛال" ِٓ ِٛاٌٍذ  األخواى " لوهييش" 

ٚاٌذّ٘ا أٔطٛاْ ، ران األب اٌزي عاػذ  ٕح ٌٍْٛ، وٛٔا تاٌمشب ِٓ ػًّ، ٌٚٚذا فً تٍضأغْٛ تفشٔغا ٚألاِٛا فً ِذٌ 1948 ٌٍٛٔٛ 6، ٚذٛفً 1864

ِٕظاس اٌذشوح ري " الٌرماط اٌصٛس ٚذذشٌىٙا ، ٚرٌه تؼذِا أطٍك " ذِٛاط أدٌغْٛ " اخرشاػٗ اٌّؼشٚف تاعُ ٚدػُ ٚشجغ األخٌٛٓ ػٍى اخرشاع آٌٗ

ٚواْ ِخرشػا ِٕز صغشٖ ٚصأغ  غٍح ، ٚواْ ٌٌٛظ لذ ذخصص تاٌفٍضٌاء ،ٚ٘ٛ اخرشاع ٌمَٛ تؼشض اٌصٛس اٌّرغٍ 1891اٌؼٍٍٕح أٚ اٌىٍٕرٛعىٛب " 

اٌصفائخ اٌجافح اٌرً  ترطٌٛش أعٍٛتا جذٌذا إلظٙاس أٌٛاح اٌغٍثٍاخ ٚصفائذٙا خاصا طشٌمح إظٙاس أفالَ ، ٚدٍّٕا أصثخ فً عٓ اٌغاتؼح ػششج، لاَ

 300 ٚلاِا ترٛظٍف دٛاًٌ 1894لاِح ِؼًّ فً ضٛادً ٌٍٛٔفً أٚائً ػاَ األخٛاْ إل عاػذخ تشىً وثٍش ػٍى إٔجاح اٌّشغً ذجاسٌا ، دٍس اضطش

األخٌٛٓ ٌٍٍِٛش ِٓ صٕاع اٌّؼذاخ اٌفٛذٛغشافٍح ٚوأا ٌمِٛاْ تؼذج  ٚأصثذا ػاًِ ، ٌرىْٛ تزٌه اٌخطٛج األٌٚى ٚاٌشئٍغٍح الخرشاع أفالَ اٌرصٌٛش ،

اٌزي ػشض فً فشٔغا ألٚي ِشج تؼذ ػذج  " شاع أدٌغْٛ " اٌىٍٕرٛعىٛبٚلذ تذأخ ذجاستّٙا تاعرخذاَ اخرالمتحركة ،  اٌصٛس ذجاسب ػٍى

صٕؼا جٙاص  ذجؼٍٗ ال ٌصٍخ ٌٍىْٛ آٌح ػشض ، ٌزا  أْ اٌذشوح اٌّغرّشج فً ٘زا االخرشاع أشٙش ِٓ ػشضٗ فً أٍِشوا ، ٚلذ ذثٍٓ ٌّٙا

" اٌرً صّّد ٌىً ذمثً ٚذؼشض طثؼاخ ػٍٍٗ اعُ "اٌَح ذّىٕا ِٓ صٕاػح جٙاص أطٍما 1895اٌرٛلف شُ االٔطالق ، ٚفً ػاَ 

 ،  ػٓ واٍِشا عٍّٕائٍح االعُ ٌٍصثخ عٍّٕا ذٛجشاف تؼذ ػذج أعاتٍغ ، ِٕٚٗ اشرمد وٍّح عٍّٕا ٚ٘ٛ ػثاسج وشٚٔٛفٛذٛجشافٍا ٚاخرصش

ظ ٚواْ فً غشفح اعرأجشا٘ا ِٓ ِمٙى جشأذ وافٍٗ فً تاسٌ 1895ػاَ  دٌغّثش ِٓ 28ٚلذ ذّىٕا ِٓ ػشض أٚي فٍٍُ ٌٍجّٙٛس فً 

 ".تٍٕٙا فٍٍُ " عاػح اٌغذاءِرشا ٚضُ اٌؼشض ػششج أفالَ واْ ِٓ  15 طٛي اٌفٍٍُ


٘ٛ اٌغٍش شاسًٌ عثٕغش خ شاتٍٓ ِّصً وٍِٛذي إٔجٍٍضي ِٚخشض ٍِٚذٓ ٚواذة  Sir Charles Spencer Chaplin شاسلي شاتلي 

فً عٌٛغشا ، ٌٚؼرثش ِٓ أُ٘ صٕاع  1977دٌغّثش  25ٌٕذْ ٚذٛفً فً فً  1889أتشًٌ  16عٍٕاسٌٛ راع صٍرٗ فً صِٓ األفالَ  اٌصاِرح  ٌٚذ فً 

ٌثشاػرٗ فً ذّصًٍ ٚوراتح ٚإخشاض ٚإٔراض فٍٍُ اٌغٍشن  1929اٌغٍّٕا اٌؼاٌٍّح ، دصً ػٍى ػذد وثٍش ِٓ اٌجٛائض واْ أّ٘ٙا جائضج أٚعىاس اٌفخشٌح ػاَ 

دصً ػٍى جائضج أٚعىاس ألفضً ِٛعٍمى ذصٌٛشٌح ػٓ  1973ّرذشوح ، ٚفً ػاَ ٌٍرأشٍش اٌثاٌغ ٌذٌٗ فً صٕغ اٌصٛس اٌ 1972، ٚراخ اٌجائضج ػاَ 

 فٍٍُ أضٛاء اٌّغشح.


فً ذٍغشٔضٌٗ تأٌّأٍا ، ٚاورغة ِٓ  1943دٌغّثش  6فً تشٌٍٓ ٚذٛفى فً  1866ٔٛفّثش  21ٌٚذ فً ،  Oskar messterش يأوسكاس هيست  

ح ٚاٌٍّىأٍىٍح ، ٚأصثخ ِخرشع ٚسجً أػّاي عٍّٕائً أٌّأً فً اٌغٕٛاخ األٌٚى ِٓ خالي ِجاي ػًّ ٚاٌذٖ ِٙاساخ فً ِجاي األػّاي اٌثصشٌ

أدذ أُ٘ اٌششواخ إٌٍّّٙح ػٍى صٕاػح اٌغٍّٕا فً   Messter Filmتاع أٚي جٙاص ػشض ٚوأد ششورٗ  1896ٌٍٛٔٛ  15صٕاػح اٌغٍّٕا ، ٚفً 

اٌىاٍِشاخ ٚأجٙضج ػشض األفالَ إٌاجذح ٚاٌرً ذُ تٍغ وُ وثٍش ِٕٙا فً أٌّأٍا  أٔرجد اٌششوح عٍغٍح ِٓ 1896رٌه اٌٛلد ، ِٚغ دٍٛي ٔٙاٌح ػاَ 

ّأً ػاَ ٚأٚسٚتا ِّا واْ ٌٗ أوثش األشش فً اصد٘اس صٕاػح اٌغٍّٕا فً رٌه اٌٛلد ، ٚلذ ذثشع تّجّٛػرٗ ِٓ ِؼذاخ اٌغٍّٕا اٌراسٌخٍح ٌٍّرذف األٌ

1943 

http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/tags/15102/posts
http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/tags/15102/posts
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، فأصبح ىو من يوجو يعود لممخرج الذي يقود دفة العملوازدادت صناعة األفبلم تنظيمًا وصار األمر 
أو يرفض أداءىا داخل  ، ومن ثم يوافق عمى عزفيالحن بذاتو لكي يعطي مشاعر معينة الممحن نحو تأليف

، ومع التطور العام الذي شمل الصناعة لم تعد الموسيقى تعزف عمى اليواء داخل دار السينما عرضصالة ال
بل صارت تسجل بمفردىا ثم يتم إدخاليا عمى شريط الفيمم السينمائي، وتوليفيا مع بقية األصوات الموجودة 

 أصبًل.
ي العظيم " ماكس شتاينر ، أحدث المؤلف الموسيقم تحديدا2933ثبلثينات وفي العام ومع بداية ال

Maximilian Steiner "  حيث أظير لمعالم كيف يمكن ة في التأليف الموسيقي السينمائينقمة كبير ،
، ولممرة األولى يؤلف موسيقى تتجانس بذلك القدر المحكم مع األحداث ب في األفبلملمموسيقى أن تصنع العجائ

 خمين.وتتبلعب بعواطف الجميور بأثر واضح ال يقبل الت
، والتي لم المؤثرة التي نعرفيا اليوم الموسيقى التصويرية " كثيرا في تشكيل وتأسيسوقد ساىم " شتاينر

ط بين لحظة الحدث ، بل ألحانًا مدروسة تربير مناسبة ألحداث الفيمم ومواقفوتعد مجرد معزوفات عشوائية غ
" وأنتجت أفبلما كرتونية خاصة باستميام من ني جيود "شتاينراستثمرت شركة والت ديز ، و وتكثيف اإلحساس بو
ما ألفو " شتاينر " موسيقى ، ومن أىم " Mickey Mouseالفأرة ميكي الحيوية مثل فيمم "مقطوعاتو المرحة و 

التي أعطت لمفيمم بعدًا جماليًا ال يقل بأي حال من " Gone with the Wind 2939 ذىب مع الريح " فيمم
األحوال عن المستوى الفني لبقية العناصر األخرى المتمثمة في روعة نص الرواية وحرفية التمثيل ومبلئمة 

 الديكورات والمبلبس والماكياج.
 اإلطار التطبيقي:

عالمية والتي تم اقتباسيا ييدف البحث الحالي إلى االستفادة من بعض المقطوعات الموسيقية ال  
واستخداميا كموسيقى تصويرية لبعض المشاىد التمثيمية والدرامية في بعض األفبلم العربية ، وقد قامت 

، والتي ة المختمفة من أفبلم عربية قديمةالباحثة بإعداد تجربة استطبلعية بعد اختيار بعض المشاىد الدرامي
، كما يتم اختيار المؤلفات الموسيقية فات الموسيقية العالميةمن المؤل قد اقتبست موسيقى تصويرية ليا

                                                 


ِٛعٍمى  ٍِذٓ٘ٛ  1971دٌغّثش  28ٚذٛفى فً  1888ِاٌٛ  10ٌٚذ فً  nerMaximilian Raoul Steiشتايٌش ساؤول هاكس  

. ٘ٛ ٚادذ ِٓ أٔجخ ِؤٌفً اٌّٛعٍمى اٌغٍّٕائٍح فً اٌراسٌخ اٌغٍّٕائً ٚأوصشُ٘ ذأشٍشا. دصً ػٍى ّٔغاٚيأِشٌىً ِٓ أصً  ذصٌٛشٌح

 ر٘ة ِغ اٌشٌخٚدصً ػٍى اٌجائضج شالز ِشاخ. ٌٗ ػششاخ أٌذاْ األفالَ اٌّشٙٛسج ِٕٙا:  ٌجائضج األٚعىاسذششٍذا  24ِا ِجّٛػٗ 

،  ٌؼرثش إضافح إٌى ٍِذٍٕٓ ِصً  ٌفٍٍُ ٔاطكِٛعٍمً ذىرة  اٌرً ذؼرثش أٚي 1933 وٍٕغ  وٛٔغإضافح ٌّٛعٍمى  1942 ٚواصتالٔىا 1939

 اعرٛدٌٛفٍٍُ ٌصاٌخ  300وراتح اٌّٛعٍمى ٌألفالَ. ٌذٓ أوصش ِٓ  غً فً ذشعٍخ ذماٌٍذرا دٚس سئٍ ٚأٌفشٌذ ٍِٔٛاْ دٌٍّرشي ذٛاِىٍٓ

RKO دصً ػٍى أٚي أٚعىاس ٌٗ ٌفٍٍُ ،  جائضج غٌٛذْ غٍٛب ألفضً ِٛعٍمى ذصٌٛشٌح. ٚ٘ٛ أٚي ِٓ دصً ػٍى ٚٚاسٔش تشرسص

، 1942 اَْ ٔغافشفاص تأٚعىاسٖ اٌصأً ػٓ فٍٍُ ،  1956 اٌثادصْٛ، اٌزي ذؼاْٚ ِؼٗ الدما فً فٍٍُ جْٛ فٛسدٌٍّخشض  1935 اٌّخثش

 .1944 ِٕز أْ سدٍدفٍٍُ ٚاٌصاٌس ػٓ 

http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/tags/15102/posts
http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/tags/15102/posts
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1933)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%B0%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86_%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1935)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1935)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86_-_%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B0_%D8%A3%D9%86_%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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، وتم تحديد مدة لمية لمفرقة األولىالعالميًة مع مراعاة مبلئمتيا لممقرر الدراسي في مادة تذوق الموسيقى العا
، ثم االستماع إلى الموسيقى مشيد الدرامي لمطبلب أوال كما ىوالجمسة ساعة ونصف حيث يتم عرض ال

، ثم عرض المشيد الدرامي مرة أخرى وبعد عالمية المقتبسة في المشيد وحدىايرية لممؤلفة الموسيقية الالتصو 
ذلك يتم ذكر المؤلف الموسيقي الذي قام بتأليف المقطوعة المقتبسة في المشيد مع شرح نبذة عن العصر 

 التابع لو المؤلف وبعض الجماليات في المقطوعة المختارة وكذلك نوعيتيا.
، وكذلك كافة يا أثناء تنفيذ البرنامج المقترحما  قامت الباحثة بتحديد طرق التدريس التي يمكن استخدمك

شاشة العرض  –طريقة جموس الطبلب  –شكل القاعة الجوانب المؤثرة في تنفيذ اإلجراء التجريبي من حيث )
 .ة ممكنة( والتي تسيم في تحقيق أىداف البحث بأحسن صور أجيزة الصوت –المستخدمة 

 جمسات التدريس
 :الجمسة األولى

 (Johann Sebastian Bach)المؤلف : يوىان سبيستيان باخ 
 Toccata and Fugue in D minor BWV. 565المقطوعة المقتبسة 
 الفيمم : أنا الماضي 

 إخراج :عز الدين ذو الفقار
 2952إنتاج: 

 ( ***م ذكي رست – **عماد حمدي  –*فاتن حمامة : )أبطال الفيمم
 :األىداف

 أن يشاىد الطبلب المشيد الدرامي المختار. -2
 لممشيد. ةطبلب لمموسيقى التصويرية المصاحبأن يستمع ال -0
 وأىم أعمالو. BACHأن يتعرف الطبلب عمى المؤلف الموسيقى باخ  -3
 أن يتعرف الطبلب عمى العصر الذى تنتمي إليو المقطوعة وأىم سماتو. -4
 المؤلفة وأىم جوانبيا الفنية.أن يتعرف الطبلب عمى نوعية  -5

                                                 
*

ِٓ  18اٌشاشح اٌؼشتٍح ٚذُ اخرٍاس ، ٌمثد تغٍذج  2015ٌٕاٌش  17ٚذٛفٍد فً  1931ِاٌٛ  27ٌٚذخ فً  ِّصٍح ِصشٌحفاتي حواهح ،  

  فٍٍّا ِٓ أدغٓ ِا أٔرجد اٌغٍّٕا اٌّصشٌح. 150أفالِٙا ِٓ ضّٓ أفضً 
**

فً اٌما٘شج ٌٚمة تفرى اٌشاشح األٚي ،  1984ٌٕاٌش  28فً عٛ٘اض ٚذٛفً فً  1909ٔٛفّثش  24ِّصً ِصشي ٌٚذ فً واد حوذي ع 

فٍٍُ فً ذاسٌخ اٌغٍّٕا  100فٍٍّا ِٓ أػّاٌٗ ضّٓ أُ٘  15اٌّصشٌح ٚذُ اخرٍاس  فٍٍُ ِغ أُ٘ ٔجَٛ اٌغٍّٕا 100ذجاٚص سصٍذٖ اٌفًٕ 

 اٌّصشٌح. 
***

ِذّذ روً ِذشَ اعّٗ اٌذمٍمً " ،  1972ِاسط  15فً اٌجٍضج ٚذٛفً فً  1903ِاسط  5، ِّصً ِصشي ٌٚذ فً  ركي سستن 

 ٌّصشٌح.ٌٕرًّ إٌى ِذسعح االٔذِاض ٌٚؼرثش ِٓ أُ٘ ِّصًٍ اٌغٍّٕا ا" ِذّٛد سعرُ
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 أن يتعرف الطبلب عمى بعض المصطمحات الموسيقية. -6
 الزمن: ساعة 

 :خطوات تنفيذ الجمسة
 سيتم إتباعيا خبلل الجمسة. يتعريف الطبلب بالخطوات الت 
 ( والتي تدور حول رجل يخرج من أنا الماضيتقوم الباحثة بإعطاء نبذة مختصرة عن أحداث الفيمم )

د فترة طويمة لينتقم ممن تسببوا في دخولو ثم تدور احداث درامية يتراجع ذلك الرجل في السجن بع
 نيايتيا عن فكرة االنتقام بعد أن قام بقتل أختو التى كانت تشجعو وتساعده عمى االنتقام.

 والذي رض سينمائية وسماعات مكبرة لمصوتتقوم الباحثة بعرض المشيد المختار من خبلل شاشة ع ،
فيو أسوار السجن والحركة العسكرية لمحارس كمقدمة لمفيمم مصاحبًا بالموسيقى التصويرية يظير 

 المقتبسة مما يعطى إيحاء لما تدور حولو أحداث الفيمم.
 .مناقشة الطبلب فيما قاموا بمشاىدتو 
 ب دون تقوم الباحثة بتشغيل الموسيقى التصويرية والتى يؤدييا أوركسترا سيمفوني ليستمع إلييا الطبل

 المشيد.
  عطاء نبذة مختصرة عن حياتو تقوم الباحثة بتعريف الطبلب بمؤلف المقطوعة يوىان اسبستيان باخ وا 

 وعن أىم أعمالو.
 :يوىان اسبيستيان باخ

 2752يوليو  08، وتوفي في في أيسناخ2685مارس  02ولد في 
سيقية واستطاع من خبلل مؤلفاتو أن ، ولد في أسرة مو ظم المؤلفين في التاريخ الموسيقيويعتبر باخ من أع

 تكون مجاال لمدراسة الموسيقية مثل فن الفوجة كما أنو أشتير باألسموب البوليفونى.
عمل مدة قصيرة كعازف لمكمان في أوركسترا دوق فايمار وبعد أشير قميمة أصبح  2723وفي عام 

، وألف يوىان اسبيستيان وسيقية الدينيةة أول مؤلفاتو المعازف أورغن في كنيسة ارنشتادت حيث بدأ في كتاب
باخ جميع أنواع الصيغ الموسيقية المعروفة في زمنو عدا األوبرا وكان مذىبو الديني البروتستانتي األلماني 

 أساسا لمعظم أعمالو الموسيقية.
 :من أىم أعمالو

ود والفوجة والسوناتا لة األورغن من نوع الفانتزى والبرليالكثير من المقطوعات الموسيقية آلألف باخ  -2
ومن أىم أعمالو التي كتبت لتمك اآللة ىي الجزءان بعنوان الكبلفان المعدل جيدا ألفيما عمى التوالي 

 .2744، 2700عام 
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 (.2752-2749الذي ألفو في أواخر حياتو ) ةعمالو أيضا كتاب فن الفوجأومن أىم  -0
 .ينيالقديس ماثيو وعمى آثر تمك المؤلفة قدره جميع الموسيق -3

 :عصر الباروك
، فقد تميزت ميز وىو الزخرفة الزائدة عن الحدسمى عصر الباروك بذلك االسم تعبيرا عن طابعو الم

، وظير ذلك في معظم زدحام بين الخطوط الموسيقيةالعصر بالبوليفونية والتشابك واال الموسيقى في ذلك 
عصر الباروك في التأليف باستخدام  ، وأخذ مؤلفواخاصة عمى يد يوىان اسبيستيان باخمؤلفات العصر 
، كما أخذوا في التباىي بزيادة أعداد الخطوط المحنية عمم تكثيف األصوات بطريقة أفقية الكونتربوينت وىو

ستخدمت ا يالت التياربسكورد وآلة األرغن من أىم اآلاللغنائية أو اآللية ، وتعتبر آلة سواء في األعمال ا
 (90، ص حسين فوزي) العصر وعبرت بشكل جيد ومبلئم لروح

، غير متناسق ،التصوير ومعناىا الحرفي شكل غريبصطبلح مستعمل في فن العمارة و اوكممة باروك 
لى االختراعات التكنيكية  معوج، وترجع أسباب التحول نحو الفن الباروكي إلى تغير األحوال االقتصادية وا 

، 2979، عزيز شوان) عقمية شعوب أوربا بوجو عامواالكتشافات الجغرافية مما أسفر عن تأثير عميق في 
 (239ص 

 وقد ظير في ذلك العصر بعض السمات وىي :
براز اإلمكانيات الموسيقية نفسيا. .2  االىتمام بعظمة البناء والتركيب الموسيقي وشدة التجريد وا 
 ظمة.حتفاظ بالعلصعوبة والتعقيد في األداء مع االنتشار سمة ااتعددت القوالب الموسيقية و  .0
 رتباط الشديد بمعاني الورع والخشوع في الموسيقي الدينية ومحاولة توصيل ذلك لممصمين.اال  .3
، أو بين مجموعة صغيرة منفردة من العازفين وبين تناقض بين ما ىو خافت وما ىو قويالتباىي وال .4

 ( في أعمال الفوجة.موضوع وموضوع مضادا في قالب الكونشرتو الكبير أو )األوركسترا كم
 زخرفة وتنميق الخطوط المحنية الغنائية المنفردة وخاصة في األوبرا.  .5
 تأصيل القيم البوليفونية التي صنعت الموسيقى الغنائية الكورالية ثم اآللية. .6

 :البوليفونية
ىي فن توازي وتشابك األلحان وتآلفيا أفقيا بشكل يحتفظ فيو كل لحن أو خط لحني بقيمتو الذاتية في 

 ىمية بين الخطوط جميعيا. تعادل في األ
 :التوكاتا

، وتؤكد بشكل عام لوحات المفاتيح مثل الياربسكورد ىي قطعة موسيقية تؤدى في األصل ألحد آالت
 عمي براعة أصابع الفنان في األداء عمى اآللة وبمغت قمة تطورىا في أعمال يوىان اسبيستيان باخ وتتسم 



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0202يناير  -العدد الثالث عشر  –مة التربية النوعية مج

 - 224 - 

 وح.باإليقاعات الغير مستقرة وتغيرات في الر 
  تقوم الباحثة بتوضيح بعض الجوانب الفنية لممقطوعة المختارة وكذلك توضيح نوعية المؤلفة والتى

يقاعى يتم تناولوتقوم عم ، كما مختمفة باستخدام اآلالت الوترية ، في طبقات صوتيةى موتيف لحنى وا 
 ومع موضوع الفيمم.يغمب عمى الجزء المختار روح التوتر والقمق والذى يتناسب مع المشيد المختار 

 .يشاىد الطبلب المشيد المختار مرة أخرى 
 تقييم: ال
 اذكر ما تعرفو عن المؤلف الموسيقي يوىان اسبيستيان باخ ؟ -
 ؟ وعة الموسيقية التي استمعت إلييااذكر مشيد سينمائي ترى من وجية نظرك أنو مناسب لممقط -

 :الجمسة الثانية
 Johannes Brahms: جون برامز المؤلف

Symphony No.3 , 3 :المقطوعة المقتبسة
rd

 Movement  
 : حكاية العمر كموالفيمم
 حممي حميم :إخراج
  2965: إنتاج

 (***عبد المنعم إبراىيم –**فاتن حمامة   –*فريد األطرش : )أبطال الفيمم
 :األىداف
 أن يشاىد الطبلب المشيد الدرامي المختار. .2
 ية المصاحبة لممشيد.أن يستمع الطبلب لمموسيقى التصوير  .0
 أن يتعرف الطبلب عمى المؤلف الموسيقي جون برامز وأىم أعمالو. .3
 أن يتعرف الطبلب عمى العصر الذي تنتمي إليو المقطوعة وأىم مؤلفي ذلك العصر. .4
 أن يتعرف الطبلب عمى نوعية المؤلفة وأىم جوانبيا الفنية. .5
 أن يتعرف الطبلب عمى بعض المصطمحات الموسيقية. .6

                                                 
*

فً  ٚذٛفً 1910أورٛتش  19ِطشب ٍِٚذٓ ٚػاصف ػٛد ِّٚصً عٛسي ػاػ فً ِصش، ٌٚذ فً اٌغٌٛذاء تغٛسٌا فً فشيذ األطشش  

فٍٍّا  31فً تٍشٚخ تٍثٕاْ، اعّٗ اٌذمٍمً "فشٌذ فٙذ فشداْ إعّاػًٍ األطشػ" ٌٚمة تٍّه اٌؼٛد، لذَ ٌٍغٍّٕا  1974دٌغّثش  26

 أغٍٕح ألشٙش ِؤٌفً األشؼاس فً ِصش ِٚٓ ذٍذٍٕٗ. 224اٌّصشٌح ، وّا لذَ دٛاًٌ  تّشاسوح أُ٘ ِّصًٍ اٌغٍّٕا
**

ِٓ  18، ٌمثد تغٍذج اٌشاشح اٌؼشتٍح ٚذُ اخرٍاس  2015ٌٕاٌش  17ٚذٛفٍد فً  1931ِاٌٛ  27ٌٚذخ فً  ِّصٍح ِصشٌح فاتي حواهح 

 فٍٍّا ِٓ أدغٓ ِا أٔرجد اٌغٍّٕا اٌّصشٌح. 150أفالِٙا ِٓ ضّٓ أفضً 
***

فً اٌغشتٍح ، شاسن فً  1987ٔٛفّثش  17فً  فً تًٕ عٌٛف ٚذٛفً 1924أورٛتش  24ِّصً ِصشي ٌٚذ فً عثذ الوٌعن إتشاهين  

 فٍٍُ ِغ أُ٘ ِّصًٍ اٌغٍّٕا اٌّصشي ، ِٓ أُ٘ أػّاٌٗ دٚسٖ فً فٍٍُ "عش طالٍح اإلخفاء". 150دٛاًٌ 



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             
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 : ساعة ونصف نالزم
 :خطوات تنفيذ الجمسة

 سيتم إتباعيا خبلل الجمسة. يتعريف الطبلب بالخطوات الت 
 حكاية العمر كمو ( والتي تدور أحداثو حول ء نبذة مختصرة عن أحداث الفيمم )تقوم الباحثة بإعطا

بنة اوتأتي فوزي( ،  الموسيقار فريد)فريد األطرش( الذي يعيش حياة الميو وتحبو صديقتو ليمى)ليمي
، بينما تقع ىي في حب قيم بمنزلو فيقع فريد في حبيالت صديقو نادية )فاتن حمامة (الذي توفي

 ، لينتيي الفيمم بتضحية فريد من أجل سعادتيما .ممدوح)أحمد رمزي( ثم تتزوجو شقيقو األصغر
 مصوت ات مكبرة لتقوم الباحثة بعرض المشيد المختار من خبلل شاشة عرض سينمائية وسماع

يظير فييا المشيد حول اعتراف فريد لميمى عن حبو لنادية وصدمة ليمى عند سماعيا لذلك  يوالذ
 الخبر ثم تتمني ليما السعادة وترحل في مشيد درامي مؤثر .

( في محطة ة فريد مع أخيو ممدوح )أحمد رمزي( وزوجتو نادية )فاتن حمامةومشيد آخر وىو مقابم
زوجا وعندما رآىم ودعيما وقدم ليما الشبكة التي كان سوف ييدييا إلى القطار بعد عممو بأنيما ت

نادية كيدية منو وتمنى ليما حياة سعيدة وعندما تحرك القطار جاء صديقو )منعم(" عبد المنعم 
إبراىيم " يواسيو ويقول لو ابتسم فالناس يعتقدون أن حياة الفنان كميا غناء ومرح وضحك وحب وال 

يم من آالم وأحزان في مشيد درامي مؤثر يعتبر من كبلسيكيات السينما المصرية يعممون ما بداخم
 وذلك مع مصاحبة الموسيقى التصويرية.

 .مناقشة الطبلب فيما قاموا بمشاىدتو 
  تقوم الباحثة بتشغيل الموسيقى التصويرية والتي يؤدييا أوركسترا سيمفوني ليستمع إلييا الطبلب

 دون المشيد.
  عطاء نبذة مختصرة عن حياتو وعن تقوم الباحثة بتعريف الطبلب بمؤلف المقطوعة جون برامز وا 

 أىم أعمالو.
 يوىان برامز (جون برامز  )

  2897أبريل  3وتوفي في  2833مايو  7ولد في. 
 .ممحن وموزع وعازف بيانو ومؤلف موسيقي 
 بالمحافظة والرجعية ولم ىتم كثير من معاصريو احيا روح بيتيوفن الكبلسيكية حتى ىو الوحيد الذي أ

 تقدر أىميتو إال بعد وفاتو. 
 .كان ينتمي إلى أسرة برجوازية من شمال ألمانيا 



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             
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 :من أىم أعمالو
 تاحي لصوناتا بيتيوفن فتقتباس شبو حرفي من الجزء االا( وتبدأ بمقام دو الكبيريانو )صوناتا لمب

 كان يتميز بو بيتيوفن.( وفيو يؤكد عنصر الصراع الذي ىامر كبلفيرسم )االمعروفة ب
 وىىونية تسمى بالسيمفونية العاشرة )كان متأثرًا ببيتيوفن في كل سيمفونياتو ، حيث ألف سيمف 

 (.تكممة لسيمفونيات بيتيوفن التسع
 4 مجمدات من األغاني  7أغنية و 272كونشترتو لمبيانو واألوكسترا باإلضافة إلى  0سيمفونيات و

 صياغتيا. الشعبية األلمانية التي أعاد
 02  رقصة مجرية ىي أكثر أعمال جونز شعبية وشيرة والتي قام بتأليف بعضيا وجمع البعض األخر

ستعممت اصة الخامسة واألولي والثانية ، و من التراث الشعبي المجري وأشير تمك الرقصات ىى الرق
 في أفبلم الكارتون وأفبلم شارلي شابمن الصامتة.

 : العصر الرومانتيكى
" أي رواية غرامية أو قصة خيالية، ولقد أطمق ذلك االسم عمى Romanceكممة رومانتيكية مشتقة من كممة "

اإلنتاج الفني الذي ولد في الفترة ما بين النصف الثاني من القرن الثامن عشر حتى نياية القرن التاسع عشر 
مصدر تمك االتجاىات ىو عدم رضا  حيث ظيرت في تمك الفترة اتجاىات جديدة في الفنون بشكل عام، وكان

لتزام باألشكال والقوالب، وبحثيم عن طرق القيود التي كان يفرضيا عمييم اال الفنانين المبتكرين وتذمرىم من 
تسمت تمك امشاعرىم وحالتيم النفسية ، حيث  في إنتاجيم لزيادة حريتيم وتحقيق ذاتيم في التعبير عن

 .(265)عزيز الشوان، ص يالاألعمال باإلفراط في العاطفة والخ

 :أىم المؤلفين في العصر الرومانسي
 Franz Schubert (2797-2808.)فرانز شوبرت 

 ىو مؤلف نمساوي تعتبر األغنية األلمانية الرفيعة أشير مجاالت إبداعو والتي كانت أحد أركان 
 تي كانت أحد أركان ، وىناك نوعين أشير مجاالت إبداعو والبداع الفني في العصر الرومانتيكياإل

 اإلبداع الفني في العصر الرومانتيكي من األغنية الرفيعة:
  األغنية الممحنة بأسموب التمحين الشاملthrough com  posed: 

 وىو التمحين حسب احتياج النص الشعري دون التقيد ببناء داخمي معين.
 الشعرية. األغنية المقطعية وىي قائمة عمى لحن واحد يكرر مع جميع المقاطع 

 Fryderyk Chopin  (2822-2839)فردريك شوبان
 ىو مؤلف بولندي سمي بشاعر البيانو نظرا ألن كل مؤلفاتو كانت آللة البيانو.



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0202يناير  -العدد الثالث عشر  –مة التربية النوعية مج

 - 227 - 

 Hector Berlloz  (2823- 2869)ىكتور برليوز
 مؤلف فرنسي يعتبر رائد فن التوزيع األوركسترالي قي القرن التاسع عشر.

 Ferencz Liszt (2822-2886) فرانز ليست
مؤلف مجري يعتبر أعظم عازف بيانو في القرن التاسع عشر وسمي بشيطان البيانو ألن أغمبية مؤلفاتو 

 كانت لمبيانو وكانت في قمة الصعوبة وتحتاج عازف ذو ميارة عالية لعزفيا. 
 Richard Wagner (2823- 2883)ريتشارد فاجنر 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في مجال الواقعية  مؤلف ألماني يعتبر قمة المؤلفين الموسيقيين
 والدراما الموسيقية.

 ( مؤلف ألماني2833-2897)  Johannes Brahmsيوىان برامز
 ( مؤلف ألماني 2829-2847) Fellx Mendelssohnفيمكس مندلسون 
 ( مؤلف ألماني2822-2856) Robert Schumannروبيرت شومان 

 Claude Achlle Debussy (2860- 2928)كمود أخيل ديبوسي 
 مؤلف فرنسي يعتبر رائد المذىب التأثيري في الموسيقى.

 مؤلف روسي Nikolay Rimsky Korsakov (2844-2928)نيكوالي ريمكسي كورساكوف 
 Peter Ilyich Tchaikovsky  (2842-2893)بيتر إليتش تشايكوفسكي 

 و وأىم موسيقى بالية بحيرة البجع وكسارة البندق.مؤلف روسي وتعتبر موسيقى البالية أشير مؤلفات
  تقوم الباحثة بتوضيح بعض الجوانب الفنية لممقطوعة المختارة وكذلك توضيح نوعية المؤلفة 

 :تعريف السيمفونية
و األوركسترا وعادة ما تتكون من أربعة حركات تتميز كل حركة بسرعة ئداأىي عمل موسيقي يقوم ب

، وأكتمل شكميا المتعارف عميو في العصر كة األولى فييا في صيغة الصوناتاون الحر وطابع معين عمى أن تك
من أنواع التأليف ، وكممة سيمفونية كانت تطمق عمى أي نوع عمى يد ىايدن وموتسارت وبيتيوفن الكبلسيكي

 ، واستقمت كنوع من التأليف الموسيقي البحت.الموسيقي اآللي
 :التقييم

 ؟زبرام اذكر ما تعرفو عن جون -
 ؟عن العصر الرومانتيكى وتعرف اذكر ما -

 ثالثةال الجمسة
 (.Sergei Rachmaninov: رحمانينوف )المؤلف



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             
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 Prelude in c. Sharp Minor Op. 3 , No. 2المقطوعة المقتبسة :
 شارع الحب  :الفيمم
 : عز الدين ذو الفقارإخراج
  2958 :إنتاج

 (  ***حسين رياض –**صباح  –*عبد الحميم حافظ أبطال الفيمم: )
 :األىداف
 أن يشاىد الطبلب المشيد الدرامي المختار.  .2
 أن يستمع الطبلب لمموسيقي التصويرية المصاحبة لممشيد. .0
 أن يتعرف الطبلب عمى المؤلف الموسيقي رحمانينوف وأىم أعمالو. .3
عمى الموسيقى أن يتعرف الطبلب عمى العصر الذي تنتمي إلييا المقطوعة وأىم التغيرات التي طرأت  .4

 في ذلك العصر .
 أن يتعرف الطبلب عمي نوعيو المؤلفة وأىم جوانبيا الفنية. .5

 الزمن : ساعة ونصف
 خطوات تنفيذ الجمسة:

 .تعريف الطبلب بالخطوات التي سيتم إتباعيا خبلل الجمسة 
 مطرب   تقوم الباحثة بإعطاء نبذة مختصرة عن أحداث الفيمم )شارع  الحب( والتي تدور أحداثو حول

مغمور عبد المنعم)عبد الحميم حافظ( والذي يمتحق بفرقة شعبية ثم يتوصل مع أعضاء الفرقة إلى 
ضرورة دراستو لمموسيقى بشكل أكاديمي ، وبعد تخرجو يمتحق كمدرب موسيقي بأحد النوادي ويقع 

حدى ىاتين في مكيدة بين فتاتين من أعضاء النادي ومبلكو في ذات الوقت ، وبعد أن يقع في حب إ
الفتاتين يكتشف المكيدة ويقرر ابتعاده عن تمك الفتاة كريمة )صباح(، ويتسبب ذلك في إصراره عمى 

 الوصول إلي الشيرة والنجاح. 
                                                 

*
فً ٌٕذْ ، اعّٗ اٌذمٍمً  1977ِاسط  30فً  فً اٌششلٍح ٚذٛفً 1929ٌٍٛٔٛ  21ِطشب ِّٚصً ِصشي ٌٚذ فً  عثذ الحلين حافظ 

أغٍٕح ِغ أُ٘  230فٍٍّا شاسوٗ اٌثطٌٛح فٍٙا أُ٘ اٌّّصٍٍٓ فً اٌغٍّٕا اٌّصشٌح ، وّا لذَ أوصش ِٓ  16"ػثذ اٌذٍٍُ شثأح" ، لذَ ٌٍغٍّٕا 

 ٍِذًٕ ِٚؤٌفً اٌشؼش فً ِصش.
**

، اعّٙا  2014ٔٛفّثش  26ٚذٛفٍد فً تٍشٚخ تٍثٕاْ فً  1927ٔٛفّثش  10تٍثٕاْ فً ِطشتح ِّٚصٍح ٌثٕأٍح ٌٚذخ فً تذادْٚ صثاح  

ٌٚثٕأً فٍٍُ ِصشي  83اٌذمٍمً "جأٍد جشجظ اٌفغاًٌ" ٚاشرٙشخ تؼذج أٌماب ِٕٙا "اٌشذشٚسج" ٚ"صٛخ ٌثٕاْ" ، شاسود فً 

 أوثش إسز فًٕ فً اٌراسٌخ.أغٍٕح ، ٚذؼرثش ِٓ أُ٘ سِٛص اٌفٓ اٌؼشتً ٚدخٍد ِٛعٛػح غٍٍٕظ و 3000ٚأوصش ِٓ 
***

، وأد تذاٌاذٗ ِغ تذاٌح  1965ٌٌٍٛٛ  17فً اٌما٘شج فً  ذٛفًٚ 1897ٌٕاٌش  13ِّصً ِصشي ٌٚذ فً اٌما٘شج فً حسيي سياض  

ػًّ ذٍٍفضًٌٛٔ ، ِٓ أشٙش أػّاٌٗ دٚس  50ػًّ إراػً ٚ 150ِغشدٍح ٚ 240فٍٍُ ٚ 320اٌغٍّٕا اٌّصشٌح ٚشاسن فً دٛاًٌ 

 ٚإعالِاٖ. فٍٍُ"عالِح" فً 



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             
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  تقوم الباحثة بعرض المشيد المختار بشاشة عرض سينمائية وسماعات مكبرة لمصوت والذي يظير
نعو من الغناء في األوبرا وتعطيل المايسترو عن فيو المؤامرة التي تمت ضد كريمة وعبد المنعم لم

قيادة األوركسترا ، حيث قام رشدي "نور الدمرداش" بوضع منوم لقائد األوركسترا في الكأس الذي 
نة الموسيقية الخاصة ، ويكمل المكيدة بسرقة المدو ب منو المايسترو موحيا لو بالندميشر 

يرية التي توحي بنوايا الشر التي كانت بداخل ، ويصاحب المشيد بالموسيقى التصو باألوركسترا
 رشدي.

 .مناقشة الطبلب فيما قاموا بمشاىدتو 
  تقوم الباحثة بتشغيل الموسيقى التصويرية والتي يؤدييا أوركسترا ليستمع إلييا الطبلب دون

 المشيد.
 عطاء نبذة عن حيات تقوم الباحثة بتعريف الطبلب بمؤلف المقطوعة رحمانينوف م وعن أى ووا 

 أعمالو. 
 سرجي رحمانينوف

  2943مارس  08وتوفي في  2873مارس  02ولد في. 
 .كان عازفا بارعا آللة البيانو بل من أعظم العازفين في القرن العشرين 
 القومية.  ةتماما من النزع كانت موسيقاه خالية 
  فيما عنصر القومية. كانت تظير في موسيقاه العناصر الرومانسية التقميدية لموسيقى القرن التاسع عشر 
 .يعتبر رحمانينوف من الموسيقيين الذين كان ىميم التجديد في موسيقى القرن التاسع عشر 
 .تتممذ رحمانينوف عمى يد ريمسكي  كورساكوف أحد عمالقة الموسيقى 
 .تتميز موسيقي رحمانينوف بالنفس الشرقي وألف رقصات شرقية لمبيانو والشيمو 

 أىم أعمالو:
 3 " ليمياتNocturnes(2888-2887" ما بين عامي.) 
 4  2888مقطوعات "رومانس ، برليود ، ميمودى ، جافوت" عام. 
 ( 2892 -2892مقطوعتين لستة أيدي "فالس ، رومانس" عامي.) 
 " برليودPrelude 2892" في سمم فا الكبير عام. 

 :القرن العشرين
 القرن العشرين كانت تيدف إلي أمرين:يتضح لنا أن موجة التجارب الموسيقية والفنية التي عاشيا 

 نفض الرومانتيكية عن الموسيقي بعد أن اصبحت ال تبلئم روح العصر الجديد 



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             
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 .البحث عن أسس ومفاىيم جديدة لموسيقى العصر 
لذلك قام الجيل الجديد من الموسيقيين بمحاوالت كانت تيدف إلى إعادة تنظيم المادة الموسيقية تنظيما 

 ى العناصر الموسيقية تغيرات كثيرة نستعرضيا فيما يمي:جديدًا ، وطرأ عم
م، وأستخدم أيضا أمثال 2522التحرر من النظام التونالي التقميدي الذي توطدت أسسو منذ عام  -2

الكروماتيكية    (Johannes Brahms )(وبرامز Ferencz Lisztوليست) (Frederic Chopin)شوبان
لفات األسموب الرومانتيكي المتأخر حتي وصمت إلي البلتونالية التي غمفت التونالية بشكل جديد واستمرت مؤ 

السبللم  لممقامات الكنيسية ثم Debosy)ال تتقيد بالتأليف تحت سيطرة مقام معين ،واستخدم ديبوسي )
الخماسية والسداسية ولقد تأرجحت المؤلفات الموسيقية من التونالية حتي وصمت إلي البلتونالية ثم 

 نية.الدوديكافو 
العناصر  تحمل النظام التونالي التقميدي بظيور الدوديكافونية حيث تغيرت بانتشارىا وبالذات اإليقاع أىم -0

، وخرج من قيود الوحدة الرتيبة لمموازين أصبح أكثر مرونة واسع اإلمكانيات، حيث الموسيقية في ذلك العصر
األوربية حيث كانت إيقاعات الموسيقى  الموسيقية عن طريق مزجو بعناصر إيقاعية غريبة عن الموسيقي

الفولكمورية وموسيقى الجاز أكبر األثر في موسيقي القرن العشرين  وأصبح اإليقاع ىو السيد المتحكم في 
موسيقى القرن العشرين يأتي بعده المحن واليارمونية حيث كانت تستخدم موازين غير مطروقة أو تستخدم 

 ة الواحدة.أكثر من ميزان واحد خبلل المقطوع
تغيرت األلحان الموسيقية  في القرن العشرين فقد كانت تتحرك في تونالية غريبة عمييا أو بدون مقامية عمى  -3

اإلطبلق وبإيقاعات متطورة متحررة ، لذلك فقد المحن الحديث الخط المنساب المنطقي الذي اشتيرت بو 
ية المشحونة بالعاطفة واألشجان حيث كانت ألحان الموسيقى الكبلسيكية ، كما فقد أيضا الغنائية الرومانتيك

القرن العشرين غيرمنتظمة ذو طابع ارتجالي ترديدي ، وقد يكون تغير المحن بذلك الشكل ىو السبب في عدم 
 إستجابة المستمع العادي لمموسيقى الحديثة ونفوره منيا.

، فأصبحت الموسيقى لمتوافقة والمتنافرةن التآلفات اتطورت ىارمونية الموسيقى الحديثة حتى ألغت الفروق بي -4
، كما ظيرت تآلفات مبنية عمى الرابعات أو ى ىارمونيات أكثر أو أقل تنافراً تنتقل من تآلفات  متنافرة إل

لزيادة اإلثارة الخامسات أو الثانيات واستخدمت تمك اليارمونيات كوسيمة إلثراء صوت اآلالت اإليقاعية بالذات و 
و كما ظير آتجاه آخر اىتم بالكتابة األفقية البوليفونية التي عرفت في عصر باخ وما قبم ،والتوتر بشكل عام

، فكانت األصوات تعالج في حرية تامة وال تيتم بالترابط اليارموني حيث ظير ذلك األسموب بشكل جديد
 المفروض توافره بين تمك األصوات وذلك ما أطمق عميو الكونترابنط المتنافر.

ىتمام المتزايد بالعنصر اإليقاعي رفع من شأن المجموعة اإليقاعية في األوركسترا من ناحية نجد أن اال -5
، كما نجد أن البيانو انطوي تحت المجموعة اإليقاعية إذ استخدمو في األدوار الرئيسية في الموسيقىالمشاركة 



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كذلك اصبح آلالت النفخ الموسيقيون في أداء اليارمونيات بطريقة إيقاعية ليس فييا أي صفة لحنية ، 
األىمية الثانية بعد اإليقاع وتراجعت الوتريات التي كانت حجر الزاوية في األوركسترا الكبلسيكي والرومانتيكي 

 (300حسين فوزي  ،ص ) إلي المركز الثالث بالنسبة لبلوركسترا
مؤلفوا الموسيقى ولعل ويبلحظ في القرن العشرين التباين الشديد في األساليب الموسيقية التي يتبعيا 

، فقد صار كثير من الناس من أثرت عمي الحياة خبلل ىذا القرن ذلك ناتج عن العديد من العوامل التي
مختمف الطبقات ومن مختمف األجناس قادرين عمي دراسة الموسيقى وتنمية قدراتيم الذاتية في كتابة 

 ا عديدة وميارات مختمفة المستوى.الموسيقى مما أثر عمى موسيقى ذلك العصر وصارت تضم أذواق
كما ساعدت اإلذاعات وطرق التسجيل الحديثة عمى وصول األعمال الموسيقية من أقصي ببلد العالم 

، كما ساعدت طرق االتصال أوربا وأفريقيا وسيبيريا والعكس في الشرق األوسط وأمريكا البلتينية مثبل إلى
يتعرف عمى أحدث ما يجد في مجال الموسيقى ويحكم عميو الحديثة المستمع في جميع أرجاء العالم أن 

لموسيقي ، كما وضح التباين الشديد في األساليب المتبعة في التأليف اسرعة كبيرة من حيث أصالة األعمالب
تمفة تشير ، واألساليب الموسيقية التي ظيرت خبلل القرن العشرين ليا أسماء مخوالميل إلى سرعة التغيير

، وقد ظل التموين الموسيقي الذي صاحب الموسيقى الرومانسية أحد الصفات يارمونيةإلى الخواص ال
 اليارمونية لموسيقى القرن العشرين.

ونظرا لمتموين الشديد في اليارموني في العقد األول من القرن العشرين تعددت المقامات في العمل الموسيقي 
الذي كان من رواده المؤلف النمساوي "أرنولد  Atonalityوظير أسموب جديد يسمي األسموب البلمقامي 

بتكر شونبرج الطريقة ذات المقامات األثني عشر ا 2902عام  ففي "Arnold Schonbergشونبيرج 
Twelve Tone Method  (03ص  ،عمار، القاىرة)محمد  لكتابة الموسيقى البلمقامية 

  Prelude:البرليود
بمعنى مقدمة أو مسرحية ، وىي   ludus،بمعنى قبل pre ىي كممة التينية األصل وتتكون من جزئين -

تكتب كمقدمة ألعمال كثيرة منيا الرقصات والموتيف والمدريجال ويبدو في البرليود الوضع اإلرتجالي 
يقاعية يمكن اعتبراىا تحضير لمحن  واضحًا أحيانًا وقد يوجد في البرليود عناصر تونالية ولحنية وا 

صطبلح برليود لبعض المؤلفات التي تحمل طابع اوقد يستخدم  ،ا الفيوجيياألساسي والتي تقوم عم
 الموسيقى البروجرامية مثل القصيد السيمفوني وقد يستخدم البرليود في األوبرات بجانب االفتتاحية.

 : التقييم
 أذكر ما تعرفو عن القرن العشرين ؟ -2
 عمال المؤلف الموسيقي رحمانينوف؟أاذكر بعض  -0



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لموسيقياختبار التذوق ا
 ؟ؤلف المقطوعة  التي استمعت إليياما إسم م .2
 ؟صر الموسيقي الذى تتبعو المقطوعةما ىو الع .0
 ؟العمل الموسيقي الذي استمعت اليوماىى نوعية  .3
 ؟أذكر عدد الجمل الموسيقية التي يتضمنيا الجزء الذي استمعت إليو .4

 نتائج البحث ومناقشتيا:
 التصميم التجريبي لمبحث

)قبمي بعدي(، ليكون ىو 2*2البحث ومتغيراتو استخدمت الباحثة التصميم العاممي في ضوء طبيعة 
 (2التصميم الذي يتبناه البحث الحالي،كما يتضح من جدول رقم رقم )

 (1جذول سلن )

 التصوين التجشيثي لوجووعتي الثحث

 التجشيثيح الضاتطح  ًوظ التعلن                                            الوجووعح             

  √ السوعي

 √  السوعي الثصشي
 

 تم توحيد المعالجة التجريبية بين مجموعتي البحث عبر:ضوابط التصميم التجريبي: 
o .اإلشراف عمى المجموعتين من قبل الباحثة في الفترة الزمنية نفسيا 
o .تعميم المحتوى العممي نفسو لممجموعتين 
o  الممتحن نفسو.استخدمت طريقة التقويم نفسيا و 

 :كان فرض البحث
  التعرف عمى أثر استخدام الموسيقى التصويرية المصاحبة لبعض المشاىد في األفبلم عمى تنمية

 التذوق الموسيقي لدى الطالب.
جات المعبرة عن قدرات الطبلب في التذوق ض التي تتطمب مقارنة متوسطات الدر ختبار صحة الفر وال

توافر شرط التوزيع الطبيعي لبيانات الطبلب عينة البحث لبيان أي  قق منقامت الباحثة بالتح يقيالموس
 األساليب اإلحصائية سوف يتم استخدامو.

( إلى أن مستوى الداللة في حالتي اختبار شابيرو والك وكميمونوجراف سميرانوف أقل 0يشير جدول رقم )و 
؛ مما يشير إلى أن شرط التوزيع لقبمي والبعديريبية في التطبيق افي حالة المجموعتين الضابطة والتج 2.25من 

الطبيعي لبيانات العينة غير متحقق، وىو ما ال يسمح بإجراء اختبار ت وبالتالي نمجأ إلى استخدام اإلحصاء 
 البلبارامتري المتمثل في االختبار المكافئ الختبار ت وىو اختبار مان ويتني.

 



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (2جذول سلن )

 الطثيعي لثياًاخ الطالب عيٌح الثحث التحمك هي توافش ششط التوصيع

  
كليووًوف سويشاًوف  اختثاس

Kolmogorov-Smirnov 
 Shapiro-Wilkاختثاس شاتيشو والك 

 اإلحصاء الوجووعح 
دسجاخ 

 الحشيح

هستوى 

 الذاللح
 اإلحصاء

دسجاخ 

 الحشيح

هستوى 

 الذاللح

 التزوق
 7.777 12 7.670 7.777 12 7.410 الضاتطح

 7.777 12 7.465 7.777 12 7.400 التجشيثح

 
 جابة عن سؤال البحث : ىل تختمف قدرات التذوق الموسيقي لدى الطالب المتخصص؟اإل 

 لئلجابة عن ىذا السؤال تم التحقق من صحة الفرض التالي: 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات قدرات الطبلب في التطبيق القبمي

 الموسيقي. والبعدي الختبار التذوق
 أواًل: التحقق من تساوي متوسطات درجات طبلب المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبمي

كما يتضح من   -مان ويتني -اختبار جمع الرتب لويمكوكسن استخدمت الباحثة لمتحقق من ذلك 
 (5،4،3جداول )

 

 (3جذول سلن )

 خ التزوق الووسيمياالحصاءاخ الوصفيح للتطثيك المثلي لذسجاخ لذسا

 االًحشاف الوعياسي الوتوسظ العذد ى 

 7.44233 7.2577 24 لذساخ التزوق

 7.511 1.57 24 الوجووعح
 

 

 (4جذول سلن )

 ستة التطثيك المثلي للوجووعتيي الضاتطح والتجشيثيح

 هجووع الشتة هتوسطاخ الشتة العذد ى  

 التطثيك المثلي

 162.77 13.57 12 الضاتطح

 130.77 11.57 12 حيتجشيثال

   24 الوجووع

 (5جذول سلن )

هماسًح هتوسطاخ الذسجاخ الوعثشج عي لذسج التزوق الووسيمي تيي الوجووعتي الضاتطح والتجشيثيح في التطثيك 

 المثلي

 التطثيك المثلي للثمافح 

 Mann-Whitney U 67.777هاى ويتٌي 

 Wilcoxon W 130.777ويلكوسي 

 Z -7.023ليوح 

Asymp. Sig. (2-tailed))7.356 هستوى الذاللح )رو االتجاهيي 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)])7.514 هستوي الذاللح الفعلي )رو االتجاٍ الواحذ b 



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             
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وبالتالي نقبل الفرض الصفري الذي يقول  2.25ن قيمة مستوى الداللة أعمي من أ( 5يتضح من جدول رقم )
المجموعتين متساويتين وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير قدرة التذوق الموسيقي  أن متوسطات الرتب بين

ة في التطبيق القبمي، وىو ما يتأكد من تقارب قيم متوسطات الرتب يلدى طبلب المجموعتين الضابطة والتجريب
 (4لممجموعتين الضابطة والتجريبية كما يتضح من جدول رقم )

 ساوي متوسطات درجات طبلب المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعديثانًيا: التحقق من ت
 .  -نيمان ويت -اختبار جمع الرتب لويمكوكسن استخدمت الباحثة لمتحقق من ذلك 

 

 

 (6جذول سلن )

 حصاءاخ الوصفيح للتطثيك الثعذي لذسجاخ لذساخ التزوق الووسيمياإل

 ياالًحشاف الوعياس الوتوسظ العذد ى 

 1.03153 2.2010 24 لذساخ التزوق

 7.511 1.57 24 الوجووعح
 

 (0جذول سلن )

 ستة التطثيك الثعذي للوجووعتيي الضاتطح والتجشيثيح لذسجاخ لذسج التزوق الووسيمي

 هجووع الشتة هتوسطاخ الشتة العذد ى  

 التطثيك الثعذي

 00.77 6.57 12 الضاتطح

 222.77 10.57 12 حيالتجشيث

   24 لوجووعا
 

 (0جذول سلن )

هماسًح هتوسطاخ الذسجاخ الوعثشج عي لذسج التزوق الووسيمي تيي الوجووعتي الضاتطح والتجشيثيح في التطثيك 

 الثعذي

 التطثيك الثعذي للثمافح 

 Mann-Whitney U 7.777هاى ويتٌي 

 Wilcoxon W 00.777ويلكوسي 

 Z -4.437ليوح 

Asymp. Sig. (2-tailed) ستوى الذاللح )رو االتجاهيي(ه  7.777 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)])7.777 هستوي الذاللح الفعلي )رو االتجاٍ الواحذ b 

وبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض  2.25ن قيمة مستوى الداللة أقل من أ( 8يتضح من جدول رقم )
ن غير متساويتين وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير قدرة البديل الذي يقول أن متوسطات الرتب بين المجموعتي

ة في التطبيق البعدي، وىو ما يتأكد من اختبلف قيم يالتذوق الموسيقي لدى طبلب المجموعتين الضابطة والتجريب
جموعة ( الذي يشير إلي تفوق طبلب الم7متوسطات الرتب لممجموعتين الضابطة والتجريبية كما يتضح من جدول رقم )

 .التجريبية عمى طبلب المجموعة الضابطة في متوسطات الرتب
فاعمية تقديم المعمومات الموسيقية والتدريب عمى التذوق الموسيقي من خبلل ذلك إلى  ةويرجع الباحث

الموسيقى التصويرية المقتبسة من المؤلفات العالمية في األفبلم العربية ، حيث ساىمت الصورة مع الصوت 
 في تنمية التذوق لدى الطبلب عينة البحث. الموسيقي



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             
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 توصيات البحث:
 بناًء عمى النتائج السابقة يمكن لمباحثة أن توصي بعدة توصيات، ىي: 

  عتماد أسموب التعمم السمعي البصري في تعميم مقرر تذوق الموسيقي العالمية ا 
  ميزة موسيقًيا عربًيا وعالمًياتبني إنشاء مركز مصادر تعمم خاص بالموسيقي التصويرية لؤلفبلم المت 
   ضرورة تضمين برامج التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المختمفة موضوع توظيف

 مصادر التعمم السمعية البصرية في تعميم مقرر تذوق الموسيقي العالمية 
  توفير متطمبات مطالبة شركاء المجتمع المدني من الشركات والييئات غير الحكومية باإلسيام في

 تطبيق أسموب التعمم السمعي البصري في تعميم مقرر تذوق الموسيقي العالمية من مصادر التعمم.



 استخذام الووسيمي التصويشيح في تٌويح التزوق الووسيمي لذي طالة كليح التشتيح الٌوعيح    

 وليذ حسيي عٌاًي،  د/ دعاء عثذ الغٌي الثاص،  د / هحوذ الوعتصن اتشاهين الخضشي، د/.عذاد: أا

 / وفاء عثذ الحلين ًجية أ             
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 مراجع:ال
 .القاىرة ،نجمو المصرية، مكتبة األ طرق تعميم الموسيقي (:2978)عائشة صبري ،أمال مختار صادق

ألغنية في الفيمم الغنائي تصويرية واالعبلقة بين الموسيقى ال (:2998)ياب حامد عبد العظيم السيدإي
 . ، جامعة حموانالمصري، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الموسيقية

رسالة ماجستير غير  ،سين تذوق طالب التربية الموسيقية، آثر التوجيو الموسيقي في تحجبلل الدين صالح
 .2980، التربية الموسيقية، جامعة حموان، كمية منشورة
 .رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الموسيقية، جامعة حموان، القاىرة :(2993) محمد كامل حنان

 .، دار المعارف بمصرالفنونمحيط  :)د.ت( حسين فوزي
 .ة الفنون، معيد النقد الفني، أكاديميرسالة ماجستير غير منشورة :(2985) سيير أسعد طمعت

 .كتبة األنجمو المصرية،القاىرة :مم الموسيقييطرق تعم: (2987) عائشة صبري،أمال مختار صادق
 .رية العامة لمكتاب، مطابع الييئة المصالموسيقي لمجميع (:2979) عزيز شوان
غير منشورة، كمية  سالة ماجستير، ر قرن العشرين لطفل المرحمة األولىتذوق موسيقى ال(: 2978)ليمى حنا

 .، جامعة حموانالتربية الموسيقية
 .، القاىرةة، مكتبة النيضةالموسيقي الكبلسيكي )د.ت(: حمود عمارمحمد م

رسالة دكتوراة غير منشورة   ،قترح في التذوق الموسيقي لممسنينبرنامج م(: 0223) نبيمة إبراىيم حسين والى
 .،جامعة عين شمس وعية،كمية التربية الن

، رسالة ماجستير غير 22:8ة األولى من يقي لطفل المرحمأىمية التذوق الموس (:2976) ىدى إبراىيم سالم
 .، جامعة حموانمنشورة ، كمية التربية الموسيقية

فعالية طريقة مقترحة لتقديم أغنية الطفل في المرحمة االبتدائية عمى التذوق  (:0220) وليد حسين عناني
، جامعة قناة وعيةر منشورة ، كمية التربية النالموسيقي وتحقيق األىداف التربوية ، رسالة ماجستير غي
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