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 :الملخص

يعمع اؼ متخرز في التعميع والتخبية ما لمسجرس مغ دور محػرؼ وجػىخؼ في        
عسمية التعميع والتجريذ السباشخ او ما يدسى بالحزػرؼ وقج اثبتت الدشػات الدابقة التي 

( حاجة الستعمع لمسجرس وانو ال يكفي وجػد 9A –عرف بيا الػباء الفايخوسي ) كػفيج 
ولكغ مع ذلظ ال بج  ،السشيج وحجه دون قيام السجرس بجوره في تجريذ السشيج وافيامو لصمبتو 

مغ وجػد عػامل مداعجة تغشي عسمية التجريذ كالػسائل التعميسية ووجػد السجارس 
 والسؤسدات التعميسية اضافة الى عػامل اخخػ ميسة ججا .

واىع تمظ العػامل االخخػ ىػ االستعجاد الشفدي والجافعية الػاجب تػافخىا لجػ الجارس        
وفي مجال الفغ نخػ ان لػجػد الشدعة الحوقية دور اساسي في  ،وكحلظ السيل والسػلبة 

صشاعة الفشان فالحائقة ىي مشيج بحج ذاتيا تػجو وتخشج دارس الفغ نحػ التفػق والتسيد في 
 الفشي بسيارة متشالية .اداء تخررو 

وسشحاول في ىحا البحث الستػاضع ان نعالج العالقة ما بيغ دور مجرس التخررات        
الفشية ال سيسا السػسيقى في تصػيخ ميارة الصمبة اعتسادا عمى اكتذاف ذائقتيع بجقة وتشسيتيا 

 .والدجاد داءه ، ومغ هللا التػفيقوتصػيخىا ليشتج بالشياية فشان مبجع وماىخ في ا

 (.دور السجرس، تصػيخ الحائقة السػسيكية، وتشسية ميارات االداءالكمسات السفتاحية: )

The teacher's role in developing the student's musical taste and 

performance skills 

Researcher. Ethar Khalil Jassim 
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Abstracts: 

       Any specialist in teaching and education knows the pivotal and 

essential role of the teacher in the education process and direct 

teaching, or what is called attendance. The previous years, which were 

ravaged by the viral epidemic (Covid-19), proved the learner’s need 

for the teacher, and that it is not enough to have the curriculum alone 

without the teacher playing his role in teaching The curriculum and its 

understanding to students, but nevertheless there must be auxiliary 

factors that enrich the teaching process, such as teaching aids and the 

presence of schools and educational institutions, in addition to other 

very important factors. 

       The most important of these other factors is the psychological 

readiness and motivation that must be available to the student, as well 

as inclination and talent. In the field of art, we see that the existence of 

the taste tendency has a fundamental role in the artist’s industry. 

       In this modest research, we will try to address the relationship 

between the role of the teacher of artistic disciplines, especially music, 

in developing the skill of students, based on discovering their taste 

accurately, developing it, and developing it to eventually produce a 

creative and skilled artist in his performance, and from God, success 

and payment. 

Keywords: (the role of the teacher, the development of musical taste, 

and the development of performance skills). 

 

 لعزاقيالذائقت املىسيقيت والغىائيت يف اجملتمع ا
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يجدج اعمى درجات االثخاء التعبيخؼ  ،مجرك حدي وعقمي معا  ان فغ السػسيقى ىػ       
والسػسيقى تعجدت تعاريفيا فقيل انيا عمع رياضي يبحث  ،في مختمف االنفعاالت البذخية 

وىي  ،وىي فغ جسيل ال قانػن لو اال الجسال  ،"وقيل انيا لغة العػاشف  ،في اصػل الشغع 
 . ( 8@ ،ي الذعػر الى الغيخ") العباس : مشيل الستدائل لغة تشقل ما يجور ف

وارتبصت الحائقة السػسيكية مشح نذأة االندان بكل تفاصيل الفغ السػسيقي وحدب رأؼ        
العمساء فان السػسيقى اتجيت الى السػسيقى السثالية السختبصة بااللية واالبصال االسصػرييغ 

 ،صت باالصػات الصبيعية ومحاكاتيا كاصػات الصيػر والحيػانات وغيخىا واخخػ ارتب
 واستخجمت كػسيمة لالاترال بيغ افخاد السجتسع .

 ئية دور كبيخ في تشسية السيارة فحيغ يكػن السػسيقيولمحائقة الفشية السػسيكية والغشا       
ع بيغ ما مخدون لجيو عمى قجر عال مغ التحوق سيكػن بامكانو وببداشة متشالية ان يجس

حتى لػ سيشتج بالتاكيج اعساال راقية  ع خبختو بااللحان وميارات العدفمغ مفخدات ومعان م
الشاجح ىػ مغ بمغ اعمى درجات السيارة  وتخػ الباحثة ان السػسيقي والسغشي ،رتجالية اكانت 

 االدائية باالعتساد عمى مدتػػ عال ججا مغ قجرة التحوق وسعة الخيال .

فالسيارة في االصل  ،باختالف السجال الحؼ تتػاجج فيو مفيػم يختمف مسيارة ان ل       
حيث تقاس الدخعة والجقة  ،العام لمسرصمح ىي ان يؤدؼ االندان االعسال بدخعة ودقة 

ولحلظ  ،بػاسصة اصحاب االختراص مغ خالل معاييخ او احكام تحجد في مجال كل ميارة 
تتزسغ ميارات  التيجتسايية االسيارات ثالثة اقدام ىي ال ا حدب نػعيا الىتع ترشيفي

االترال والتػاصل العمسي مع الدميل مثل ميارات العسل ضسغ مجسػعات او حمقات 
دائية االحخكية السيارات وال ، واالشتخاك في السعارض والجسعيات االنتاجية والعسمية ،صغيخة 

اضافة الى  االالت السػسيكية السختمفةتتسثل في السيارات اليجوية كالعدف عمى التي و 
وتحجيج السادة تيار السخاجع والسرادر العمسية تتسثل في اخالتي تعميسية الكاديسية االسيارات ال

وتبقى السيارات الشاتجة عغ الخبخة والسجعػمة  ،مسية واستخجام الجوريات والسجالت الع
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ا بكل جػانب اكتداب السيارة مغ بالتعميع االكاديسي والسشيجي ىي االنجح وذلظ الحاشتي
 الشاحية العمسية والعسمية والفكخية ايزا .

واستشباط شخق وأدوات ججيجة لع تكغ  فقج نذأت الحزارة مع استقخار مديخة الحياة       
اذ لع يعج السخء صيادا والقصا جامعا مسا  جتسايية الججيجةمػجػدة مغ قبل تتصمبيا الحالة اال

يفا في احتياجاتو وإنسا مدتقخا يدتصيع أن يحتفع بأدواتو ومتصمباتو يزصخه ألن يكػن خف
وحيػاناتو ومحرػلو في بيتو أو بالقخب مشو وىي بسجسػعيا تؤلف حالة مغ الخفالية غيخ 

فيػ لع يعج مزصخا لمدعي اليػمي وراء الريج والجسع  ،مدبػقة تػفخ عميو الػقت والعسل 
بتقديع وقت العسل والسيسات في السدرعة والبيت عمى أفخاد  نسا بجأالتقاط والعػدة مشيكا و واال

العائمة وأصبح لجيو متدع مغ الػقت لمخاحة وخرػصا بالشدبة لمصبقة الستشفحة الحاكسة 
الخفالية تعشي أيزا البحث عغ الستعة بأنػاعيا السختمفة والسػسيقى كانت والتدال و  ، والغشية

كتفاء باآلالت مكان االأحجػ وسائميا مسا جعل تصػيخ أدواتيا أمخ البج مشو فمع يعج باال
بتكار أخخػ ججيجة ومختمفة األغخاض االسػسيكية البجائية فكان البج مغ تصػيخىا تجريجيا و 

ا متدايجا عمى الفشػن التي تراحبيا السػسيقى كفغ الغشاء وفغ الخقز وأيزا مادام ىشالظ شمب
ىكحا نخػ أن حزارات قجيسة  ، بتياالت واألناشيج الجيشية أو السػسيقى السخافقة لمعداكخاال

ولى لمتصػر اال مثل الدػمخية والبابمية واآلشػرية والفخعػنية ومشح بجاياتيا تعتبخ السخاكد
بتكار اآلالت السػسيكية الػتخية الججيجة مثل العػد الرغيخ السذابو لمبدق اع و السػسيقى ولتشػي

يقاع والتي التدال في أغمبيا والصشبػر والقانػن والقيثارة والخباب وكحلظ آالت الشفخ واال
  . ان تع تصػيخىا وتحديشيا واجخاء االضافات عميياخجم لحج اليػم بعج تدت

وغشاء ألناشيج  لتصػر الحزارؼ ولػجػد رقع ونرػصالسخحمة مغ ا وعشج ىحه       
حتفاالت خاصة وعامة وتخقى لعيػد غارقة في القجم سػاء أبان العيج اومذاىج ترػر 

وكحلظ وجػد آالت مػسيكية متصػرة متعجدة  واآلشػرؼ خؼ والفخعػني والبابمي الدػم
البجاية تعكذ قبل اؼ يسكششا أبجا أن نترػر بأن السػسيقى بقيت كسا كانت ب ال" ،األغخاض
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" ) أو تقميج أصػات الصبيعة والحيػانات ندانالسذاعخ واألحاسيذ الفصخية والغخيدية لال يءش
الحوق  حتسا وأصبحت تتشاغع مع الحياة وتعكذ بل ىي تعجتيا ( ;; ،عمي : السػسيقى 

 العام .

ستػشغ ىحه االرض كان الدػمخيػن الحيغ ىع اول مغ ا في بالد ما بيغ الشيخيغ سثالف       
وان اقجم اثخ يذيخ الى استعسال مشذجيغ الداء شعائخىع وشقػسيع  قج شعخوا بالحاجة العجاد

وقج عثخ عميو في احج قبػر مشصقة اور ثع كان استخجام االت الجشظ  الرالصل الة تجعى
غمب تمظ وانتقمت بعج ذلظ ا  ،كالصبل والجف واالالت اليػائية  والكشارة واالت القخع وااليقاع

االالت الى بالد وادؼ الشيل حيغ كان االشػريػن يحكسػن بالد وادؼ الخافجيغ وقامػا بفتح 
 السػسيقى واالت عدفيا مغ ضسشيا بالد وادؼ الشيل فانتقمت معيع معطع الثقافات التي كانت

 . الى بالد االغخيق واوروبا عسػما حتى انيا انتقمت بعج ذلظ

 عه طزيق املدرس واملىاهج املىسيقيتتطىيز املهارة املىسيقيت 

ىػ كيفية تصػيخ وتشسية السيارات الحخكية االدائية  ان الحؼ نػد الػصػل اليو ىشا       
ال سيسا دور السجرس السػسيقي في غخس الحائقة الخاقية  السيارات االكاديسية التعميسية عبخ

يكػن تكػن فعالة ومؤثخة لث بحياو تشسيتيا ان كانت مػجػدة لجػ الصمبة بشدبة متػاضعة 
ناتج عغ دراسة عمسية ذات مدتػػ رفيع وان يكػن ذلظ  ،االداء الحخكي بسيارة عالية 

بحيث تعسل كل تمظ  الى الحوق العام الذخري لمصمبةمتصػر نتيجة تمظ الجراسة اضافة 
ة يكػن ىحا العسل بسػاصفات راقي انو  ،السػاصفات عمى انتاج عسل مؤدػ بسيارة عالية 

مغ حيث الدالسة في  غيخ الستخرريغ تشال االستحدان مغ قبل اغمبية الستخرريغ و 
االداء والقجرة عمى استخجام ما يمدم مغ اعزاء الجدع في العدف كاالصابع او كف اليج او 
الفع في االالت اليػائية او حتى االقجام في بعس االت االيقاع بتػافق تام مع حاسة البرخ 

 .الصالب تربح عادة روتيشية يقػم بيا  حتىالتجريب السدتسخ بىحه القجرة حيث يتع اكتداب 
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الستسثل  فان السيارة السػسيكية في العدف تتصمب وجػد الجانب السعخفي وال شظ       
ػ ال بج مغ جانب معخفي سابق ليا اضافة لمجانب حيث ان كل ميارة تؤد بالسشيج الجراسي

وكحلظ الجليل او السخشج والسػجو ليا  ،السيارة ويبخزىا  او السجال العسمي الحؼ يرقل تمظ
رف التي تمدم الداء فالسيارة تتصمب قجرا مغ السعمػمات والسعا ،والستسثل بجور السجرس ىشا 

فالسعخفة  قجرة عمى االداء بفاعمية وسيػلةان الجانب السعخفي لمسيارة يسثل ال"حيث  العسل
 . ( ?98 ،ق عسمي لمسعخفة" ) حدغ : دراسات يارة التي ىي تصبيتدبق االداء والس

الجقة والدخعة وحدغ استخجام اعزاء الجدع والسعخفة معا يشتج مقجار  وعشج اتداق       
عال مغ القجرة عمى اداء السيارات التي يتع استخجاميا في العدف والغشاء كحلظ فاالداء ىشا 

 الفشية التي تتمسح فييا . ىػ وسيمة السؤدؼ السعبخة عغ بيئتو وقػميتو والسجارس

 دور املدرس يف تطىيز مهارة القزاءة الصىلفائيت

 واالداء االيقاعي والتمييز بني الىغماث
فيحه الفشػن تحاول جػانب ميسة وشجيجة الحيػية داء في الفشػن تعتبخ اال ان انساط       
معخفية كالتفكيخ عجيج مغ حاالت الذخز السؤدؼ وكحلظ الستمقي لالداء سػاء كانت ال كذف

شف لكشيا كغيخىا ام اجتسايية كاالعجاب والتعا وججانية كالخذية والقمق والحقج او والخيال
سج الفغ السػسيقي تعت ومعمػم انو في ،مغ السفاليع تتأثخ بالكثيخ مغ العػامل سمبا او ايجابا 

اما بصخيقة مباشخة قجرة السؤلف عمى نقل مذاعخه اليشا العسمية الجسالية عمى عشرخيغ اوليسا 
لحا يكسل االداء  ، ذاعخ التي يشقميا اليشااو بػاسصة فشان قائع باالداء وثانييسا قيسة ىحه الس

حيث تكتدب ىحه الفكخة رويجا رويجا جديئات  غ وفكخ مؤلفياالفكخة االولية السبعثخة في ذى
الفكخة لػحة  وتربح ،تتػضح خصػشيا  محطة بالحات بذكل غيخ مخئي حتىتمسيا في تمظ ال

 . ضسغ شكل فشي عام واحج ال يربح نيائيا اال باالداءمتكاممة 
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ان الجوافع الشفدية والتقشية ليا القجرة عمى جعل السؤدؼ ناجحا بذكل كبيخ في ف       
تػضيح ما يصسح اليو العسل السػسيقي لحلظ يجب ان ال يغيب عشا بان لمحالة الشفدية 

التعبيخ االدائي عامة فبعس حاالت الفخح الذجيج او التييج او واالنفعال دورا مشذصا في 
 . لعسيق تجعل السؤدؼ يبجع في ادائوالخذػع او الحدن ا

الفكخة السخاد التعبيخ عشيا في االعسال السػسيكية تحتاج  ان عسمية ادراك واستيعاب       
ختبصة بعػامل عجة اىسيا الى مدتسع لو قجرة عمى قخاءة الخاصية الػججانية في السػسيقى والس

د التعبيخية السترفة كػن السػسيقى احج اكثخ السػا فشية وال سيسا السػسيكية تحجيجاثقافتو ال
فالفكخة التي يخسسيا  ،والتي تتصمب عشج التعامل معيا التدود بقجرة ادراكية متسيدة  بالتجخيجية

ا صحيحا اال باستعجاد السدتسع وال يسكغ الحكع عمييا حكسقج تكػن متبايشة االداء السػسيقي 
والحؼ  ،الدامعفيكػن لالداء عشج ذلظ التاثيخ الشفدي السخجػ لجػ  بثقافة مػسيكية عالية ليا

مى تتبع والقجرة الخاصة ع ،السعخفة بصبيعة السػسيقى وفشػنيا عسػما تعتسج نتائجو عمى 
التجخبة االنفعالية يشبغي ان ثع بعج ان تثار في نفذ الدامع ىحه  ، المحغ وتػليفاتو وتذعباتو

يكػن قادرا عمى تكػيغ حكع سميع عمى قيسة ىحه السذاعخ واالحػال في القصعة السػسيكية 
 .وذلظ مغ خالل السشيج وتػجيو السجرس ذاتيا 

االداء لسػسيكية السشيجية الى شكميغ اوليسا ىػ يقدع االداء وفق الجراسات احيث        
الجيشاميكية  مكػنات االداء كالحخكات المحشية والدخارف والتعابيخيذسل كل الحؼ  السشيجي

والتجرج نحػ شجة الرػت او خفػتو واستعسال الغشاء والعدف السترل او  مثل الذجة والخفػت
فقج ثبتت قػاعجه واصػلو في مشاىج ودراسات عمسية اكاديسية  ،الغشاء والعدف الستقصع 

تخررة ػم في االكاديسيات والسعاىج السػسيكية السوانتقمت لتجرس بشفذ الصخيقة والسفي
 وارتبط ىحا الشػع مغ االداء بالسػسيقى السشيجية العالسية . بالفغ السػسيقي حػل العالع

االداء الذعبي غيخ السشيجي السختبط بسشصقة او مجسػعة معيشة ويطيخ وثانييسا ىػ        
عية ليحه السشصقة او افة الجسدون تفكيخ مدبق الترالو بالثق بذكل فصخؼ ومكتدب
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فيبخز احيانا كيػية ويتزح جميا في الغشاء الذعبي باشكالو الجيشية او الجنيػية  السجسػعة
وعالمة مسيدة لبيئتو كالسخبع البغجادؼ مثال فشالحع حتى ارتباط اسسو بسشصقة محجدة وىي 

جغخافية محجدة وىي وكحلظ "ىشاك االغشية الدػاحمية والتي تختبط ايزا بسشصقة  ،بغجاد 
 .(  ;9 ،الدػاحل وغيخىا" ) العالف : الصخب 

مشتذخ في الفغ السػسيقي باختالف ثقافاتو حػل العالع ومختمف مغ مثال ان االرتجال        
ػامل ثقافة الى اخخػ بحكع االساسيات والخمفيات الثقافية والفكخية وما يؤثخ بيا مغ ع

يسارس دائسا في حياة االندان عبخ مخاحل التصػر فكان " اجتسايية وحزارية واخالقية
وىػ احج فخوع التعبيخ بالكمسة او بالسػسيقى او  ،الفكخؼ والثقافي عبخ التاريخ االنداني 

 .(  ?; ،) االميخ : السػسيقى والغشاء بالغشاء" 

ي نفذ يقي فاؼ الجسع بيغ التفكيخ واالداء السػس فاالرتجال ىػ التأليف واالداء االني       
ويعبخ غالبا عسا يجور في ذىغ مؤديو مغ افكار تخخج مشو دون  الػقت بل نفذ المحطة

وذلظ متجل بغدارة في السػسيقى العخبية بحيث اصبح سسة اساسية تػصف  ،تييئة مدبقة 
 بيا وتجعع ابجاعيا وتسيدىا .

زفيغ والسغشيغ في مسا يسيد العا ػسيقى العخبية والغشاء العخبياالرتجال في السيعج و        
يطيخ  الحفل كي مغاالحتفاالت السػسيكية والغشائية ال سيسا حيغ نالحع تخريز وقت 

حتى اذا زاد رتجالي غالبا او السغشي نفدو ميارتو في العدف او الغشاء الحخ اال احج العازفيغ
مسا ىػ االرتجال مغ الدخارف المحشية واالنتقاالت بيغ السقامات اصبح االمخ اكثخ جسالية 

مكتػب في االصل وىحه سسة تعتبخ ميسة في السػسيقى والغشاء العخبي فكثخة الدخارف في 
 . ة العازفيغ والسغشيغ عمى حج سػاءاداء المحغ تسيد ميار 

السؤلف السػسيقي الى  افكاراليرال  السػسيكيةدوات وتدتخجم ايزا بعس اال       
ل اشارات عمى السجونة يقػم بيا السؤدؼ مغ خالالستمقي ليحاكي بيا مذاعخه وعػاشفو وغالبا 

 تجل عمى تغييخات تحجثيا عمى الرػت الرادر مغ االلة السػسيكية التي يعدف السػسيكية



هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العددخامس /المجلد ال خامسةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

 
 

 وتختمف حدب الػضيفة السخررة لياوالتي يخاىا السؤلف تعبخ عغ افكاره  عمييا السؤدؼ
وتعابيخ وجيو كحلظ لسا  ء العدفالسيارية والشفدية اثشا مع الحخكات التي يجدجىا بانفعاالتو

 ،ليا مغ دور في عكذ ميارتو وفي ايرال السذاعخ االندانية مغ خالل االداء ككل 
وىشاك بحػث في ىحا الجانب تذيخ اغمبيا الى ان التعبيخ السػسيقي يدتخجم االنساط 

 .ال سيسا فيسا يتعمق بسيارة االرتجال الخاصة بالعػاشف غالبا اثشاء التعبيخ عشيا لغػيا 

 عالقت االالث املىسيقيت بىمى الذائقت واملهارة

يي أية أداة تع ترشيعيا أو تعجيميا بجاية ال بج لشا مغ معخفة ماىي االلة السػسيكية ف       
، ومغ ناحية السبجأ فإن أية أداة ترجر صػتا ويسكغ التحكع بيا مغ  لغخض صشع السػسيقى

اإلندان القجيع بعس السػاد السػجػدة  حػل حيث ،زف يسكغ اعتبارىا آلة مػسيكية قبل عا
في الصبيعة إلى أدوات لتػليج األصػات السػسيكية فقام بتحػيل العطام إلى صافخات بعج 
عسل ثقػب فييا وقام برشع الصبػل السختمفة مغ بعس جحوع األشجار وكانت اآلالت 

تقاء شخ متعجدة كإحجاث األصػات والزجيج والسشاداة وال السػسيكية البجائية تخجم أغخاض
ستخجمت عشج الذعػب القجيسة في األساشيخ والخوايات بحيث اوقج  بعس الطػاىخ الصبيعية

  .جعمتيا لبة مغ لبات اآللية

جدًءا مغ الحزارات العامة ومخجًعا تاريخًيا لتجل عمى اعتبخت اآلالت السػسيكية  ان       
عػب في تمظ الحزارات وإن بعس اآلالت السػسيكية التي ضيخت قبل التاريخ ما قصعتو الذ

 يـــــــــــــــــــباآلف الدشيغ ما تدال مػجػدة لجػ الكبائل الداكشة في سػاحل السحيصات كالكبائل الت
وقج " تدكغ الداحل الغخبي لقارة إفخيكيا والداحل الذسالي والجشػبي لقارة أمخيكا الجشػبية

تع ثع اإلندان القجيع إلى استخجام اليجيغ والقجميغ مغ أجل ضبط اإليقاع السػسيقي  اىتجػ
استخجام اآلالت اإليقايية وشػرىا شيًئا فذيًئا حتى صشع الصبػل والجفػف والرشػج عمى 

 . ( =; ،) قجورؼ : السػسػعة  "اختالف أنػاعيا وأشكاليا
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آالت الشفخ وكان أقجميا القرب  ػرضياآلالت اإليقايية  اعقب اكتذاف وترشيع       
والتي كان يرجر عشيا في حاالت كثيخة أصػات مخيفة  والعطام السجػفة والقػاقع السائية

لمحيػانات التي كانت تخيفو أو ألغخاض أخخػ وبعج ذلظ قام اإلندان برشع الرفار وىػ 
ثع  ، خخمجسػعة مغ القرب السختمفة األشػال مفتػح أحج أشخافيا ومغمق الصخف اآل

تصػرت مغ الرفار آالت الشاؼ وغيخىا مغ آالت الشفخ السفتػحة الصخفيغ ثع أصبحت 
 بعج أن تػفخت لجػ اإلندانو  ،ادن واالخذاب اآلالت السػسيكية اليػائية ترشع مغ السع

يجرك قيسة األصػات السػسيكية ويسيد بيغ اآلالت التي صار اآلالت السػسيكية الستشػعة 
اإليقاع والتي ترجر األصػات السػسيكية التي ليا تأثيخ خاص في نفدو وقج تدتخجم لتشطيع 

فكانت ىشاك  ، أصبح لآلالت السػسيكية دور ثانػؼ أؼ أنيا مخافقة لمغشاء بكل صيغو وأشكالو
وىي التي ترجر الرػت عغ شخيق الشفخ  آالت الشفخ اليػائيةو  آالت وتخيةو  آالت إيقايية

 سفتاحية.الالت وكحلظ اآل الفمػت والبػق الشاؼ و  فييا ومثال عمييا

تعتسج اعتسادا رئيديا عمى التخكيد والجقة وسخعة كسا ىػ معخوف ان كل شخق العدف      
االنتقاالت الشغسية التي يقػم بيا العازف بأؼ عزػ مغ اعزاء جدسو التي يدتخجميا في 

الى التحكع السصمق العدف سػاء كانت االصابع ام اليجيغ او القجميغ او الفع اضافة 
فيتػلج مغ خالل تمظ القجرات وحجع السعخفة بيا تبايشا في  لة التي يعدف عمييابامكانات اال

وذلظ حدب كسية الثقافة  لسيارات االدائية بيغ عازف واخخاالداء والقجرة عمى ايزاح ا
ام ادوات "فاالسمػب ىػ استخج ازف او حجع تاثيخ بيئتو في عدفوالسػسيكية التي يحسميا الع

 . ( 899: ،) الجدراوؼ : االنتخنت  التعبيخ استخجاما واييا لغايات جسالية"
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 كيفيت اكتشاف الذائقت املىسيقيت لدي الطالب

 وتطىيز مهاراتهم املىسيقيت
ىشاك الكثيخ مغ االساليب ما يداعج الصالب عمى تشسية ميارتو االدائية في العدف ان        

ل ميارات ساىست بادخا سيكية التي تصػر مشيا الى مجارسالسػ في العدف عمى االالت 
وجعمت صشاع ىحه االالت يجخمػن معاييخ ومقاييذ صشايية  ادائية عمى ىحه االالت

وليحا يعتبخ  ،في تصػر االداء عمى ىحه االالت  اضافية تالئع متصمبات كل مجرسة ليا دور
 ؤلفات السػسيكية وااللحان عسػماية في الساالداء ىػ العشرخ الشاقل لمكيع الجسالية والفمدف

والتي يفدخ اغمبيا الى مذاعخ اندانية تختبط بسا يسخ بو السدتسع عشج سساعو لتمظ 
السعدوفات وتختبط دائسا بعجة انػاع مغ السذاعخ كالعاشفية او الخيالية وغيخىا مغ السذاعخ 

ؼ يخيج ان يعبخ عشو فيشاك ما وىشاك مػسيقى تشقل بسيارة العازف االحداس الح ،االندانية 
فالتاثيخ ىشا عمى سيخ السذاعخ ىػ يشقل احداس الحدن او الدعادة او التفاؤل او الذػق 

بسا يجعل الستمقي مػجيا برػرة او باخخػ نحػ جانب شعػرؼ معيغ  اداء ميارؼ بحج ذاتو
 . يتعمق باالداء السػسيقي لمعازف ونػع السػسيقى التي يعدفيا

يقع عمى العازف دور رئيدي حيغ يصخح تمظ االفكار التي تشقميا آلتو  ولحلظ       
النو يزيف بعزا مغ ادراكو وشعػره عشج  ،السػسيكية الى سامعييا لتحيميا الى مذاعخ 

فالعازف السؤدؼ لسقصػعة ما يعتبخ بسشدلة مفدخ لمشز السػسيقي الحؼ يشقل  ،اداءه لمعدف 
كسغ يعيج خمق او تأليف الشز عبخ  ،يو مغ مزسػن بجوره مذاعخ مؤلفو مغ خالل ما يؤد

وذلظ برػرة تذبو  لرمة السباشخة بيشو وبيغ الستمقيفتتحقق بحلظ ا ،شخرو ومذاعخه ىػ 
ما يزفيو الستخجع عمى الشز االصمي حيغ يتخجع كتابا ما في اؼ مجال كسا ان  تقخيبا

يا واضحة لمسدتسع وذلظ ا السؤلف وجعمالسؤدؼ يداىع كثيخا في القاء الزػء عمى نػاي
 . عسل السػسيقي الحؼ يخغب بو مؤلفوباخخاجو السحتػػ العاشفي لم
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بشي عميو مقام العسل  مغ السؤديغ عشج تغييخ درجة الدمع الحؼ يتأثخ مدتػػ الكثيخ       
رجة سمع معيغ بػاسصة الة فسشيع مغ يتفاعل بذجة مع السؤلفات التي تبشى عمى دالسػسيقي 

وقج يؤثخ  فت عمى سمع اخخ بػاسصة الة اخخػ يا تعدف باداء يختمف اذا ما عد "لكشمعيشة 
وىحا قج يشجرج ضسغ  ، ( :@ ،) قجورؼ : السػسػعة  ىحا احيانا عمى فيع الفكخة السػسيكية"

 تاثيخ السجرس عميو او تاثيخ االلة التي يعدف عمييا .

مغ اىع السيارات السػسيكية يعتبخ تمفة التسييد بيغ أنػاع السثيخات السػسيكية السخوىحا        
سقصػعة التحميل وكحلظ القجرة عمى  لحان السختمفةاالصػات و الستساع لعشج اال االساسية

كيب مقصػعة اضافة الى امكانية تخ  ساسيةاليقايية و المحشية االسػسيكية إلى عشاصخىا اال
 . ة وحجهتحسل برستو الخاصة وبعزا مغ افكاره الذخريمػسيكية متشاسقة 

ساسية التعخيف الصمبة بالسيارات السػسيكية اياتي دور مجرس السػسيقى في ايزا و        
ة لمسػسيقى مغ استساع و غشاء وعدف يساسالاواكداب الصمبة السيارات  السصمػب تعميسيا

وايزا تمعب ميارة السجرس  ،قخاءة الشغسات السػسيكية لجييع  وايزا تشسية القابمية عمى داءاو 
دورا ميسا في االسخاع بتشسية ميارات شمبتو وصقميا وتحفيدىع لمتسخن اكثخ في سعييع 

 .الكتداب اكبخ قجر مسكغ مغ السيارة 

ومغ أبخز الترشيفات  الحزاراتو مسػسيقى ترشيفات تختمف باختالف الثقافات ان ل       
ولكل  العخبية أو الذخقية والسػسيقى العالسية أو األجشبيةالذائعة تقديع األنػاع إلى السػسيقى 

، وأيزًا لكل نػع آالت  بو ةخاص ذائقةترشيف أنػاع متعجدة ولكل نػع سسات وقػاعج و 
وجػد ميارات خاصة بكل نػع مشيا ذلظ الن  معو اضافة لزخورةمػسيكية تدتخجم عادة 

وتعخف بأنيا فغ األلحان  فتخة زمشيةتتكػن مغ أصػات وسكتات عبخ   السػسيقى لغة عالسية
ويسكغ عدف السػسيقى بالعجيج مغ  حيث تقػم بتشطيع األنغام وتشاسبيا واإليقاعات وأوزانيا

الحجة أو الجرجة كيتسيد الرػت السػسيقي بعجة خرائز كسا أنػاع اآلالت السػسيكية 
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لظ نخػ تشػعا في ولح الرػتية واإليقاع والجخس والدخخفة والجيشاميكية ودرجة العحوبة
 السيارات بتشػع السػسيقى قج يزيف عمييا السجرس مغ خالل تاثيخه وثقافتو .

تعجدت أنػاع السػسيقى العخبية بتعجد البمجان واختالف ثقافتيا حتى أصبح لكل دولة        
كسا تعجدت السػسيقى العخبية  شابع خاص في مػسيقاىا واالالت الذائعة االستخجام فييا

يجة لعػامل ديشية واجتسايية وسياسية أنتجت أنػاعًا وقػالب متعجدة ومبتكخة مغ كحلظ نت
ىي التخت الحؼ  أبخز أنػاع السػسيقى العخبية أو ما يعخف بالسػسيقى الذخقيةمغ و  السػسيقى

تبخز فيو ميارات العازفيغ برػرة مذتخكة والسػشح الحؼ تكسغ ميارتو في جحب الدامعيغ 
م غيخ مقفى غيخ القريجة التي تذج الدامع بسيارة عبخ وزنيا وقافيتيا اليقاعو رغع انو كال

تتذكل عادة عمى قافية التي أبياتو الذعخية بيشسا نخػ السػال يشداب بسيارة تجحب الذعػر ب
وتبقى  ، عات السجح والعتاب والغدل وغيخىاواحجة ما عجا الذصخ قبل األخيخ، وتتشاول مػضػ 

 مػ ليا مغ االنغام الصبيعية .كل امة حخة باختيار ما يح

وكسا اشمعت الباحثة عمى انػاع السػسيقى الذخقية فقج بحثت عغ انػاع السػسيقى        
العالسية االخخػ ورأت ان السػسيقى العالسية ايزا بالغة التشػع ومغ انػاعيا السػسيقى 

نيا مػسيقى اصيمة الكالسيكية التي تذتخط عمى عازفييا التستع بسيارة عالية في االداء ال
شاع استخجامو عمى نػع محجد مغ أنػاع السػسيقى  السػسيقى الكالسيكية"مدسى ونكية فان 

وىػ ما نعشيو في  ( :< ،" ) رشيج : تاريخ االالت األجشبية اتدع بدسات محجدة عخف بيا
 ىحا الشػع مغ أنػاع السػسيقى العالسية، كسا يشجرج تحتو أنػاع متعجدة مغ السػسيقى.

، وفييا يجتسع  اإلنذاد الجساعي التي تبخز فييا ميارةديسفػنية وىشاك ايزا ال       
غالبا ما يكػن فحػاه  السػسيقييغ مع السغشييغ لتقجيع عخض مػسيقي صػتي متشاسق ومتشاغع

وندبة السػسيقى في الديسفػنية اكثخ بكثيخ  ،شعػريا أؼ يخاشب الذعػر العسيق لالندان 
 .مغ الغشاء 
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معخوف ان السيارة في أؼ جانب حياتي تتػلج بالسسارسة والخبخة ويجعع ذلظ انطسة        
لكغ قج ال يتسكغ البعس مغ الحرػل عمى فخصة لمتعميع االكاديسي في  ،التعميع االكاديسية 

السجال الحؼ يسيل اليو ويخيج ان يشسي ميارتو فيو وذلظ يعػد بالصبع الى االنطسة والقػانيغ 
حكع البقعة الجغخافية التي يقصشيا او الطخوف الذخرية التي يعيذيا سػاء كانت التي ت

 مادية او اجتسايية او غيخىا فيمجأ الى تعميع وتجريب نفدو بعيجا عغ السشاىج والتجريذ بسا
 يدسى بالتعمع الحاتي الحؼ يعج بحج ذاتو ميارة شخرية .

 دور التعليم الذاتي يف تطىر املهارة
السترمة بالتعمع الدمػكي  عوتصبيقاتيعمساء التعمع أحج ثسار ىػ عميع السبخمج فالت       

مغ خالل التعمع والتعميع سػاء كان ذلظ الدمػك سػؼ أو االندان يكتدب لوتعديد الدمػك 
غيخ سػؼ كسا أنو ال يشتج عغ العػامل والسؤثخات نفديا، فالسؤثخات ال تؤدؼ بالزخورة إلى 

 األفخاد السختمفيغ وال حتى عشج الفخد نفدو تحت ضخوف مختمفة. االستجابات نفديا عشج

وسيمة الكتذاف الستعمع ألخصائو ونقاط ضعفو مسا ايزا يكػن التعمع الحاتي  لحلظو        
يؤدؼ بجوره إلى تعجيل سمػكو وسيخه في االتجاه الرحيح في التعمع، وىػ ما يتفق مع أىع 

لدمػكية التي تعاممت مع مدألة الفخوق الفخدية عغ السبادغ التي وضعيا عمساء السجرسة ا
 شخيق تحكع كل متعمع بالبيئة التعميسية مغ حػلو وفق امكانياتو وخرائرو.

ان مغ أىع اىجاف التعميع الخسسي ىػ مداعجة الستعمع عمى تعمع كيف يتعمع و  ان       
يعتبخون أن التعمع يبجأ  االتجاىات التخبػية السعاصخة تؤكج بأن فمدفة أصحاب التعمع الحاتي

بسداعجة الستعمع في تشسية قجراتو الحاتية تشسية صحيحة وىػ بحلظ يسثل الحتسية األساسية 
يرل  ، وىػ أساس لشجاح الستعمع شيمة حياتو خرػصًا عشجما لمتعمع في البيئة االجتسايية

  . يربح التعمع الحاتي جدء مغ شخريتو الى قجرتو عمى ان
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اكتداب امػر ميسة مثل نػجد أىجاف التعمع الحاتي ذلظ بشجاحو في تحقيق  ويسكغ أن       
تشسية الجافعية الحاتية نحػ  و ميارات وعادات التعمع السدتسخ لسػاصمة تعمسو الحاتي بشفدو

التعمع وكحلظ وجية الزبط الجاخمي لجػ الستعمع وإكدابو السيارات الالزمة ألن يعاير عرخه 
ثقة في نفدو وفي قجراتو وإمكاناتو حتى بتعامل مع الحياة بصخيقة ويحقق ذاتو ويكتدب ال

يحقق  بشاء مجتسع دائع التعمعفي  الفخد مدؤولية تعميع نفدو بشفدو يتحسلوان  مقبػلة وناجحة
لكغ يبقى ذلظ غيخ مكتسل مالع يكغ في االساس قج تتمسح  ، التخبية السدتسخة مجػ الحياة

قػاعج واصػل التخرز االساسية لجيو لتكػن عشجه  عمى يج معمسيغ متخرريغ الرساء
 كخصيج خبخات ومعخفة يبشي عمييا ما يجشيو مغ قجرتو عمى التعمع الحاتي .

زيادة العائج العمسي والخبخة نطخًا ألن قيام الستعمع بالتغمب عمى وكحلظ يجب ان يحقق        
تشسية و  بو خبخات أكثخ وأفزلًا أبعج وتكدالسذكالت التي تػاجيو بسفخده تفتح أمامو أفاق

يجعل الستعمسيغ أكثخ تفاعاًل في السػاقف وان  ثقة بيا والتقبل اإليجابي لياالػعي بالحات وال
ع ويدجل ويدتشتج ويكتـب سأ ويجخب ويذاىج ويالحـع ويخ التعميسية ألن الستعمع ىػ الحؼ يقخ 

ة التعمع وزيادة يجًا يؤدؼ إلى سخعالشتـائج بسفخده أو بالتعـاون مـع زمالئو، مسا يػفخ تعمسًا ج
نتقال مغ وحجة لمسادة التعميسية مغ خالل عجم االيزسغ إتقان الستعمع بحيث  بقاء أثخ التعمع

، فيربح  إلى أخخػ إال بعج التأكج مغ اكتداب الستعمع لؤلىجاف السعخفية والسيارية السشذػدة
 عجادات الجساعة التي يشتسي إلييااستتقجم كل متعمع مختبصا إلى حج كبيخ باستعجاداتو وليذ ب

الخاجعة الفػرية ألداء واستجابات كل متعمع عمى حجة مسا يثبت االستجابات  تغحيةيػفخ الو 
البج مغ تدويج الفخد بسجسػعة مغ السيارات وعميو  حة ويرحح االستجابات الخاشئةالرحي

ب تػافخىا مشيا ما يتعمق الزخورية لمتعمع الحاتي أؼ تعميسو كيف يتعمع، وىشاك ميارات يج
خكيد تحديغ مدتػػ الفيع واالستيعاب والتلبالػسائل التي يسكغ لمذخز أن يكتدبيا لتعمسو 

سيارات ميارات الػصػل إلى مرادر التعمع واالستفادة مشيا كمع  واالنتباه والقخاءة الفعالة
 . خجام الػسائل والتقشيات التخبػيةستااستخجام السكتبة وميارات 
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ىتسام بسدتػيات التعميع العميا وعجم الشطخ لمستعمع عمى أنو السيارات تتصمب االىحه و        
أكثخ فعالية في تحقيق األىجاف التعميسية السعخفية ويجب ان تكػن   مخدن لمسعارف فقط

إلى تحدغ ممحػظ ومدتسخ في  تؤدؼ أنساط التعمع التقميجيةوالػججانية والشفذ حخكية مقارنة ب
 كيتحجث داخل الفخد  عبخىغ أن عسمية التعمتشاسب شبيعة عسمية التعمع ومبادئيا و تو األداء 

يجف إلى اكتداب الستعمسيغ ميارات تعميع أنفديع بأنفديع، لجعل اليجف الخئيدي لمسشاىج ت
صخؼ فيشسي االستعجاد الل ىػ تسكيغ األفخاد مغ ميارات التعمع الحاتي وأساسيات السعارف

 . عتساد عمى الشفذ وحب االستصالعستقالل وااللال

اىتع التخبػيػن بسفيػم التعمع الحاتي بعج ما أكجتو الجراسات مغ أنو يتيح لمستعمع أشكااًل        
مختمفة مغ التفاعل السحدػب والسخصط لو في كل مػقف تعميسي، ويحقق األىجاف التعميسية 

عغ مذكمة  ثقار ىحا األسمػب مشببسا يتشاسب مع قجرات الفخد وحاجاتو واىتساماتو، باعتب
التدايج الكسي في السعخفة اإلندانية، وإعجاد الستعمع ليػاصل تعميسو بشفدو بعج االنتياء مغ 

 ولكغ تبقى لمسجرسة ودور السجرس اىسيتو قبل ذلظ . ، دراستو

ل فالتعميع يجب أن يقابومغ الخرائز السيسة ليحا الشطام ىي مخاعاة الفخوق الفخدية        
متصمبات الستعمسيغ وفقًا لحاجاتيع واىتساماتيع وقجراتيع الفخدية الستبايشة في نفذ السخحمة 

سا يدسح لمستعمع بتحجيج السدار الحؼ كالعسخية وىحا ما تػفخه السشاىج والسقخرات السجرسية 
عغ كثيخ مغ الستعمع وىحه الخاصية تبعج  ، ايزا التعمع في مجسػعات ويتيح لو يشاسبو 

 .وذائقتو وميارتو خبخة الصالب عاتقو تشسية بيات حيث يأخح السعمع عمى الدم

ولسا لجور السجرس مغ اىسية في تصػيخ ذائقة الصالب وميارتو عسجت الباحثة الى        
اجخاء استبيان بديط لبعس مجرسي التخبية السػسيكية ومػادىا الجقيقة بيجف الػصػل الى 

في عمييا روح االقشاع والتاييج لغخض زيادة االىتسام بيحا نتائج تعدز فكخة ىحا البحث وتز
تع اجخاء االستبيان في عجة مؤسدات خررت لتعميع السػسيقى سػاء برػرة  ،الجانب 

 رئيدية او في فخع مغ فخوع دراستيا وتجريديا وكان بالذكل االتي : 
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 استبيان املدرس

 الجػاب الدؤال ت

 السخادما ميارات التخبية السػسيكية  9
 الصمبةتشسيتيا لجػ 

 

: 
يل الخرائز مما معاييخ تح

ية التحوق ملتصػيخ عس السػسيكية
 مبةالسػسيقي لجػ الص

 

; 
ىل تػجج نذاشات مػسيكية غيخ 

 مشيجية خارج اشار الجراسة وما ىي
 

< 
ما تاثيخ الحالة الشفدية لمسجرس عمى 

 عصاءه في السجال السػسيقي
 

الحالة الشفدية لمصالب عمى  ما تاثيخ =
 تمكيو لمفكخة في السجال السػسيقي

 

ما تاثيخ بيئة السجرس عمى تصػيخ  <
 ذائقة وميارة الصالب

 

ما مجػ تفاعل السجرس مع السشيج في  ?
 تشسية ذائقة وميارة الصالب

 

@ 
ما رأيظ الذخري في السشاىج 

 السػسيكية في العخاق 
 

A 
لاللة ما تاثيخ استخجام السجرس 

 السػسيكية عمى ميارة الصالب
 

ما اقتخاحاتظ لتصػيخ التعميع االكاديسي  98
 لمسػسيقى في العخاق 
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 حتليل وتائج االستبيان

 بعج اجخاء االستبيان عمى عجد مغ مجرسي السػسيقى وتحميل اجاباتيع تبيغ ما يأتي :       

ىشاك عجة ميارات مػسيكية ال بج مغ تشسيتيا لجػ دارسي السػسيقى كالعدف والغشاء   -9
 وقخاءة وكتابة السؤلفات والقصع السػسيكية وتشسية القجرات الدسعية والرػتية .

لتصػيخ التحوق السػسيقي لمصمبة البج مغ االستشاد عمى عػامل اضافية غيخ   -:
لثقافية والبيئية وغيخىا لتشسيتيا وتصػيخىا التخررية كالعػامل الذخرية والشفدية وا

 حتى ترل لمسدتػػ الحؼ يسكشيا مغ تصػيخ مجػ التحوق لجػ الصمبة .

تػجج بالصبع الكثيخ مغ الشذاشات السػسيكية بعيجا عغ الجػ االكاديسي كالسذاركة   -;
 في عخوض وميخجانات واحتفاالت مغ اؼ نػع او حتى التساريغ السشدلية .

حالة الشفدية لمسجرس عمى عصاءه يتبع قجرتو عمى التحكع في ذاتو في ان تاثيخ ال  ->
 الحاالت الدمبية اما في االيجابية فسغ السؤكج انيا تسشحو دافعا اكثخ لمعصاء .

اما عمى الصالب فيػ ال يدال قميل خبخة بالحياة وفي مقتبل عسخه فدخعان ما يتأثخ   -=
 رس في مداعجتو عمى اجتياز ذلظ .بالحاالت الدمبية نفديا وىشا يبخز دور السج

تؤثخ البيئة عمى السجرس اذا كان شجيج التعمق ببيئتو وكان مجػ تفاعمو مع البيئات   -<
االخخػ ضيقا فيعكذ حيثياتيا عمى سمػكو اما ان كان افقو البيئي واسعا فديكػن 

 سمػكو وتفاعمو شبيعيا .

الصالب ما مػجػد فيو بل التفاعل السصمػب لمسجرس مع السشيج ىػ ليذ فقط تمقيغ   -?
كحلظ استميام بعس االستشتاجات والحقائق وانتاج افكار ذات صمة تحسل الربغة 

 االبجايية الستججدة لتشسية روح التحوق مسا يشعكذ عمى تصػيخ مياراتيع .

تحتاج السشاىج السعسػل بيا حاليا الى مديج مغ التصػيخ واالضافة والتػسع والتػاصل   -@
فالسػسيقى اضحت عمسا  ،جع مع التقجم والتصػر العمسي في العالع السدتسخ بسا يشد

 راقيا قابل لمتصػر الدخيع .
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A-   حيغ يدتخجم السجرس االلة السػسيكية امام الصالب يحفدىع عمى االنجفاع نحػ
 تصػيخ امكانياتيع واستثسار عقػليع في التفاعل معو ومع االلة .

سشاىج وتصػيخ البشى التحتية التعميسية بديادة يتصػر التعميع االكاديسي بتصػيخ ال – 98
السؤسدات التعميسية واعجاد الكػادر الستخررة السؤىمة والحث عمى تقجيع الجراسات 
والبحػث واالفكار وتصبيق ما يسكغ تصبيقو مشيا عمى ارض الػاقع اضافة الى التذجيع 

 السادؼ والسعشػؼ لمسعشييغ بالعسمية االكاديسية .

 االستىتاجاث

اىع ما يسكغ استشتاجو مغ ىحا البحث ىػ ان تصػيخ السجرس والسشيج والسؤسدة        
التعميسية ىػ الصخيق االبخز واالسخع واالكثخ نجاحا لتصػيخ الحائقة والسيارات السػسيكية مغ 
خالل تػسع السشاىج ووضعيا باساليب مخغػبة مسا سيجعل تمظ السؤسدات جاذبة لمسػاىب 

 حيث ان دور السجرس ىػ الجور االبخز في كل ذلظ . ،ثقة مغ قبميع السػسيكية ومحل 

 املقرتحاث

 يسكششا وضع بعس السقتخحات عدى ان يجج قدع مشيا الصخيق لمتشفيح ومشيا :       

صياغة مشاىج اكثخ شسػال فيسا يخز التخبية السػسيكية بحيث يسكغ لمجارس   -9
 ل العالع .االشالع عمى اكبخ كع مغ الفشػن السػسيكية حػ 

ايالء مجرسي التخبية السػسيكية رعاية استثشائية مغ خالل اقامة دورات تصػيخية   -:
وارساليع في جػالت فشية سػاء اقميسية او دولية الغشاء خديشيع السعخفي وتصػيخ 

 قجرتيع بسا يشعكذ عمى عصائيع .

تثسارىا االىتسام بالسؤسدات التعميسية التي تعشي بتجريذ السػسيقى مغ خالل اس  -;
 عبخ اقامة حفالت مػسيكية وغشائية عامة فييا يذارك فييا مغ شمبتيا انفديع .
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 املصادر
 ،عالع السعخفة لمصباعة والشذخ  ،السػسيقى مغ االلف الى الياء  ،اوس حديغ عمي  -9

 .9ط ، <89:بغجاد 

دار  ،مشيل الستدائل عغ السػسيقى واخبار الغشاء في العخاق  ،حبيب ضاىخ العباس  -:
 .:89:بغجاد  –الثقافة لمشذخ 

 .?@9A ،بغجاد  ،شخكة السشرػر  ،السػسػعة السػسيكية الرغيخة  ،حديغ قجورؼ  -;

 –دار الذؤون الثقافية  ،السػسيقى والغشاء في بالد الخافجيغ  ،سالع حديغ االميخ  ->
 .9AAAبغجاد 

بيخوت  ،ة دار نعسة لمصباع ،دراسات في السػسيقى العخاقية  ،شيخزاد قاسع حدغ  -=
9A@9. 

 ،السؤسدة التجارية لمصباعة والشذخ  ،تاريخ االالت السػسيكية  ،صبحي انػر رشيج  -<
 .9A?8بيخوت 

 .:ط ، ;<9A ،بغجاد  ،مصبعة اسعج  ،الصخب عشج العخب  ،عبجالكخيع العالف  -?

 ،مقال  ،الجحور التاريخية لمسػسيقى العدكخية العخاقية  ،مييسغ ابخاليع الجدراوؼ  -@
 . 899: ،االنتخنت  ،مالحق السجػ مػقع 

A-  ، ميدع ىخمد تػما : عسمية التفاعل بيغ السؤدؼ والستمقي في العخوض السػسيكية
، كمية الفشػن الجسيمة ، بغجاد :  <<بحث مشذػر في مجمة االكاديسي ، العجد 

:89; . 
، مشذػرات نرػص ،  :وليج حدغ الجابخؼ : دراسات في العمع السػسيقي ، ج -98

 . 8:8:بيخوت : 
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وليج حدغ الجابخؼ ، احدان شاكخ زلدلة : مطاىخ شابع الحدن في االغشية  -99
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