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  الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور وسائل 

الموروث الغنائي  وتوثيق النشر التكنولوجي في نشر
نظريات ودارسي الموسيقا  تعلم العربي، وأثر ذلك على

العربية، وحاولت تحديد اإلجابة عن األسئلة  موسيقاال
  :البحثية اآلتية

ما دور وسائل النشر التكنولوجي في : السؤال األول
  الموروث الغنائي العربي؟ وتوثيق نشر

ما أثر االستماع للموروث الغنائي : السؤال الثاني
دارسي  تعلم العربي بواسطة وسائل النشر التكنولوجي على

  العربية؟ موسيقاالموسيقا نظريات ال
ولإلجابة عن هذه األسئلة، اختيرت عينة قصدية 

فنون مكونة من طلبة قسم الفنون الموسيقية في كلية ال
  .والتصميم في الجامعة األردنية

ولتحقيق أغراض الدراسة تم إعداد استبانة، 
وجلسات مع الطلبة، وعمل اختبار لهم بعد هذه الجلسات 

  .في النظريات الموسيقية العربية
وقد أظهرت النتائج دورا واضحا ومهما لوسائل 
النشر التكنولوجي في نشر وتوثيق الموروث الغنائي 

دارسي الموسيقا تعلم عاد بالفائدة على  العربي، مما
نظريات الموسيقية العربية، وهذا ما أظهرته نتائج ل

  .االختبار
وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة أنه يمكن 

، لالستماع إلى الموروث التكنولوجياستغالل وسائل النشر 
ونشره وتوثيقه على المستويين العربي  ،الغنائي العربي

يع الطلبة على االستماع إلى الموروث وتشج. والعالمي
الغنائي العربي الذي يحمل طابع المقامات الموسيقية 
العربية، لالستعانة به في تذليل الصعوبات التي يمكن أن 
تواجه الطلبة في دراسة وتعلم النظريات الموسيقية 

 .العربية
وسائل النشر التكنولوجي، نشر، : المفتاحيةالكلمات 
ث الغنائي العربي، النظريات الموسيقية توثيق، المورو

  .العربية
  

Abstract 
This study aimed to reveal the role of 

technological dissemination media in the 
dissemination and documentation of the Arab 
lyrical heritage and the impact on learning the 
Arabic musical theories by music learners. 

It tried to determine the answer to the 
following research questions: 

The first question: What is the role of 
technological publishing media in spreading and 
documenting the Arab lyrical heritage? 

The second question: What is the impact of 
listening to the Arab lyrical heritage through the 
means of technological dissemination on the 
learning of music theories of Arabic music? 

 To answer these questions, an intentional 
sample was chosen, made up of students from 
the Department of Musical Arts in the Faculty of 
Art and Design at the University of Jordan. 

 In order to achieve the objectives of the 
study, a questionnaire was prepared, and 
sessions with the students were prepared, and 
after these sessions an examination was made 
for them in Arab musical theories. 

The results showed a clear and important 
role for the means of technological publishing in 
disseminating and documenting the Arabic 
lyrical heritage, which benefited music learners 
in learning Arabic musical theories, and this is 
what the test results showed. 

In light of these results, the study 
recommended that the means of technological 
publishing could be used to listen to the Arab 
lyrical heritage, publish it and document it on 
the Arab and international levels. Encouraging 
students to listen to the Arab heritage, which 
bears the character of Arab musical maqams, in 
order to use it to overcome the difficulties that 
students may face in studying and learning Arab 
musical theories. 

Keywords: means of technological 
publishing, publishing, documentation, Arab 
lyrical heritage, Arab musical theories 
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  المقدمة
أسهمت التكنولوجيا الحديثة ووسائلها إسهاما كبيرا في انتشار العلوم المختلفة وتوثيقها وسرعة 
الوصول إليها، وقربت المسافات بين األفراد والشعوب، وسهلت التواصل بينهم، فلم تعد المسافات البعيدة 

  .إيصال أو نشر ما نريد عنواختالف األجناس والثقافات عائقا 
ومن أهم وسائل التكنولوجيا وسائل االتصال والتواصل والنشر التي قربت من وجهات النظر وآراء 
األشخاص، وتبادل األفكار، مما ساعد على التعرف على ثقافة وفنون اآلخرين وموروثهم الفكري والحضاري، 

  . تفكيرهم ونظرياتهم، وطريقة
وقد ساهمت وسائل النشر التكنولوجي في انتشار أوسع للموسيقا حول العالم، وساعدت في ارتفاع 

في حياتنا اليومية، خصوصا بعد أن أصبح كل فرد يحمل هاتفًا ذكيًا معه أينما  لهااستخدامها واالستماع 
  .اد موسيقية من وإلى اآلخرذهب يستطيع من خالله االستماع لما يريد، واستقبال أو إرسال أية مو

ويبدو أثرها جليا . والموسيقا العربية غير بعيدة عن موجة التطور التكنولوجي التي أحاطت كل العلوم
كلما اقتربت منها الوسائل التكنولوجبة الحديثة، وذلك للحاجة الحتمية إلى تسهيل مهماتها الفنية واألدائية 

والتواصل مع العالم إلبراز اآلالت الموسيقية العربية . تارة أخرى تارة، ولمواءمتها هذا العصر ومتطلباته
  .)Naseem,2012( التقليدية، وتفعيل القيم اللحنية العربية للمنتج الموسيقي العربي

ومعلوم أن من أهم الخصائص المميزة للموسيقا العربية هي أنها غنائية بطبيعتها، إذ يكاد دور اآللة 
المصاحبة أو الترجمة أو التمهيد للغناء، فالتجربة الموسيقية في عالمنا العربي تولي  الموسيقية يقتصر على

عندما َترد إلى األذهان، تعني لدى غالبية الناس فن الغناء،  )الموسيقا(الغناء أهمية بالغة، حتى أن كلمة 
إلى  لمجالت ووسائل اإلعالم،ويتحول الحديث تلقائيًا عن الموسيقا العربية وحالها بعامة، في الصحف وا

  .),1985Zakaria( الحديث عن األغنية العربية على وجه التحديد
من المقامات ويعتمد الموروث الغنائي العربي على مواد أولية أبرزها النغم واإليقاع، وهو يستمد ألحانه 

وين الموسيقي العربي اللذان والنظريات الموسيقية العربية وبالتحديد الصولفيج والتد ،الموسيقية العربية
أثناء الغناء  لهما مشاكلهما المتعددة التي تواجه دارس الموسيقا، وعلى رأسها مشكلة تحديد المقام

الصولفائي لتمرين موسيقا عربية، وتحديد ماهية المقام المصوغ منه أي عمل موسيقي غنائي فور سماعه، 
 . (Matar , Amin, and Sami, 1980)قبل تدوين تلك األعمال 

وموروثنا الغنائي العربي غني بالعديد من القوالب الغنائية التي أصبحت تراًثا ذا قيمة، ومنها األلحان 
ونظرا ألهمية تلك األلحان، . والقصائد والموشحات واألدوار والمونولوجات، وغيرها والطقاطيق الشعبية

. يقية العربية المعنية بالصولفيج والتدوين الموسيقيفمن الضروري اإلفادة منها في تدريس النظريات الموس
وبالرغم من أن هناك العديد من األغاني العربية المتاحة على الشبكة العنكبوتية، ويسمعها عدد كبير من 
دارسي الموسيقا من خالل ما يمتلكونه من وسائل تكنولوجية يمكن من خاللها أن يحفظوا هذه األغاني 

، إال أن الغالبية من دارسي الموسيقا في الجامعات لم يحظوا منها بالفائدة المرجوة أثناء ويرددوها بإتقان
دراستهم الصولفيج والتدوين الموسيقي العربي، كما أنهم قد يواجهون صعوبة أثناء غناء األلحان الصولفائية 

ة، وأثناء تدوينها؛ ألنهم مطالبون بالتركيز إيقاعوأيضا لم يتم اإلفادة من وجود  .ا ولحًناأو النوتة الموسيقي
  .وسائل النشر التكنولوجي التي بين أيدينا في إيصال موروثنا الغنائي ونظرياته إلى العالم أجمع، وتوثيقه

وعطفًا على ما سبق فإن الحاجة تبدو ملحة وذات أهمية ألن يلتفت طلبتنا دارسو الموسيقا ومدرسوهم 
للتعرف على موروثنا الغنائي العربي ونشره وتعريف  التكنولوجيئل النشر ومؤسساتنا التعليمية إلى وسا

وتصميم البرامج واستحداث . اآلخر، عربيا وعالميا، به من خالل هذه الوسائل، التي يمكن أن تسهل لهم ذلك
رسي العربية عند دا موسيقاظريات النطرق تدريس حديثة قائمة على الموروث الغنائي العربي، لتسهيل تعلم 
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  .الموسيقا العربية العرب واألجانب
الموروث الغنائي العربي،  وتوثيق ومن هنا جاء التفكير في دراسة دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر

العربية، وخصوصا في تحديد أجناس ومقامات  موسيقادارسي الموسيقا نظريات ال تعلم وأثر انتشاره على
  . الصولفيج والتدوين الموسيقي العربياألغاني التي يسمعونها، ومن ثم في 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
. بالرغم من أن وسائل النشر التكنولوجي الحديثة صارت ضروريات أساسية في التواصل واالتصال

يدينا طيلة الوقت، وإمكانية االتكاء عليها في نشر أوبالرغم من اختالف أنواعها وأشكالها المتوفرة بين 
 أن اإلفادة من هذه الوسائل في نشر الموروث إال. والبه وأشكاله عربيا وعالمياالعربي بق موروثنا الغنائي
  .أبناء هذا الجيل على المستويين العربي والعالمي يكاد يكون محدودا بينالغنائي العربي 

، إن دراسة واقع الطلبة الدارسين في مؤسساتنا الموسيقية التعليمية، وعالقة ذلك بسمعهم الموسيقي
أو تربية السمع لديهم، تدل على وجود مشاكل، . العربية موسيقاوبالمادة الدراسية المعروفة بنظريات ال

  .)Isaac, 2010(فحواها غموض دور وأهمية السمع الحقيقي 
وبالرغم من أن للغناء العربي أشكاًال متعددة من التأليف، تتضمن أجناسًا ومقامات مختلفة، إال أن اإلفادة 

هذه األعمال الغنائية المسموعة، يكاد يكون محدودا في تحديد طابع كل جنس أو مقام تحتوي عليه  من
وبالرغم مما يواجهه دارسو الموسيقا من بعض الصعوبات عند أدائهم تمارين . أجزاء العمل الغنائي

 موسيقاالل دراستهم نظريات الالصولفيج والتدوين الموسيقي العربي، أو غناء المقامات الموسيقية العربية، خ
العربية، إال أنه يمكن التغّلب على هذه الصعوبات بتوظيف ألحان أو نماذج من األغاني العربية المشهورة التي 

تعينهم في معرفة مقام التمارين الصولفائية والتمارين المراد تدوينها إلى ليحفظها هؤالء الدارسون ويرددونها 
  ).Abdel Azim, 1982(مهارات التي تتضمنها تلك التمارين جانب تيسير أداء ال

وعند قيام الباحث بسؤال بعض الطلبة دارسي الموسيقا عن المقامات الموسيقية لبعض األغاني العربية 
المشهورة، وجد أن الدارس ال يستطيع تحديد المقامات المصوغة منها هذه األعمال وإن قام بتحديد المقام 

أضف إلى ذلك قيام الباحث ببعض المقابالت مع مجموعة من الطلبة دارسي الموسيقا في . ناؤهيصعب عليه غ
الجامعة األردنية، وطلبه منهم من خاللها غناء بعض المقامات، مثل الراست والبياتي والكرد والنهوند والعجم 

م أنه عند غنائهم أي عمل بدون آالت موسيقية، فوجد تعّثرا ملحوًظا في غنائهم تلك المقامات، على الرغ
وعند . غنائي مشهور مبني على واحد من تلك المقامات، تجد الطالب يغني ذاك المقام بكل سهولة ويسر

أيضا عن قضية االستماع إلى موروثنا الغنائي، وأغانينا العربية التي يمكن أن تساعده  الطلبَة سؤال الباحِث
الدارسة للموسيقا العربية تستمع إلى موروثنا الغنائي عن طريق في النظريات الموسيقية، وجد أن الغالبية 

مواقع ووسائل تكنولوجية بواسطة الهواتف الذكية، وبالتحديد عن طريق اليوتيوب والفيس بوك والواتس 
  .بآ

ومن هنا رأى الباحث أن علينا االلتفات إلى دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر الموروث الغنائي 
وأنه ومن خالل استغالل وسائل النشر التكنولوجي المتوفرة بين أيدي الطلبة دارسي  ،ثيقهالعربي وتو

  .العربية موسيقاالموسيقا، في االستماع للموروث الغنائي العربي، فإنه يمكن تحسن الطلبة في تعلم نظريات ال
  :وبشكل محدد، فهذه الدراسة تحاول اإلجابة على السؤالين اآلتيين

  الموروث الغنائي العربي؟ وتوثيق ما دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر: السؤال األول
دارسي  تعلم ما أثر االستماع للموروث الغنائي العربي بواسطة وسائل النشر التكنولوجي على: لسؤال الثانيا

  العربية؟ موسيقاالموسيقا نظريات ال
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  أهداف الدراسة
الموروث الغنائي العربي، وتوثيق النشر التكنولوجي في نشر  تهدف الدراسة إلى التعرف على دور وسائل

  .العربية موسيقادارسي الموسيقا نظريات ال تعلم فيوالتعرف على أثر ذلك 

  أهمية الدراسة
  :تستمد هذه الدراسة أهميتها من اآلتي

ًا وعالميًا، مما إلقاء الضوء على أهمية وسائل النشر التكنولوجي في نشر الموروث الغنائي العربي عربي. 1
 .يساهم في توثيقه

لموروث الغناء العربى في زيادة االستماع  بناوسائل النشر التكنولوجي المتوفرة بين أيدي طال مساهمة. 2
األجناس والمقامات العربية، مما قد ييسر  مما يؤدي الى إمكانية تعرفهم علىفيحفظونها، ويرددونها، 

 .يةالعرب موسيقانظريات العملية تعلم 
األخرى في صدقائهم في الدول ألتواصل مع لمدرس الموسيقا ودارسها إمكانية أن تحفز هذه الدراسة . 3

 .رجاء العالم، لنشر موروثنا الغنائي العربي من خالل المنصات المتاحة على مواقع النشر التكنولوجيأ
ة دارسي الموسيقا في في تصميم برامج وطرق تدريس تحسن أداء الطلبإمكانيو إسهام الدراسة . 4

 .الصولفيج والتدوين الموسيقي العربي
  .العربية في الجامعات والمعاهد العربية والعالمية موسيقامدرسي نظريات الل الدراسة مساعدة. 5

  :حدود الدراسة ومحدداتها
  :يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود والمحددات اآلتية 

  :الحدود
، وتطبيقها على عينة 2018/2019دراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي تم إجراء هذه ال 

 .الدراسة في قسم الموسيقا في كلية الفنون والتصميم في الجامعة األردنية
  : المحددات

 .اقتصرت الدراسة على طلبة قسم الموسيقا في كلية الفنون والتصميم في الجامعة األردنية. 1
 ).1990-1950(دراسة على مؤلفات غنائية عربية ُلحنت في الفترة الواقعة بين اقتصرت ال. 2
 .اقتصرت الدراسة على استبانة، وزعت على طلبة قسم الفنون الموسيقة في الجامعة األردنية. 3
اقتصرت الدراسة على اختباٍر تحصيلي في النظريات الموسيقية العربية، لقياس أداء الطلبة في تحديد . 4
 .جناس والمقامات، والصولفيج والتدوين الموسيقي العربي بعد التحقق من الصدق والثبات لهاأل

  مصطلحات الدراسة

 :وسائل النشر التكنولوجي
عرفت هذه الدراسة وسائل النشر التكنولوجي بأنها الوسائل التي تتيح للمستمع االستماع للموروث  

 ,You tube, Facebook      :واعتمدت الدراسة الوسائل، اآلخرينالغنائي العربي ومشاركته ونشره مع 
and WhatsApp. 

 :الموروث الغنائي العربي
ته األجيال السالفة من القوالب الغنائية لألجيال الحاليةثالموروث بمفهومه البسيط، هو خالصة ما ور .

 ).1990 -1950(وتعريفه في هذه الدراسة األغنية العربية التي أنتجت خالل الفترة 
 :األغنية العربية
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الكلمة، واللحن، والصوت المؤدى، واآلالت المصاحبة، كوحدة مترابطة : هي تعبير تشترك فيه عناصر
)Al-Shwann, 2005 .( عرف بها أنواع الغناءوهي عبارة تطلق على أنواع مختلفة من القوالب الغنائية التي ي

 المنتشر في الوطن العربي)Sahib, 1994.( 
هو قراءة النغمات الموسيقية والمقامات أثناء الغناء أو العزف لحنًا وإيقاعًا، والقدرة ): Solfege(يج الصولف

 ة، وهو نظام تعليمية كالطبقة الصوتية والطابع لألغاني العربيعلى تحديد خصائص األصوات الموسيقي
إلكسابهم مهارة كاملة في هذه المجاالت الموسيقية؛  مدونةلتدريب الدارسين على االستماع والغناء وقراءة ال

)Fahmy and Saleem, 2005 .( ن تدريبها القراءة الوهلية للنوتةوهو نوع من الدراسات الصوتية يتضم
فا عزالموسيقية وكتابتها وترديدها إما غناًء أو  المدونةالموسيقية، وُتكسب الطالب القدرة على قراءة 

Abdel Azim, 1983)(. 
 :موسيقيالتدوين ال

على المدرج الموسيقي، عند سماعها في األغنية، بعد ) الموسيقية المدونة(هو كتابة النغمات الموسيقية 
على المدرج  ها الخاصةتحديد المقام الموسيقي والطبقة الصوتية لها، أي هو كتابة الموسيقا برموز

حدتها، وقيمتها الزمنية، ووسائل التعبير  الموسيقي، وهذه الرموز تحدد النغمات الموسيقية على اختالف
  ). Al-Sanafawi, 2000(عنها 

 :المقام
 وجوابها، وتشّكل وهو ما يطلق على مجموعة سلَّمية النغمات المتتابعة، وتنحصر بين قرار النغمة

وطرق مختلفة، ، وهذه المجموعة من النغمات المرّتبة التي ُتقدر بسبع نغمات ُترّتب بأبعاد )Octave( الديوان
ولذلك فلكل مقام موسيقي أبعاد تختلف عن بقية . وكل طريقة من هذه الطرق يطلق عليها اسم مقام

، والمقام هو تتابع ثماني نغمات تتابعا لحنيا، تتدرج في الحدة، )Al-Ferjani, 1986(المقامات األخرى 
  ).Mahdi, 2004(ي جواب النغمة األولى وتحصر فيما بينها سبع مسافات، والنغمة الثامنة في حدتها ه

 :الجنس
هو تتابع أربع نغمات تتابعا سلميًا، ويحصر ثالثة أبعاد ويساوي في مجموعها عشرة أرباع، ولكل جنس 

، )Tetrachord(وهو ما يطلق عليه باليونانية تتراكورد ). Mahdi, 2004(طابعه الخاص الذي يتميز به 
بمعنى نغمة، وفي الموسيقا يطلق مصطلح جنس على أنواع متالئمة من  )كورد(بمعنى أربعة، و )تترا(و

  ).Fath-Allah, 2001(التأليف رباعية النغم، بحيث ال تتعدى في مجموعها بعد الرابعة التامة 

 :درجة الركوز
، ولكل مقام درجة ركوز يبدأ وينتهي بها، ومثال على ذلك مقام )Tonic(هي الدرجة األولى في السلم 

 .هي نغمة راست است الدرجة األولى من سلَّمهلرا
 اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

 :اإلطار النظري: أوًال
تعتبر الوسائل التكنولوجية الحديثة من الضروريات األساسية في التواصل واالتصال، ومع اختالف  

في نشر موسيقانا العربية وموروثنا  أنواعها وأشكالها كان من الضروري أن نهتم بها وأن نتكيء عليها
جنسية،  فهذه الوسائل تتميز بالالمحدودية، فليس لها حدود زمنية وال مكانية وال نوعية أو. الغنائي، وتوثيقه

وأصبح استخدامها ضرورة حياتية واقعية لكل فرد على وجه المعمورة، فهي  .لذا هي تتخطى كل الحواجز
نحتنا هذه الوسائل فضاءات الوصول إلى كل إنسان، والتوجه بموروثنا فتحت العالم على بعضه، وبذلك م
  .الغنائي العربي إلى كل نفس وفؤاد
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وتكمن أهمية الوسائل التكنولوجية في النشر والتواصل في قدرتها على تغيير مفاهيم االتصال، وتوزيع 
. يوب، وفيس بوك، وواتس آبيوت: المعرفة، وقد زادت تلك األهمية مع ظهور وانتشار وسائل ومواقع مثل

  :وهذه وسائل النشر التكنولوجي التي اعتمدتها هذه الدراسة

  ):Youtube(اليوتيوب 
اختلفت اآلراء حول موقع اليوتيوب، وما إذا كان هذا الموقع شبكة اجتماعية أو وسيلة نشر وتوثيق، 

المواقع في مجال توثيق الفيديوهات وهو من أهم . كاعتبار موقع مشاركة الفيديو فيه وسيلة للنشر والتوثيق
وتأسس موقع يوتيوب كموقع مستقل في الرابع عشر من . واستقبال التعليقات عليها ونشرها بشكل أوسع

  . 2005فبراير من عام 
، ويوضع هذا (Broadcast Youself)ويقوم موقع يوتيوب على فكرة مبدئية هي بث أو ذع لنفسك 

وتيوب أهم مكان في شبكة االنترنت لنشر الفيديوهات، ويستطيع المستخدمون والي. الشعار في الصفحة األولى
وااللتحاق  مجموعات مشاركة في الفيديووالعثور على . تحميل وتبادل مقاطع الفيديو في جميع أنحاء العالم

واب وتصنف في اليوتيوب مقاطع الفيديوهات إلى أب. بهم، وتسهيل االتصال مع من لديهم االهتمامات نفسها
  .)Sadeq, 2008(مختلفة من علوم وتكنولوجيا وفنون وموسيقا 

  : (Facebook)الفيس بوك 
بدأ الفيس بوك رحلته من مشروع طالبي صغير، ولكن السنوات الالحقة خلقت له دورا رئيسيا في  

ألكثر اآلن أكثر من ملياري شخص يستخدمون الفيس بوك حول العالم، وبات هذا الموقع ا. حياتنا اليومية
كان لدى الموقع  2004ففي نهاية عام . شعبية عالميا، رغم أنه لم يكن له أي وجود قبل خمسة عشر عاما

أصبح لديه مئة مليون، وبعد أربع سنوات من ذلك تجاوز  2008نحو مليون مستخدم مسجل، وبحلول عام 
ط، ويعد فيس بوك جزءا مهما مليار مستخدم نش) 2.5(تجاوز العدد  2021المليار، أما اآلن ونحن في عام 

  . من حياة أكثر من ربع سكان العالم
أنه موقع ويب يعمل على تكوين األصدقاء، ويساعدهم على نشر وتبادل بويعرف الفار الفيس بوك 

المعلومات، والصور، والفيديوهات والتعليق عليها، ويسهل إمكانية تكوين عالقات مع اآلخرين في فترة قصيرة 
)AL-Far, 2001(.  

  :)(WhatsAppالواتس آب 
يستخدم الواتس آب كوسيلة تواصل سهلة ويسيرة وسريعة بين األصدقاء واألهل قريبي وبعيدي 

هذا التطبيق مجاني عديم . حيث أنه ال عوائق وال تشويش في هذا التطبيق وسريع االستجابة ؛المسافة
. ن بخدماته دونما مقابل سوى شبكة اإلنترنتالتكلفة، لذا فإنه يتوفر لدى األغلبية من األشخاص ويتمتعو

يمكن لألشخاص تبادل المعلومات الثقافية والدينية واالجتماعية من خالل الواتس آب، وكذلك الموسيقا 
ويعتبر هذا التطبيق ترفيهيًا ومسليًا ومفيدًا، يمكن من خالله إرسال الصور والفيديوهات والمواد . واألغاني
اتس آب يمكن عمل مجموعات طالبية أو أصدقاء أو أقارب في مجموعة واحدة، ومن خالل الو. الصوتية

  .والتواصل كأنهم في جلسٍة واحدة دونما لقاء شخصي
  :لوجي وهيوإلى أهم مميزات وسائل النشر التكن) Kateb, 2014(وتطرق 

  .م أجمعحيث ُتلغي الحواجز الجغرافية، ويستطيع الفرد التواصل بسهولة مع العال: العالمية .1
  .، فهو مرسل ومشارك أيضارسلالفرد فيها كما أنه مستقبل وم: التفاعلية. 2
  .يستخدمها الطالب والعالم والفنان واألديب وكل شرائح المجتمعإذ : التنوع وتعدد االستعماالت. 3
  .فهي تستخدم بساطة اللغة والصور والفيديوهات، فيسهل النشر والتفاعل: سهولة االستخدام. 4
  .فبإمكان أي شخص نشر ما يريد إلى جميع أنحاء العالم، وبتكلفة ال ُتذكر: حرية النشر. 5
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كية المزودة بالكاميرات الرقمية، والقادرة على   يمكن لوسائل النشر التكنولوجي مع انتشار الهواتف الذ. 6
  .االتصال باإلنترنت من أي مكان، نشر وتوثيق أية مواضيع سياسية، وثقافية وموسيقية

  :الموروث الغنائي العربي
األغنية (وتطلق عبارة . عند الحديث عن الموروث الغنائي العربي فنحن نتحدث عن األغنية العربية 
بشكل عام على جميع أنواع الغناء المتداول في الوطن العربي، رغم اختالف الخصائص الفنية وتنوع  )العربية

تطلق على أنواع مختلفة من القوالب الغنائية التي  )أغنية(فكلمة اإليقاعات وأسلوب األداء من بلد إلى آخر، 
ُتعرف بها أنواع الغناء المنتشر في الوطن العربي، كقالب القصيدة، والموشح، والدور، وغيرها، أو أغاني بالد 
 والفن، في الخليج العربي ،الشام ومصر، وقالب النوبة في شمال إفريقيا، وقوالب الصوت، والسامري

كما يشترط في قالب األغنية العربية أن . والجزيرة العربية، والمقام العراقي وغيرها من االقوالب المعروفة
. يحدد ضمن خصائص ومعايير فنية متعارف عليها، من أهمها الكلمات واللحن واإليقاع والطابع الصوتي

 ).Sahab, 1994(ربية ويعتبر اإلخالل بتلك العناصر الرئيسية إخالًال تجاه االغنية الع
  القوالب الغنائية العربية 

وهي أقدم األشكال الغنائية العربية وأرقاها، وحملت الشعر العربي منذ عصر الجاهلية، لكن لحُنها : القصيدة
  ).Al-Malt, 2000(ظّل يرتجل بواسطة المغني حتى القرن العشرين 

نا من التراث األندلسي، ولذلك سميت بالموشحات نوع من الغناء الجماعي المميز وصل هوو: الموشح
 ).Afifi, 2014(وتختلف الموشحات عن القصائد بتنوع األوزان والقوافي . األندلسية

شكل من أشكال الغناء بالعامية، يميزه عن غيره طريقة النظم والتلحين والغناء، وهي تتكون من : الطقطوقة
 ).Al-Malt, 2000(كوبليه مذهب وعدة مقاطع تسمى كوبليهات ومفردها 

من قوالب الغناء العربي القديم، ورغم تكوين كلماته البسيط وأبياته القليلة إال أن الهدف منه كان : الدور
 ).Shura, 1992(استعراض أداء ألحان مختلفة لتلك األبيات 

 ).Al-Malt, 2000(على اإلطالق الشعبي أقدم أشكال الغناء من الغناء المرتجل، وهو : الموال
ويعود أصل كلمة . 1920قالب حديث من فن الغناء العربي، وقدمه ألول مرة سيد درويش عام : المونولوج

 .مونولوج إلى الالتينية القديمة ومعناها األداء المنفرد
  )Afifi , 2014(ومعناه في الالتينية القديمة الحوار بين اثنين أو األداء الثنائي : الديالوج

 العربية يقاموسنظريات ال
  :المقامات

والمقام يعني لغًة موضع . تستمد األغنية العربية ألحانها من المقامات الموسيقية العربية وإيقاعاتها
القدمين، أما المقام كمصطلح فني، فقد دخل للموسيقا العربية للداللة على تركيز الجملة الموسيقية على 

ة مجموعة من الدرجات الصوتية تتآلف وتتزاوج والمقام . مختلف درجات السّلم الموسيقيفي الموسيقا العربي
ويختص كل مقام بتركيبة . بعضها، حتى تصبح نسيجًا نغميا متماسكًا، يحمل لونًا وطابعًا خاصًا متميزًامع 

نغمية خاصة، كما يختص بأبعاد مختلفة في تدوينه السّلمي تختلف باختالف أنواع الخاليا اللحنية، كما 
د اسم المقام عن طريق النغمة األساسية، أي درجة الركوزيحد )Tonic(،  ،وتتابع أبعاده المختلفة الذبذبات

ولكل مقام من مقامات الموسيقا العربية . ويقصد بالبعد المسافة الصوتية بين نغمتين مختلفتين في الدرجة
على التكوين األساسي للمقام وطابعه الذي سّلم يمكن بموجبه استنباط األبعاد التي من خاللها يمكن التعرف 

  ).Shura, 2002(يميزه 

  :الصولفيج
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يعد الصولفيج دراسة أساسية لكل من يرغب في تعّلم الموسيقا، فهو يعتمد على التعرف على دراسة  
األصوات الموسيقية، من حيث درجة ارتفاعها أو غلظها بالنسبة لبعضها البعض، وذلك عن طريق الغناء 

لصولفائي الفوري، أو اإلمالء الموسيقي الشفهي أو التحريري، سواء أكانت من خط لحني واحد أو خطين ا
  ).Fahmy and Salim, Omaima, 2005(لحنيين أو أكثر 

والصولفيج الغنائي العربي، ركن أساسي من األركان التي تقوم عليها دراسة النظريات الموسيقية العربية،  
بالغناء وقراءة النوتة الموسيقية واالستماع الداخلي إلى األلحان، كما يهدف إلى تنمية اإلحساس  إذ إنه يهتم

        بالتراكيب المقامية، وإبراز خصوصياتها من خالل التعرف على أبعاد المقامات العربية المختلفة
)Shura, 2002.(  

  التدوين الموسيقي العربي
الوطن العربي، ولكون التدوين الموسيقي بات لغة عالمية، وضرورًة  مع بدايات النهوض الحضاري في 

في األداء والتأليف والتلحين والتعّلم والتعليم، نشط البعض في تعريب كتب تدوين الموسيقا وقراءتها 
نظرية (، وكتاب )Lovelock,1957( )وليم لوفلوك(لمؤلفه  )مباديء الموسيقا(األوروبية، ومنها كتاب 

، )فاخرومييف(لمؤلفه  )مباديء الموسيقا النظرية(، وكتاب )Dannhauser(لمؤلفه دانهاوزر  )االموسيق
ومن ). Suchon & Mieroslav,1966( )سوخن وميروسالف(لمؤلفيه  )موجز مباديء الموسيقا(وكتاب 

لمحمود أحمد  )الموسيقا النظرية(أوائل المؤلفات العربية الحديثة في التدوين الموسيقي العربي هو كتاب 
سنة  )مباديء النوتة األولى(لتوفيق الصباغ، وبعدها كتاب  )الدليل الموسيقي العام(الحفني، ثم كتاب 

كتابه  زكريا يوسفثم بعد ذلك أصدر . 1945، للمؤلف حّنا بطرس الذي ألف كتابا آخر سنة 1930
  . 1957في العام  )مباديء الموسيقا النظرية(

ن استنتاج القواعد النظرية وتثبيت أسسها لطرائق التدوين الموسيقي، ال تتم إال هذا ويمكن القول أ 
من خالل البحث والدراسة ومقارنة النتائج؛ لذا فإنه يمكن االستعانة بالفن الغنائي العربي لتحديد هوية نظرية 

          لعلمية المعروفةالموسيقا المعاصرة، عبر ما هو متداول من فنون غنائية موسيقية تعتمد المناهج ا
)Farid, 2005.(  

وفي ضوء ما سبق يمكن للباحث تحديد مفهوم النظريات الموسيقية العربية في هذه الدراسة أنها نوع  
، وتدوينها، بعد تحديد )الصولفيج(من الدراسة المنظمة التي تهدف إلى الغناء الوهلي للنوتات الموسيقية 

كتساب تلك المهارات على المخزون السمعي لكل طالب لذلك فإن إضافة وتعتمد في ا. المقام الموسيقي
األلحان المشهورة والمؤلفات الغنائية المعروفة من موروثنا الغنائي العربي ربما يشعر الدارس بنغمات المقام 

  .طبعا بعد تحليل هذه المؤلفات واألغاني. ويجعله يحس به ويتشبع بأنغامه

 :قة ذات الصلةالدراسات الساب :ثانيًا
بعض الدراسات التي تناولت أثر االستماع للموروث الغنائي العربي وحفظه، على تحسن أداء . 1

  ):تحديد المقام والصولفيج والتدوين الموسيقي العربي(الطلبة في النظريات الموسيقية العربية 
أداء التدوين  دراسة في محافظة الشرقية بمصر، هدفت إلى رفع مستوى) 2006(أجرى عبدالله  

وأثبتت . والصولفيج العربي، من خالل تحليل األغاني الشعبية الممثلة لبعض األجناس والمقامات األساسية
وأسفرت النتائج عن إثراء . نتائج االختبار القبلي وجود قصور واضح في غناء الطالب للتمارين الصولفائية

   .بية بمحافظة الشرقية في جمهورية مصر العربيةتدريس مادة الصولفيج العربي من خالل األغنية الشع
دراسة هدفت إلى التعرف على كيفية االستفادة من اإليقاعات واأللحان الشعبية ) 2004(وأجرت بشير  

الكويتية لتدريس تعدد التصويت في مادة الصولفيج، وتدريب السمع، لطالبات قسم التربية الموسيقية بكلية 
تبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأسفرت النتائج عن تحقيق فرضية البحث وهي ا. التربية األساسية
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االستفادة من إيقاعات بعض أغاني األطفال الشعبية الكويتية وألحانها في تحسين أداء تعدد التصويت في 
  .مادة الصولفيج الغربي

نيف عينة مختارة من األلحان دراسة في مدينة السويس بمصر، هدفت إلى تص) 2002(وأجرى محمود  
الشعبية والمشهورة وتحليلها، وهي الممثلة في بعض األجناس والمقامات األساسية في الموسيقا العربية، وما 

وتكونت عينة الدراسة من عدد من الطلبة في مجموعتين تجريبية . تحتويه من أبعاد ومسافات وإيقاعات
وأسفرت النتائج عن أن أغلب األغاني . في تدريس الصولفيج العربيوضابطة؛ لمعرفة فعالية األسلوب المقترح 

وقد تحسن أداء الطالب في الصولفيج العربي . الشعبية في منطقة السويس هي على جنس أو مقام الراست
  .في بعض المقامات الموسيقية العربية

  :مية بعض الجوانبدراسات تناولت دور وسائل النشر التكنولوجي، ووسائل التواصل في تن -2
دراسة هدفت إلى االستفادة من نظام تعليمي الكتروني، قام على بعض ) 2009(أجرى الحلفاوي 

تطبيقات الويب لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير االبتكاري، وأظهرت النتائج أن هذه التطبيقات ساعدت 
عة وفاعلية أكبر، مما ساهم في نشر ومشاركة المعلومات مع اآلخرين في أي مكان بسرعلى مستخدميها 

  . تنمية التحصيل المعرفي وبالتالي التفكير االبتكاري
دراسة هدفت إلى إظهار دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي ) 2014(وأجرت ورقلة 

 اهمم االسياسي واالجتماعي لدى الشباب العربي، وأظهرت نتائج الدراسة أن لمواقع التواصل االجتماعي دور
   .في تنمية الوعي السياسي واالجتماعي لدى الشباب العربي اوإيجابي

  :التعقيب على الدراسات السابقة
بالنظر إلى الدراسات السابقة، التي بحثت في برامج وطرق مقترحة لتعليم الموسيقا العربية ونظرياتها،  

ج التي خُلصت إليها هذه لمالحظ أن النتائوالمبنية على االستماع إلى الموروث الغنائي العربي وحفظه؛ فإن ا
إلى األثر اإليجابي لهذه الطرق والبرامج في تحسن األداء في النظريات  الدراسات تشير في غالبيتها

وبالنظر أيضا إلى الدراسات السابقة، كان هنالك الدور المهم واألثر اإليجابي في استخدام . الموسيقية العربية
  .ي ومواقع التواصل على تنمية بعض الجوانب لدى الشباب العربي والطلبةوسائل النشر التكنولوج

بعد عرض بعض الدراسات السابقة ذات الصلة، يرى الباحث أنه يمكن استخدام طريقة تدريس  
للنظريات العربية الموسيقية تعتمد على ما يحفظ الطالب، من خالل استماعه للموروث الغنائي العربي بواسطة 

  .ر التكنولوجيوسائل النش
الموروث  وتوثيق وعليه فقد جاءت هذه الدراسة لتبحث في دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر

  .العربية موسيقانظريات ال دارسي الموسيقاتعلم الغنائي العربي وأثر ذلك على 

  إجراءات الدراسة

  :أفراد الدراسة
الجامعة األردنية بالطريقة القصدية المتوافرة، قام الباحث باختيار جميع طلبة قسم الفنون الموسيقية في 

  .، مما ساهم في التزامهم في هذه الدراسةبهمالجيدة  معرفتهل ،وقد وقع االختيار على هؤالء الطلبة

  :أدوات الدراسة
، الستطالع رأي الطلبة فيما يسمعونه من الموروث الغنائي )1ملحق(قام الباحث بإعداد استبانة : أوًال

ا هي الوسائل التي من خاللها يستمعون إلى هذا الموروث، وهل يقومون بإشراك غيرهم في العربي، وم
االستماع عن طريق نشر بعض األغاني بواسطة وسائل النشر التكنولوجي، وتم عرض مئة أغنية في هذه 

ي يحصل الباحث على أكثر األغاني شهرة لدى الطلبة، ومن خاللها يمكن دراسة أثر االستماع االستبانة لك
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وقد تم توزيعها على طلبة قسم الفنون . لهذه األغاني وحفظها على تعلم النظريات الموسيقية العربية
عدها تم تفريغ ب. ن وخمسينيالموسيقية في الجامعة األردنية، وأعاد الطلبة أربعين استبانة من أصل اثن

يوضح النسب المئوية لوسائل االستماع والنشر  1محتوى االستبانات التي أعادها الطلبة، والجدول
يوضح النسب المئوية التي حصلت عليها كل  2التكنولوجي التي اعتمدها الباحث في هذه الدراسة، وملحق

تي اعتمدتها هذه الدراسة، في اختيارات أغنية، من الموروث الغنائي العربي المنتج خالل الفترة الزمنية ال
 .يوضح األغاني العربية التي حصلت على أعلى النسب المئوية في االستماع والحفظ 2والجدول. الطلبة

  النسب المئوية لالستماع والنشر :1الجدول
  النسبة المئوية  عدد الطلبة  االستطالع

    6/40  ال يستمعون إلى الموروث الغنائي العربي

  إلى الموروث الغنائي العربي  يستمعون
  %100  34  من خالل اليوتيوب

  %15  5  من خالل وسائل أخرى

  يقومون بمشاركة ونشر ما يسمعون 
  %73  24  من خالل الفيسبوك

  %88  29  من خالل الواتس آب

  .طالبًا 34وبعد استثناء الطلبة الذين ال يستمعون إلى الموروث الغنائي العربي، أصبحت العينة 
  لتي حصلت على أعلى النسب المئويةاألغاني العربية ا :2جدولال

نسبة اختيار   اسم األغنية  رقم

  األغنية

نسبة اختيار   اسم األغنية  رقم

  األغنية

نسبة اختيار   اسم األغنية  رقم

  األغنية
  %70  غني لي شوي شوي  11  %80  حبيتك تا نسيت النوم  6  %100  الحلوة دي  1
  %70  كل ده كان لي  12  %77.5  ديرمقا  7  %100  يا مال الشام  2
طالعة من بيت   3

  أبوها
  %67.5  أنا بانتظارك  13  %75  يهإقللي عملك   8  100%

  %67.5  كامل األوصاف  14  %75  مرسول الحب  9  %95  يا شادي األلحان  4
  %67.5  على جناح الطير  15  %72  يا مسافر وحدك  10  %80  ضمة ورد  5

  :عددها خمس عشرة أغنية عربية باآلتيوقد اتسمت العينة المختارة البالغ 
  .بساطة التركيبات اإليقاعية والتركيبات اللحنية. 1
 .التنوع في الموازين وما يتبعه من تنوع في اإليقاعات. 2
 .تنوع موضوع الغناء ومضمونه. 3
 .قلة االنتقاالت المقامية داخل األغنية. 4
راست، بياتي، نهوند، عجم، كرد، حجاز، صبا، (بة شمولها لعدد جيد من المقامات التي يدرسها الطل. 5

 ).هزام
األغاني العربية التي اختارها الطلبة، والتي حصلت على أعلى النسب المئوية في  3ويوضح الجدول

  .االستماع لديهم، إلى جانب مقام األغنية، ونوعها، وشاعر وملحن ومغني كل أغنية
  ة األعلى في االستماعاألغاني العربية ذات النسب المئوي :3الجدول

  المغني  الملحن  الشاعر  نوع العمل  المقام  إسم األغنية  الرقم
  ناظم الغزالي  ناظم نعيم  جيوري النجار  طقطوقة  جهار كاه  طالعة من بيت أبوها   1
  سيد درويش  سيد درويش  بديع خيري  طقطوقة  حجاز  الحلوى دي  2
  أم كلثوم  حمدزكريا ا  بيرم التونسي  مونولوج  حجاز  انا بانتظارك  3
  فيروز  سيد درويش  شعر قديم  موشح  راست  يا شادي االلحان  4
  صباح فخري  أبو خليل القباني  عمر الحلبي  قدود  راست  يا مال الشام  5
  أم كلثوم  زكريا أحمد  بيرم التونسي  طقطوقة  راست  غني لي شوي شوي  6
  وزفير  زياد الرحباني  جوزيف حرب  طقطوقة  بياتي  حبيتك ت نسيت النوم  7
  توفيق النمري  توفيق النمري  توفيق النمري  طقطوقة  بياتي  ضمة ورد من جنينتنا  8
  اسماعيل خضر   جميل العاص  جميل العاص  طقطوقة  راست+بيات  على جناح الطير  9

  محمد عبدالوهاب  محمد عبدالوهاب  مأمون الشناوي  طقطوقة  بياتي  كل ده كان ليه  10
  محمد عبدالوهاب  محمد عبدالوهاب  حسين السيد  قةطقطو  بياتي+نهوند  يا مسافر وحدك  11
  عبدالوهاب الدوكالي  عبدالوهاب الدوكالي  حسن الفقي  طقطوقة  بياتي  مرسول الحب  12
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  المغني  الملحن  الشاعر  نوع العمل  المقام  إسم األغنية  الرقم
  طالل مداح  سراج عمر  محمد الفيصل  طقطوقة  صبا  مقادير  13
  محمد عبدالوهاب  محمد عبدالوهاب  حسين السيد  طقطوقة  هزام  قول لي عملك ايه   14
  عبدالحليم حافظ  محمد الموجي  مجدي نجيب  موشح  كرد  األوصافكامل   15

خذ الباحث برأي الخبراء أأعد الباحث نموذجًا لتحليل األغاني العربية التي اختارها الطلبة، و :ثانيًا
والمتخصصين حولها للتأكد من عناصر التحليل المستخدمة، واكتفى الباحث في هذا النموذج باسم األغنية 

التركيبات اإليقاعية، والميزان واإليقاع، والمقام المصاغة منه األغنية، والنوتة الموسيقية لألغنية، وكلماتها، و
  .وبعض المالحظات الواضحة المتعلقة بالمسار اللحني واإليقاعي لألغنية

يعرض التدوين الموسيقي الخاص باألغاني العربية التي حصلت على أعلى نسب استماع وحفظ  3وملحق
  .واستخدمت في هذه الدراسة. لبةبين الط

  :نتائج الدراسة

  :اإلجابة على سؤال الدراسة األول: أوُال 
الموروث الغنائي  وتوثيق ما دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر :لإلجابة عن السؤال األول وهو

  العربي؟
طار النظري، باإلضافة الحديث عن أهمية إيجابيات استخدام وسائل النشر التكنولوجي في اإلب قام الباحث

، وتحليلها، وجد )االستبانة(إلى أنه وبعد الرجوع إلى البيانات التي جمعها الباحث من خالل أداة الدراسة 
الباحث أن:  

، طالبًا) 34(وعددهم  ، ممن يستمعون إلى الموروث العنائي العربي%)100(جميع الطلبة، أي بنسبة . 1
%) 88(منهم يستخدمون الفيس بوك، ونسبة %) 73(نسبة ، وأن )اليوتيوب(يستمعون عن طريق 

  . يستخدمون الواتس آب في نشر الموروث الغنائي العربي إلى أصدقائهم ومعارفهم وزمالئهم
المئة أغنية التي وردت في االستبانة قد حصلت على نسب مرتفعة في معرفة وحفظ الطلبة لها، ومنها ما  . 2

ك إلى استخدام وسائل النشر التكنولوجي، المتاحة أمام الطلبة من ويعزى ذل%). 100(حصل على نسبة 
 .خالل أدوات التكنولوجيا وعلى رأسها الهواتف الذكية

 امهم اوبناء على هذه النتائج وجد الباحث أن لوسائل النشر التكنولوجي المذكورة في هذه الدراسة، دور
م في مساعدة الطلبة دارسي الموسيقا على حفظه، في المساهمة في نشر الموروث الغنائي العربي، مما ساه

 .وترويجه ومشاركته عبر هذه الوسائل، مما يساهم أيضا في توثيق هذا الموروث
  :اإلجابة على السؤال الثاني: ثانيًا

ما أثر االستماع للموروث الغنائي العربي بواسطة وسائل النشر : لإلجابة عن السؤال الثاني وهو
  :قام الباحث باآلتي سي الموسيقا في تعلم النظريات الموسيقية العربية؟التكنولوجي على دار

جمع الباحث الطلبة الذين قاموا بتعبئة االستبانة وإعادتها على مدار ثالث جلسات، مدة الجلسة الواحدة . 1
نسب وقام الباحث برفقة الطلبة، في كل جلسة، بغناء أغنيتين من األغاني التي حصلت على أعلى . ساعتان

استماع وحفظ عند الطلبة، وغناء مقام كل أغنية، واألجناس المكونة للمقام، بعد استنتاج درجة الركوز 
)Tonic(ومن ثم عزف . ، ومن ثم غناء بعض تمارين الصولفيج من األجزاء الرئيسية المكونة لألغنية

  .ن من التمرين حتى نهايتهتمرين غنائي على كل أغنية أكثر من مرة، وبعدها إمالء الطلبة لكل مازورتي
 ةقام الباحث بعد الجلسات الثالث باختبار الطلبة في النظريات الموسيقية العربية، وكانت األسئلة مستوحا. 2

كل ويا مال الشام، والحلوة دي، وطالعة من بيت أبوها، (من األغاني التي تم غناؤها أثناء الجلسات وهي 
وأظهرت نتائج االختبار أن الطلبة . انت مدة االختبار ساعة واحدةوك). مقاديروضمة ورد، وده كان ليه، 

الذين يستمعون إلى الموروث الغنائي العربي، ويشاركونه وينشرونه عبر وسائل النشر التكنولوجي حصلوا 
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لموروث الغنائي العربي، بالرغم من أن جميع لعلى عالمات أعلى وأفضل من الطلبة الذين ال يستمعون 
  .حضروا الجلسات الثالث التي تم خاللها غناء األغاني ومقاماتها، والتمارين الخاصة بهاالطلبة قد 

وبهذه النتائج نجد أن هناك أثرا واضحا وإيجابيا لمعرفة وحفظ الطلبة دارسي الموسيقا للموروث  
، وتحسن أدائهم الغنائي العربي، من خالل وسائل النشر التكنولوجي، على تعلمهم النظريات الموسيقية العربية

ويمكن االستفادة من هذه النتائج في تصميم . في تحديد المقامات والصولفيج والتدوين الموسيقي العربي
  .برامج وطرق حديثة لتدريس النظريات الموسيقية العربية، للطلبة العرب واألجانب

  :ويمكن إرجاع هذه النتيجة اإليجابية إلى العوامل اآلتية 
بغناء األغاني العربية التي يحفظونها ويرددونها بشكل جماعي، منحهم مساحة أكبر  استمتاع الطلبة. أ

ل التعرف على مقام فيها، مما سه للشعور بهذه األغاني ومقاماتها والتنقالت بين نغماتها، وتمييز اإليقاع
 .األغنية وغنائه

غناء المقام األساسي، ثم أداء جمل لألغنية العربية، والصعود منها ل) tonic(استنتاج درجة ركوز اللحن . ب
كان له أثر إيجابي في تحسن . غنائية قصيرة من اللحن نفسه، تتضمن األجناس المكونة للمقام األساسي

أداء الطلبة في الصولفيج العربي. 
 إحساس الطلبة السريع بالمقام الموسيقي لألغاني العربية التي يعرفونها كان له دور إيجابي في تحسن. ت

 .األداء في قراءة المقام الموسيقي الخاص باألغنية
قراءة المقام الموسيقي واإلحساس به ساعد الطلبة على قراءة التمارين الصولفائية، وكان لهذا دور . ث

 .إيجابي في تحسن األداء في الصولفيج
رفع درجة  موسيقارسين للوعي الطلبة بأهمية تحديد المقام وقراءة النوتة الموسيقية، وكتابتها، لهم كدا. ج

  .االهتمام والتركيز بالموضوع

 :التوصيات
  :يوصي الباحث باآلتي

استغالل وسائل النشر التكنولوجي، ومواقع التواصل واالتصال فيها، لالستماع إلى الموروث الغنائي . 1
  . العربي ونشره وتوثيقه، على المستويين العربي والعالمي

العربية، وعمل الواجبات والمشاريع  موسيقانولوجي في تدريس نظريات الاستخدام وسائل النشر التك. 2
  .المطلوبة من الطلبة

تشجيع الطلبة على االستماع إلى الموروث الغنائي العربي الذي يحمل طابع المقامات الموسيقية العربية . 3
في تذليل  ذا الموروثبهلالستعانة  من خالل وسائل النشر التكنولوجي المتاحة بين أيديهم، األساسية،

  .العربية موسيقانظريات ال أثناء تعلمهمالصعوبات التي يمكن أن تواجه الطلبة 
االهتمام أكثر بالموسيقا العربية ونظرياتها، من خالل زيادة عدد المساقات المعنية بالصولفيج والتدوين . 4

  .دراسة الطلبة لها الموسيقي العربي، من خالل مساقات إجبارية وأخرى اختيارية تعزز
العربية على غناء المقام الموسيقي العربي واإلحساس بالطابع  موسيقاأن يركز مدرسو مادة نظريات ال. 5

 .المميز له، قبل غناء أو تدوين التمارين الموسيقية
ء مقام لغنا هذا األساس أساس المقام المصاغ منه أية أغنية عربية، والصعود من معرفةاالهتمام بضرورة . 6

 .األغنية
االهتمام ببرامج ومساقات الغناء الشرقي والتذوق الموسيقي العربي من خالل االستماع إلى الموروث . 7

العربي الغنائي العربي وعزفه وغنائه، لزيادة اإلحساس بطابع المقام الموسيقي.  
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ألردنية في االستماع للموروث الغنائي استبانه لمعرفة رأي طلبة قسم الفنون الموسيقية في الجامعة ا: 1ملحق
  .العربي والوسائل التي من خاللها يستمعون إلى هذا الموروث

  ...............................................الطالبة/ اسم الطالب
  ال   نعم هل تستمع إلى الموروث الغنائي العربي؟ -1
  ال   نعم هل تحفظ األغاني التي تستمع إليها؟ -2
   ...........................................إذا كنت ممن يستمعون إلى الموروث الغنائي العربي، أذكر الوسائل التي من خاللها تستمع إلى هذا الموروث؟ -3
   ال   نعم هل تقوم بنشر الموروث الغنائي العربي عبر وسائل النشر التكنولوجي؟ -4
   ................................................ ها لنشر الموروث الغنائي العربي ومشاركة غيرك في االستماع إليه؟ما هي الوسائل والمواقع التي تستخدم -5
   :الطالبة/ عزيزي الطالب 

  :غانيفي الجدول اآلتي مئة أغنية عربية حدد األغاني التي تحفظها جيدًا وتستطيع تحديد المقام أو الجنس المصاغة منه هذه األ
  ال أوافق  أوافق  اسم األغنية  الرقم    ال أوافق  أوافق  اسم األغنية  لرقما

  طقطوقة
      خطرنا على بالك  35        ساكن في حي السيدة  1
      حداي حداي  36        يا سيدي أمرك  2
      ع اللي جرى  37        حلو وكداب  3
      مرسول الحب  38        اسمر يا اسمراني  4
      يا مال الشام  39        بتلوموني ليه  5
      فدوى لعيونك يا أردن  40        ليه خلتني أحبك  6
      ضمة ورد  41        زي العسل  7
      كثير حلوة كثير عيشتنا  42        عاشقة و غلبانة  8
      حسنك يا زين  43        هيه دي هيه  9

      أسمر خفيف الروح  44        يا مسافر وحدك  10
      من عز النوم  45        ما دام تحب  11
      لما عالباب يا حبيبي بنتودع  46        امتى الزمان  12
      حبيتك ت نسيت النوم  47        هوى يا هوى  13
      ليليه بترجع يا ليل  48        غني لي شوي شوي  14
      راجعين  49        حقابله بكرة  15
      فايق يا هوى  50        صافيني مرة  16
      جايب لي سالم  51        و حياة قلبي  17
      الصيادينطلو طلو   52        أنا لك على طول  18
      نسم علينا الهوى  53        بالش عتاب  19
      يا مارق ع الطواحين  54        الحلوة دي  20
      هان الود عليه  55        هلت ليالي  22
      كل ده كان ليه  56        عدوية   23
      قولوا لعين الشمس  57        ميتا أشوفك  24
      مخاصمني بقاله مدة  58        عيون بهية  25
      يا منيتي  59        لييا وحشني رد ع  26
      مقادير  60        الحياة حلوة  27
      قلي عملك إيه  61        الكتب ع أوراق الشجر  28
      على جناح الطير  62        يا حبايبي يا غايبين  29
      طالعة من بيت ابوها  63        اسأل مرة علي  30
      فوق النخل  64        ودع هواك  31
      ابايا عنيد يا ي  65        يا عيني عالصبر  32
      غزالن  66        هوى الوديان  33
      زينة لبست خلخال  67        على الله تعود  34
      يا سمرة يا تمر هندي  68          

  قصيدة
      القلب يعشق كل جميل  73        أيظن  69



 عبد

576 
 

  ال أوافق  أوافق  اسم األغنية  الرقم    ال أوافق  أوافق  اسم األغنية  لرقما
      مضناك جفاه  74        النهر الخالد  70
      عندما يأتي المساء  75        أنا االردن  71
      رضا و النورال  76        الليل يا لياله  72

  مونولوج
      كامل االوصاف  83        اسأل روحك  77
      في يوم و ليلة  84        رسالة من تحت الماء  78
      أنا بعشقك  85        قارئة الفنجان  79
      يمه القمر عالباب  86        يا ورد مين يشتريك  80
      وحشتني  87        انا بانتظارك  81
                حب إيه  82

  موشح
      يا هالًال  93        لحانيا شادي األ  89
      يا مالكًا فلبي  94        يا بهجة الروح  90
      أنا هويت  95        صحت وجدًا  91
                بالذي أسكر  92

  ديالوج
      عايز اقولك حتقول إيه  99        شحات الغرام  96
      يا سالم على حبي  100        حاجة غريبة  97
                حكيم عيون  98
                  
                  

  

 النسب المئوية التي حصلت عليها األغاني في اختيارات الطلبة  ):2(قحمل
  %النسبة  عدد الطالب  الرقم    %النسبة  عدد الطالب  الرقم    %النسبة  عدد الطالب  الرقم

1  2  5%    35  7  17.5%    68  6  15%  
2  0  0%    36  0  0%    69  5  12.5%  
3  1  2.5%    37  23  27.5%    70  9  22.5%  
4  3  12%    38  30  75%    71  2  5%  
5  6  15%    39  40  100%    72  8  20%  
6  0  0%    40  26  %65    73  13  32.5%  
7  2  5%    41  32  80%    74  0  0%  
8  3  12%    42  8  20%    75  1  2.5%  
9  0  0%    43  12  30%    76  4  10%  

10  29  72%    44  4  10%    77  12  30%  
11  5  12.5%    45  18  45%    78  2  5%  
12  25  62.5%    46  8  20%    79  2  5%  
13  17  42.5%    47  32  80%    80  7  17.5%  
14  28  %70    48  16  40%    81  0  0%  
15  1  2.5%    49  22  55%    82  27  67.5%  
16  12  30%    50  20  %50    83  20  50%  
17  8  20%    51  24  60%    84  27  67.5%  
18  3  %12    52  12  %30    85  18  45%  
19  0  0%    53  26  65%    86  15  37.5%  
20  40  100%    54  10  25%    87  12  30%  
21  0  0%    55  14  35%    88  8  20%  
22  1  2.5%    56  28  70%    89  38  95%  
23  0  0%    57  8  %20    90  0  0%  
24  4  10%    58  1  2.5%    91  2  5%  
25  0  0%    59  4  %10    92  1  2.5%  
26  0  0%    60  31  77.5%    93  4  10%  
27  2  5%    61  30  75%    94  2  5%  
28  11  27.5%    62  27  67.5%    95  1  2.5%  
29  9  22.5%    63  40  100%    96  0  0%  
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  %النسبة  عدد الطالب  الرقم    %النسبة  عدد الطالب  الرقم    %النسبة  عدد الطالب  الرقم
30  6  15%    64  22  55%    97  6  15%  
31  3  12%    65  26  65%    98  2  5%  
32  5  12.5%    66  0  0%    99  4  10%  
33  0  0%    67  4  %10    100  0  0%  
34  1  2.5%                  

 

  التدوين الموسيقي لألغاني التي استخدمها الباحث في جلساته مع الطلبة ): 3( ملحق
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