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 : المقدمة 

فهي قوة الثقافة والفكر والفن ، القوة الناعمة هي القوة التي تؤثر في وجدان األنسان وسلوكه     

، كما أنها إحدي أألدوات السياسية للدولة لتنفيذ سياستها واألدب القادرة على أن تلهم األخرين 

من ثقافة وفكر وفن وإعالم ، ويلعب المجتمع الخارجية ، وتعتمد القوة الناعمة للدول على ما تملكه 

فمثال دولة تركيا أصبح لها قوة ناعمة كبيرة بسبب الدراما ، المدني دورا أساسيا في القوة الناعمة 

أزدهار السياحة في ي أصبحت من وسائل الجذب للثقافة التركية والتي أثرت بدورها التلفيزيونية الت

وتعتبر مصر من الدول التي لديها امكانيات كبيرة تمكنها من ، وتطور العديد من شركات الطيران 

 . احتالل مكانة متميزة للقوة الناعمة في العالم

صية األنسان عامة ووجدانه خاصة باعتبارها تلعب الموسيقى دورا إيجابيا هاما في تكوين شخ    

فهي غذاء الروح وطريق النفس إلى عالم الجمال إحدى عناصر القوة الناعمة في المجتمع ، 

والبهجة خاصة عندما تلمس المشاعر وتمس الوجدان اإلنسانية فتؤثر علينا في كافة الجوانب 

اة هادئة ومستقرة تساعدنا على أن يكون الشخصية وبالتالي تؤثرعلى سلوكنا مع من حولنا فنحيا حي

 لنا دورا إيجابيا في بناء ونهضة مجتمعنا ، ويؤكد ذلك المرصفي في شعره :

 من الفنون طريقا فاسلك إليه     *****    ا في الحياة أنيقا ــت عيشـإن رم               

                            بالشعر بالتصوير بالموسيقى      *****واجعل حياتك غضة بين الورى                   

ولو نظرنا ألهمية الموسيقى في حياتنا لوجدنا أنها ليست وسيلة ترفيهية كما يعتقد البعض      

، فنجد أن أغاني العمال ولكنني أراها بمثابة أدآة أو عصا سحرية تؤثر على النفوس وتشحذ الهمم 

العمل الشاق ، كما أن األغاني الوطنية هي خير وسيلة وييسرما يهون خير  هيالبسيطة التلقائية 

 إلثارة الحماس وشحذ الهمم للدفاع عن الوطن والتعبير عن فرحة النصر وتخليد األبطال .

 

دور الموسيقى الهام كأداة للتعبير عن الوجدان والشعور اإلنساني إال أنها أيضا وسيلة  جانب إلى    

اإليجابية المرغوبة والمساهمة في تعديل بعض اإلنسانية  فعالة في إكساب الفرد بعض السلوكيات 

 السلوكيات السلبية غير المرغوبة ، ويؤكد ذلك العديد من الدراسات في هذا المجال مثل :
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  " أميرة فرج" راسة التي قامت بها الد 

، دليلة رفيق 

         لدراسة التي قامت بها       اجانب 

لتنمية بعض القدرات العقلية واالجتماعية للطفل المتوحد والتي أشارت نتائجها  " مصطفي رانيا  "

إلى تنمية بعض القدرات العقلية لألطفال عينة البحث من خالل األناشيد واألغاني ، باإلضافة إلى 

الجماعية والعزف تنمية بعض القدرات اإلجتماعية لهؤالء األطفال من خالل األلعاب الموسيقية 

 اآلالت الموسيقية . على بعض

ومن خالل هذا العرض الموجز نستطيع إدراك أهمية الموسيقى ودورها اإليجابي الفعال      

كإحدى مصادر القوة الناعمة المؤثرة في المجتمع ، والتي تستخدم في إنجازالعديد من المهام التي 

ي سواء كان عزفا أو بآلة أو الفردي والجماع تعجز عنها القوة الخشنة الصارمة ، فاألداء الموسيقي

غناء أو حركة ، فهو يساهم في إرساء جوانب هامة في شخصية الفرد تتمثل في االعتماد على 

النفس وإحساس الفرد بحريته وقيمته كعضو منتج مبتكر ، واحترامه لقيمة التعاون والعمل الجماعي  

لي إحساسه باإلنتماء للمجتمع الكبير إلي جانب شعوره باالنتماء للجماعة التي يتواجد بها ، وبالتا

 فردا مؤثرا في مجتمعه .و مواطنا صالحا ساعيا ألن يكونالذي يعيش فيه ويحيا على أرضه 

     في ختام هذه الورقة أوصي :

  المؤسسات التعليميةأوال : 

 مراحلها .االهتمام بالتربية الموسيقية وتفعيل دورها اإليجابي في المؤسسات التعليمية بجميع  -

 الحفاظ على الهوية المصرية الموسيقية األصيلة واالهتمام بتراثنا الموسيقي العريق . -

  المجتمعية :المؤسسات ثانيا 

من خالل دعم حفالت موسيقية هادفة متاحة للجميع نشر الثقافة الموسيقية بين أفراد المجتمع  -

 ومنتشرة في كافة األنحاء .

 االجتماعية.ودور الرعاية   المؤسسات واألنشطة الموسيقية المختلفة فيتفعيل دور الموسيقى  -
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  التعليمية إلعداد معلمي التربية الموسيقية :المؤسسات ثالثا 

االهتمام بإعداد معلم التربية الموسيقية واالستعانة باستخدام التقنيات الحديثة في التدريس لمواكبة  -

 كل ما هو جديد في سوق العمل .

إعادة النظر في برامج إعداد معلم التربية الموسيقية حيث االهتمام بمدرسي المدارس ووضع   -

 برامج و دورات موسيقية تؤهلهم للتميز و اإلبداع في المجال الموسيقي .

 .االستفادة من البعثات الدراسية البروتوكوالت المختلفة وإتاحتها بصورة ايسر للدارسين  -

للعمل في المجال الموسيقي من خالل توفير فرص  الموسيقيين الخريجين تهيئة الفرصة لشباب  -

 اإلذاعة والتليفزيون أو دار األوبرا لممارسة حقهم الطبيعي بالعمل في هذا المجال.  فيعمل لهم 

متابعة الخريجين في المدارس للتعرف على المشاكل و الصعوبات التي تواجههم في المجال    -

 تغلب عليها .العملي و محاولة ال

حث الطالب على عمل زيارات ميدانية لدور الرعاية االجتماعية والتواصل مع هؤالء األطفال  -

 والتفاعل معهم وذلك كواجب إنساني واجتماعي .

 

 

     

 

 

 

 

 


