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برنامج مقترح لتحسيف أداء الطالب في التعبير الحركى مف " 
 خالؿ بعض مؤلفات فرانز شوبرت آللة البيانو"

تعتبر الموسيقى من الفنون التي يعتمد عمييا المجتمع لتيذيب النفوس وتنمية      
اإلحساس الجمالى والتذوق الفنى ، لرفع مستوى الثقافة ، كما تعتبر من أسمى 

 .  (1)اطب وجدان البشرالمغات التى تخ

فاإليقاع لو الدور الفعال فى المؤلفات الموسيقية إذ يعتبر الزمن من أىم     
العناصر الجوىرية لممؤلفة حيث تقسم األزمنة تقسيمًا يختمف من حيث الطول 

 .(2)والقصر فتصبغ األلحان بالطابع المميز

وُتعد الحركة وسيمة التعبير التي يستخدميا اإلنسان ليعبر بيا عن رغباتو    
ومشاعره، فعن طريق الحركة يتكون لديو تدريجيًا التعبير اإليقاعي لمشد، واإلرتخاء، 
فالحركة تيتم بتنشيط القمب والروح، العقل، والجسم، وتعتبر الحركة أحد العناصر 

 Emile Jaques)*اك دالكروزاألساسية التي أسس عمييا إميل ج
Dalcroze()1865 (3)م( مادتو العممية الفنية.1950 -م 

وبعد قيام دالكروز بإجراء العديد من التجارب واألبحاث في تدريس الموسيقى، تم   
الكشف عن نقاط ضعف في التعميم الموسيقى، ترجع إلى عدم الربط بين العناصر 

لى التنافر بين وظائف العقل والجسم  اإلرتباط والتوافق عدم الموسيقية المختمفة وا 
حيث أرجع دالكروز أغمب أوجة القصور في األداء الموسيقى إلى الضعف في 

 (4)الفيم اإليقاعي، والتعبير عنو.

                                                           
(

1
م ، 6986" ، الهُئت الؼبهت الوظشَت للكخبة ، المبهشة ، ػبم  الوىعُمً حؼبُش ًظوً وهٌطمً" ( عسيس انشىاٌ : 

 .6ص 

((
2

" سعبلت دكخىساٍ غُش أرش داسعت الخؼبُش الحشكً ػلً ححغُي أداء اإلَمبع الحشكً " زيُب عبد انباسط :  

 .  8، ص  6988هٌشىسة ، كلُت الخشبُت الوىعُمُت ، جبهؼت حلىاى ، المبهشة ، 
*

 عىَغشٌ . يهؤلف هىعُمٍ وحشبىو( : 1511-و Emile Jaques Dalcroze()1681إييم جاك دانكروز) 

هٌشىس، الوؤحوش الؼلوً الزبحً  " ، بحذ"ػاللت الخذسَببث الحشكُت ببلبشاػت فً الغٌبء ( جيالٌ أحًد عبد انقادر :3)

 . 359م ، ص 6985،كلُت الخشبُت الوىعُمُت ، جبهؼت حلىاى ، المبهشة ، ػبم 

(
4
) Marja - Leena Juntunen and Heidi Wasteland: The Legacy of music education 

methods in teacher education:" The metanarrative of Dalcroze Eurhythmics as a case", 

Research Studies in Music Education P33, P47 - 58 June 13, 2011. 
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وىكذا فان إستخدام اإليقاع والتعبير الحركى كوسيمة لتنمية القدرة اإلستجابات     
ود أفعال حركية ذات معان معبرة ومنسجمة الحسية لممؤثرات الصوتية ومقابمتيا برد

وواضحة، فيى بال شك تنمى القدرة فى توثيق الروابط بين السمع والذىن وأعضاء 
 .(1)الجسم

والتعبير الحركى ىو أحد األنشطة المميزة والفريدة التى يمارسيا اإلنسان فى أى    
ى سواء كمشاىد مكان، ميما كانت بيئتو ومستواه اإلجتماعى واإلقتصادى والثقاف

أوممارس، ىاويًا أو محترفًا، منفردًا أو مشاركًا اآلخرين، لذلك فيو يمثل جزءًا من 
حياتو بمختمف أدوارىا منذ مولده وحتى مماتو، مستخدمًا كل الوسائل المتاحة لو، 
وبأساليب تختمف من البساطة واليسر فى الشكل واألداء، واألكثر فى  التطور 

 . (2)والتعقيد

وقد صنف المؤرخون الموسيقى إلى عصور، مثل عصر الباروك، العصر     
الكالسيكي، والعصر الرومانتيكى، وىى عصور أوروبية متباينة تخضع جميعيا 
لسنن التطور من جية والتغير داخل كل عصر منيا من جية أخرى؛ األمر الذي 

زىا عن جعل لكل منيا سمات خاصة بو، ولكل مرحمة خصائصيا الفنية التي تمي
 المرحمة السابقة والالحقة عمييا.

وقد تميز العصر الرومانتيكى بانو حركة أدبية وفمسفية نشأت في القرن الثامن  
عشر كرد فعل لمكالسيكية، ونتيجة القيام بالثورات السياسية والفكرية التي إنتيت في 

نتشار مالتاسع عشر آخر ىذا القرن بادئ ؛ أدت إلى سقوط النظام اإلقطاعي، وا 
الحرية والمساواة، والرومانتيكية متعددة الجوانب قواميا حرية اإلنطالق، اإلسراف 

، ولعل أىم (3)في الخيال، والكشف عن العواطف واإلنفعاالت بشكل صارخ وصريح

                                                           
(

1
حطىَغ الخطىاث واألغبًً الشؼبُت الٌىبُت لخحغُي األداء الحشكً لطلبت كلُت الخشبُت "جيالٌ أحًد عبد انقادر: (

لوىعُمُت ، جبهؼت حلىاى ، "، بحذ هٌشىس، هجلت دساعبث وبحىد ، الوجلذ الحبدي ػشش ، كلُت الخشبُت ا الوىعُمُت

 .99، 98، ص 6988المبهشة ، 

(
2

"،  طٌذوق هششوػبث  " حبسَخ الوىعُمً والغٌبء والشلض( خيري إبراهيى انًهط ، شريف حسٍ بهادر : 

 .66م ، ص 6006حطىَش الخؼلُن الؼبلً ، المبهشة ، ػبم 

(
3

، الطبؼت الزبًُت ، هشكض كىَي  الشوهبًخُكً" "حبسَخ وحزوق الوىعُمً الؼبلوُت فً الؼظش:  عىاطف عبد انكريى (

 .60م ، ص 6997للكوبُىحش والطببػت 
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صفة تميز موسيقى ىذا القرن عن غيرىا ىي أنيا تتضح فييا شخصية الفنان نفسو 
               (1)في أعمالو.

برز وأىم مؤلفي العصر الرومانتيكي المؤلف الموسيقي فرانز بيتر شوبرت ومن أ
(Franz Peter Schubert()1797 1828 -م)حيث إتسمت مؤلفاتو ( 2)م ،

بطابعيا المميز والمعبر عن شخصيتو وموىبتو في التأليف الموسيقي، وينفرد 
ألحانو دائمًا  شوبرت بإستخدام الكثير من المقابالت اإليقاعية المختمفة، وكانت

متنوعة فنادرًا ما نجد لحنًا متكرر، وذلك إلعطاء موسيقاه جوًا من التوتر، واإلنفعال 
  العاطفي.

التعبير  أداء الطالب في مستوى فكرة البحث في تحسين جاءتومن ىنا    
ستخدام تمك  الحركي، وذلك من خالل بعض مؤلفات فرانز شوبرت آللة البيانو، وا 

فيا من خالل بعض الموضوعات الدالكروزية؛ تمييدًا لتنمية بعض المؤلفات وتوظي
الميارات الحركية لدى الطالب مما يكون لو االثر فى تحسين أداءىم في التعبير 

عداد خريجين من كمية التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية لدييم الحركي؛ و  ا 
 ت الحركية.القدرة عمى التصور التخيمي في إعداد وتصميم التشكيال

 مشكمة البحث:
الباحثة وجود بعض القصور لدى الطالب المعمم )الفرقة الثالثة( فى  الحظت

التعبير الحركى والتصور الخيالى لتشكيالت التعبير الحركى ؛ مما دعي الباحثة 
إلى إعداد برنامج مقترح لتحسين أداء الطالب فى التعبير الحركى بإستخدام بعض 

 مؤلفات فرانز شوبرت آللة البيانو.
 
 

                                                           
(

1
م ، 6976" ، الهُئت الوظشَت للخألُف ، والٌشش ، المبهشة ، ػبم "هغ الوىعُمً ركشَبث ، ودساعبث ( فؤاد زكريا :

 .666ص

وٌُىَج ، والخشَى ػٌذ فشاًض بُخش طشَمت همخشحت لخزلُل الظؼىببث فٍ أداء هؤلفبث ال" ( يًُ عبد انرحيى :2)

" ، سعبلت هبجغخُش غُش هٌشىسة ، كلُت الخشبُت الٌىػُت ، جبهؼت المبهشة ، شىبشث لذي طالة كلُت الخشبُت الٌىػُت

 ، بخظشَف.666م ، ص6004الذلٍ ، ػبم
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 أهداؼ البحث:
 يهدؼ هذا البحث إلى :

تحديددد ميددارات التعبيددر حركددى الالزمددة لتحسددين مسددتوى الطالددب المعمددم فددى أداء   .1
 التعبير الحركى.

بناء برنامج يستخدم بعض مؤلفات فرانز شوبرت لتحسين مسدتوى الطالدب المعمدم  .2
 فى التعبير الحركي.

قيدداس فاعميددة تطبيددق برنددامج يسددتخدم بعددض مؤلفددات فرانددز شددوبرت فددي تحسددين   .3
 حركي.المعمم  فى أداء التعبير ال مستوى الطالب

 أهمية البحث:
لقيمتدو إظيار فائددة التعبيدر الحركدي بالنسدبة لمقدررات التربيدة الموسديقية األخدرى   .1

 زيادة اإلحساس باإليقاع .فى  
النوعية شدعبة التربيدة الموسديقية لددييم القددرة عمدى إعداد خريجي من كمية التربية  .2

 التصور التخيمي في إعداد التشكيالت الحركية.
 

 : ، ويمكف صياغة مشكمة البحث في التساؤالت الرئيسية اآلتية
 :أسئمة البحث

المعمددم  مددا الميددارات الحركيددة فددى التعبيددر الحركددي الالزمددة لتحسددين أداء الطالددب -
 ؟كمية التربية النوعية ب الموسيقيةلشعبة التربية 

برنددددامج  لتحسددددين أداء الطالددددب المعمددددم فددددي التعبيددددر مددددا التصددددور المقتددددرح فددددى ال -
 ؟الحركي من خالل بعض مؤلفات فرانز شوبرت آللة البيانو 

برنامج مقترح لتحسين أداء الطالب المعمم في التعبير الحركدي ما فاعمية تطبيق ال -
 ؟من خالل بعض مؤلفات فرانز شوبرت آللة البيانو 
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 فروض البحث:
                                                                     تفترض الباحثة أنة :

% بددين درجددات اإلختبددار 01,0يوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى  .1
القبمددددي  و درجددددات اإلختبددددار البعدددددى لصددددالح اإلختبددددار البعدددددى ممددددا يؤكددددد فاعميددددة 

عيندة البحددث فددى طددالب المجموعدة التجريبيددة البرندامج فددى تحسدين مسددتوى الطدالب 
 التعبير الحركى بإستخدام بعض مؤلفات فرانز شوبرت .

% بددددين متوسددددطي 0.01يوجددددد فددددرق ذات داللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتوى داللددددة .2
 درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدى لبطاقة مالحظة التعبير .

 إجراءات البحث: .3
 أواًل : منهج البحث:

إتبعت الباحثدة المدنيج التجريبدي ذو المجموعدة الواحددة لتنفيدذ الدراسدة الميدانيدة      
 ) بددالمتغير التجريبددي، )يقددوم الباحددث بقيدداس متغيددرات بحثددو التابعددة قبددل التددأثير 

المتغير المسدتقل ، ثدم يقيسديا مدرة أخدري بعدد التجربدة ، ثدم يكشدف عدن الفدروق بدين 
 .(1. (متوسطي كل متغير قبل التجربة وبعدىا

 

 حدود البحث:ثانيًا : 
  م. 2020/2021فترة إعداد البرنامج المقترح لمعام الدراسي حدود زمنية 
  :جامعددة المنيددا  -بكميددة التربيددة النوعيددة  -قسددم التربيددة الموسدديقية حػػدود مكانيػػة

 بقاعات تدريب اإليقاع الحركي.
 

 عينة البحث:ثالثًا : 
 المدونات الموسيقية لبعض مؤلفات آلة البيانو لممؤلف الموسيقي فرانز شوبرت: .1

1. Landler D.790 No.3 
2. (Valses sentimentales.Op.50,No4,D779) 

                                                           
(

1
الوظشَت ، المبهشة ًجلى ، هكخبت األ "هٌبهج البحذ فٍ الخشبُت وػلن الٌفظ" آيال صادق ، فؤاد أبى حطب :( 

 .81، ص 1992
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3. Op.50, No.4, D.779 
 -1سكشددن رقددم –( طالددب معمددم مددن) الفرقددة الثالثددة ( 25تتمثددل فددى إختيددار عدددد ) .2

 جامعة المنيا. -كمية التربية النوعية  -قسم التربية الموسيقية 
 رابعًا : أدوات البحث : 

إسدددددددتمارة إسددددددددتطالع رأي السددددددددادة الخبددددددددراء األسدددددددداتذة أعضدددددددداء ىيئددددددددة التدددددددددريس  .1
، اإليقاع الحركي ، واإلرتجال في إستخدام المتخصصين في تدريس مادة الصولفيج 

بعدض مؤلفدات آلددة البيدانو لفراندز شددوبرت ؛ لتحسدين أداء الطالدب المعمددم فدي التعبيددر 
 الحركي.

البرنددامج المقتددرح المسددتخدم فددي تحسددين أداء الطالددب المعمددم فددي التعبيددر الحركددي  .2
 من خالل إستخدام بعض مؤلفات فرانز شوبرت آللة البيانو.

فدي التعبيدر المعممدين بعدي من إعداد الباحثدة لتقيديم أداء الطدالب  -بمي إختبار ق .3
 -الحركي ، ومدى مالئمتو لمستوى أداء طالب الفرقة الثالثة بقسم التربية الموسديقية 

 جامعة المنيا. -كمية التربية النوعية 
بطاقددددة مالحظددددة األداء لتحديددددد مسددددتوى أداء الطالددددب فددددي فتددددرة تطبيددددق البرنددددامج  .4

 المقترح.

 مصطمحات البحث:
ىددو الددذي يعبددر بددو الطالددب عددن أنددواع  :( Moving Plasticالتعبيػػر الحركػػي   .1

الموسيقى ويظير خصائصيا عن طريدق الحركدة فدي شدكل تشدكيالت فرديدة أو جماعيدة 
 .(1)وألعاب موسيقية  

ىو الشدق الزمندي لمصدوت الموسديقى ، فيدو يدنظم األصدوات  : (Rhythmاإليقاع   .2
الموسدديقية المكونددة ألي لحددن عمددى وحدددات زمنيددة متسدداوية ، وتنقسددم ىددذه األصددوات 

 .(2)بدورىا إلى أجزاء متساوية أو مختمفة النسب في الطول ، والقصر

                                                           
،   "الوىضووىػبث الذالكشوصَووت بووُي الٌظشَووت والخطبُووك فووٍ اإلَمووبع الحشكووٍ : عائش  ة س  سيد س  هيى ، أي  يٍ ة( أييً  1)

 .5ص هشجغ الغببك ،

(
2
 . 2ص ، غببكالوشجغ ال أييٍ ، عائشة سسيد سهيى : ةأييً( 
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ىدددو عمدددم وفدددن فدددي آن واحدددد مبندددى عمدددى  ( :Eurhythmiqueالحركػػػي   اإليقػػػاع .3
وأعضاء الجسم  ،اإلدراك ، واألداء يخمق إندماجًا تامًا بين الذىن، السمعاإلحساس، 

، وممارسددددة الفددددرد لحيقدددداع الحركددددي تقددددوم عمددددى تكددددرار عدددددد مددددن األفعددددال النفسددددي ة، 
سدتجابة سدريعة  والعضمية المتناىيدة فدي البسداطة، وأداء ىدذه األفعدال يتطمدب إدراكدًا وا 

ا مددددن المراكددددز الحسددددية العصددددبية فددددي بددددين أعضدددداء الجسددددم، واألوامددددر الصددددادرة إلييدددد
 .(1)المخ

التجانس النغمى ، توحدد األصدوات . أصدمو يوندانى (: Homophonyهوموفونى   .4
( Melodyيعندددددى تدددددأليف موسددددديقى لددددداالت أو الغنددددداء ذات مسدددددار لحندددددى فدددددردى ) 

يصدددداحبة تتلفدددددات ىارمونيددددة ، ظيدددددر فددددى عصدددددر النيضددددة وىدددددو عكددددس )بوليفدددددونى 
Polyphony المحن فدى خطدوط بمقددار يتسداوى فدى األىميدة لكدل خدط ( الذى يتعدد

 . (2)أو ىو عبارة عن مسار لحنى تصاحبو تكوينات ىارمونية متنوعة.
: أسموب من أساليب التاليف الموسيقى يقدوم عمدى تعددد ( Polyphonyبوليفونى   .5

( بمعندى Polyاألصوات وىذه الكممة يونانية األصل وتتكدون مدن مقطعدين ، األول )
( وتعنى الصوت ، وىذه األصوات تسمع Phonأو األكثر ، والمقطع الثانى ) التعدد

فددى وقددت واحددد ، وقددد تكددون صددوتين أو ثددالث أو أربعددة أصددوات لحنددة تسددير بشددكل 
 .(3)أفقى ويطمق أحيانا عمى ىذا األسموب الكونترابوينت 

 

 متغيرات البحث:
  ويتمثل في تدريس الطالب لبرنامج مقترح مبندى عمدى  بعدض  :المتغير المستقؿ

 مؤلفات فرانز شوبرت آللة البيانو  
Landler D.790 No.3 

 (Valses sentimentales.Op.50,No4,D779) 
 Op.50, No.4, D.779 

                                                           
 .4ص: الوشجغ الغببك، أييٍ ، عائشة سسيد سهيى ةأييً( 1)

، وصاسة الزمبفت الوظشَت ، الوشكض الزمبفً الموىهً ، داس األوبوشا الوظوشَت ،  "المبهىط الوىعُمً": أحًد بيىيً 2))

  .246م ، ص1992المبهشة ، 

(
3
 .319ص ، لوشجغ الغببكا : بيىيً أحًد ( 



 

 67 

 2022 مايوػ  األربعوفػ العدد  الثامفالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :تحسين أداء الطالب المعمم في التعبير الحركي. المتغير التابع 
 دراسات وبحوث سابقة مرتبطة بموضوع البحث: 

 وقػػد ُقسمت دراسات البحث عمػػػى النحػػػو التالػػػي :
 : اإليقاع  والتعبير الحركي تناولتدراسات  أواًل. 
 : االستفادة من مؤلفات البيانو في التعبير الحركيتناولت دراسات  ثانيًا. 
 : المؤلف فرانز شوبرت تناولتدراسات  ثالثًا. 
 وفيما يمى عرض لتمك الدراسات : ،

 :دراسات تناولت اإليقاع والتعبير الحركيأواًل :  
فاعمية برنامج مقترح يستخدـ الرقص فػى تنميػة التعبيػر  " :الدراسة األولى بعنوان

  ( الحركى".
تمددك الدراسددة الددى التعددرف عمددى بعددض الرقصددات الشددعبية المصددرية ، تهػػدؼ     

إتبعػػت  لددبعض الرقصددات فددى التشددكيالت الحركيددة ،تحميددل الخطددوات المسددتخدمة 
النتائج ىذا البحث فى ان اسدتخدام الرقصدات ، وأسفرت  الدراسة المنيج الوصفى

 الشعبية المصرية ويمكن ان يكون يكون كوسيمة لتنمية قدرات الطالب االبتكارية.
تمك الدراسة مع البحث الحالي في إعداد برنامج ارتبطت  تعميؽ الباحثة:

في المنيج المتبع فقد واتفقت سين أداء الطالب في التعبير الحركي، لتح
 الدراسة مع البحث الحالي فى اختمفتاستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، 

استخدم الرقص فى تنمية التعبير الحركى فى البرنامج الُمعد أما البحث الحالي 
 .فقد استخدم مؤلفات فرانز شوبرت

اإلستفادة مف مؤلفات البيانو في مجػاؿ التعبيػر دراسات تناولت ثانيًا:  
 :الحركي

                                                           
(


سعووبلت  فبػلُووت بشًووبهج همخووشد َغووخخذم الووشلض فووً حٌوُووت الخؼبُووش الحشكووً" ": يىس  نيُا س  ًير ف  ؤاد عب  د انس  يد( 

 .م2015، ػبم ، المبهشة ، جبهؼت حلىاى ، كلُت الخشبُت الوىعُمُت غُش هٌشىسة هبجغخُش
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إلثػػراء األداء فػػى  دالكػػروزأثػػر دراسػػة بعػػض مارشػػات "  لدراسددة األولددى بعنددوان :ا
 (  التعبير الحركى".

دراسدة المدارش كندوع مدن أندواع الموسديقى إلثدراء األداء  تمدك الدراسدة الدى هدفت     
البحدث  عينػة وتمثمدت المنهج التجريبي ،الدراسدة  إتبعتوقد   فى التعبير الحركى ،

 Marches Rhythiquesفى مجموعة المارشات الموسيقية آللة البيدانو فدى كتداب 
البحث فدى عيندة عشدوائية  وتمثمت عينةثرية باإليقاعات المعبرة عن فكرة المارش ، 

جامعددددة قنددددا ، لمعددددام الجددددامعي  –مددددن طددددالب الفرقددددة الثانيددددة بكميددددة التربيددددة النوعيددددة 
عمددددى أنددددو أن  وأسػػػػفرت النتػػػػائج( طالبددددات ، 10م( ، وعددددددىم )2004م / 2003)

ىناك أثر ذو داللة إحصائية من إستخدام مارشات دالكروز إلثراء االداء فى التعبير 
  الحركي.
،  إثدددراء األداء فدددى التعبيدددر الحركدددىتمدددك الدارسدددة مدددع البحدددث الحدددالي فدددي ارتبطػػػت 
فدددي المدددنيج المتبدددع وىدددو المدددنيج  تمدددك الدارسدددة مدددع البحدددث الحدددالي أيضػػػاً  وارتبطػػػت

مجموعدددة مارشدددات موسددديقية آللدددة عنيدددا فدددى العيندددة المسدددتخدمة واختمفػػػت التجريبدددي، 
ثريددة باإليقاعدددات المعبددرة عددن فكدددرة  Marches Rhythiquesالبيددانو فددى كتدداب 

 شوبرت.أم ا تمك الدراسة بالمؤلفات آلة البيانو لفرانز ،  المارش
 دراسات تناولت المؤلؼ الموسيقي فرانز شوبرت.ثالثًا :  

"طريقػػػة مقترحػػػة لتػػػذليؿ الصػػػعوبات فػػػي أداء مؤلفػػػات  : الدراسدددة األولدددى بعندددوان
 .( المينويت ، والتريو عند فرانز بيتر شوبرت لدى طالب كمية التربية النوعية".

تمدك الدراسدة إلدى التحميددل النظدري والعزفدي لمؤلفدات المينويدت والتريددو  هػدفت
النتػائج التجريبدي، وأسدفرت  المػنهجعند فرانز بيتر شوبرت لمبيدانو، واتبعدت الدراسدة 

التحميل النظدري و العزفدي لمؤلفدات المينويدت والتريدو والوقدوف عمدى الصدعوبات  عف
 عزفيا. التكنيكية في عزفيا ومحاولة تذليميا إلجادة

                                                           
(

سعوبلت ، "حشكوٍاألداء فوً الخؼبُوش الإلروشاء هبسشوبث دالكوشوص أروش دساعوت بؼو  ":  أحً د ٍ يب ارك كً اليرسَ( 

    م.2004، ػبم  ، المبهشة ، جبهؼت حلىاى ، كلُت الخشبُت الوىعُمُتة هٌشىسغُش هبجغخُش 
( 


بُخش  والخشَى ػٌذ فشاًض، أداء هؤلفبث الوٌُىَج  فٍطشَمت همخشحت لخزلُل الظؼىببث " : يًُ عبد انرحيى (

،  ، جبهؼت المبهشة الٌىػُت، كلُت الخشبُت  سعبلت هبجغخُش غُش هٌشىسة،  لذي طالة كلُت الخشبُت الٌىػُت "شىبشث

 م6004 ، ػبم الذلٍ
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تمك الدراسة مدع البحدث الحدالي فدي اندو ييددف إلدى إلقداء ارتبطت : تعميؽ الباحثة
الضوء عمى العصر الرومانتيكى وخصائصو وحياة شوبرت وأعمالدو وأسدموبو فدي 
التأليف بوجو عام ، وارتبطت تمدك الدارسدة مدع البحدث الحدالي فدي المدنيج المتبدع 

فدي أنيدا اسدتعانت فانتيزيدا الجدو ال لشدوبيرت أم دا  اختمفػتوىو المنيج التجريبدي، و
البحدددث الحدددالي فقدددد اسدددتعان بدددبعض مؤلفدددات فراندددز شدددوبرت فدددي مجدددال التعبيدددر 

 الحركي .
 اإلطار النظرى

  أوالً : اإليقاع الحركىEurhythmic: 
يمعب اإليقاع دورًا ىامًا فى الحث عمى الحركة وتنميتيا لموصول لداداء الجيدد     

أول مدن فطدن لمعالقدة الوثيقدة بدين  E.J.Dalcroze، ويعتبر اميل جداك دالكدروز 
عمددم اإليقدداع الحركددى واإليقدداع الموسدديقى ، وقددد وضددع طريقددة فددى تعمدديم الموسدديقى 

إليقددداع الموسددديقى عندددده عبدددارة عدددن توضدددح اإلرتبددداط بدددين الحركدددة والموسددديقى ،  فا
وسدديمة عمددى جانددب كبيددر مددن األىميددة لتنظدديم وتعمدديم اإليقدداع الحركددى ، كمددا تعتبددر 
تمرينات اإليقاع الحركى التى وضعيا دالكروز تمكن الفدرد مدن اإلحسداس والتعبيدر 
بالموسددديقى وىدددى تشدددكل فدددى مجموعيدددا فندددًا متكددداماًل متصدددل إتصدددااًل وثيقدددًا بالحيددداة 

،  وعمددى ذلددك وضددع دالكددروز تدددريبات متنوعددة ألجددزاء الجسددم المختمفددة والحركددة  
تيدددف إلددى تنميددة اإلحسدداس باإليقاعددات المختمفددة والقدددرة عمددى التعبيددر عمددى أنددواع 

 .(1)الموسيقى المتعددة
   ـ(1950 -1865اميؿ جاؾ دالكروز Emile Jack Dalcroze  : 
ىددو مؤلددف سويسددرى ومعمددم تربددوى ، ولددد فددى فيينددا فددى السددادس مددن يوليددو عددام    

، بددأ دراسدتو الموسديقية  1950وتوفى فى جنيف فى األول من يوليو عام  1865
 ،  Fuchsوفددى فيينددا عمددى يددد  Faure  ، Delibesفددى بدداريس عمددى يددد 

                                                           

(
1
ػووبم  ، الوخحووذة للطببػووت والٌشووش ، "، جبهؼووت حلووىاى ، المووبهشة الوىعووُمً والطفوول"  :ج  يالٌ أحً  د عب  دانقادر ( 

 .54م ، ص1998
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Buckner د وفددددى جنيددددف مددددنح أول جددددائزة لمموسدددديقى والرسددددم والشددددعر مددددن معيدددد
 . (1)م 1892الكونسرفتوار واصبح أستاذًا لميارمونى عام 

 

 التعبير الحركىExpressive Moving Plastic  : 
يعتبر التعبير الحركى نوع من أنواع النشاط الحركى المحبب إلدى الدنفس يتديح       

الفرصة أمام الفرد إلكتشداف قدراتدو اإلبداعيدة واإلبتكاريدة الكامندة ممدا لدو أكبدر األثدر 
فى تكوين الشخصدية السدوية بمعندى أن التعبيدر الحركدى بحركاتدو األساسدية كالمشدى 

، ومياراتدددو المختمفدددة ينمدددى العديدددد مدددن الصدددفات  والجدددرى والحجدددل والوثدددب وغيرىدددا
والخصدددائص البدنيدددة والنفسدددية باإلضدددافة إلدددى أندددو يتددديح الفرصدددة أمدددام الفدددرد لمتحدددرك 
بحرية والتعبيدر عمدا فدى أعماقدو مدن مشداعر فدى حددود إمكانياتدو الطبيعيدة مسدتعماًل 

لتعبير الجسددم كددأداة والحركددة وسدديمة منظمددة لتوصدديل األفكددار والتنفدديس عددن نفسددو بددا
عنيا بطريقة مرضدية ، ويسداعد الفدرد فدى تكدوين شخصديتو وزيدادة اإلحسداس بالبيئدة 
والتوافق معيا، كما أنو يعطى ثقة بالنفس ويخفدف مدن حددة التدوتر والقمدق واإلكتئداب 
وينمددى روح اإلتنمدداء إلددى الجماعددة عددن طريددق ممارسددة األلعدداب والرقصددات الشددعبية 

 المتوارثة.
 

  1910-1800العصر الرومانتيكى)Romantic : 
الرومانتيكيددددة حركددددة أدبيددددة وفمسددددفية نشددددأت فددددى القددددرن الثددددامن عشددددر كددددرد فعددددل     

لمكالسدديكية ونتيجددة القيددام بددالثورات السياسددية والفكريددة التددى انتيددت فددى آخددر التاسددع 
عشدددر، ومدددن عوامدددل التدددى ادت الدددى ظيدددور الرومانتيكيدددة سدددقوط النظدددام اإلقصددداعى 

المسداواة ، وقددد عبدر الشدخص الرومددانتيكي متعدددة الجوانددب وانتشدار مبدادئ الحريددة و 
قواميدددا حريدددة اإلنطدددالق واإلسدددراف فدددى الخيدددال والكشدددف عدددن العواطدددف واإلنفعددداالت 

 . (2)بشكل صارخ وصريح 
 

                                                           
(1 ) Michael Kennedy: The Oxford Dictionary of Music, Oxford University, 
New York, Press1994, P444. 

الطبعددة الثانيددة مركددز كددوين  ، "تدداريخ وتددذوق الموسدديقى العالميددة فددى العصددر الرومددانتيكى: "عواطػػؼ عبػػد الكػػريـ  (2)
 . 10م ، ص 1997وتر والطباعة ، مبيلمك
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  فرانز شوبرتFranz Peter Schubert: 
ومن أبرز وأىم مؤلفي العصر الرومانتيكي المؤلف الموسيقي فرانز بيتدر شدوبرت    
(Franz Peter Schubert()1797 1828 -م)حيددث إتسددمت مؤلفاتددو ( 1)م ،

بطابعيدددا المميدددز والمعبدددر عدددن شخصددديتو وموىبتدددو فدددي التدددأليف الموسددديقي ، وينفدددرد 
شوبرت بإستخدام الكثير من المقابالت اإليقاعية المختمفة ، ولقد تميزت ألحانو بأنيا 

قددد أعطددى موسدديقاه جددوًا مددن التددوتر ، متنوعددة دايمددًا ونددادرًا مددا نجددد لحنددًا متكددررًا ، و 
 واإلنفعال العاطفي.

  

 اإلطار التطبيقى  
 الجمسة األولى

 موضوعات دالكروز التي إشتممت عمييا مؤلفة بعنوان ) موضوع الدرس :Landler 
D.790 No,3.لممؤلف الموسيقي فرانز شوبرت ) 

 األهداؼ العامة لمجمسة :
 تحقيق أداء الموضوعات الدالكروزية التي تشتمل عمييا المدونة الموسيقية لممؤلفة.  .1
أداء الطالبات لاشكال اإليقاعيدة التدي إشدتممت عمييدا المؤلفدة الموسديقية مدن خدالل   .2

تدددريب الطالبددات عمددى تمددارين مقترحددة مددن قبددل الباحثددة ، لتددذليل صددعوبات أداءىددا 
 حركياً 

 مناسب لممؤلفة.إلبتكار تشكيل حركي 
  األهػػػػداؼ التعميميػػػػة الموسػػػػيقية : تحقيػػػػؽ  التعبيػػػػر الحركػػػػى ألداء الموضػػػػوعات

 الدالكروزية التالية:
 

 اإلحساس بطابع المحن المسموع.  .1
 تطبيق بعض الموضوعات الدالكروزية عمى المؤلفة الموسيقية فمنيا :  .2
 ترقيم العبارات لمنفس الموسيقى.  -

                                                           

والخشَووى ػٌووذ فشاًووض بُخووش ، طشَمووت همخشحووت لخووزلُل الظووؼىببث فووٍ أداء هؤلفووبث الوٌُىَووج " ى :يُ  ً عب  د ان  رحي( 1)

،  ، جبهؼوت الموبهشة ، كلُوت الخشبُوت الٌىػُوت ، سعبلت هبجغخُش غُوش هٌشوىسة "طالة كلُت الخشبُت الٌىػُتشىبشث لذي 

 .، بخظشَف166م ، ص2004، ػبم الذلٍ
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 تعدد اإليقاعات. -
 التضاد(. –الراحة  –)السكتة  -
 اإلقدام ، واإلحجام. -

 

 : األهداؼ التربوية 
 األهداؼ المعرفية  : 
 (.Hop - Hipأن تتعرف الطالبات عمى أداء التمارين بصيغة األمر )  .1
 أن تتعرف الطالبات عمى كيفية أداء إيقاعات متعددة في آن واحد.  .2
 : األهداؼ المهارية 
أن تكتسددب الطالبددات بعددض الخطددوات المميددزة ، والمعبددرة عددن المحددن والفكددرة ؛ ممددا   .1

 يساعدىم عمى التخيل ، واإلبتكار.
 أن تعبر الطالبات حركيًا عن المحن المسموع بكل أجزاء الجسم المختمفة. .2
 : األهداؼ الوجدانية 
 تنمية خيال الطالبات عمى القدرة عمى اإلبتكار.  .1
 دات الحركة. تذوق ، وتحميل مفر   .2
  خطوات سير الجمسة التجريبية: 
تعدددددد  –شدددرح ُمبسددددط لمموضددددوعات الدالكروزيدددة )تددددرقيم العبددددارات لمدددنفس الموسدددديقى   .1

 اإلقدام ، واإلحجام(. -التضاد  –الراحة  -السكتة  -اإليقاعات 
 التعرف عمى المؤلفة الموسيقية لممؤلف الموسيقي فرانز شوبرت.  .2
تدريب الطالبات عمى تمارين إيقاعية مبتكرة من قبل الباحثة ؛ لتبسديط أداء المؤلفدة   .3

 الموسيقية حركيًا.
 

 : أساليب التدريس المستخدمة 
 االلقاء _ ) المحاضرة _ الشرح (. .1
 المناقشة .  .2
 األنشطة الثابتة .  .3
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 .البيان العممي  .4
 المحاولة ، والخطأ. .5
 التعمم النشط . .6

 

 المستخدمة الوسيمة التعميمية  : 
 الحاسب آلى محمول. -
 التسجيالت الصوتية لممؤلفات الموسيقية. -
 السماعات. -
 السبددورة و الطباشير. -

 

 : الخطوات التنفيذية لمجمسة 
 : موضوع الجمسة ( التعرف عمى المؤلفة الموسيقيةLandler D.790 No,3.) 

 
 (.Landler D.790 No,3( يوضح المدونة الموسيقية لممؤلفة )1شكل رقم )

 البطاقة التحميمية
 Landler D.790 No,3 إسـ العمؿ
 سمم رى الكبير إسـ السمـ
3) الميزاف

4) 
 بوليفوني –ىوموفوني  النسيج
 آلددددي القالب

  اإليقاع المميز

 مازورة 16 الطوؿ البنائي
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 ( البطاقة التحميمية المدونة الموسيقية لممؤلفة1جدول رقم )
( ، وتقسدديمة فددي لتدددريب الطالبددات عمددى أداء إيقدداع )  ( :1 تمػػريف مقتػػرح رقػػـ 

( ؛ لححساس بالوحددة النبريدة لميدزان المازورة التالية إلى ثالث نوارات متساوية )
(3

، والشددكل التددالي   2: 1مددن مددازورة  ( ، وظيددر ذلددك فددى المؤلفددة الموسدديقية فددي4
 يوضح ذلك :

 
 (.1( يوضح تمرين مقترح رقم )2شكل رقم )

الطالبدددددددددددددات عمددددددددددددددى أداء إيقدددددددددددددداع )  لتدددددددريب  ( :2تمػػػػػػريف مقتػػػػػػرح رقػػػػػػـ  
( لمتأكيد عمدى إحسداس الطالبدات بالعدد الُمندتظم لوحددة الندوار 

( داخددل المددازورة ، ثددم تقسدديم نددوارات النبددر الضددعيف فددي المددازورة التاليددة إلددى ) 
( ، والشددددكل التددددالي  نصددددفين متسدددداويين تمييدددددًا ألداء التتددددابع اإليقدددداعي )

 يوضح ذلك :

 
 (.2( يوضح تمرين مقترح رقم )3شكل رقم )

اإلستمرار في تدريب الطالبات عمى أداء التتابع اإليقاعي  ( :3تمريف مقترح رقـ  
(، ثم إضافة الرباط الزمني بين النبر القوي ، والنبر الضعيف إليقاعين )

مرة  3و  2( ، وظير ذلك فى المؤلفة الموسيقية فى مازورة مختمفين )
 بالرباط ومرة بالنقطة،، والشكل التالي يوضح ذلك: 

 
 (.3( يوضح تمرين مقترح رقم )4شكل رقم )

 
 

 : متطمبات أداء التماريف اإليقاعية المبتكرة 
يراعى أداء جميع التمارين بالتصفيق ثدم التنقيدر لححسداس بدزمن اإليقداع قبدل أداءه   .1

 حركيًا.
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ضددرورة عددد النددوارات بإنتظددام أثندداء األداء الحركددي لمتمددارين اإليقاعيددة ؛ لححسدداس   .2
 بالوحدة النبرية لمميزان كما ىو موضح بالتمارين السابقة.

( مؤديدًا بدذلك النبددر وار ونصدف )وقدوف الطالدب زمدن ندد 3يراعدى فدي التمدرين رقددم  .3
، وبعد عد النوار األول، والثاني يقوم الطالب  ،2رقم القوي ، والنبر الضعيف األول 

( المتبقدددي، ثدددم يدددؤدي الطالدددب النبدددر الضدددعيف بددداألداء الحركدددي لدددزمن الكدددروش)
 (.، )النوار الثالث( في إيقاع )3الثاني رقم 

 رق عمى أماكن نزول النبر الضعيف.( الممون بالمون األز يعبر الشكل )   .4
 مراعاة أداء الرباط الزمني بشكل صحيح.  .5
 يراعى التدريب بتميل.  .6
 مراعاة استخدام إشارات الميزان أثناء أداء التمارين اإليقاعية .  .7
  قامدددت الباحثددددة بعدددد ذلددددك بتقسددديم الطالبددددات إلددددى ثدددالث مجموعددددات حيدددث تقددددوم كددددل

 مجموعة منفردة بالتدريب عمى األصوات اإليقاعية التالية : 
 الصوت اإليقاعي األوؿ :

 
                         ( يوضح الصوت اإليقاعي األول لطالبات المجموعة األولى                                                5شكل رقم )

 (.Landler D.790 No,3لممؤلفة الموسيقية )

 الصوت اإليقاعي الثاني :

 
( يوضح الصوت اإليقاعي الثاني لطالبات المجموعة الثانية                                                                       6شكل رقم )

 (.Landler D.790 No,3لممؤلفة الموسيقية )

 الصوت اإليقاعي الثالث :

 
( يوضح الصوت اإليقاعي الثالث لطالبات المجموعة الثالث                                                                     7شكل رقم )

 (.Landler D.790 No,3لممؤلفة الموسيقية )
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( ؛ وقدد ظيددر ذلددك فددى )، وفيمدا يمددي رسددم توضديحي يوضددح العالمددة اإليقاعيددة 
( مددع ربددط ( ، وىددذا النمددوذج مشددتق مددن النمددوذج )5المؤلفددة الموسدديقية فددي م)
 ( :الدوبل الكروش ىكذا )

 
 (.( يوضح رسم توضيحي ألصل عالمة ) 8شكل رقم )

 
 

 : التقويـ 
تطمب الباحثة من الطالبات إبتكار تشكيل حركى بعد استماعين لممؤلفة الموسيقية    .1

 ، مع إعطائين الخطوات المحددة التى يسيروا عمييا . 
 الػػجمسة الثانية

 حركددى عمددى العمددل الموسدديقي )  : عمددل تشددكيل موضػػوع الػػدرسLandler 
D.790 No,3.) 

  : خطوات سير الجمسة التجريبية 
بعد تددريب الطالبدات عمدى التمدارين المقترحدة التدي جداءت فدي الجمسدة التجريبيدة     

 Landler D.790األولددى يددتم اإلسددتماع لمتسددجيل الصددوتي لممؤلفددة الموسدديقية )
No,3 لفرانز شوبرت لححساس بالمحن المسدموع والتعبيدر عندو بالحركدات التعبيريدة )

 المناسبة.

 التشكيؿ حركياً  شرح التشكيؿ
 (8( : ـ 1مف ـ ( A  –الفكرة األولى 

( : تبدأ الطالبات بالوقوف عمى شكل 4( : م)1من م)
 ( .9كأس كما بالشكل رقم )

 (9شكل رقم )
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 ، ويراعى أثناء أداء التشكيل الحركي لممؤلفة الموسيقية إتباع اإلرشادات اآلتية :
تددددريب الطالبدددات عمدددى أداء اآلنددداكروز الدددذي جددداء فدددي بدايدددة المؤلفدددة ، واإلحسددداس   .1

 بأماكن بداية األداء الحركي إليقاع الفالس.
التدددددريب عمددددى التمددددوين الصددددوتي الُمدددددون أعمددددى النغمددددات فددددي المدونددددة الموسدددديقية   .2

 لممؤلفة.
أداء اإليقاعات بسرعة منتظمة وفقًا لموحدة النبرية لمميزان ووفق تقسديم وحددة الندوار   .3

 إلى نماذج إيقاعية أصغر.
 أداء السكتات بشكل صحيح.  .4
التنددداغم فدددي األداء الحركدددي ألصدددوات المجموعدددات الثالثدددة أثنددداء التشدددكيل الحركدددي   .5

 لممؤلفة. 

 (8( : ـ 5مف ـ 
تقددددوم الطالبددددات بددددالتحرك إلددددى األمددددام وتتددددداخل الطالبددددات 
كددوب الكددأس طالبددة مددن اليمددين وأخددرى مددن اليسددار لعمددل 

 (.10)صف كبير كما بالشكل رقم 

 
 
 

 (10شكل رقم )
 (16( : ـ 9( مف ـ B  –الفكرة الثانية 

( تتحددددددرك الطالبددددددات واحدددددددة باإلتجددددددداة 12( : م)9مددددددن م)
االيمن والثانية باإلتجاه االيسر وتتفكدك عدن الصدف لعمدل 

 (.11دائرة كبيرة كما بالشكل رقم )

 
 (11شكل رقم )

 (16( : ـ 13مف ـ 
فالمنتصددف الوقددوف وتتحددرك الطالبددات مددن تقددوم الطالبددات 

اعمى واسفل  لتكون مربع وتبدا الطالبات التى بالمنتصدف 
 (.12بالتحرك لعمل  سنبمة صغيرة كما بالشكل رقم )

 
 
 
 

 (12شكل رقم )
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ل رفدع الجسدم قمدياًل ألعمدى لتوضديح مراعاة األداء الحركي لاقواس المحنية من خدال  .6
 أماكن بداية األقواس المحنية ، ونيايتيا )أطوال العبارات الموسيقية(.

مراعاة أداء األشكال اإليقاعيدة لممجموعدات الثالثدة بإسدتخدام األداء التبدادلي بينيمدا   .7
ستخدام أوامر اإلقدام ، واإلحجام )  (.Hop - Hip، وا 

 تقييـ الجمسة :
الطالبددددات عمددددى أداء التمددددارين اإليقاعيددددة المبتكددددرة والتشددددكيل الحركددددي أثندددداء تدددددريب 

 لممؤلفة الحظت الباحثة :
إحتياج الطالبات لوقت أطول في معرفة أطوال العبارات الموسيقية الخاصة  .1

 بالمؤلفة.
ظيددددرت مشدددداعر القمددددق والتددددوتر عمددددى بعددددض الطالبددددات فددددي بدايددددة اإليقدددداع  .2

 تيا بتوجيين نحو الحركة الصحيحة. الحركي ، وقد تمكنت الباحثة من إزال
الحظددت الباحثددة أن التشددكيل الحركددي أخددذ وقتددًا أكثددر مددن الوقددت الُمحدددد   .3

 ( دقيقة حتى تستطيع الطالبات إتقان الحركة.15بمعدل )
بتكدار حركدات أدائيدة مدن  .4 فضمت الباحثة إعطاء مساحة لمطالبدات لمتخيدل وا 

 .خالل اإلعادة المحنية الموجودة داخل المؤلفة
 الجمسة الثالثة

موضدددوعات دالكدددروز التدددي تشدددتمل عمييدددا المؤلفدددة الموسددديقية  موضػػػوع الػػػدرس:
لممؤلددف  (Graz Waltzes, D.924, Op.91, No.7 12بعنددوان )

 الموسيقي فرانز شوبرت.
 األهداؼ العامة لمجمسة :

تحقيق أداء الموضوعات الدالكروزيدة التدي تشدتمل عمييدا المدوندة الموسديقية  (1
 لممؤلفة.

أداء الطالبات لاشكال اإليقاعية التي إشتممت عمييا المؤلفة الموسيقية مدن  (2
خددددالل تدددددريب الطالبددددات عمددددى تمددددارين مقترحددددة مددددن قبددددل الباحثددددة، لتددددذليل 

 صعوبات أداءىا حركيًا إلبتكار تشكيل حركي مناسب لممؤلفة.
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  تحقيػػؽ  التعبيػػر الحركػػى ألداء الموضػػوعات يقية :سػػاألهػػداؼ التعميميػػة المو
 دالكروزية التالية:ال
 تطبيق بعض الموضوعات الدالكروزية منيا : (1

 .ترقيم العبارات لمنفس الموسيقى 
 .التظميل 
 .الضغط والنبر 
 .مراجعة عمى موضوع السكتة 

 األهداؼ التربوية : 
  : األهداؼ المعرفية 
 أن تتعرف الطالبات عمى انواع النبر أو الضغط . (1
 أن تتعرف الطالبات عمى المفردات الحركية.  (2

 : األهداؼ المهارية 
أن تكتسدددب الطالبدددات عمدددى بعدددض الخطدددوات المميدددزة، والمعبدددرة عدددن المحدددن  (1

 والفكرة؛ مما يساعدىم ذلك عمى التخيل، واإلبتكار.
 أن تعبر الطالبات حركيًا عن المحن المسموع بكل أجزاء الجسم. (2

 : األهداؼ الوجدانية 
 الطالبات بعضيم البعض في األداء.أن تشارك  (3
 أن تساعد الطالبات بعضيم البعض في االبتكار ، وتنمية خياليم. (4
 خطوات سير الجمسة التجريبية :  
تقددددوم الباحثددددة بمراجعددددة سددددريعة لمموضددددوعات الدالكروزيددددة )مراجعددددة عمددددى   (1

 الضغط أو النبر(. -ترقيم العبارات لمنفس الموسيقي  -موضوع السكتة 
 رح مبسط الموضوع الدالكروزي )أدوات التظميل(.  تقوم بش  (2
 التعرف عمى المؤلفة الموسيقية لممؤلف الموسيقي فرانز شوبرت.  (3
تدريب الطالبات عمى تمارين ايقاعية مبتكدرة مدن قبدل الباحثدة لتبسديط اداء   (4

 المؤلفة الموسيقية.
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 أساليب التدريس المستخدمة :
 االلقاء _ ) المحاضرة _ الشرح (. (1
 اقشة . المن (2
 األنشطة الثابتة .  (3
 .البيان العممي  (4
 المحاولة ، والخطأ. (5
 التعمم النشط . (6

 الوسيمة التعميمية المستخدمة : 
 .الحاسب آلى المحمول 
 .التسجيالت الصوتية لممؤلفات الموسيقية 
 .السماعات 
 .السبددورة والطباشير 

 خطوات تنفيذية لمجمسة :
 ,Graz Waltzes, D.924التعرف عمى العمل الموسيقي ) موضوع الدرس:
Op.91, No.7.لممؤلف الموسيقي فرانز شوبرت ) 

 
 (.Graz Waltzes, D.924, Op.91, No.7( يوضح المدونة الموسيقية لممؤلفة )13شكل رقم )

 البطاقة التحميمية
 Graz Waltzes, D.924, Op.91, No.7 إسـ العمؿ
 الكبيرسمم ال  إسـ السمـ
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 البطاقة التحميمية
3) الميزاف

4) 
 ىوموفوني النسيج
 آلي القالب

  اإليقاع المميز
 مازورة 16 الطوؿ البنائي

 (.Graz Waltzes, D.924, Op.91, No.7( البطاقة التحميمية المدونة الموسيقية لممؤلفة )2جدول رقم )
 (:4تمريف مقترح رقـ  

)تمييدًا لتدريب الطالبات عمى الشكل اإليقاعي   )، ( )
 والشكل التالي يوضح ذلك: (،2الذي ظير فى المؤلفة الموسيقية في م)

 
 (4( يوضح تمرين مقترح رقم )14شكل رقم )

قامددت الباحثددة بتدددريب الطالبددات عمددى التمددرين المقتددرح السددابق مددع تعددديل إيقدداع 
 الدوبل كروش

يقدددداع الكددددروش فددددى نيايددددة النددددوار الثالددددث بإسددددتخدام   فددددى نيايددددة النددددوار االول وا 
 السكتات المناظرة 
 ذلك :( ، والشكل التالى يوضح لمشكل اإليقاعي )

 
 (.4(   في التمرين المقترح رقم ) ( يوضح إستخدام السكتات المناظرة لمشكل اإليقاعي ) 15شكل رقم )

 اإليقاعية المبتكرة :متطمبات أداء التماريف 
يراعددى أداء جميددع التمددارين بالتصددفيق ثددم التنقيددر لححسدداس بددزمن اإليقدداع  (1

 قبل أداءه حركيًا.
األداء الصددحيح لسددكتة الكددروش فددى التمددرين  يراعددى أثندداء تدددريب الطالبددات (2

 ؛ حتى يستطعن أداء التمرين بالطريقة السميمة .(4رقم )
 ء أداء التمارين اإليقاعية.مراعاة استخدام إشارات الميزان أثنا (3
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 : التقويـ
محاولة إلبتكار الطالبات لتشكيل حركى مع المؤلفة الموسيقية التى تسدمميا  (1

 الباحثة ليم.
 الجمسة الرابعة

 Grazعمددددل تشددددكيل حركددددى عمددددى العمددددل الموسدددديقي ) موضػػػػوع الػػػػدرس:
Waltzes, D.924, Op.91, No.7.لممؤلف الموسيقي فرانز شوبرت ) 

 لجمسة التجريبية : خطوات سير ا
 Grazبعددددد تدددددريب الطالبددددات عمددددى التمددددارين المقترحددددة التددددي جدددداءت فددددي )

Waltzes, D.924, Op.91, No.7 لممؤلددف الموسدديقي فرانددز شددوبرت )
 لححساس بالمحن المسموع ، والتعبير عنو بالحركات التعبيرية المناسبة.

 التشكيؿ الحركي :
 التشكيل حركياً  شرح التشكيل

 (8( : ـ 1مف ـ  A)األولى  الفكرة 
تقددددددددوم الطالبددددددددات  ( :4( : ـ 1مػػػػػػػػف ـ 

تدى كمدا بالشدكل  -بالوقوف عمى شكل تا
 (.16رقم )

 
 (16شكل رقم )

 (8( : ـ 5مف ـ 
تقدددددوم الطالبدددددات األخريدددددات بعمدددددل دائدددددرة 
خارجيددددددددددة والتحددددددددددرك الدددددددددددائرتان عكددددددددددس 

 (17بعضيما البعض كما بالشكل رقم )
 

 (17)شكل رقم 

 (16( : ـ 9( مف ـ Bالفكرة الثانية  
تقدددوم الطالبدددات الددددائرة  ( :12( : ـ 9ـ 

الخارجيددة بعمددل صددفين طوليددًا متسدداويين 
 (.18كما بالشكل رقم )

 
 (18شكل رقم )
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 التشكيل حركياً  شرح التشكيل
وتبددددددأ الطالبدددددة  ( :16( : ـ 13مػػػػػف ـ 

المنفدددددردة بدددددالتحرك خدددددالل الصدددددفين كمدددددا 
 (.19بالشكل رقم )

 
 

 (19شكل رقم )

 أثناء أداء التشكيؿ الحركي لممؤلفة الموسيقية إتباع اإلرشادات اآلتية : ويراعى
تددددريب الطالبدددات عمدددى أداء السدددكتات بشدددكل صدددحيح فدددى النبدددر الضدددعيف  (1

 الثالث بإستخدام وحدة الكروش.
 تدريب الطالبات عمى الزخرفة المحنية الموجودة فى المؤلفة الموسيقية.  (2
 التظميل؛ مراعاة أدائيا فى التشكيل الحركى.تدريب الطالبات عمى أدوات  (3
مراعداة األداء الحركددي لاقددواس المحنيددة مددن خددالل رفددع الجسددم قمددياًل ألعمددى  (4

لتوضددددددديح أمددددددداكن بدايدددددددة األقدددددددواس المحنيدددددددة، ونيايتيدددددددا )أطدددددددوال العبدددددددارات 
 الموسيقية(.

 أداء الرباط الزمني بشكل صحيح أثناء أداء التشكيل الحركي لممؤلفة. (5
طالبدددات أثنددداء أداء التشدددكيل الحركدددى أدوات االختصدددار )البريمدددا، مراعددداة ال (6

 والسكوندا(.
 تقييـ الجمسة :

أثناء تدريب الطالبات عمدى أداء التمدارين اإليقاعيدة المبتكدرة، والتشدكيل الحركدي 
 لممؤلفة الحظت الباحثة:

صددددعوبة أداء بعددددض اإليقاعددددات التددددي ظيددددرت فددددى المؤلفددددة؛ لددددذلك تقتددددرح  .1
ار في تدريب الطالبات لمدة أطول حتى يتمكنوا من أداءىا الباحثة اإلستمر 
 بصورة صحيح.

الحظددت الباحثددة أن التشددكيل الحركددي أخدددذ وقتددًا أكثددر مددن الوقددت الُمحددددد  .2
( دقيقددددة حتددددى تسددددتطيع الطالبددددات أداء أدوات التظميددددل أثندددداء 10بمعدددددل )

 التشكيل الحركي لممؤلفة.
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بتكار حركات أدائيدة مدن فضمت الباحثة إعطاء مساحة لمطالبات لمتخيل  .3 وا 
 خالل اإلعادة المحنية الموجودة داخل المؤلفة.

 

 الجمسة الخامسة
 Valses: موضددددددوعات دالكددددددروز التددددددي تشددددددتمل عمييددددددا )موضػػػػػػوع الػػػػػػدرس

Sentimentales Op.50 , No.4 , D.779 لممؤلددف الموسدديقي فرانددز )
 شوبرت.

 األهداؼ العامة لمجمسة :
الدالكروزيدة التدي تشدتمل عمييدا المدوندة الموسديقية تحقيق أداء الموضوعات  (1

 لممؤلفة.
أداء الطالبات لاشكال اإليقاعية التي إشتممت عمييا المؤلفة الموسيقية مدن  (2

خددددالل تدددددريب الطالبددددات عمددددى تمددددارين مقترحددددة مددددن قبددددل الباحثددددة، لتددددذليل 
 صعوبات أداءىا حركيًا إلبتكار تشكيل حركي مناسب لممؤلفة.

 تحقيػػؽ  التعبيػػر الحركػػى ألداء الموضػػوعات  يميػػة الموسػػيقية:األهػػداؼ التعم
 الدالكروزية التالية:

إكتسدددداب لددددبعض الموضددددوعات الدالكروزيددددة منيددددا )تددددرقيم العبددددارات لمددددنفس  (1
 السكتات(. –الضغط والنبر  –التظميل  –الموسيقى 

 األهداؼ التربوية : 
  : األهداؼ المعرفية 
 الجديد.أن تتعرف الطالبات عمى أداء اإليقاع  (1
 أن تتعرف الطالبات عمى المفردات الحركية. (2
أن تتعدددرف الطالبدددات عمدددى أىدددم خصدددائص، وسدددمات العصدددر الرومدددانتيكي  (3

 التي إشتممت عمييا المؤلفة )تأخير النبر(. 
 : األهداؼ المهارية 
 أن تعبر الطالبات حركيًا عن المحن المسموع بكل أجزاء الجسم. (1
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أن تمدددارس الطالبدددات أداء المفدددردات الحركيدددة بخطدددوات معبدددرة عدددن المحدددن  (2
 المسموع . 

 : األهداؼ الوجدانية 
 أن تشارك الطالبات بعضيم البعض في األداء. (1
 أن تساعد الطالبات بعضيم البعض في اإلبتكار ، وتنمية خياليم. (2

 خطوات سير الجمسة التجريبية :
ات الدالكروزيددددة )مراجعدددددة عمدددددى تقددددوم الباحثدددددة بمراجعددددة سدددددريعة لمموضدددددوع (1

 –الضددغط أو النبددر  –تددرقيم العبددارات لمددنفس الموسدديقى  –موضددوع السددكتة 
 التظميل(.

 التعرف عمى المؤلفة الموسيقية لممؤلف الموسيقي فرانز شوبرت. (2
 التعرف عمى اإليقاعات الجديدة، وكيفية أدائيا بالشكل الصحيح. (3
مبتكدددرة مدددن قبدددل الباحثدددة ؛ لتبسددديط تددددريب الطالبدددات عمدددى تمدددارين إيقاعيدددة  (4

 األداء الحركي لممؤلفة الموسيقية.
 أساليب التدريس المستخدمة :

 االلقاء _ ) المحاضرة _ الشرح (. (1
 المناقشة .  (2
 األنشطة الثابتة .  (3
 .البيان العممي  (4
 المحاولة ، والخطأ. (5
 التعمم النشط . (6

 الوسيمة التعميمية المستخدمة : 
 .الحاسب آلى المحمول 
 لتسجيالت الصوتية لممؤلفات الموسيقية.ا 
 .السماعات 
 .السبدورة والطباشير 



 

 87 

 2022 مايوػ  األربعوفػ العدد  الثامفالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الخطوات تنفيذية لمدرس :
 Valses Sentimentalesالتعددرف عمددى العمددل الموسدديقي )موضػػوع الػػدرس: 

Op.50, No.4, D.779.لممؤلف الموسيقي فرانز شوبرت ) 

 
 (Valses sentimentales.Op.50,No4,D779( يوضح المدونة الموسيقية لممؤلفة)20شكل رقم )

 البطاقة التحميمية
 Valses Sentimentales Op.50, No.4, D.779 إسـ العمؿ
 سمم صول الكبير إسـ السمـ
3) الميزاف

4) 
 ىوموفوني النسيج
 آلي القالب

  اإليقاع المميز
 مازورة 16 الطوؿ البنائي

 (Valses sentimentales.Op.50,No4,D779الموسيقية لممؤلفة )( البطاقة التحميمية المدونة 3جدول رقم )

تراعدددي الباحثدددة أثنددداء  تددددريب الطالبدددات فدددى ىدددذه الجمسدددة أن التيمدددة المحنيدددة ليدددذه 
 (. + المؤلفة تبدأ من خالل إستخدام آناكروز بمقدار نوار وربع ) 

لجمسدة (، وقدد تدم تددريب الطالبدات عميدو فدي ا3( فى م)ظير الشكل اإليقاعي )
 التجريبية األولى .

( مددددن خددددالل الرسددددم التوضدددديحي تقددددوم الباحثددددة بتفسددددير العالمددددة اإليقاعيددددة )
 التالي: 
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 (24( رقم )( يوضح رسم توضيحي  ُيفسر الشكل اإليقاعي )20شكل رقم )

( لتدددددريب الطالبددددات عمددددى الشددددكل اإليقدددداعي ) (:25تمػػػػريف مقتػػػػرح رقػػػػـ  
ُمبتكدر لمشدكل اإليقداعي مقابدل إنتظدام وحددة الندوار )بإستخدام تمرين مقابالت 

 (، والشكل التالى يوضح ذلك :

 
 (25( يوضح تمرين مقترح رقم )21شكل رقم )

 ( لتوضيح القيمة الزمنية لمعالمة :وفيما يمي رسم توضيحي لمشكل اإليقاعي )

 
 (25الزمنية لمعالمة رقم )( لتوضيح القيمة ( يوضح رسم توضيحي لمشكل اإليقاعي )22شكل رقم )

( فدى المدوندة  (، والشدكل اإليقداعى) ظير الشكل اإليقاعى السابق )    
( التي بدأىا 1الموسيقية؛ وبذلك يكون المؤلف قد أكمل الوحدة النبرية لمميزان فى م)

( بمددازورة 9(؛ لبيدددأ مددرة أخددرى فددى م)بتندداكروز فددى زمددن النددوار، والربددع )
 .(1ناقصة كما فى م )

 

 متطمبات أداء التماريف اإليقاعية المبتكرة :
ضددددرورة إدراك الطالبددددات لاشددددكال اإليقاعيددددة الجديدددددة التددددي تتضددددمنيا تمددددك  (1

 المؤلفة ، وأدائيا بصورة صحيحة قبل البدء فى أدائيا حركيًا.
( أداء وحدددة النددوار بشددكل منددتظم مددع 21يراعددى فددى التمددرين المقتددرح رقددم ) (2

 (.22كما ىو موضح في الشكل رقم )( ، الشكل اإليقاعى )
 مراعاة إستخدام إشارات الميزان أثناء أداء التمارين اإليقاعية. (3

 التقويـ :
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تطمددب الباحثددة مددن الطالبددات إبتكددار تشددكيل حركددى بعددد اسددتماعين لممؤلفددة  (1
 الموسيقية، مع إعطائين الخطوات المحددة التى يسيروا عمييا . 

 

 الجمسة السادسة
 Valses Sentimentalesعمل تشكيل عمى العمل الموسيقي ): موضوع الدرس

Op.50, No.4, D.779.لممؤلف الموسيقي فرانز شوبرت ) 
 خطوات سير الجمسة التجريبية : 

بعدددد تددددريب الطالبدددات عمدددى التمدددارين المقترحدددة التدددي جددداءت فدددي الجمسدددة التجريبيدددة 
 Valsesالموسددديقية )الرابعدددة عشددددر يددددتم اإلسددددتماع لمتسددددجيل الصددددوتي لممؤلفددددة 

Sentimentales Op.50, No.4, D.779 لفراندز شدوبرت لححسداس بدالمحن )
 المسموع، والتعبير عنو بالحركات التعبيرية المناسبة.

 
 : التشكيؿ الحركي

 التشكيؿ حركياً  شرح التشكيؿ
 (8( : ـ 1الفكرة األولى مف ـ 

تبدأ  ( :4( : ـ 1مف اآلناكروز ـ 
الطالبات التي في الداخل في العودة إلى 
الخمف بحيث يكون شكل مربع ناقص 

 (.23ضمع كما بالشكل رقم )

 
 (23الشكل رقم )

 (8( : ـ 5مف ـ 
تقوم الطالبات بالوقوف متناثرين كما 

  (.24بالشكل رقم )
 (24الشكل رقم )
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 التشكيؿ حركياً  شرح التشكيؿ
 (16( : ـ 9الفكرة الثانية مف ـ 

تقوم الطالبات  ( :12( : ـ 9مف ـ 
بعمل صفي أفقي بأعمى وصف أفقي 
أسفل وطالبتين بالمنتصف لتكون شكل 

(z( كما بالشكل رقم )25.) 

 
 (25الشكل رقم )

تقوم الطالبات  ( :16( : ـ 13مف ـ 
التي باليمين واليسار باإلتجاة عموديًا 

( كما Nحتى يصبح الشكل حرف )
 (.26بالشكل رقم )
 

 
 (26الشكل رقم )

 ويراعى أثناء أداء التشكيؿ الحركي لممؤلفة الموسيقية إتباع اإلرشادات اآلتية :
مراعددددددددداة األدء الحركدددددددددي المتوافدددددددددق مدددددددددع خصدددددددددائص، وسدددددددددمات العصدددددددددر  (1

 الرومانتيكي، والمستخدم فى المؤلفة )تأخير النبر(.
مراعاة لحظات البدء فى أداء التشكيل الحركي إنتظار الطالبات لزمن أكثر  (2

( مددن خددالل إسددتخدام آندداكروز لممؤلفددة بددزمن يسدداوي )مددن نصددف نددوار 
 (.النوار والربع النوار )

                                                                                       تقييـ الجمسة :
أثنددداء تددددريب الطالبدددات عمدددى أداء التمدددارين اإليقاعيدددة المبتكدددرة، والتشدددكيل الحركدددي  

( الددددذي ظيددددر فددددى لممؤلفددددة الحظددددت الباحثددددة صددددعوبة أداء الشددددكل اإليقدددداعي)
 المؤلفة الموسيقية؛ لذلك تقترح الباحثة:

اإلسدددتمرار فدددي تددددريب الطالبدددات لمددددة أطدددول؛ حتدددى يتمكندددوا مدددن أداءىدددا  .1
 بصورة صحيحة.
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الحظددت الباحثددة أن الطالبددات لدددييم صددعوبة فددي اإلحسدداس ببدايددة التيمددة  .2
(؛ ب إسددتخدام المؤلددف آلندداكروز غيددر معتدداد )المحنيددة، وذلددك بسددب

( دقيقددة؛ 20ممددا تسددبب فددي زيددادة الوقددت الُمحدددد ألداء التشددكيل الحركددي )
 حتى تستطيع الطالبات التمكن من أداءه بشكل مناسب. 

بتكددار حركددات أدائيددة  .3 فضددمت الباحثددة إعطدداء مسدداحة لمطالبددات لمتخيددل، وا 
 المؤلفة.من خالل اإلعادة المحنية الموجودة داخل 

  :المعامالت اإلحصائية لعرض النتائج 
يوجػػػد فػػػرؽ ذات داللػػػة "  بالنسػػػبة لمفػػػرض األوؿ الػػػذي يػػػنص عمػػػى أنػػػ : -أواًل  

( بيف متوسػطي درجػات المجموعػة التجريبيػة 0.01إحصائية عند مستوى داللة  
في القياسيف القبمي والبعدى او القياس القبمي بعدى لالختبار التحصػيمى لمهػارات 

 :التعبير الحركى مف خالؿ بعض مؤلفات فرانز شوبرت
( 25اإلصدددارة ) SPSS ولمتأكددد مددن صددحة ىددذا الفددرض تددم اسددتخدام برنددامج  

لمعالجة درجات الطالب عينة البحدث فدى االختبدار التحصديمى، ويوضدح جددول رقدم 
( التددددالى داللددددة "ت" لمفددددرق بددددين متوسددددطي درجددددات أفددددراد مجموعددددة البحددددث فددددي 4)

لقبمددي والبعدددي لالختبددار التحصدديمى لميددارات التعبيددر الحركددى مددن خددالل التطبقددين ا
 بعض مؤلفات فرانز شوبرت "،

قيمة  ت( بيف متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية لمبحث في القياس 
  متعمـ(. 25القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي  ف = 

 المتغير
الدرجة 
 العظمى

 المتوسط المجموعة
االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

االختبار 
 التحصيمي

20 
 0.56 3.23 قبمي

 داؿ 0.000 14.30 24
 1.37 17.28 بعدى

 

     0.01داؿ عند مستوى داللة ** 
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( بين متوسطي درجات 0.01يتضح من ذلك وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوي )
فددي التطبيقددين القبمددى والبعدددي لالختبددار التحصدديمى لميددارات    أفددراد مجموعددة البحددث

التعبيددر الحركددى مددن خددالل بعددض مؤلفددات فرانددز شددوبرت "،لصددالح التطبيددق البعدددي 
( يوضدح الفدرق بدين متوسدطات 1ومن ثم يتم قبول الفرض األول  ، والشكل التالي )

تحصديمى لميدارات   درجات مجموعة البحث في التطبيقدين القبمدى والبعددي لالختبدار ال
 التعبير الحركى من خالل بعض مؤلفات فرانز شوبرت ".

 
( رسم بياني لمفرق بين التطبيقيين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمى لميارات التعبير الحركى من خالل 1شكل)

 بعض مؤلفات فرانز شوبرت ".

ولمتأكد من مدى فاعمية المتغير المستقل عمى المتغير التابع وكدذلك حجدم تدأثيره فقدد 
 (. 2استخدمت الباحثة اختبار حجم التأثير وذلك كما ىو موضح فى جداول )

( قيمة مربع إيتا وُمسػتوى داللتهػا لالختبػار التحصػيمى لمهػارات التعبيػر 5جدوؿ  
 "،. الحركى مف خالؿ بعض مؤلفات فرانز شوبرت

 

قيمة  ت(  التطبيؽ
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

قيمة مربع 
 حجـ التأثير إيتا

 كبير جًدا 0.95 24 14.30 االختبار التحصيمي

يتضدددح مدددن ذلدددك أن قيمدددة مربدددع ايتدددا لددددرجات أفدددراد مجموعدددة البحدددث فدددي التطبيقدددين 
( 0.15( وىدي اكبدر مددن )0.95القبمدي والبعددي الختبدار التحصديل المعرفدي بمغدت )

مما يدل عمي أن حجم تأثير المتغير المستقل)البرنامج المقترح( عمدي المتغيدر التدابع 

0
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 االختبار التحصلي

3.23 
17.28 

 بعدى قبلى
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ل بعدض مؤلفدات فراندز شدوبرت( لدو )التحصيل فى ميارات التعبيدر الحركدى مدن خدال
تددأثير قدددوى ، ممدددا يددددل عمدددي التدددأثير اإليجددابى لمبرندددامج المقتدددرح فدددي زيدددادة تحصددديل 
مجموعددددة البحددددث لمجانددددب المعرفددددي المددددرتبط بددددالتعبير  الحركددددى مددددن خددددالل بعددددض 

 مؤلفات فرانز شوبرت . 
 

داللػػػة يوجػػػد فػػػرؽ ذات "  بالنسػػػبة لمفػػػرض الثػػػانى الػػػذي يػػػنص عمػػػى أنػػػ : -أواًل 
( بيف متوسػطي درجػات المجموعػة التجريبيػة 0.01إحصائية عند مستوى داللة  

في القياس القبمي وبعدى لبطاقة مالحظة التعبير الحركى مف خالؿ بعض مؤلفات 
 "، فرانز شوبرت

( 25اإلصدددارة ) SPSS ولمتأكددد مددن صددحة ىددذا الفددرض تددم اسددتخدام برنددامج  
( 6فى بطاقة المالحظة، ويوضح جدول رقم )لمعالجة درجات الطالب عينة البحث 

التددالى داللددة "ت" لمفددرق بددين متوسددطي درجددات أفددراد مجموعددة البحددث فددي التطبقددين 
القبمدددي والبعددددي لبطاقدددة مالحظدددة التعبيدددر الحركدددى مدددن خدددالل بعدددض مؤلفدددات فراندددز 

 شوبرت "،
قيمة  ت( بيف متوسطات درجػات طػالب المجموعػة التجريبيػة لمبحػث فػي القيػاس 

 متعمـ(. 25قبمي والبعدي لبطاقة المالحظة  ف = ال
 

 المتغير
الدرجة 
 المتوسط المجموعة العظمى

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

األداء 
 10 الجماعى

 2.60 1.20 قبمي
 داؿ 0.000 7.54 24

 1.43 9.93 بعدى
المهارة 
 4 االولي

 2.60 0.87 قبمي
 داؿ 0.000 3.43 24

 1.43 2.98 بعدى

 4 الثانية
 2.60 0.38 قبمي

 داؿ 0.000 4.44 24
 1.43 3.19 بعدى

 4 الثالثة
 2.60 0.76 قبمي

 داؿ 0.000 4.23 24
 1.43 3.24 بعدى
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 4 الرابعة
 2.60 0.67 قبمي

 داؿ 0.000 4.76 24
 1.43 3.45 بعدى

 4 الخامسة
 2.60 0.94 قبمي

 داؿ 0.000 4.98 24
 1.43 3.88 بعدى

بطاقة 
المالحظة 

 ككؿ
30 

 2.60 4.20 قبمي
 داؿ 0.000 12.44 24

 1.43 28.93 بعدى
 

  : 0.01داؿ عند مستوى داللة ** 

( وىددددى دالددددة 12.44( قيمددددة ت لمدرجددددة الكميددددة )3يتضددددح مددددن  الجدددددول )  
( وىددى قدديم 7.54:  3.43لممحدداور عمددى التددوالي )احصددائيا، بينمددا أمتدددت قيمددة ت 

( بددددين 0.01دالددددة احصددددائيا وذلددددك يعنددددى وجددددود فددددرق دال إحصددددائًيا عنددددد مسددددتوي )
متوسددددطي درجددددات أفددددراد مجموعددددة البحددددث فددددي التطبيقددددين القبمددددى والبعدددددي لبطاقددددة 
مالحظددددة   التعبيددددر الحركددددى مددددن خددددالل بعددددض مؤلفددددات فرانددددز شددددوبرت "، لصددددالح 

( يوضح الفرق 2ن ثم يتم قبول الفرض األول  ، والشكل التالي )التطبيق البعدي وم
بددددين متوسددددطات درجددددات مجموعددددة البحددددث فددددي التطبيقددددين القبمددددى والبعدددددي لبطاقددددة 

 مالحظة   التعبير الحركى من خالل بعض مؤلفات فرانز شوبرت ".
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التعبير الحركى من خالل بعض مؤلفات ( رسم بياني لمفرق بين التطبيقيين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة 2شكل)

 فرانز شوبرت "،.

ولمتأكد من مدى فاعمية المتغير المستقل عمى المتغير التابع وكدذلك حجدم تدأثيره فقدد 
 (. 4استخدمت الباحثة اختبار حجم التأثير وذلك كما ىو موضح فى جداول )

التعبيػػر  ( قيمػػة مربػػع إيتػػا وُمسػػتوى داللتهػػا لبطاقػػة مالحظػػة لمهػػارات7جػػدوؿ  
 الحركى مف خالؿ بعض مؤلفات فرانز شوبرت.

 

قيمة  ت(  التطبيؽ
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

قيمة مربع 
 حجـ التأثير إيتا

 كبير جًدا 0.96 24 12.44 االختبار التحصيمي

يتضدددح مدددن ذلدددك أن قيمدددة مربدددع ايتدددا لددددرجات أفدددراد مجموعدددة البحدددث فدددي التطبيقدددين 
( 0.15( وىدي اكبدر مددن )0.96التحصديل المعرفدي بمغدت )القبمدي والبعددي الختبدار 

ممددا يدددل عمددي أن حجددم تددأثير المتغيددر المسددتقل)برنامج مقتددرح( عمددي المتغيددر التددابع 
)بطاقة المالحظة( لو تأثير قوى ، مما يدل عمي التأثير اإليجابى لبرنامج مقترح في 

 زيادة التعبير الحركى من خالل بعض مؤلفات فرانز شوبرت .
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 بطاقة المالحظة 5مهارة  4مهارة  3مهارة  2مهارة  1المهارة  األداء الجماعي

1.2 
0.87 0.38 

0.76 0.67 0.94 

4.2 

9.93 

2.98 3.19 3.24 3.45 3.88 

28.93 

 بعدى قبلى
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 :عرض النتائج البحث وتفسيرها 
البرنددامج المقتددرح أدى الددى إسددتخدام بعددض الميددارات االيقاعيددة فددى تحسددين أداء  .1

الطالب فى اإليقاع والتعبير الحركى لدى طالب ) عينة البحث ( ، ويرجع ذلك الدى 
تعريف الطالب باليدف أواًل ، ومشاركتيم لتحقيق ىدذا اليددف ، وتندوع تددريس طدرق 

 المستخدمة فى الجمسات.التدريس 
يددددؤدى إسددددتخدام موضددددوعات دالكددددروز المختمفددددة الخاصددددة بالشددددق اإليقدددداعى الددددى  .2

اإلسدددتيعاب لمتفاصددديل الدقيقدددة ليدددذه اإليقاعدددات والتفاعدددل معيدددا. لمدددا يحويدددو موضدددوع 
 البحث من )تمارين إيقاعية(.

تمرار التعزيز الدائم ، والثناء خالل مناقشات الطالبات كان لدو أثدرًا واضدح فدى إسد .3
 دافعيتيم لمتقدم وىذا ما إعتمدت عميو الباحثة أثناء تدريس البرنامج المقترح .

الدددربط الموضدددوعى بدددين عناصدددر الجمسدددات أدى إلدددى زيدددادة الفيدددم والمتابعدددة ممدددا  .4
 ساعد عمى ظيور تحسن ممحوظ فى أداء الطالبات عينة البحث .

ندددامج سددداعدت عمدددى مناقشدددة إبتكدددارات الطالبدددات فدددى كدددل جمسدددة أثنددداء تنفيدددذ البر   .5
ثارة وتنشيط لخياليم .  إكسابيم مرونة فكرية لم تكن موجودة من قبل ، وا 

تحقيق أىداف البحث ترجع الى مشاركة الطالبات الفعالدة فدى الجمسدات ، وتدوافر  .6
بعدددض العوامدددل المشدددتركة التدددى سدددادت أثنددداء العمدددل ، ومنيدددا روح التعددداون ، وكدددذلك 

 المواظبة عمى الحضور.
مؤلفددات البيددانو حيددث تتنددوع النمدداذج االيقاعيددة المنتظمددة والنمدداذج التعددرف عمددى  .7

اإليقاعيددة الغيددر المنتظمددة فيددتم التدددريب عمييددا وتددؤدى الددى إثددراء المفددردات الحركيددة 
 التعبيرية.

تعدددد طددرق التدددريس المسددتخدمو بالبرنددامج سدداعد عمددى نقددل المعمومددات بسدديولة ،  .8
 مما ساعد عمى نجاحو.

 
 
 



 

 777 

 2022 مايوػ  األربعوفػ العدد  الثامفالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (1ممحؽ  
إستمارة إستطالع إلراء الخبراء ، واألساتذة أعضاء هيئة 
التدريس المختصيف فى تدريس الصولفيج واإليقاع الحركى 

 واإلرتجاؿ لتحديد المؤلفات المؤلؼ فرانز شوبرت
 السيد األستاذ الدكتور /

 تحية وطيبة ..............وبعد...........
بعنددوان " برنددامج بعمددل دراسددة نورهػػاف حسػػيف سػػيد تقددوم الباحثددة 

مقترح لتحسين أداء الطالب فى التعبير الحركى من خالل بعدض مؤلفدات 
 لممؤلف فرانز شوبرت ".

ولمكدددانتكم العمميدددة والفنيدددة  ترجدددو الباحثدددة معددداونتكم بإبدددداء الدددرأى 
بدددددنعم أو ال بعدددددد اإلطددددددالع عمدددددى مجموعدددددة األعمددددددال العالميدددددة المختددددددارة 

سدددتغالل تمدددك األعمدددال فدددى تحسدددين اداء الطالدددب فدددى التعبيدددر الحركدددى،  وا 
(أمدام الخاندة التدى تتفدق مدع رأى √وتدوين مالحظاتكم ، ووضدع عالمدة ) 

 سيادتكم.                                                                                    
 مقدمة لسيادتكم /

           
 الباحثة 
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 إستمارة إستطالع رأى الخبراء 
( عينددددات مدددن بعددددض المولفددددات لممؤلددددف فرانددددز 10اختدددارت الباحثددددة عدددددد )

 شوبرت لتحسين اداء الطالب فى مادة اإليقاع الحركى .

مالحظات عامة 
إف وجدت سواء 
 كانت بنعـ أـ ال

 الرأى
 ـ االسئمة

 نعـ ال

   Graz Waltzes, d924, op91, no8)هؿ اختيار مؤلفة     
 ارتقاء بمستوى اداء الطالب فى مادة اإليقاع الحركىمف الممكف اف تساهـ فى 

1 

   
 First Waltzes Op.9a, No .3)هؿ اختيار مؤلفة  

 مف الممكف اف تساهـ فى ارتقاء بمستوى اداء الطالب فى مادة اإليقاع الحركى
2 

  (Viennese German Dance, d128, No.3 12)  هؿ اختيار مؤلفة   
 3 ارتقاء بمستوى اداء الطالب فى مادة اإليقاع الحركىمف الممكف اف تساهـ فى 

  (landler, D790, No.3) هؿ اختيار مؤلفة   
 4 مف الممكف اف تساهـ فى ارتقاء بمستوى اداء الطالب فى مادة اإليقاع الحركى

   
   (Graz Waltzes 924, No.10 12) هؿ اختيار مؤلفة

 5 اداء الطالب فى مادة اإليقاع الحركىمف الممكف اف تساهـ فى ارتقاء بمستوى 

  (Siebzehn landler, D366, No.2) هؿ اختيار مؤلفة   
 6 مف الممكف اف تساهـ فى ارتقاءبمستوى اداء الطالب فى مادة اإليقاع الحركى

  (ValseSentimetales, Op50, No4) هؿ اختيار مؤلفة   
 7 مادة اإليقاع الحركى مف الممكف اف تساهـ فى بمستوى اداء الطالب فى

  (landler, No14, D145) هؿ اختيار مؤلفة   
 مف الممكف اف تساهـ فى بمستوى اداء الطالب فى مادة اإليقاع الحركى

8 

  (landler, D790, No.4) هؿ اختيار مؤلفة   
 9 مف الممكف اف تساهـ فى ارتقاء بمستوى اداء الطالب فى مادة اإليقاع الحركى

  (landler, D378, No.2) اختيار مؤلفةهؿ    
 مف الممكف اف تساهـ فى ارتقاء بمستوى اداء الطالب فى مادة اإليقاع الحركى

1
0 
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(2ممحؽ    

إستمارة إستطالع إلراء الخبراء، واألساتذة أعضاء هيئة 
 التدريس المختصيف فى تدريس الصولفيج واإليقاع الحركى 

 واإلرتجاؿ فى اإلختبار القبمى / البعدى
 

 السيد األستاذ الدكتور /
 تحية وطيبة ..............وبعد...........

برنددامج  بعمددل دراسددة بعنددوان "نورهػػاف حسػػيف سػػيد تقددوم الباحثددة 
مقترح لتحسين أداء الطالب فى التعبير الحركى من خالل بعدض مؤلفدات 

 فرانز شوبرت ".
ولمكدددانتكم العمميدددة والفنيدددة  ترجدددو الباحثدددة معددداونتكم بإبدددداء الدددرأى 
بددنعم أو ال بعددد اإلطددالع عمددى اإلختبددار القبمددى فددى تحسددين اداء الطالددب 

( أمددددام √مددددة ) فددددى التعبيددددر الحركددددى، وتدددددوين مالحظدددداتكم ، ووضددددع عال
 الخانة التى تتفق مع رأى سيادتكم.                                                                                    

 مقدمة لسيادتكم /

 الباحثة            
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البعدى( – االختبار القبمى   

  اسـ الطالب :
  الفرقة :

  تاريخ االختبار:
 االسئمة النظرية : السؤاؿ االوؿ :

أمػػاـ العبػػارة الخاطئػػػة:   ( أمػػاـ العبػػارة الصػػػحي  وعالمػػة ( √ ضػػع عالمػػة  -أ
 درجات 10مكوف مف 

أو "’  " الفصػػػمة فػػػى المغػػػة يقابمهػػػا فػػػى التػػػدويف الموسػػػيقى "  يعتبػػػر (1
                                ("   Phrase" وهى ما يعرؼ بالنفس الموسيقى "  

تتكوف الجممة الموسيقية الكالسيكية المنتظمة مف أربعػة مػوازير مقسػمة  (2
 (               Sectionsوأجزاء   Phraseبدورها إلى عبارات 

وهػو يػأتى عمػى وحػدة قويػة مػف   sf، > ، < الضػغط التعبيػرى وأشػكال  (3
             (        وحدات المازورة

      و يصػػاحب المحػػف الهػػابط >مػػف المعتػػاد أف يصػػاحب المحػػف الصػػاعد  (4
) 

 ( السرعة نسبية فى الكوف                  (5
السرعة المفاجئة هى فكرة إيقاعية تظهر فجأة كما هو الحاؿ فى التػأليؼ  (6

 (        الموسيقى المعروؼ بالسوناتا    
عند أداء تماريف ذات مػوازيف مختمفػة فػى ثػالث أضػعاؼ السػرعة ، فانػ   (7

يؤدى اإليقاع بإنطالؽ واض  حيث يجػرى وينطمػؽ  يتطمب مف الدارس أف
 ( بخفة        

 ( السكتة ليست رئيسية فى التضاد الزمنى         (8
السػػػكتة التػػػى تػػػأتى بعالمػػػة الكرونػػػا ال تعطػػػى إيحػػػاء بأهميػػػة ماسػػػيأتى  (9

 (بعدها 
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  (تعدد اإليقاعات هو فف الجمع فى األداء إليقاعيف أو أكثر فى آف واحد (10
 

 درجات10ة الصحيحة مما بيف األقواس : مكوف مف إختر اإلجاب -ب 
 –السػػػػػرعة المفاجئػػػػػة  –مػػػػػف أنػػػػػواع تعػػػػػدد اإليقاعػػػػػات :     الكػػػػػانوف  (1

 الكونترتوف(
 الكونتربوينت عنصر حيوى فى بناء (2

 واالثناف معًا( –البوليفونية  –  الهوموفونية  
 مف أهـ عناصر التظميؿ       (3

 المحف الواض (-النفس الموسيقى – ما يخص السرعة  
 االصطالحات التى تكتب عمى أوؿ المقطوعة الموسيقية (4

                                    Motive – Sequence – Allegro ) 
 معقد(-ما يؤدى فى حين   – الضغط االيقاعى   مف أنواع النبر والضغط  (5
 يتمثؿ مفهـو السرعة فى (6

 السرعة بالتعويض(  –الضغط التعبيرى  – النغمات المتصمة   
 موضوع تعدد اإليقاعات مستوحى مف موسيقى عصر    (7

 الرومانتيكى( –الباروؾ  – النهضة  
 السينكوب بالتحضير ( –التحضير  –  اإلقداـ       مف أنواع السينكوب  (8
  Contre Tempsماذا تعنى كممة  (9

 المقابالت( –اإليقاعات تعدد  – األزمنة المقابمة  
 فيما يخص الممس فى االداء  (10

 النغمات المتصمة والمتقطعة( –عالمة اإلطالة  – التدرج ؼ البطء  
 السؤاؿ الثانى :  االسئمة العممية : األداء الجماعى
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ادى حركيًا بالتعاوف مع مجموعات تعبيرات حركات مناسبة معبرة عف المقطوعة  
 الموسيقية؟

 

 درجة10

توافؽ 
الحركة مع 

 االيقاع

توضي  المفاهيـ 
الموسيقية مف خالؿ 

 الحركة

ادراؾ المساحة 
والفراغ فى 

 التشكيالت الحركية
أداء الحركات  المرونة

 األساسية

التعبير 
بأعضاء 
 الجسـ

 التشكيؿ

 درجات3 درجات1 درجات1 درجات1 درجات1 درجات1 درجات1
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 السؤاؿ الثالث : االداء الفردى
 المجموع الكلى الدرجة عناصر تقييم اداء المهارة االيقاعىالشكل 

 (:1مهارة رقم )
 المرونة فى اداء الحركات
 التعبير الحركى بالجسم

 توافق الحركة مع االيقاع
اداء حركات تعبيرية حول موضوع "التظليل" و" 

 وترقيم العبارات للنفس الموسيقى " لدالكروز

1 

1 

1 

 

1 

 درجات4

 

 (:2مهارة رقم )

 

 المرونة فى اداء الحركات
 التعبير الحركى بالجسم

 توافق الحركة مع االيقاع
اداء حركات تعبيرية حول موضوع "التظليل" و" 

 وترقيم العبارات للنفس الموسيقى " لدالكروز

1 

1 

1 

 

1 

 

 درجات4

 

 (:3مهارة رقم )

 

 المرونة فى اداء الحركات
 بالجسمالتعبير الحركى 

 توافق الحركة مع االيقاع
اداء حركات تعبيرية حول موضوع " ترقيم العبارات 

 للنفس الموسيقى" و"السكتة" و"التظليل" لدالكروز

1 

1 

1 

 

1 

 درجات4

 (:4مهارة رقم )

 

 المرونة فى اداء الحركات
 التعبير الحركى بالجسم

 توافق الحركة مع االيقاع
" ترقيم العبارات اداء حركات تعبيرية حول موضوع 

 للنفس الموسيقى "  لدالكروز.

1 

1 

1 
 

1 

 درجات4

 (:5مهارة رقم )

 

 المرونة فى اداء الحركات
 التعبير الحركى بالجسم

 توافق الحركة مع االيقاع
اداء حركات تعبيرية حول موضوع "التظليل" االداء  

 المتقطع والمتصل" لدالكروز

1 

1 

1 

 

1 

 درجات4

 المجموع الكلى   
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 (3ممحؽ  
إستمارة إستطالع رأى الخبراء واألساتذة أعضاء هيئة التدريس 

 المختصيف فى تدريس الصولفيج واإليقاع الحركى 
 واإلرتجاؿ فى البرنامج المقترح

 السيد األستاذ الدكتور /
 تحية وطيبة ..............وبعد...........

بعمددل دراسددة بعنددوان " برنددامج نورهػػاف حسػػيف سػػيد تقددوم الباحثددة 
مقترح لتحسين أداء فى الطالب التعبير الحركى من خالل بعدض مؤلفدات 

 فرانز شوبرت ".
ولمكدددانتكم العمميدددة والفنيدددة  ترجدددو الباحثدددة معددداونتكم بإبدددداء الدددرأى 
بنعم أو ال بعد اإلطالع عمى خطوات البرنامج التجريبدى فدى تحسدين اداء 

( √التعبيددر الحركددى، وتدددوين مالحظدداتكم ، ووضددع عالمددة )  الطالددب فددى
 أمام الخانة التى تتفق مع رأى سيادتكم.                                                                                    

 

 مقدمة لسيادتكم /

 الباحثة            

 
 

 درجة 20
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 المراجع :

، "مناىج البحث في التربية وعمم النفس" : 1992آماؿ صادؽ ، فؤاد أبو حطب  .1
 مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة.

، وزارة الثقافة المصرية ، المركز الثقافى  "القاموس الموسيقى": 1992أحمد بيومى .2
 .القومى ، دار األوبرا المصرية ، القاىرة

النظرية لموضوعات الدالكروزية بين : "ا عائشة سعيد سميـ، أميمة أميف فهمي  .3
 م.2002" ، القاىرة ، مكتبة األنجمو المصرية ، عام والتطبيق في اإليقاع الحركي

تطويع الخطوات واألغانى الشعبية النوبية لتحسين  " جيالف أحمد عبد القادر: .4
" ، بحث منشور ، مجمة دراسات  األداء الحركى لطمبة كمية التربية الموسيقية

ة التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ، وبحوث ، المجمد الحادى عشر ، كمي
 .1988يناير 

 " تاريخ الموسيقى والغناء والرقص "خيرى إبراهيـ الممط ، شريؼ حسف بهادر :  .5
 صندوق مشروعات تطوير التعميم العالى ، القاىرة .

أثر دارسة التعبير الحركى عمى تحسين أداء اإليقاع : " 1988زينب عبد الباسط  .6
" رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، الحركى 
 القاىرة.

"تاريخ وتذوق الموسيقى العالمية فى العصر :  1997عواطؼ عبد الكريـ .7
 ، الطبعة الثانية ، مركز كوين لمكمبيوتر والطباعة. الرومانتيكى"

أداء مؤلفات طريقة مقترحة لتذليل الصعوبات في " :2004منى عبد الرحيـ  .8
" ، رسالة المينويت ، والتريو عند فرانز بيتر شوبرت لدى طالب كمية التربية النوعية

 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية النوعية ، جامعة القاىرة ، الدقي.
 

1. Marja - Leena Juntunen and Heidi Wasteland2011: The 

Legacy of music education methods in teacher education:" The 
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metanarrative of Dalcroze Eurhythmics as a case", Research 

Studies in Music Education . 

2. Michael Kennedy1994: The Oxford Dictionary of Music, 

Oxford University, New York. 

 البحث ممخص           
التعبير الحركى ىو فن تحريك الجسم بطريقة إيقاعية ، لكنو ليس فن الرقص      

كما يتصور البعض بل ىو أعم وأشمل من ذلك، فالحركة التعبيرية تستخدم وتفيد 
فى توصيل معمومة بشكل واضح وصريح، فيذه حركات نمجأ إليو،  لكى تعبر عن 

تعبيريو واضحة ومبسطة ال تحتوى عمى  أقوالنا وأفعالنا، فتكون عمى ىيئة صورة
 . أى غموض

 وقد تضمنت الدراسة أربعة فصوؿ عمى النحو التالى :
 وينقسـ الى مبحثيف:،  تقديـ البحث والدراسات السابقة : الفصؿ األوؿ

 : تقديم البحث .المبحث األوؿ 
: دراسددددات ، بحددددوث عربيدددة ، بحددددوث اجنبيددددة مرتبطددددة بموضددددوع المبحػػػػث الثػػػػانى 

 البحث. 
 :وينقسـ الى  اإلطار النظرى ، الفصؿ الثانى :

 طرق التدريس . - Programالبرنامج  -أواًل : 
 إليقددداع الحركدددى ا - Rhythmاإليقدداع  Movement –الحركدددة  -: ثانيػػًا 

Eurhythmic- التعبير الحركىMoving Plastic . 
 Franzفراندددددز شدددددوبرت  -  Romanticالعصدددددر الرومدددددانتيكى  -ًا : لثػػػػػاث

Schubert . حياتو ونشأتو وأعمالو 
 طالب كمية التربية النوعية .ًا : بعار 
 : ويتضمفلفصؿ الثالث : اإلطار التطبيقى ، ا

الدراسة التجربيبة لمبرنامج مقترح لتحسيف أداء الطالب فػي التعبيػر الحركػى     
 .مف خالؿ بعض مؤلفات فرانز شوبرت آللة البيانو الجمسات(  

 ويتضمف:ابع : نتائج البحث وتفسيرها ، الفصؿ الر 



 

 777 

 2022 مايوػ  األربعوفػ العدد  الثامفالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

اشتمل ىذا الفصل عمى نتائج البحدث التدى توصدمت إلييدا الباحثدة ، التوصديات    
، قائمدددة المراجددددع ، مالحدددق البحددددث ، والممخدددص ، المسددددتمخص بدددالمغتين العربيددددة 

 واألجنبية.
Summary 

    “A Suggested Program to improve the performance of 

the student in the Expressive Plastic Moving through some 

of Franz Schubert’s piano compositions” 

      Expressive movement is the art of moving the body in a 

rhythmic way, but it is not the art of dancing as some believe, 

but it is more general and comprehensive than that, because the 

expression movement is used and useful in delivering 

information that we want to be the clearest possible. These are 

the movements that we resort to, in order to reinforce or extend 

our words in the image or to replace them, so they should be 

clear, clear and unambiguous. 

The study includes four chapters as follows: 

Chapter I: Submission of previous research and studies, and it 

is divided into two sections: 

The First Topic: Submission of previous. 

The Second Topic: Studies, Arab research, and foreign 

research related to the research topic. 

Chapter II: Theoretical framework, It is divided into: 

First: Program - Teaching Methods. 

Second: Movement -Rhythm. 

Third: Eurhythmic-Moving Plastic- Romantic- Franz 

Schubert. 

Fourthly: Student of the Faculty of Specific Education. 

Chapter III: Application framework, which includes: 

    Experimental study A Suggested Program to improve 

the performance of the student in the Expressive Plastic 

Moving through some of Franz Schubert’s piano 

compositions. 

The Fourth chapter: Research Results and interpretation:  
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       This chapter includes the research findings, 

recommendations, references list, research appendices, and the 

abstract, abstract in both Arabic and foreign languages. 

 


