
 

1739 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجمة 
 

 DOI: 10.21608/jedu.2022.105852.1519 معرف البحث الرقمي

  2021 نوفمبرـ  33ـ العدد السابع المجمد 
 الترقيم الدولي

P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 
 

 /https://jedu.journals.ekb.eg      المجمة عبر بنك المعرفة المصريموقع 

  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom        المجمةموقع 

 العربية مصرجمهورية  ـ جامعة المنيا ـكمية التربية النوعية العنوان: 

 
 

 

توظيف بعض ألحان ايجور استرافينسكى لمبيانو 
لتحسين أداء الطالب المبتدئ فى بنود الصولفيج 

 وتدريب السمع
 د.لبنى فريد عبد الواحد برهام 

الموسيقية، مدرس الصولفيج وااليقاع الحركى واالرتجال قسم التربية 
 كمية التربية النوعية، جامعة المنوفية
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أداء الطالب سكى لمبيانو لتحسين يناستراف توظيف بعض ألحان ايجور
 المبتدئ فى بنود الصولفيج وتدريب السمع

 د.لبنى فريد عبد الواحد برهام 

 مستخمص البحث:
تحسين أداء الطالب فى غناء وبناء المسافات ييدف ىذا البحث الى       

الموسيقية والتألفات ، والقراءة والغناء الصولفائى ، وتنمية قدرة الطالب عمى 
بشكل يتناسب مع دراستو فى مادة الصولفيج وتدريب استيعاب عنصر االيقاع 

 السمع .
 وينقسم البحث الى قسمين :

 القسم األول : القسم النظرى ويضم :
 . الدراسات السابقة 
 . الصولفيج 
 . تدريب السمع 
 الصولفيج  –الصولفيج المحنى  –)الصولفيج االيقاعى  بنود الصولفيج

 اليارمونى(.
 أعمالو(. –أسموبو  –)حياتو  ايجور استرافينسكى 

 القسم الثانى : القسم التطبيقى ويضم :
  الخطوات االجرائية لمبحث وتطبيق البرنامج المعد من قبل الباحثة عمى عينة

البحث طالب الفرقة األولى قسم التربية الموسيقية ،كمية التربية النوعية ،جامعة 
 المنوفية .

ة البرناج المقترح الذى تم تطبيقو عمى وقد أثبتت النتائج صحة الفرض مما يؤكد فاعمي
 عينة البحث.

 وقد أختتمت الباحثة بذكر توصيات البحث وىى:
 وتدريب السمع االىتمام بتطوير اساليب التدريس لمصولفيج . 
  موسيقات عالمية اخرى. اجراء دراسات مماثمة باستخدام 
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Using some of Igor Stravinsky's melodys on piano to improve 

the beginning student's performance in Solfege sections and 

Ear training. 

 

Lobna Farid Abdelwahed Borham 

 

This research aims to improve student's performance in singing, 

building musical distances and compositions, reading and Solfege 

singing, and developing the student's ability to comprehend the 

element of rhythm in a manner commensurate with his studies in 

Solfege and Ear training. 

The research is divided into two parts: 

1- The first section: the theoretical section which includes: 

• Previous studies. 

• Solfege. 

• Ear training. 

• Items of Solfege (Rhythmic Solfege - Melody Solfege - 

Harmony Solfege). 

• Igor Stravinsky (his life - his style - his works). 

 

2- The second section: the applied section which includes: 

Procedural steps for research and application of the program 

prepared by the researcher on the research sample of first year 

students, Department of Music Education, Faculty of Specific 

Education, Menoufia University. 

The results proved the validity of the hypothesis, which confirms 

the effectiveness of the proposed program that was applied to the 

research sample. 

The researcher concluded by mentioning the research 

recommendations, which are: 

 Pay attention to developing teaching methods for Solfege. 

 Performing similar studies using other international music. 
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 مقدمة البحث:
الموسيقى كغيرىا من سائر الفنون تتبع سنة التطور، فيي مرآه صادقة تعكس 
في مراحل نموىا العصر الذي يعيش فيو المؤلف الموسيقى، وقد اتسم القرن العشرين 
بعناصر موسيقية مستحدثة واتجاىات متطورة تمزمنا بضرورة االىتمام بيا عن طريق 

وفي تدريس الصولفيج وتدريب السمع  إدراجيا ضمن مناىج التعميم الموسيقي عامة
 خاصة. 

ىو تربية وتنمية االستيعاب الموسيقي بكل و والصولفيج أحد بنوده تدريب السمع 
أو  عازفلمعن طريق البناء المنيجي لإلدراك الموسيقي سواء كان حذف أبعاده ويعتبر 

حتى الياوي أو أو المدرس منيم أو المحترف، أو ،  قائدالأو  مؤلفالأو  مغنيال
 . (1)المتذوق
وتعتبر مادة الصولفيج وتدريب السمع دعامة ىامة من دعائم التربية الموسيقية         

، فيى التى تعد الطالب اعدادا موسيقيا عاليا تؤىمو لمتابعة وتذوق المواد األخرى فى 
 سيولة ويسر. 

وقد الحظت الباحثة من خالل قياميا بالتدريس ان ىناك بعض الدارسين تقابميم        
وذلك من خالل تفاعل الطالب وتدريب السمع صعوبات فى بعض بنود الصولفيج 

 .أثناء المحاضرات وتقيميم
ولذلك تحاول الباحثة ايجاد طريقة لتحسين أداء الطالب فى الصولفيج وتدريب 

ض مقطوعات من أعمال ايجور سترافنيسكى لتنمية االحساس السمع من خالل بع
والقراءة الصولفائية والغناء الصولفائى لتحسين أداء الطالب  والتألفاتبالمسافات 

 المبتدئ ، فيى محاولة الثراء اسموب التدريس لمادة الصولفيج وتدريب السمع . 
 مشكمة البحث:

يج وتدريب السمع لطالب كمية الحظت الباحثة من خالل تدريسيا لمادة الصولف
ان ىناك بعض  ، جامعة المنوفية –قسم التربية الموسيقية التربية النوعية 

صعوبات فى غناء وبناء  –الصعوبات فى أداء بنود الصولفيج وتدريب السمع 
                                                

ص 1991القاهرة-الطبعت األولى –الجسء األول -تربيت السمع وقواعد الموسيقى الغربيت -( سعاد علي حسنين1)

 . 3أ:
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المسافات الموسيقية والتألفات ، وصعوبة فى استيعاب عنصر االيقاع ، وقصور 
مما دعا الباحثة الى  -فى االداء لتمارين القراءة الصولفائية والغناء الصولفائى

القيام باعداد برنامج قائم عمى بعض مؤلفات ايجور استرافينيسكى لمتغمب عمى ىذه 
 الصعوبات . 
 أهداف البحث : 

 اء الطالب فى غناء وبناء المسافات الموسيقية والتألفات .تحسين أد 
  تنمية قدرة الطالب عمى استيعاب عنصر االيقاع بشكل يتناسب مع دراستو فى

 مادة الصولفيج وتدريب السمع . 
 . تحسن اداء الطالب فى القراءة الصولفائية 
 . تحسين أداء الطالب فى الغناء الصولفائى 

 أهمية البحث :
الىداف السابقة يمكن التوصل الى تحسين فى االداء الموسيقي لدى بتحقيق ا

الطالب المبتدئ فى بنود الصولفيج وتدريب السمع مما يعود باألثر عمى المواد 
الموسيقية االخرى ، ومن ثم نصل الى اعداد خريجين لدييم ثقافة موسيقية تؤىميم 

 لمواكبة سوق العمل . 
 فروض البحث : 

اللة احصائية بين متوسط درجات طالب الفرقة األولى فى توجد فروق ذات د
 االختبار القبمى/البعدى لصالح االختبار البعدى . 

 منهج البحث : 
 يتبع ىذا البحث المنيج التجريبي ذو "المجموعة الواحدة" .

 عينة البحث :
  قسم التربية بطال 15 ىمعددمجموعة عشوائية من طالب الفرقة األولى و ،

 كمية التربية النوعية، جامعة المنوفية. الموسيقية،
 المقطوعات الموسيقية المختارة  (Andantino - Allegro- Pesante  ) من

" لممؤلف الموسيقى ايجور   Les Cinq Doigts"مجموعة مقطوعات 
   Igor Stravinskyاسترافينسكى 
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 أدوات البحث :
 .مقرر مادة الصولفيج وتدريب السمع الفرقة األولى 
  .االختبار التحصيمى )القبمى/ بعدى( المعد من قبل الباحثة 

 حدود البحث : 
 .جامعة المنوفية –كمية التربية النوعية  –قسم التربية الموسيقية  حدود مكانية :
 الفصل الدراسى الثانى. 2020/2021العام الجامعى  حدود زمنية :
كمية التربية النوعية  –الموسيقية قسم التربية ب طالب الفرقة األولى:  حدود بشرية

 .جامعة المنوفية –
 مصطمحات البحث :

  الصولفيج"Solfege"          
والتمارين المحنية لمتدريب لم مصطمح يشير في المقام األول إلى غناء السال

 .  (2)الموسيقي بالمقاطع المفظية
 : (3)وىو عمم قراءة النغمات الموسيقية وينقسم إلى

o  عمم من أىم األساسيات األولى في دراسة الفن الموسيقي عزفًا أو غناًء لتدريب
االذن وسماع النغمات بطريقة سميمة واإللمام بالرموز والعالمات  وتربية

المستخدمة في كتابة الموسيقى والقواعد التي تحكميا من حيث ضبط النغمات 
 وأوزان اإليقاع.  

o والنغمات الموسيقية.  تدريب غنائي تستخدم فيو المقاطع 
  تدريب السمع"Ear Training"   

ىوأحد بنود الصولفيج ويعني القدرة عمى تنمية الميارات الالزمة لدراسة العناصر 
األساسية المكونة لمموسيقى عن طريق االستماع والفيم واالستيعاب والقراءة والتدوين، 

 .  (4)الموسيقى سواء أكان عازفًا، مغنيًا، مؤلفًا أو قائداً  لتعميموىو أساس 
 :  قسمينينقسم البحث الى 

                                                

(2) Stanly Sadie-Grove Concise Dictionary- London 1994- p.757.  

 . 38ص -م1992القاىرة  –مطابع االوفست  –( أحمد بيومي: "القاموس الموسيقي" 3)
 . 1ص -( سعاد عمي حسنين:  مرجع سابق4)
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 النظرى ويشمل : قسماألول : ال 
 الدراسات السابقة.  
 . الصولفيج 
 . تدريب السمع 
 .بنود الصولفيج 
 . ايجور استرافينسكى 

 التطبيقى ويشمل : قسمالثانى : ال 
 . تطبيق البرنامج المقترح 
 . المعالجة االحصائية 
 . النتائج وتفسيرىا 
 النظرى  قسمالأوال : 
 الدراسات السابقة. 

 الدراسة األولى بعنوان :
" انتقال اثر تعمم مقطوعات مختارة آللة البيانو فى تحسين الغناء الصولفائى لطالب 

 . *جامعة عين شمس " –الفرقة الثانية بكمية التربية النوعية 
الدراسة الى تحسين الغناء الصولفائى الوىمى لدى طالب الفرقة الثانية ىدفت تمك     

والذى يساعد عمى تحسين مستوى الطالب فى أدائيم العزفى والغنائى باالضافة الى 
 يبى ذو المجموعتين المتكافئتين تدريب السمع ، وقد اتبعت الباحثة المنيج التجر 

احصائية لصالح المجموعة التجريبية  واسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة    
وقد أوصت الباحثة بضرورة االستفادة من مقطوعات ، ذلك بعد تطبيق البرنامج المعد و 

 .ىم فى تحسين الغناء الصولفائىألة البيانو والتى تسا
توظيف مقطوعات أللة البيانو وقد استفادت الباحثة من تمك الدراسة فى توضيح كيفية 

  الغناء الصولفائى الذى يندرج ضمن بنود الصولفيج وتدريب السمع.  تحسين فى 

                                                
 –جامعة عين شمس  –كمية التربية النوعية  –رسالة دكتوراه غير منشورة  –مرام جالل توفيق زكى  *

 .2005 –القاىرة 
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 الدراسة الثانية بعنوان:
 “Motivating Students for Ear-Training with a Rhythmic 

Dictation Application”


 

 " تحفيز الطالب عمى تدريب السمع من خالل تطبيق االمالء االيقاعى "
ى الطالب فى االمالء االيقاعى من خالل و الى تحسين مست ىذا البحث ىدف      

تطبيق عمى منصة التعمم االلكترونى )تربادور( ، وتمك التطبيق متاح لتعمم النظريات 
الموسيقية وتم تطوير التطبيق عمى المنصو من اجل تفاعل الطالب من خالل تمرينات 

، وعينة البحث  ج التجريبيوقد اتبع البحث المني مختمفة وبطريقة سيمة وتفاعمية ،
 Conservatory of Music مجموعة من طالب معيد الموسيقي والباليو بسولفانيا

and Ballet, Slovenia  واسفرت نتائج البحث الى تحسين أداء الطالب بعد ،
التطبيق لمبرنامج من خالل المنصة االلكترونية واوضحت النتائج أيضا مدى سيولة 

 و وسيمة حديثة وغير تقميدية لتدريب السمع .استخدام التطبيق وان
وقد استفادت الباحثة من تمك الدراسة فى االطالع عمى طرق حديثة ومختمفة مثل 

تطبيق يعتمد عمى تمارين ايقاعية عمى منصة الكترونية فى تنمية تدريب استخدام 
    . السمع

 الدراسة الثالثة بعنوان:
 “Aesthetics of Objectivism in Igor Stravinsky’s Neoclassical 

Works.”


 

 "جماليات الموضوعية فى االعمال الكالسيكية الحديثة اليجور استرافينسكى"
ييدف ىذا البحث الى دراسة بعض من أعمال ايجور استرافينسكى وعرض البحث      

لثالثة أنواع مختمفة من أعمالو فى عصره الكالسيكى الجديد، حيث الجمع بين 
الجماليات والتحميل الموسيقى ، وقد اتبع البحث المنيج الوصفى )تحميل محتوى( 

 وكانت عينة البحث ثالث مقطوعات من أعمالو لمكالسيكية الجديدة وىى:
                                                


 Matevž Pesek, Lovro Suhadolnik, Peter Šavli, Matija Marol; “Motivating 

Students for Ear-Training with a Rhythmic Dictation Application” Appl. Sci. 

2020, 10, 6781; doi:10.3390/app10196781. 


 SunHwa Lee, Degree master of music, The School of Music and Dance, 

University of Oregon, Eugene city, Oregon, June 2012 
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 Symphonies of Wind Instruments(1920), Perséphone(1933), and 

Orpheus(1947). 

لسترافينسكى تظير فى تنظيمو  وأثبتت نتائج البحث ان جماليات الموضوعية    
لمعناصر الموسيقية ورفضو لمتعبير عن المشاعر الذاتية ، والتركيز عمى الصوت 

موضوعية موسيقاه وكالسيكيتو  ة بينأيضا أنو يوجد عالقالموسيقى ، وأوضحت 
 الجديده لموسيقاه.

الموسيقى قد استفادت الباحثة من تمك الدراسة فى التعرف عمى حياة واسموب المؤلف 
   . Igor Stravinsky اجور استرافينسكى

 تعميق الباحثة عمى الدراسات السابقة: 
أوضحت الدراسات السابقة سواء عن طريق المنيج الوصفى أو التجريبى طرق مختمفة 

موسيقى ايجور بلتطوير بنود الصولفيج وتدريب السمع ، وكذلك دراسات اىتمت 
طالع عمى العديد من الباحثة من تمك الدراسات فى اال استرافينسكى ، وقد استفادت

ن أداء الطالب فى بنود الصولفيج وتدريب السمع وكذلك األطالع عمى يطرق تحس
 الجانب النظرى لممؤلف ايجور استرافينسكى والتعرف عمى اسموبو .

  االطار النظرى 

  "Solfege- Solfeggio"الصولفيج 
وىو مصطمح يشير أساسًا لغناء الساللم والمساافات والتماارين المحنياة بالمقااطع 

 الصولفائية. 
ويعرف الصولفيج بأنو "دراسة اساسية لكل من يرغب في تعميم الموسيقى، فيو        

يعتمد عمى التعرف عمى دراسة االصوات الموسيقية من حيث درجة حدتيا وغمظيا 
طريق الغناء الصولفائي الوىمي أو االمالء الموسيقي بالنسبة لبعضيا البعض عن 

الشفيي أو التحريري بصورىا المختمفة سواء اكانت من خط لحني واحد أو من صوتين 
 .  (5)أو أكثر

                                                

القاىرة  -دار الفكر العربي –الشامل في الصولفيج نيج دالكروز  –عائشة سميم  -( أميمة أمين5)
 .  11ص -2005
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ومنذ الحرب العالمية الثانية، طبعت العديد من الكتيبات التعميمية بعدة لغات،        
 . "Salfeges des Salfeges"عة الشييرة وكميا كانت بصورة أو باخرى تنتمي لممجمو 

وأكثر ىذه الطرق تخياًل، استمرت في مواكبة التدريس وحاجاتو المعاصرة وعمى 
 Novus Madus"طريقة  و م1963عام  "  "Lars Edlund"سبيل المثال طريقة

  . (6) م1967عام 
اختبار لمميارة والصولفيج أداة قوية لتنمية القدرة عمى التركيز، فيو يعتبر بوضوح 

الحسابية. فيو فن تحويل األشكال المكتوبة )النوتة الموسيقية أو إشارات اليد الخاصة 
بكل نوتة( إلى نغمات ومسافات في العقل ثم تحويميا مرة أخرى بالنطق بسرعة مع 
اإليقاع المناسب وبدون معاونة آلة موسيقية، وىي ميارة معقدة جدًا. والفرد الذي يمتمك 

ميارة قد يكون قد وصل ألعمى مراحمو التدريبية خاصة عندما يكون ىناك تآلف ىذه ال
 . (7)مكون من أربع نغمات) تّالف رباعى(

يقاع أما تدريب السمع فيو بند حديث أضيف إلى مادة الصولفيج بجانب بندي اال
ىو المؤلف الموسيقي والمربي السويسري )اميل جاك  كرهوالمحن، وكان أول من ابت

 دالكروز(.
  تدريب السمع "Ear Training":   

عمم ييتم بتعميم الطالب بأن يتعرف عمى األصوات التى يسمعيا وأن يتمكن من  
 .  (8)تدوينيا

ىو مصطمح يشير إلى الحس العميق لمميارات األذنية، ويستخدمو البعض لإلشارة 
 .    (9) اإلمالء )المقابمة لمغناء الوىمي(فقط إلى 

                                                

(6) Sadie Stanley: The new grove dictionary of music and musicians, volume 

1, London, Macmillan publisher, limited, 1980, p 454, 455.  

(7) Lynn Bruce- Ibid-http://www.amblesideonline. homestead.com.  

(8) Collins co. ltd-Pocket Dictionary of Music- London an Glasgow- 1982- 

p.97.  

(9) Michael R.Roger- Teaching Approaches in Music Theory: An overview 

of pedagogical philosophies- Southem Illinois university press- USA- 

1984- p.100.  
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ويعرف أنو "تدريبات تكنيكية تيتم بالتعرف عمى الساللم والمقامات والتآلفات بأنواعيا 
الثالثية والرباعية والتعرف عمى أنواع القفالت والتعرف أيضا عمى التتابعات اليارمونية 

 (10)لساللم القريبة والبعيدة" باألرقام الرومانية، وكذلك التعرف عمى التحويل إلى ا
فيو "عممية تنمية الحساسية لمظاىرة الموسيقية لكل األنواع وخاصة بجعل الطالب 

  (11)يستمع ويسجل سمسمة متوالية من الصور والرسوم التوضيحية" 
وىو "التدريب وتنمية االستيعاب الموسيقي بكل أبعاده"، و يعتبر عن طريق البناء 

الموسيقي استماعًا وفيمًا واستيعابًا وقراءًة وتدوينًا، أساسي لتربية  الدراك لالمنيجي 
 . (12)الموسيقى

   :بنود الصولفيج
  (Rhythmic Solfege)الصولفيج اإليقاعي  (1)

ييتم بتدريس األشكال اإليقاعية في صورة مجردة أو في إطار نغمي، ويتم 
ساعدة اإلحساس بالوحدة الربط بين ىذه األشكال وبين الميزان الموسيقي من أجل م

الزمنية داخميًا. ويتم بناء تمرينات إيقاعية تستخدم فييا األشكال اإليقاعية المختمفة 
مع الميزان بصور متنوعة، ثم تدرس ىذه التمرينات عمى ان تؤدي من قبل المعمم 

أداء الطالب لموحدة عند االمالء اإليقاعي مجردًا، أو يؤدييا الطالب عن طريق 
 .  (13) ليسرى وفى المقابل يؤدى االيقاعات باليد اليمنىباليد ا

   -واليدف من الصولفيج اإليقاعي:
تنمية قدرة الطالب السمعية لمتعرف عمى األشكال اإليقاعية ومعرفة النسب  -1

 المختمفة التي تحكم كل عالمة بمعنى وحدة النوار مثاًل وتقسيماتيا المختمفة. 

                                                

 ص أ.  -مرجع سابق -معائشة سمي -( أميمة أمين10)
(11) Woldo Salden Pratt-The New Encyclopedia of Music and Musician-

New York- 1944-p.44.  

   ص أ. -مرجع سابق -( سعاد عمي حسنين12)
  

(13) Sheryl Lott Richardson- Music as language: Sight playing through 

Access to a complete Musical Vocabulary. American Music Teacher 

Magazine. Vol. 53- COPYRIGHT 2004 Music Teacher National 

Association – U.S.A- June- July 2004. p.21.  
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القدرة عمى األداء الصحيح لكل عالمة عمى حده أو أداء عالمات متتابعة مكونة  -2
 لتمرين ما. 

 الوحدة طوال القطعة. زمن  القدرة عمى حفظ زمن كل عالمة واالحتفاظ بقيمة -3
 القدرة عمى تمييز األشكال اإليقاعية المختمفة سمعيًا فقط.  -4
 القدرة عمى تمييز الموازين المختمفة.  -5
القدرة عمى كتابة األشكال اإليقاعية بعد سماعيا كتابة صحيحة تطابق الواقع وىو  -6

 ما يعرف باإلمالء اإليقاعى. 
القدرة عمى التمييز بين اإليقاعات في شكميا األصمي والمحّور، وىذا لخدمة  -7

 التحميل. 
 ويتضمن الصولفيج اإليقاعي ثالثة أشكال من التمرينات الشفوية: 

 ؤادة أداءًا وىميًا. التمرينات الم .1
 التمرينات المؤداه بعد حفظيا وأدائيا من الذاكرة.  .2
 . "Polyrhythmالتمرينات المؤداه اداءا وىميا وتحوى إيقاعين في وقت واحد .3

واإلمالء اإليقاعية تسير عمى نفس منوال التمرينات الشفوية إال أنيا إما أن تكون 
 نعدد معمى مباني( أو أن تكون بدون نغمات، أو أن تكون عمى نغمتين فقط )ت

نغمات  عدد  أو أن تكون عمى ،فى مناطق صوتية متنوعة  (صول –دو ) نغماتال
 والمطموب كتابة االيقاع فقط.مختمفة 

  :ولتنمية الصولفيج اإليقاعي 
: تنمية القدرة عمى استرجاع الجمل اإليقاعية عن طريق المرحمة األولى (1

التصفيق مع عدم الدخول في أية تفاصيل إيقاعية مثل اسم العالمة واالزمنة 
 الموسيقية. 

ويعتبر  -لمعالمات اإليقاعية -: تأكيد التعرف عمى االسماءالمرحمة الثانية (2
من  "Amie` Paris"تقديم االسماء اإليقاعية المرتبطة باسم إيمى بارى 

 الطرق التي تجمب نجاحا سريعًا في إدراك العالقات اإليقاعية المختمفة. 
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وىي عممية ربط اإليقاع المسموع برموزه المكتوبة دون  المرحمة الثالثة: (3
اإلشارة إلى تسميات ىذه الرموز وفي حالة تدريب السمع إيقاعيًا من السيل 

 الناتج عن سماعيا. الربط ما بين عالمة موسيقية واحدة والتأثير
  (Melodic Solfege)الصولفيج المحني  (2)

وىو فرع من فروع مادة الصاولفيج حياث تنماي القادرة عماى غنااء النغماات غنااًء 
صاااحيحًا وكتاباااة ماااا يسااامع منياااا كتاباااًة مضااابوطة، وىاااو يتضااامن غنااااء المساااافات 

لمؤلفاااة فاااي المحنياااة المختمفاااة والسااااللم والمقاماااات والتعااارف عميياااا سااامعيًا واأللحاااان ا
الساللم والمقاماات وغنااء ألحاان تبعاًا ألرقاام رومانياة كاذلك القادرة عماى كتاباة الحاان 

 . (14)مؤلفة في الساللم والمقامات وكتابة المسافات
  (Harmonic Solfege)الصولفيج الهارموني  (3)

يعاااارف اليااااارموني بأنااااو التوافااااق أو االنسااااجام أو االئااااتالف فااااي الشااااعور واألسااااموب 
 . (15)األفكار المختمفةوتوافق 

كماااا يعااارف بأناااو "الخاااط الرأساااي لمموسااايقي، وىاااو يااارتبط بتجمياااع األصاااوات مختمفاااة 
الطبقااات الصااوتية بحيااث تساامع معااًا، كمااا ياارتبط أيضااا بالعالقااات بااين ىااذه التجميعااات 

 . (16))التآلفات( وبعضيا البعض وبينيا وبين مركز تونالي معين"
مرحمة الحقة من مراحل التدريب األولى لمصاولفيج ويدرس الصولفيج اليارموني في 

المحني، حيث يتم خاللو دراسة ألحان مبنية عمى أسااليب مان تعادد التصاويت فاي شاكل 
بوليفااوني أو ىااارموني، ويااؤدي فااي بناااء صااوتي ألكثاار ماان صااوت أو فااي شااكل إمااالء 

أعماااى  موسااايقى، والصاااولفيج الياااارموني يثاااري الفكااار الموسااايقي، وتحتااااج تدريباتاااو إلاااى
 . (17) درجات في قدرات الطالب السمعية والعقمية

                                                

جامعة  -المعهد العالي للتربية الموسيقية -غير منشورة  -رسالة ماجستير -( أميرة سيد فرج 14)

 . 43 -23ص .  1973 -القاهرة -حلوان
(15) Hummel Fishurn- Fundamentals of Music Appreciation-London 1965- 

p.113.  

(16) Stanly Sadie- “Grove concise Dictionary of Music and musician” - OP. 

cit - p.52.  

 . 7ص -1992القاىرة  -التربية الموسيقية وطرق تدريسيا -( سعاد عبد العزيز ابراىيم17)
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 -ه)حيات Igor Stravinsky( 1731-1882سترافنسكى )اإيجور 
 (:هعمالا -هسموبا

يونيو  17فى   Igor Stravinskyسترافنسكي ا ولد المؤلف الروسي إيجور      
 Saintبالقرب من سان بيترسبورج  Oranienbaumفي أوراناينبوم  1882

Petersbourg  والده ىو فيودور سترافنسكى ،Feodor Stravinsky (1843-
( كان يعمل مغنيًا اوبراليًا، ووالدتة ىى آناكيريموف كانت تجيد العزف عمى 1902

البيانو والغناء، لم يبدأ دراستة لمموسيقا والعزف عمى البيانو إال فى التاسعة من عمره، 
، انتسب إلى كمية الحقوق، وبدأ اىتمامة الحقيقى برع فى ارتجال األلحان عمى البيانو

-1902بالموسيقى خالل دراستة بالجامعة عندما استمع إليو ريمسكى كورساكوف )
1908 )Rimski Korsakov"" *  وىو يرتجل بعض األلحان عمى البيانو الذى تولى

ل اساتذه تمقينو العموم النظرية األساسية وفن اليارمونى ، وتعرف من خاللة عمى أعما
، وتابع 1905المدرستين االلمانية والفرنسية الحديثة، حصل عمى شيادة الحقوق عام 

عمى تقديم السيمفونى من  1908دراستة لدى ريمسكى كورساكوف، الذى ساعده عام 
مقام مى بيمول والتى اتبعيا بعمل اوركسترالى آخر ىو " األلعاب النارية" والذى قدم فى 

د كبير من اساتذة الموسيقا والنقاد ، وكان من بين الحاضرين وبحضور عد 1909عام 
الذى  **"Sergei Diaghilev(1929-1872مدير الباليو الروسى "سيرجى دياجيميف)

كان قد نظم فى باريس قبل عدة أشير عروضًا ناجحة جدا لمباليو الروسى، وكان لقاؤه 
العشر التالية نجاحًا كبيرا، بسترافنسكى لقاء تاريخيًا، وحقق تعاونيما فى السنوات 

عندما ألف سترافنسكي بناء عمى طمب دياجمييف  1909وكانت بداية ىذا التعاون عام 
وىو عمال انطباعيًا برغم اعتماده عمى مجموعة  1910باليو" العصفور النارى"عام 

كبيرة من األلحان الشعبية الروسية، مع أن سترافنسكي لم يفكر أبدًا بكتابة عمل 
اعي إال أنة لم يستطع أن ييرب من روح العصر التى جاءت باساتذة مثل انطب

                                                

( ممحن روسى وعازف بيانو شيير واستاذا لمتأليف فى معيد 1908-1902ريمسكى كورساكوف )  *
 سان بترسبورج 

مسرحى روسي، ومنتج شيير أسس مجموعة "عالم الفن"  (1929-1872سيرجى دياجيميف) **
  ومنظم أسابيع الفن الروسي فى باريس
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"ديبوسي، ورافيل"، وقد استفاد كثيرا من الموسيقى واأللحان الشعبية واستغل كل ما 
  (18).عرفة عن الموسيقى القديمة والمعاصرة فى كتابة أعمالة

ىى  1913الربيع ، وطقوس 1911، وبيتروشكا 1910وىذه البالييات"العصفور النارى 
 التى جمبت لسترافنسكى شيرة عالمية.

، 1920ثم انتقل لمحياة فى باريس عام  1914فنسكي فى روسيا حتى عام اعاش ستر 
موسيقاه  بدا رحمة طويمة قادتة إلى الواليات المتحدة حيث كانت 1935وفى عام 

ب الورق " التى "لع عروضًا لتأليف أعمال جديدة منيا بالية دمتحظى بشعبية كبيرة، وق
، ثم الكونشرتو لست عشرة آلة نفخ "بدمومارتون 1937قدميا فى نيويورك عام 

، وجاءت ىذه 1940الكبير عام  ، والسيمفونى من مقام دو1938كونشرتو عام 
األعمال فى أسوأ فترات حياتو، ففى الوقت الذى كانت فية اوروبا تستعد لدخول الحرب 

إلى نشوب  ثم زوجتة واخيرًا أمة، وكان ليذة األحداث اضافة العالمية الثانية، فقد إبنتة
إلى الواليات المتحدة، حيث قبل فى البداية دعوة جامعة ىارفارد  والحرب سببًا فى إنتقال

وىو فى الثالثة 1945قبل أن ينتقل إلى ىوليود وحصل عمى الجنسية األمريكية عام 
دعى سترافنسكي لمعودة إلى روسيا فذىب إلييا فى  1962والستين من عمرة، وفى عام 

اتة ألف أعمااًل قصيرة يتضمن العديد ر حيآخجولة استقبل خالليا استقباًل رائعًا، وفى 
المبكرة الناجحة، وتنقسم حياة  والنقيض من اعمالمنيا مشاعر دينية وكانت عمى 

 ة إلى ثالث مراحل:يسترافنسكي الموسيق
 (.1919-1907المرحمة األولى الروسية فى الفترة من )-
 (.1954-1920المرحمة الثانية النيوكالسيكية فى الفترة من )-
 (.1968-1954يالية فى الفترة من )حمة الثالثة السير المر -

 أهم مميزات أسموب سترافنسكي : 
كان سترافنسكي منذ البداية مؤلفًا أصياًل، فعمى الرغم من تأثره العميق باستاذه "ريمسكي 
كورساكوف" فانو لم يقدم أعمااًل بمصنفات استاذه إال فى بداية حياتة، واستفاد فقط من 

تاريخ تقديمة لبالية  1910فى فن اليارموني، ولكنو اعتبارًا من عام  دروسو اليامة

                                                

-612دمشق ص  1991، وزارة الثقافت ، 3زيد الشريف: "أعالم الموسيقي الغربيت" ، الجسء( 18)

612 
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"العصفور الناري" أتخذا خطًا مستقاًل وألف أعمااًل طميعية استغل فييا قدرتة عمى المزج 
بين الموسيقا التقميدية التى انحدرت من القرون الماضية والموسيقا التى جاء بيا القرن 

حان الجاز، واستغل بعد ذلك قدرتو فى تأليف ألوانتياء ب ابتداء من "شونبرج" العشرين
 (19).األلحان واليارمونيات وىي قدره افتقر إلييا العديد من اساتذة القرن العشرين

 :هأهم أعمال
 

أعماله 
 لمبيانو

 (1921)عام  ثماني مقطوعات لألصابع الخمسة  لمبيانو
 (1924) عام صوناتا آللة بيانو

 (1929) عام بيانوسيرناد آللة 
 (1940) عام تانجو

 (1944) عام صوناتا آللتى بيانو
 

 الباليهات
 (1910عام )باريس  العصفور الناري

 (1911عام  )باريس بتروشكا
 (1913 عام )باريس طقوس الربيع
 (1920 عام )باريس أغنية العندليب

 (1920 عام  )باريس بولتسينيال
 (1922عام  )باريس ثعمب
 (1923عام  )باريس العرس

 (1928عام  )باريس أبولمون موساجيت
 (1928عام  )باريس قبمة الجنية
 (1937عام  )نيويورك لعب الورق
 (1947عام  )نيويورك أورفيوس
 (1958عام  )باريس أجون

 (1914عام  )أوبرا باريس العندليب 
                                                

 224-220ص  –مرجع سابق  –زيد الشريف ( 19)
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المسرح 
 الغنائى

 (1918عام  )لوزان قصة جندي
 (1920عام  )اوبرا باريس مافرا

 (1951 عام  )البندقية حياة صاخب
 (1930)عام  سيمفونية المزامير

 (1951)عام  القداس
 (1956)عام  بيرسيفون

 
 هأعمال

 لالوركسترا

 (1908) عام سيمفوني من مقام مي بيمول
 (1908) عام األلعاب النارية

 (1920) عام سيمفوني لفرقة آالت نفخ
 (1940) عام سيمفوني من مقام دو الكبير

 (1945) عام سيمفوني ثالث حركات
كونشرتو لمبيانو وفرقة آالت نفخ 

 وكونتراباص
 (1924) عام

 (1959) عام حركات لمبيانو واألوركسترا
 

 ثانيا : االطار التطبيقى
 الخطوات االجرائية لمبحث :

  عات من مؤلفات ايجور استرافينسكىقامت الباحثة باختيار ثالث مقطو. 
 واختيار المقطوعات تم عمى أساس :

مع المتالئمة مع الطالب توافر العناصر من بنود الصولفيج وتدريب الس .1
 المبتدئ 

االختالف بين المقطوعات لمحصول عمى أكبر قدر من التنوع والشمول لبنود  .2
 الصولفيج وتدريب السمع .

  ماان الفرقااة األولااى قساام التربيااة الموساايقية البشاارية  البحااثقاماات الباحثااة باختيااار عينااة
 .طالب  15وعددىم  بكمية التربية النوعية
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  مااااان طاااااالب الفرقاااااة األولاااااى لمعاااااام  البحاااااثتااااام  اجاااااراء االختباااااار القبماااااي عماااااى عيناااااة
تتضمن بنود الصولفيج وتادريب ( أسئمة 6 )وىو يحتوى عمى،  2020/2021الجامعى

، وتاام تساااجيل الاادرجات لكااال  (عيناااة البحااثالموساايقية ) مقطوعاااتالالساامع ماان داخااال 
  طالب عمى كل سؤال.

 وخطواتــه ، واسااتغرق ثمااانى جمسااات اماات الباحثااة بتطبيااق البرنااامج التجريبااي عمااييم ق
 :التفصيمية كما يمى

كااال مقطوعاااة مااان المقطوعاااات اساااتغرق تطبياااق  حياااثقامااات الباحثاااة بتقسااايم الجمساااات وقاااد 
 . وتدريب السمع تتضمن بنود الصولفيجالموسيقية ) عينة البحث( جمستين 

 الجمسة االولى لممقطوعة الموسيقية تتضمن الخطوات التالية :
تقوم الباحثة بتوزيع النوت الموسيقية لممقطوعة الموسيقية التى سيتم تدريسيا عمى  .1

 الطالب.
 .لمقطوعة ا يقوم الطالب باالستماع الى .2
تقوم الباحثة مع الطالب بتحميل المقطوعة من ناحية العناصر االساسية بيا )  .3

حركة  -عالمات التظميل  -المفاتيح الموسيقية  –االيقاعات  –السمم  –الميزان 
 .المحن (

استخراج المسافات الموسيقية من المقطوعة ثم غناء كل مسافة عمى حده عدة  .4
 ركوز مختمفة.مرات وتصويرىا من درجات 

 بناء المسافات من درجات صوتية مختمفة. .5
التى ظيرت فى المقطوعة التى سيتم التدريب عمى امالء لممسافات الموسيقية  .6

 تدريسيا.
 تتضمن الخطوات التالية : الموسيقية الجمسة الثانية لممقطوعة

الثالثية ان وجدت فى المقطوعة وذلك موضح فى جدول تحميل التألفات استخراج  .1
 لكل مقطوعة، واالحساس بنوع التألف. وتدريب السمع بنود الصولفيج

التدريب عمى القراءة الصولفائية باشارات الميزان فى مفتاح صول ومفتاح فا  .2
الباص حسب ظيورىما فى المقطوعة ، وذلك موضح فى جدول تحميل بنود 

 الصولفيج لكل مقطوعة.
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 غناء الصولفائى .غناء سمم دو/ك ، وتحديد أجزاء من المقطوعة لم .3
استخراج االيقاعات والسكتات الموسيقية فى المقطوعة ، وأداء ايقاعات المقطوعة  .4

الموسقية سواء صوت واحد أو صوتين وذلك موضح فى جدول تحميل بنود 
 الصولفيج لكل مقطوعة.

اعطاء تمارين امالء ايقاعى من صوت واحد أو من صوتين. مع التنوع فى  .5
  استخدام الموازين حسب كل مقطوعة موسيقية. 

وبعد اجادة الطالب لمتمارين اجادة تامة كل بند عمى حده تقوم الباحثة بوضع  .6
من خالل المقطوعة ويقوم  وتدريب السمع تمرين لكل بند من بنود الصولفيج

 التمارين حتى االجاده فى األداء . الطالب بأداء
 .تطبق الخطوات السابقة عمى كل مقطوعة من المقطوعات المختارة عينة البحث 
  سااابع أساااابيع حياااث أن االسااابوع االول اجاااراء لالختباااار وقاااد اساااتغرقت مرحماااة التطبياااق

 القبمى.
  فااى االساابوع بعااد االنتياااء ماان مرحمااة التطبيااق تاام اجااراء االختبااار البعاادى عمااى العينااة

وتااام تساااجيل درجاااات كااال طالاااب لكااال ساااؤال ، وقامااات الباحثاااة برصاااد النتاااائج الثاااامن ، 
  ومعالجتيا احصائيا لموصول الى نتائج البحث وتفسيرىا .

 المقطوعة األولى
 األهداف من دراسة المقطوعة األولى

 الصولفيج المحنى :
 ت(8-ت5-ت4-ك3-ص3-ك2-ص2)المسافات الموسيقية اتقان غناء  .1
 اتقان قراءة النغمات فى مفتاح صول مع اشارات الميزان الموسيقى  .2
 اتقان غناء تمارين لحنية فى سمم دو/ك مع اتباع عالمات التظميل المدونة . .3

بعد االنتياء من غناء تمارين لحنية منفصمة يقوم الطالب بغناء العمل مع مساعدة 
 الباحثة ليم بالغناء والعزف كل صوت عمى حده . 

 الصولفيج االيقاعى : 
- (  ضمن تمارين ايقاعية مع الموازين  - -اتقان أداء ايقاعات )  .1   
 اتقان أداء التمارين بزمن منتظم .  .2
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بعد االنتياء من أداء تمارين مختمفة سواء من صوت واحد أو من صوتين 
Polyrhythm  ،  ، يقوم كل طالب بأداء المقطوعة كاممة ايقاعيا كل صوت عمى حده

 ثم االداء االيقاعى لمصوتين معا لممقطوعة . 
 تدريب السمع :

-ت5-ت4-ك3-ص3-ك2-ص2اتقان التمييز بين المسافات الموسيقية ) .1
 ت( 8

( مع التمييز بين الموازين  -  - اتقان تدوين امالء ايقاعى بايقاعات ) .2
 ة المختمفة . الموسيقي

 اتقان تدوين امالء لحنى فى سمم دو الكبير . .3
 القفمة الدينية ( –اتقان تمييز القفالت الموسيقية ) القفمة التامة  .4
 وتوضيح بنود الصولفيج وتدريب السمع تحميل المقطوعة األولى    
  : اسم المؤلفIgor Stravinsky 
  : عنوان المؤلفةAndantino 
  السمم : دو/الكبير 
 الميزان : متغير    -  -  
  السرعة : معتدل السرعة 
  : مازورة  20عدد المازورات 
  الصيغة : صيغة ثالثية بسيطة 

 مالحظات النموذج الموازير بنود الصولفيج
 
 

أوال: 
المسافات 
 الموسيقية

 –)أداء 

مسافة 
 صغيرة2

 – 3م -2م
 – 8م – 7م
 14م – 13م
م  – 16م –

 19م – 17
 20م –

 

 
 
 

يمكن 
تصوير 
 المسافة 
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 2 مسافة امالء(
 كبيرة

 – 6م – 2م
  9م

 

 

 3 مسافة
 صغيرة

 10م

 

 

 3 مسافة
 كبيرة

 – 2م – 1م
  19م – 9م

 

يمكن 
غناء 

المسافة 
من 

أوكتاف 
 اسفل 

 4 مسافة
 تامة

  - 5م – 4م
 14م – 12م
 – 17م –
  20م – 18م

 

 

 5 مسافة
 تامة

 – 12م – 5م
  18م – 15م

  

 

 8 مسافة
 تامة

  11م

 

 

:  نيااث
 النماذج 

 

التنوع فى 
 استخدام تمك 

 

تمارين 
ايقاعية 
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 االيقاعية
)أداء و 
 امالء(

االيقاعات  
خالل 

 المقطوعة.
 

من صوت 
 واحد.

تمارين 
ايقاعية 

من 
 صوتين.

: اجزاء  ثالثا
تصمح 

كتمارين قراءة 
 صولفائية

:  1من م مفتاح صول
  20م

 

 
 

 

كل صوت 
حده  عمى
مع 

مصاحبة 
اشارات 
 الميزان

 
: أجزاء  رابعا

تصمح لمغناء 
المحنى 
 الصولفائي

 )أداء وامالء(

المساحة 
الصوتية من 
دو الوسطى 
حتى صول 
 الوسطى 

لحن 
المصاحبة من 

 20:م 1م

 

 

مع مراعاة 
تغير 

 الميزان

ا : خامس
القفالت 

 الموسيقية 

 20م قفمة تامة

  

 

 11م قفمة دينية
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 المقطوعة الثانية
 أىداف دراسة المقطوعة الثانية : 

 الصولفيج المحنى :
 اتقان غناء سمم دو/ك مع أربيج سمم دو/ك .1
 اتقان قراءة النغمات فى مفتاح صول مع اشارات الميزان الموسيقى  .2
 اتقان تحميل وغناء التالف الكبير والصغير . .3
تحتوى عمى قفزات واربيج مع اتباع اتقان غناء تمارين لحنية فى سمم دو/ك  .4

 عالمات التظميل المدونة .
وبعد أداء التمارين المحنية وتذليل جميع الصعوبات التى ظيرت فى المقطوعة يقوم 
الطالب بغناء جميع االجزاء فى المقطوعة التى تصمح لمغناء المحنى بمساعدة 

 الباحثة .  
 الصولفيج االيقاعى : 

(  ضمن تمارين  - -- - اتقان أداء ايقاعات ) .1
- ايقاعية مع الموازين   . 

 اتقان أداء تمارين ايقاعية من صوتين . .2
 اتقان أداء التمارين بزمن منتظم .  .3

 تدريب السمع :
-ت5-ت4-ك3-ص3-ك2-ص2اتقان التمييز بين المسافات الموسيقية ) .1

 ت( 8
 .اتقان التمييز بين التألف الكبير والتألف الصغير .2
(  ----تدوين امالء ايقاعى بايقاعات )اتقان  .3

من صوت واحد ومن صوتين مع التمييز بين الموازين الموسيقية المختمفة 
polyrhythm . 

 اتقان تدوين امالء لحنى فى سمم دو الكبير . .4
 القفمة الدينية ( –اتقان تمييز القفالت الموسيقية ) القفمة التامة  .5
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 بنود الصولفيج وتدريب السمع وتوضيح المقطوعة الثانيةتحميل 
  : اسم المؤلفIgor Stravinsky 
 : 2عنوان المؤلفة. Allegro   
  السمم : دو/الكبير 
 الميزان : متغير    -  -  
  : سريع السرعة  
  : مازورة  47عدد المازورات 
  الصيغة : صيغة ثالثية بسيطة  

 مالحظات النموذج الموازير بنود الصولفيج

 
 

أوال: 
المسافات 
 الموسيقية

 –)أداء 
 امالء(

مسافة 
 صغيرة2

 6م،  5م

  

يمكن 
تصوير 
 المسافة

 2 مسافة
 كبيرة

 – 6م  – 5م
 11:م8م

 

 

 3 مسافة
 صغيرة

 – 2م – 1م
                                    14:م7م

 

 

 3 مسافة
 كبيرة

 12م – 2م – 1م
  13م –

 

يمكن غناء 
المسافة من 

أوكتاف 
 اسفل 
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 4 مسافة
 تامة

 17م – 14م – 6م
 23م – 22م –

 

 

 5 مسافة
 تامة

 2م – 1م

 

 

 8 مسافة
 تامة

 3م – 2م – 1م

 

 

 
ثانيا : 
التألفات 
 الثالثية

 )أداء وامالء(

التألف 
 الكبير

 12م – 2م – 1م
 13م –

 

 

التألف 
 الصغير

 – 17م – 15م
 21م – 19م

 

يتم تصوير 
التألف 
الصغير 

ى درجات عم
 مختمفة

ثالثا : 
النماذج 
 االيقاعية
)أداء و 
 امالء(

 
 
 

التنوع فى استخدام 
تمك االيقاعات 

 خالل المقطوعة.

 
 

 

أداء تمارين 
ايقاعية من 
صوت واحد 
ومن صوتين 
مع مراعاة 

تغير الميزان 
داخل 
 التمرين.
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رابعا : اجزاء 
تصمح 

كتمارين قراءة 
 صولفائية

مفتاح 
 صول

 2م – 1م
)صوت  22: م3م

 السوبرانو(
)صوت   39:م34م

 السوبرانو(
)صوت  36:م23م

 الباص(
)صوت  48:م46م

 السوبرانو(

 
 
 
 

 

االداء مع 
مصاحبة 
اشارات 
 الميزان

خامسا : 
أجزاء تصمح 
لمغناء المحنى 

 الصولفائي
 )أداء وامالء(

المساحة 
الصوتية 
من دو 
الوسطى 
حتى 
صول 

 الوسطى 

)صوت  2م – 1م
 الباص(

)صوت  36:م 23م
 الباص(

 

 
 

 

مع مراعاة 
عالمات 
 التظميل

سادسا : 
القفالت 

 الموسيقية 

 47م قفمة تامة
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 لثةالمقطوعة الثا
 ة : الثأهداف دراسة المقطوعة الث

 الصولفيج المحنى :
 سمم دو/ك مع أربيج سمم دو/كاتقان غناء  .1
مع باالضافة الى مفتاح فا الباص اتقان قراءة النغمات فى مفتاح صول  .2

 اشارات الميزان الموسيقى 
 .والناقص اتقان تحميل وغناء التالف الكبير والصغير  .3
اتقان غناء تمارين لحنية فى سمم دو/ك تحتوى عمى قفزات واربيج مع اتباع  .4

 . عالمات التظميل المدونة
 الصولفيج االيقاعى : 

 - - -- - - -اتقان أداء ايقاعات ) .1
 Polyrhythmمن صوت واحد ومن صوتين (  ضمن تمارين ايقاعية 

 .  --بموازين مختمفة لوحدة النوار   اتقان أداء التمارين بزمن منتظم .2
 تدريب السمع :

-ت5-ت4-ك3-ص3-ك2-ص2اتقان التمييز بين المسافات الموسيقية ) .1
 ت( 8

 .والتألف الناقصاتقان التمييز بين التألف الكبير والتألف الصغير  .2
(  ----اتقان تدوين امالء ايقاعى بايقاعات ) .3

 مع التمييز بين الموازين الموسيقية المختمفة . 
 .اتقان تدوين امالء لحنى فى سمم دو الكبير  .4
 القفمة الدينية ( –اتقان تمييز القفالت الموسيقية ) القفمة التامة  .5
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 وتوضيح بنود الصولفيج وتدريب السمع لثةالمقطوعة الثاتحميل 
  : اسم المؤلفIgor Stravinsky 
  : عنوان المؤلفةPesante 
  السمم : دو/الكبير 
 الميزان : متغير    -- - -  
  : باتزان .السرعة  
  : مازورة  29عدد المازورات 
  الصيغة : صيغة ثالثية بسيطة  

 مالحظات النموذج الموازير بنود الصولفيج

أوال: المسافات 
 الموسيقية

 امالء( –)أداء 

مسافة 
 صغيرة2

 13م – 8م

 

المسافة فى 
صوت 

السوبرانو 
ويمكن 

تصويرىا 
 أوكتاف أسفل

 2 مسافة
 كبيرة

 – 14م – 8م
 17م

 

 

 3 مسافة
 صغيرة

                                  25: م 1م

 

 

 3 مسافة
 كبيرة

 – 14: م 1م
 – 24م – 16م
 27م

 

يمكن غناء 
المسافة من 
 أوكتاف اسفل
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 4 مسافة
 تامة

 – 15م – 10م
 17م

 

 

 5 مسافة
 تامة

 27م

 

 

ثانيا : التألفات 
 الثالثية

 )أداء وامالء(

التألف 
 الكبير

 9م – 3م – 2م
 18م –

 

 
 

يمكن التصوير 
عمى طبقة 

صوتية أخرى 
 مناسبة لمغناء.

التألف 
 الصغير

 – 10م – 3م
 19م

 
التألف 
 الناقص

 10م – 2م – 1م
:  19م – 11م –
  22م

ثالثا : النماذج 
 االيقاعية

 )أداء و امالء(

  ، 
،

 
، 

 

التنوع فى 
استخدام تمك 

االيقاعات خالل 
 المقطوعة.

 
 

 

التدريب عمى 
االيقاع من 

 صوتين.
التدريب عمى 
 الرباط الزمنى.

رابعا : اجزاء 
تصمح كتمارين 
 قراءة صولفائية

                                      14،م13م – 3م مفتاح صول
 

 

 
االداء مع 
مصاحبة 

 -8،م7ممفتاح فا  اشارات الميزان
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– 17:م12م الباص
 28:م24م

 

خامسا : أجزاء 
تصمح لمغناء 

المحنى 
 الصولفائي

 )أداء وامالء(

 15: م 13م 
)صوت 

 السوبرانو(
 36م : 23م

 )صوت الباص(

 

 
 

يمكن تصوير 
المحن ليناسب 

الطبقة 
 الصوتية
 .لمطالب

سادسا : 
القفالت 

 الموسيقية 

 29م      قفمة تامة
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االختبار التحصيمى البعدى عمى وبعد االنتياء من تطبيق التجربة قامت الباحثة باجراء 
، وقامت الباحثة برصد نتائجو وقد  24/4/2021السبت  الطالب عينة البحث فى يوم

اتبعت الباحثة نفس الظروف المتبعة فى االختبار القبمى، ثم قامت بتجميع النتائج 
 والمعالجة االحصائية ليا لموصول لنتائج البحث . 
 نتائج البحث

 ويتناول ىذا الجزء عرض النتائج والتحقق من صحة فرض البحث 
وقد افترضت الباحثة وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات طالب عينة البحث 

 فى االختبار القبمى/البعدى لصالح البعدى
عمى الطالب عينة البحث وكانت  ولمتحقق من صحة الفرض تم اجراء االختبار البعدى

 كما ىو موضح بالجدول التالى : ئية ليذا االختبار النتائج االحصا
نوع 
 القياس

مستوى  دح ت ع م ف م ن
 الداللة

 0.001 24 26.50 2.24 14.5 8.33 15 القبمى
 3.92 24.86 15 البعدى

ة بين متوسطات درجات احصائي اللةدذات يتضح من الجدول السابق وجود فروق 
الطالب فى االختبار القبمى وبين متوسطات درجات الطالب فى االختبار البعدى  ذلك 

لصالح االختبار البعدى ، وبذلك أمكن التحقق من صحة  0.001عند مستوى داللة 
 الفرض.

 تحميل النتائج وتفسيرها:
، تحسين أداء الطالب فى غناء وبناء المسافات الموسيقية والتألفات ىدف البحث ىو 

تنمية قدرة الطالب عمى استيعاب عنصر االيقاع بشكل يتناسب مع دراستو فى مادة 
داء تحسين أ، و تحسن اداء الطالب فى القراءة الصولفائية ، الصولفيج وتدريب السمع 

 :نتائج مايمى وقد اتضح من ال، الطالب فى الغناء الصولفائى 
  تدريس المحتوى المقترح أدى الى تنمية الصولفيج وتدريب السمع لدى أفراد

العينة ، ويرجع ذلك الى تعريف الطالب باليدف أوال ثم مشاركتيم لتحقيق ىذا 
 اليدف . 
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  الى مشاركة الطالب الفعالة فى الجمسات يرجع تحقيق أىداف البرنامج المقترح
ر الجمسات فقد كان لو أكبر األثر فى تحقيق ، وأيضا انتظاميم فى حضو 

النتائج االيجابية لمبحث مما يؤكد االرتباط التام بين مداومة الحضور 
 واالستيعاب الجيد لمطالب.

  كان لمتعزيز الدائم من ناحية الباحثة من خالل مناقشات الطالب أثرا فى
 دريس الجمسات.استمرار دافعيتيم لمتقدم، وىذا ما تم االعتماد عميو أثناء ت

 توصيات البحث :
 وتدريب السمع االىتمام بتطوير اساليب التدريس لمصولفيج . 
  موسيقات عالمية اخرى. اجراء دراسات مماثمة باستخدام 
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 االختبار التحصيمى ) القبمى / البعدى (

 
 درجة( 40الدرجة الكمية )

 
( درجات 11) ىيقا اال التمرين قم بأداء -1

 

  درجات ( 5) الصولفائي التالى التمرين قراءةقم ب -2

 

درجات( 11) التالى حنىللا التمرين غناءقم ب -3  

 

درجات ( 6وحدد نوع المسافة )  المسافات التالية استمع الى -4  

مسافة ثامنة تامة -3     مسافة ثانية صغيرة  -2      مسافة رابعة تامة  -1       

 (درجات 5)التالية وحدد نوع التألف  التألفات الموسيقيةاستمع الى  -5

 تألف ناقص -2    تألف كبير  -1    

 (درجات 4: )التالية وحدد نوع القفلة الموسيقية القفالت الموسيقيةاستمع الى  -6

   قفلة تامة -2     قفلة دينية  -1    


