
 

 411 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجمة 
 

 DOI :410.21608/jedu.2022.140567.167معرف البحث الرقمي 
 2023يناير ـ  44العدد التاسع المجمد 

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

 

 /https://jedu.journals.ekb.egموقع المجمة عبر بنك المعرفة المصري      
  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom        المجمةموقع 

 العربية مصرجمهورية  ـ جامعة المنيا ـكمية التربية النوعية العنوان: 

 
 

توظيف األغنية التعميمية المبتكرة فى التدريب عمى 
مالءا فى مادة تدريب  أنواع التألفات الثالثية غناءا وا 

 السمع
 / سماح شريف أنورم.م

 ، جامعة أسوان النوعية ، كمية التربيةالمدرس المساعد بقسم التربية الموسيقية



 

 412 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 413 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ممخص البحث
"توظيف األغنية التعميمية المبتكرة فى التدريب عمى أنواع التألفات الثالثية غناءا 

مالءا فى مادة   تدريب السمع"وا 
 */ سماح شريف أنور م.م

 

عمى الدراسات السابقة المرتبطة  ويشتمل  :النظري الجزء  :أولً  وينقسم البحث إلى:
بموضوع البحث و المفاىيم المرتبطة بموضوع البحث )تدريب السمع ، األغنية 

 التعميمية المبتكرة( .
ويتناول استمارة استطالع رأى الخبراء فى األغنية التعميمية  :التطبيقى  الجزء: ثانياً 

 المبتكرة من قبل الباحثة، جمسات البرنامج، نتائج وتوصيات البحث.
 التالية : بالنتائج  البحث واختتم

 ـ  توّصل البحث  إلى األداء األمثل في إمالء التألفات الثالثية لمادة تدريب السمع .1
ميمية المبتكرة من قبل الباحثة فى إمالء التألفات الثالثية لمادة ـ  طورت األغنية التع2

 تدريب السمع .
 : والتي أوصت الباحثة بـ :البحث  توصياتثم 

تدريب طالب الفرقة الثانية بكمية التربية النوعية عمى ىذة األغنية فى مادة  -
 تدريب السمع  واألستفادة منيا فى اإلمالء الموسيقى .

عميمية أخرى عمى منوال تمك األغنية  إلثراء وتنمية مادة تدريب ابتكار أغانى ت -
 السمع .

إثراء مكتبة الصولفيج والرتجال الموسيقي التعميمي واإليقاع الحركي بأفكار   -
 جديدة تعمل عمى تنمية الطالب في المناىج الدراسية المختمفة

 ص البحث .ثم انتيى البحث بالمراجع المستخدمة العربية واألجنبية ثم ممخ
 الكممات المفتاحية :األغنية التعميمية ، تدريب السمع ، التألفات الثالثية

 
 

                                                

 * المدرس المساعد بقسم التربية الموسيقية ، كمية التربية النوعية ، جامعة أسوان .
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Research Summary 

Employing the innovative educational song in training 

on the types of triple compositions, singing and 

dictation, in the audio training material 

. 

P/ Samah Sharif Anwar * 

 
The research is divided into: First: The theoretical part: It includes 

previous studies related to the research topic and (Ear training, the 

innovative educational song) 

Second: The applied part: It deals with the innovative educational 

song by the researcher (types of Harmonic triple chords) and some 

instructions on it 

The search concluded with the following results 

1:The research reached the optimum performance in dictating the 

triple compositions of the audio training material.. 

2:The innovative educational song was developed by the 

researcher in dictating of Harmonic triple chords of Ear training 

material. 

Then the research recommendations: which the researcher 

recommended to 

Training the students of the second year at the Faculty of Specific 

Education on this song in the subject of Ear training and 

benefiting from it in musical dictation 

- Creating other educational songs along the lines of that song to 

enrich and develop Ear training material. 

Enriching the library of solfege, educational musical 

improvisation, and kinetic rhythm with new ideas that work on the 

development of students in the different curricula. 

Then the research ended with the Arabic and foreign references 

used.  

Keywords: educational song, hearing training, treble compositions 
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" توظيف األغنية التعميمية المبتكرة فى التدريب عمى أنواع التألفات 
مالءا فى مادة تدريب السمع"  الثالثية غناءا وا 

 *م.م/ سماح شريف أنور 
 المقدمة :

العالمية التى من خالليا تتحاور الشعوب مع بعضيا الموسيقى ىي لغة التعبير 
البعض وتظير ثقافتيا المختمفة أمام العالم بأكممو فيي فن مؤلف من األصوات 
والسكوت عبر فترة زمنية، ويعتقد العمماء بأن كممة الموسيقى يونانية األصل فقد 

غة األلحان كانت تعني سابقًا الفنون عمومًا غير أن أصبحت فيما بعد تطمق عمى ل
فقط . وكما نقول أن الموسيقى لغة لذا فيى تكتب وتقرأ أى ليا حروف كحروف أى 
لغة  وىى النغمات التى تغنى فى زمن محدد وىو اإليقاع وبتداخميم تتكون لنا 
األلحان الجميمة وىى المنتج الذى نسمعو ونستمتع بو، لذا يجب عمى كل موىوب 

م ىذه المغة ويتعرف عمى حروفيا وقواعدىا و كل دارس محب لمموسيقى أن  يتعم
 األساسية .                                                                                

وتعتبر مادة تدريب السمع من المواد األساسية التي تّدرس في الكميات المتخصصة 
ية فى الموسيقى فيى فيي عمى قدر كبير من األىمية فيما تحتوى من قواعد أساس

تشمل كل ما يخص األذن والقدرة الموسيقية السمعية من جميع الجوانب،ىى المادة 
التى تكسب الفرد القدرة عمى قراءة النوتة الموسيقية إما عن طريق غنائيا أو كتابتيا 
، كما تعمل ىذه المادة عمى تدريب الدارسين عمى إتقان القراءة الوىمية والغناء 

إلمالء الموسيقى،وتعمل عمى بث األحساس بالمقامية والتى تمكن الدارس الوىمى وا
 .( 1)من األحساس بالعالقات التى ترتبط بين النغمات الموسيقية وبعضيا البعض 

وتعد مادة تدريب السمع ىى العمود الفقرى لمعموم الموسيقية ويجب تزويد الطالب  
يا فى عممية تنمية الموىبة الموىوب بكل المعمومات النظرية التى لغنى عن

الموسيقية السمعية بشكل خاص وفى الدراسة الموسيقية بشكل عام ، وتعد ىذه 
                                                

 الموسيقية ، كمية التربية النوعية ، جامعة أسوان .* المدرس المساعد بقسم التربية 
: "برنامج موسيقى مقترح لتحسين اإلمالء المحنى فى المقامات الجريجورية "رسالة  وسام السيد توفيق السيد(  1

 .1م ص2005غير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ماجستير 
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تقان قراءة النوتة الموسيقية وكتابتيا  المعمومات وسيمة التعرف عمى طرق التدوين وا 
يقاع وىارمونى ولون صوتى    . (2)، وتمييز مكونات الموسيقى من نغم وا 

لطالب من دراسة تمك المادة والتفوق فييا حتى يستطيعوا لذا يجب ان يتشبع ا
 التعامل مع باقى المواد بشكل سمس ومتمكن وبتفوق كبير. 

ومن خالل تدريس الباحثة لمادة تدريب السمع وجدت بعض الصعوبات التى 
يواجييا الطالب فى بعض بنود تدريب السمع )إمالء التألفات الثالثية(. ومن خالل 

ة عمى الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث  وجدت ان ىناك إطالع الباحث
محمد عمى  العديد من الدراسات اىتمت بتنمية ميارات تدريب السمع ففى دراسة

أىتمت بتنمية الصولفيج اإليقاعى من خالل طريقة مبتكرة عن طريق  محمد شريف
تظمة والغير منتظمة تصميم برنامج قائم عمى تحسين األداء لألشكال اإليقاعية المن

أىتمت ايضا كريمة عمي كمال  فى كل من الوحدات الثنائية والثالثية ودراسة 
والء يسرى  بتنمية اإلمالء المحنى عن طريق لحن األغنية المعاصرة وفى دراسة

أىتمت بتحسين أداء الطالب فى تدريب السمع من خالل أغانى  الطاهر ابراهيم
 .مصرية حديثة 

فكرة البحث في عمل برنامج يستخدم األغنية التعميمية المبتكرة  جاءتومن ىنا 
واألغنية ‘ لمتغمب عمى صعوبات  إمالء التألفات الثالثية فى مادة تدريب السمع 

التعميمية ىى أغنية تيدف لتوصيل فكرة او معمومة معينة مثل األغانى المستخدمة 
وف ،األرقام ،أسماء فى مرحمة أطفال الروضة حيث يتعممون من خالليا الحر 

الحيوانات ،األلوان ومثل األغانى المسخدمة لحفظ جدول الضرب فى الرياضيات ، 
كذالك قامت الباحثة بتأليف أغنية تعميمية مبتكرة لتحسين إمالء التألفات الثالثية 

 فى مادة تدريب السمع.

 

                                                

:" برنامج مقترح لتسييل الغناء الصولفائى واإلمالء الموسيقى فى السمم  ودهانيل نبيل محمد عبد المقص(2
الخماسى والسداسى والمقامات الكنسيقة" رسالة ماجيستير غير منششورة ، كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان 

 .1م،ص1997، القاىرة 
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  مشكمة البحث :

ية التربية النوعية الباحثة من خالل تدرسييا لمادة تدريب السمع بكم الحظت
قسم التربية الموسيقية وبالخص فى المراحل األولى من السنوات الدراسية أن الكثير 
من الطالب يواجيون صعوبة في بعض بنود مادة تدريب السمع مثل إمالء التألفات 

 الثالثية ، 
الباحثة لمتفكير في إعداد أغنية تعميمية مبتكرة  لمتغمب عمى صعوبات  دعامما 

 إمالء التألفات الثالثية عند الطالب فى مادة تدريب السمع.
   : تساؤالت البحث 
ما الستفادة من األغنية التعميمية المبتكرة لتحسين إمالء التألفات الثالثية فى مادة  (1

 تدريب السمع ؟ 
لمتغمب عمى الصعوبات لدى طالب الفرقة الثانية في إمالء  ما الميارات الالزمة (2

 التألفات الثالثية  لمادة تدريب السمع ؟ .
  : أهداف البحث 

التغمب عمى صعوبات إمالء التألفات الثالثية فى مادة تدريب السمع من خالل  (1
 األغنية التعميمية المبتكرة .

ات الثالثية لمادة تدريب التعرف عمى بعض الميارات السمعية في إمالء التألف (2
 السمع .

 قد يسيم البحث الحالى في : أهمية البحث : 
 التوّصل إلى األداء األمثل في إمالء التألفات الثالثية  لمادة تدريب السمع . .1
الستفادة من األغنية التعميمية  المبتكرة لمتغمب عمى صعوبات إمالء التألفات  .2

 الثالثية .
  : إجراءات البحث 

 تتبع ىذه الدراسة المنيج الوصفي . حث :منهج الب (أ 
 حدود البحث : (ب 
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الميارات السمعية الالزمة لمتغمب عمى صعوبات إمالء التألفات الثالثية فى مادة  -
 تدريب السمع .

 عينة البحث : (ج 
 األغنية التعميمية  -

 أدوات البحث : (د 
 البيانو.

 المدونات الموسيقية.    
   مصطمحات البحث :      

  :Educational songالتعريف اإلجرائى لألغنية التعميمية 
ىى األغنية التى تيدف لتوصيل فكرة أو معمومة معينة بطريقة ممتعة وجذابة  

من خالل كمماتيا البسيطة ولحنيا الجميل فكمما تعرض المعمومة بشكل غير 
روتينى وممل كمما وصمت لمذىن بشكل أسرع وأعمق ومتمكن وىذا ما تقوم 

 دوره األغنية التعميمية .ب
ىناك العديد من األغانى التعميمية المختمفة بأختالف أنواع األغانى التعميمية :

 أغراضيا
ـ أغانى تعميمية دينية: تيدف األغانى التعميمية الدينية إلى التعرف عمى 1

الدين من حيث المعمومات والمبادىء مثل عدم ) الكذب، السرقة ، النميمة ، 
 ........(الخصام، 

ـأغانى تعميمية تربوية: تيدف األغانى التربوية لتعميم بعض القيم لألطفال 2
 مثل أغانى عن) النظافة، أداب الحديث ،أداب المعاممة،التصرف فى المواقف( 

ـ أغانى تعميمية تدريسية : وىى الغانى الخاصة بتوصيل المعمومة لمتالميذ 3
 فى أى مادة يدرسونيا. 
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مية وطنية: وىى األغانى التى تعرف األطفال عمى بمدىم ووطنيم ـأغانى تعمي4
 وتعرض بيا ميزاتو وعاداتو .

ـ أغانى تعميمية ميارية: وىى األغانى التى تيدف لتعميم ميارة معينة مثل 5
ميارة الرسم الكتابة والعزف والتى يستخدميا البحث الحالى لتعميم بعض 

 الميارات لمادة تدريب السمع .

 ار:االبتك (1
ىو تفكير مرن منطمق في اتجاىات متعددة خصبة وىو الذى ينمو بالفرد نحو تغيير  

طريقتو كمما تطمبت المشكمة ىذا التغيير وىو يميل بالفرد الى معالجة جميع الحتمالت 
الممكنة لممشكمة، وخاصة اذا كان لممشكمة اكثر من حل صحيح . ويعرف ايضا بانو 

يتميز باكبر قدر من الطاقة الفكرية والمرونة والصالة قدرة الفرد عمى النتاج الذى 
  .(3)وذلك استجابة لموقف او مثير 

 : Ear training تدريب السمع 
ىو فن يقوم عمى أساس تنمية الميارات السمعية عند الطالب سواء كانت  

مختصة بالنغمات أو اإليقاعات أو باليارمونيات أو بالمكونات الموسيقية بصفة عامة 
.(4)

 

ىو مركب ىارمونى يتم فيو أداء ثالثة أصوات فى أن واحد ويكون  التألفات الثالثية:
  (5) مع بعضيما إما نوع من التجانس والتوافق أو التنافر

 أنواع التألفات الثالثية : 
 ص .3ك + 3ـ تألف كبير 1

                                                

 .605م ، 1975بحوث نفسية وتربوية ، القاىرة ، عالم الكتب ، عام  سيد خير اهلل: 3)
4 )

أثر تدريس الصىلفيج بطريقة معينة فى أستعاب مادتى الهارمىنى والتحليل بطريقة أكثر أميرة سيد فرج : 

 . بتصرف 9،ص6ص 3791مىسيقية، رسالة ماجستير،كلية التربية المىسيقية ،جامعة حلىان،القاهرة،

5
 )Consonance Dissonance sadiestanly"croves dictionary of music and 

musicians"vol17.london.1980 
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 ك .3ص +3ـ تألف صغير 2
 ص .3ص + 3ـ تألف ناقص 3
 ك .3ك +3ـ تألف زائد 4

 ينقسم البحث إلى جزئين :
 أوال الجزء النظرى ويشمل:

 دراسات سابقة مرتبطة بموضوع البحث ، مفاىيم مرتبطة بموضوع البحث.
 ثانيا الجزء التطبيقى ويشمل:

أستمارة استطالع رأى الخبراء فى األغنية التعميمية المبتكرة ، جمسات البرنامج ، نتائج 
 وتوصيات البحث.

 لتي ارتبطت بموضوع البحث:الدراسات السابقة ا
الدراسة األولى "أثر إستخدام األلحان القومية في تنمية تدريب السمع لطالب كمية 

 *6التربية النوعية"
تمك الدراسة إلى تنمية بنود مادة تدريب السمع لمتغمب عمى بعض الصعوبات  هدفت

، اإلمالء المحني، التي تواجو طالب كمية التربية النوعية في كال من الغناء الصولفائي
تمك  استخدمتكما  وصعوبات التدريبات السمعية الخاصة بالمسافات والتآلفات ،

الدراسة المنيج التجربيى ذو المجموعتين المتكافئتين من طالب الفرقة الثانية بكمية 
نتائج البحث بأن ىناك فروق ذات دللة جاءت ، وقد التربية النوعية جامعة طنطا  

اإلختبار القبمي واإلختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية في جميع إحصائية بين 
 اإلختبارات.

تمك الدراسة مع البحث الحالي في اليدف وىو التغمب عمى صعوبات  مادة  تتفقو   
معيا فى المنيج حيث انيا اتبعت المنيج التجريبى بينما  اختمفتتدريب السمع  ،بينما 

                                                
 م3771، رسالة ماجستير، كلية التربية المىسيقية، جامعة حلىن، سحر علي محمد شريف * 6

 



 

 421 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

الوصفى وايضا أختمفت معيا فى الوسيمة المتبعة حيث البحث الحالى يتبع المنيج 
استخدمت تمك الدراسة بعض اللحان القومية  بينما استخدم البحث الحالي األغنية 

  التعميمية المبتكرة .
الدراسة الثانية "طريقة مبتكرة لتدريس الصولفيج اإليقاعي في مادة الصولفيج 

 **7 دئ"وتدريب السمع ومدى فاعميتها لمدارس المبت

تمك الدراسة إلى تصميم برنامج تجريبي مقترح قائم عمى تحسين األداء لألشكال  هدفت
تكونت اإليقاعية المنتظمة والغير منتظمة في كل من الوحدات الثنائية والثالثية، وقد 

عينة ىذا البحث من مجموعة من طالب الفرقة األولى والثانية من قسم التربية 
الباحث المنيج  استخدمالموسيقية بكمية التربية النوعية ببنيا جامعة الزقازيق فرع بنيا، 

نتائج الدراسة بفاعمية البرنامج المقترح جاءت التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين، و
 عينة البحث في الصولفيج اإليقاعي. في تحسين أداء الطالب

تمك الدراسة مع البحث الحالي في اليدف وىو التغمب عمى صعوبات مادة  تتفقو   
معيا فى  المنيج المتبع حيث أتبعت تمك الدراسة المنيج  اختمفتتدريب السمع  ،بينما 

وسيمة التجريبى بينما يتبع البحث الحالى المنيج الوصفى وأيضا أختمفت معيا فى ال
المتبعة  حيث استخدمت تمك الدراسة  طريقة مبتكرة لتدريس الصولفيج اليقاعى فى 
  .مادة الصولفيج وتدريب السمع  بينما استخدم البحث الحالي األغنية التعميمية المبتكرة 

الدراسة الثالثة: "أثر إستخدام عناصر من موسيقى الجاز في النصف األول من   
 *8 القرن العشرين في تحسين أداء المسافات المحنية والهارمونية"

ستخدام ىذه العناصر  هدفت تمك الدراسة إلى التعرف عمى عناصر موسيقى الجاز وا 
في تحسين أداء الطالب عينة الدراسة في المسافات المحنية والمسافات اليارمونية، وقد 
                                                

 م2002، رسالة دكتوراه، كمية التربية الموسيقية، جامعة حموان، محمد عبد الغفار أحمد زناتي ** 7
 
8

 م2006رسالة ماجستير، كمية التربية الموسيقية، جامعة حموان، سعيد محمد السعيد برغوث،  * 
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عينة الدراسة من طالب الفرقة الثالثة قسم التربية الموسيقية بكمية التربية النوعية  تكونت
الباحث في تمك الدراسة المنيج التجريبي  إستخدمسويس، وقد ببورسعيد جامعة قناة ال

ذو المجموعة الواحدة، حيث أثبتت النتائج فاعمية إستخدام عناصر من موسيقى الجاز 
تمك  تتفقفي تحسين أداء الطالب في كال من المسافات المحنية والمسافات اليارمونية 

 أختمفتدة تدريب السمع بينماالدراسة مع البحث الحالى فى التغمب عمى صعوبات ما
عنيا فى المنيج المتبع حيث أتبعت تمك الدراسة المنيج التجريبى بينما يتبع البحث 
الحالى المنيج الوصفى وأيضا أختمفت عنيا بانيا استخدمت عناصر من موسيقى 
الجاز اما البحث الحالى قد استخدم األغنية التعميمية المبتكرة فى تحسين مادة تدريب 

  مع .الس
 

الدراسة الرابعة: "أثر برنامج مقترح يستخدم ألحان األغنية المصرية الحديثة في  
 **9 السمع" تدريب تحسين أداء الطالب في

تمك الدراسة إلى إعداد برنامج قائم عمى األغاني الحديثة لتنمية مادة الصولفيج  هدفت
 إستخدمت الوادي، وقدوتدريب السمع لدى طالب كمية التربية النوعية بجامعة جنوب 

 أظهرتالباحثة المنيج التجريبي ذو المجموعة الواحدة من طالب الفرقة الثالثة، وقد 
النتائج أن إستخدام نماذج من األغاني الحديثة المختارة قد حقق األىداف المرجوة منو 

مالًء(  تمك الدراسة مع البحث  تتفقوذلك بتحسين الصولفيج و تدريب السمع )أداًء وا 
معيا فى المنيج  تختمفالحالى فى التغمب عمى صعوبات مادة تدريب السمع ولكن 

حيث أتبعت تمك الدراسة المنيج التجريبى بينما البحث الحالى أتبع المنيج الوصفى 
وأختمفت عنيا أيضا  انيا استخدمت  ألحان األغنية المصرية الحديثة بينما يستخدم 

  ى األغنية التعميمية المبتكرة فى تحسين مادة تدريب السمع .البحث الحال

                                                

 .م2009والء يسرى الطاهر إبراهيم، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة القاهرة،  ** 9
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 اإلطار النظري :
ىو ذلك الفرع من التعميم الذى  groves: فى تعريفو فى قاموس تعريف تدريب السمع

يحاول ان ينمى وعيا ايجابيا فى العقل لمظواىر المختمفة التى تكون المادة المجردة 
 (Bloom Erve.1954.150)لمموسيقى 

ىو دراسة أساسية لكل من يرغب فى تعميم تعريف تدريب السمع عند أميمة أمين:
الموسيقى ، فيو يعتمد عمى التعرف عمى دراسة األصوات الموسيقية من حيث درجة 

حدتيا أو غمظيا بالنسبة لبعضيا البعض عن طريق الغناء الصولفائى الوىمى أو 
المختمفة سواء أكانت من خط لحنى  اإلمالء الموسيقى الشفيى أو التحريرى بصورىا

  (10)واحد أو من صوتين أو أكثر.
:فن يقوم عمى اساس تنمية الميارات السمعية عند تعريف تدريب السمع عند اميرة فرج

الطالب سواء كانت مختصة بالنغمات او اإليقاعات أو باليارمونيات أو بالمكونات 
 ( 11)الموسيقية بصفة عامة .

ىو تربية وتنمية الستيعاب الموسيقى بكل عند سعاد حسنين :تعريف تدريب السمع 
أبعاده. كما ذكرت الستاذه مونيكا كويستروب دريسمر نشرت فى كتابيا "تربية السمع" 

Die Gehorbilung    أن ىذا الفرع من العموم الموسيقية ىو فى الحقيقة لب
ىو تدريب ة رفيق:تعريف تدريب السمع عند دليم(  12)تخصص التربية الموسيقية .

                                                
10

الطبعة األولى ، دار الفكر العربى الشامل فى الصولفيج نيج دالكروز" أميمة أمين فهمى ،عائشة سعيد سميم :" (
 11.ص2005،
 

:أثر تدريس الصولفيج بطريقة معينة فى استيعاب مادتى اليارمونى والتحميل بطريقة أكثر موسيقية. رسالة  أميرة فرج( 11
  7،ص6ص 1973ماجيستير كمية التربية الموسيقية جامعة حموان ،القاىره،

 
الموسيقى الغربية ،الجزء األول،القاىرة مكتبة النيضة المصرية ،عام  :تربية السمع وقواعد سعاد عمى حسنين( 12

 1.ص1991
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وتنمية اإلحساس بالمقامية واإليقاع واليارمونى بواسطة السمع،ويعبر الطالب عن ذلك 
 (13)سواء بالتدوين أو األداء الصوتى )الغناء(.
: انو عبارة عن تكنيكات السمع القائمة عمى تعريف تدريب السمع عند فاطمة الجرشة

طريق األداء والسمع ثم التدوين  تنمية اإلحساس بالمحن واإليقاع واليارمونى عن
والمقصود بتكنيكات السمع ىنا ىو إعدادا عاليا لمتعرف بدقة وكفاءه عمى أى بند من 

بنود مادة الصولفيج وتربية السمع وتدوينيا مما يؤىل الطالب لممعرفة الموسيقية 
 ( 14)العالية.

ى ينمى مختمف :ىو فرع من التعميم الموسيقتعريف تدريب السمع فى قاموس أكسفورد
 (15)الظواىر التى يمكن إدراكيا حسيا وايقاعيا ولحنيا وىارمونيا وتذوقيا.

: ىو التدريب عمى الميارات الموسيقية تعريف تدريب السمع عند محمد محمود عارف
الخاصة بعناصر الموسيقى األربعة )إيقاع،المحن،اليارموتى،التدريب الصوتى(عن 

ميارة  كما تعرف الباحثة تدريب السمع بأنه :( 16)ق.طريق األستماع والتحميل والتذو 
اإلدراك الكامل لألصوات المختمفة من حيث ترددتيا، واإليقاعات المختمفة من حيث 

 أزمنتيا البطيئة والسريعة والقدرة عمى التمييز فيما بينيم. 
 وىو فن تقميد األصوات و اإليقاعات المسموعة  بشكل صحيح.

 رسى الموسيقى:أهمية تدريب السمع لدا
                                                

 .8،ص1992:رسالة ماجيستير غير منشورة ،كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان، القاىرة ، دليمة رفيق ديمترى (13
 

14
،بحث منشور المؤتمر العممى األول لمبيئة الجزء الثالث،بحوث خاصة بقسم الدراسات  فاطمة محمود الجرشة (

 م2001الموسيقية التربوية ،كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان،القاىرة، 

15) Michael KenndyThe concise oxford Dicitionary.of Music,4thEdit.New york 
London.Toranto.1986.p299   

 
:"طريقة مقترحة لتحسين اإلمالء الموسيقى لطالب مركز اإليقاع )مرحمة الشباب( من خالل محمود عارف محمد(16

 .161الشرائط المسجمة كمية التربية الموسيقية،جامعة حموان،القاىرة،ص
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 ـ تدريب األذن عمى كيفية تصنيف عناصر الموسيقى.1
 ـ تفيد الحس والتذوق الموسيقى.2
 ـ إدراك األصوات المختمفة واإليقاعات المختمفة.3
 ـ اإلحساس بالنتقالت والمسافات المحنية .4
دراك 5 دراك العبارات وفيم اليارمونيات، وا  ـ سماع ألحان فى تركيبات مختمفة وا 

 التركيبات المحنية المتنوعة كالنغمات السممية المتتالية والقفزات والتتابع المحنى .
 ـ اإلحساس عند سماع أى مقطوعة بقفالتيا وسمميا. 6
 ـ اإلحساس بالتوافق والتنافر والقدرة عمى التمييز بينيم.7
كما ترى الباحثة أن أىمية تدريب  (17)ـ التمييز بين الصعود واليبوط والثبات سمعيا.8

السمع تكمن كميا فى بناء األساسات الموسيقية من حيث مكوناتيا األساسية وىى 
)المحن ،اإليقاع ، اليارمونى( لمتشبع بيا والوصول لمرحمة النضج السمعى وىو 

 أستطاعة الغناء والتدوين والعزف بشكل متميز.
 )اإليقاع، المحن، اليارمونى( العواميد األساسية لمادة تدريب السمع:

فى المغات األوروبية من المفظ  Rhythmكممة إيقاع   أوال اإليقاع:
بمعنى ينساب أو يتدفق  Rheeinوىو بدوره مشتق من الفعل  Rhythmusاليونانى

.وفى المغة العربية نجد أن لفظ اإليقاع مشتق من التوقيع ،وىو نوع من المشية 
 . (18)السريعة.

 ثة أن اإليقاع ىو منظم المرور الذى ينظم حركة المحن البطيئة والسريعة .وترى الباح
" وتعني النظام  Melosأصل كممة "ميمودي " ىو الكممتان اليونانيتان "ثانيا المحن :  

" وتعني الغناء ، يعّرف المحن في النظرية الموسيقية بأنو أصوات  Oteالشعري ، و" 
من درجات صوتية معينة يتم تنظيميا في الزمن تبعًا لمضرورات في الزمن تبعًا 

لمضرورات الحضارية واألعراف ، ويوجد تعريف آخر وىو أنو العالقة بين األصوات 
                                                

.ص 1994،رسالة ماجيستير غير منشورة،"كمية التربية الموسيقية، جامعة حموان ،القاىرة، منال محمد عمى( 17

 .22بتصرف
 

18
:تصميم برنامج صولفائى غنائى ينمى األبتكارية الموسيقية ،بحث منشور،مجمة دراسات سعاد عبد العزيز نجمة (

 183ص1984وبحوث، كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان ،القاىرة،
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و المسافات المنحصرة  بين وترى الباحثة ان المحن ى (19) . من حيث الحدة والغمظ
 النغمات ذات الترددات الصوتية المختمفة. 

 .Harmoniaأصميا اليوناني  Harmonyالكممة اإلنجميزية ثالثا الهارموني :
( بأنو الربط بين النغمات بطريقة متأنية إلنتاج Dahlaus,1980يعرفو كارل دالوس )

 Chordأو بطريقة متتابعة إلنتاج سالسل أو متواليات التآلفات  Chordsالتآلفات 
Progressions  وىكذا الربط بين النغمات يؤلف الكتابة اليارمونية،تمامًا كما تؤلف .

 (20). النغمة وحدة التأليف المحني
ىو عمم تجميع األصوات رأسية بحيث تسمع في آن واحد و تعرف ىذه التجميعات 

ن تجميعيا بشكل متوافق أو متنافر ويتضمن اليارموني أيضًا تتابع بالتآلفات سواء كا
. التآلفات بأصول ليا أسس وقواعد يجعميا متصمة اتصاًل فنيًا يعرف بالتتابع اليارموني

(21) 
 اهداف تدريب السمع:

ـ تنمية الموىبة الموسيقية السمعية، و تعتمد اساسا عمى السمع الطبيعي وتنقسم الى 1
فما عن صبي و تنميو قدره الطالب عمى الغناء الىمي والقراءه الوىميو سمعو مطمق 

 كما انو ينمى قدرة الطالب عمى كتابو اإلمالءالموسيقى .
ـ تنميو القدره عمى قراءه وكتابو وغناء النوتو الموسيقيو و ىذه القدره تعتمد عمى 2

ليقاعية واألزمنة التدوين وتتطمب ىذه القدره ايضا التمكن من استيعاب الناحيو ا
الموسيقيو والموازين والتعرف عمى اسماء النغمات والمفاتيح والمقامات الموسيقيو ،وغير 
ذلك من القواعد الموسيقيو التي يجب التعرف عمييا حتى ل يكون عائقا لمغناء والقراءه 

 الوىمية. 
القدره عمى التذكر ـ تنمية المالء الموسيقى: ان تنمية المالء الموسيقى تتطمب تنميو 3

والسترجاع من خالل الحساس بحركو النغمات المختمفو بإيقاعتيا وأزمنيا ،ثم تذكر 

                                                
 م110،1988، مركز التنمية والمعمومات ، القاىرة ،  ص " لغة الموسيقى "مال مختار صادق : أ( 19
 

20
 58، ص  المرجع السابق (

21
 2مرجع سابق،ص  أميمة أمين وعائشة سميم : (
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ىذه الحركات الصوتيو مما يؤدى الى تكوين التخيل السمعي وبالتالي التعرف عمى ىذه 
 (22). النغمات واإليقاعات  لكتابتيا 

لمتأألفات الثالثية الكبير الصغير  ىو إمالء األنواع األ}بعة إمالء التألفات الثالثية:
الناقص والزائد ولكل منيم إحساس يختمف عن األخر فالتألف الكبير يعطى إحساس 

الفرح والصغير يعطى إحساس الحزن لكنيما األثنان متوافقين سمعيا أما التألف الناقص 
واألثنان يشبو موسيقى الرعب فى األفالم والتألف الزائد يعطى إحساس التناثروالتبعثر 

 غير متوافقين سمعيا بل متنافرين . 
 ثانيا اإلطار التطبيقي :

 استمارة استطالع بدرأى الخبراء فى األغنية التعميمية المبتكرة.
وقد ألفت الباحثة ولحنت أغنية تعميمية لمتغمب عمى صعوبات إمالء النألفات الثالثية 

 لمادة تدريب السمع :
 . تأتى األغنية في سمم دو الكبير -
استخدمت الباحثة أنواع مصاحبة مختمفة لمتعبير عن أنواع التألفات الثالثية  -

 المختمفة .
 أغنية الـتألفات الثالثية                            

 نغمات                بينزلوا فى نفس الوقت ول قبل ول بعد3أحنا اربع تألفات من 
 مقسومين                                     أتنين أتنين      
 كبير صغير متوافقين                         ناقص زائد متنافرين      
 أنا التألف الكبير فرحان وجميل               وأنا اسمى صغير ىادى وحزين      
 رعبنا ليو؟؟ دايما عندى مخاطروأنت أسمك أيو؟؟ أنا اسمى الناقص          وىت      
 وأنا الزائد عن الصف                          طالع دايما بره الخط      
 صوتى كمو نشاذ                              مميان باأللغاز      

                                                
م، 1998، رسالة ماجيستير ،كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان، القاىرة ،سحر عمى محمد شريف (22
 .6ص
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 ( أغنية الـتألفات الثالثية1شكل رقم ) 

 األولى :الجمسة 
 الهدف من الجمسة :

ـ التعرف عمى األختالف بين التألفات الثالثية سمعيا وأنطباع كال منيم  من خالل 1 
 (.  block chordمقدمة األغنية التى تأتى بيا التألفات بشكل عمودى )

 ـ التعرف عمى تمك الميارات سمعيا لمتغمب عمى صعوبات إمالء التألفات الثالثية  .2
  األرشادات الخاصة باألغنية:بعض 
  يختمف أداء المصاحبة تبعا لكل نوع من أنواع التألفات الثالثية لتعبر عن

 طابع كل واحد منيم.
 . كما تعبر الكممات عن أنواع التألفات الثالثية المختمفة 

 الجمسة الثانية :
 الهدف من الجمسة:

 ـ التعرف عمى مقدرة تكوين التألف غنائيا.1
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عمى الميارات الالزمة لغناء التألف من أى نغمة بكل صاعد وىابط ـ التعرف 2
. 

  نتائج البحث:
أمكن التوصل إلى أن البرنامج المقترح كان لو أثر إيجابى فى تحقيق األىداف ، وبذلك 
من خالل التجربة األستطالعية ، أمكن التوصل إلى التغمب عمى صعوبات إمالء 
أنواع التألفات الثالثية من خالل معرفة الميارات الموجودة بو مع عمل التدريبات 

 الالزمة ليا. 
 التوصيات:

 باحثة بـ :توصى ال
ـ تدريب طالب الفرقة الثانية بكمية التربية النوعية عمى ىذة األغنية فى مادة تدريب 

 السمع  واألستفادة منيا فى إمالء التألفات الثالثية .
ـ ابتكار أغانى تعميمية أخرى عمى منوال تمك األغنية  إلثراء وتنمية مادة تدريب السمع 

. 
جال الموسيقي التعميمي واإليقاع الحركي بأفكار جديدة ـ إثراء مكتبة الصولفيج والرت

 تعمل عمى تنمية الطالب في المناىج الدراسية المختمفة.
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  مراجع البحث:
 أواًل : المراجع والبحوث العربية :

، مركز التنمية والمعمومات ، القاىرة  " لغة الموسيقى "(أمال مختار صادق : 1
 م.1988،

:أثر تدريس الصولفيج بطريقة معينة فى استيعاب مادتى اليارمونى  (أميرة فرج2
والتحميل بطريقة أكثر موسيقية. رسالة ماجيستير كمية التربية الموسيقية جامعة حموان 

 م .1973،القاىره،
الشامل فى الصولفيج نيج دالكروز" ( أميمة أمين فهمى ،عائشة سعيد سميم :"3

  م.2005عربى ،الطبعة األولى ، دار الفكر ال
:رسالة ماجيستير غير منشورة ،كمية التربية الموسيقية ، جامعة دليمة رفيق ديمترى (4

 م.1992حموان، القاىرة ، 
، رسالة ماجيستير ،كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان، ( سحر عمى محمد شريف5

 م.1998القاىرة ،
غنائى ينمى األبتكارية الموسيقية :تصميم برنامج صولفائى سعاد عبد العزيز نجمة( 6

،بحث منشور،مجمة دراسات وبحوث، كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان 
 م.1984،القاىرة،

:تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربية ،الجزء األول،القاىرة  ( سعاد عمى حسنين7
 م.1991مكتبة النيضة المصرية ،عام 

ماجستير، كمية التربية الموسيقية، جامعة رسالة ( سعيد محمد السعيد برغوث، 8
 م.2006حموان، 

 م .1975بحوث نفسية وتربوية ، القاىرة ، عالم الكتب ، عام  ( سيد خير اهلل:9
،بحث منشور المؤتمر العممى األول لمبيئة الجزء  (فاطمة محمود الجرشة10

الموسيقية ،جامعة  الثالث،بحوث خاصة بقسم الدراسات الموسيقية التربوية ،كمية التربية
 م2001حموان،القاىرة، 
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، رسالة دكتوراه، كمية التربية الموسيقية، جامعة (محمد عبد الغفار أحمد زناتي11
 م.2002حموان، 

 
:"طريقة مقترحة لتحسين اإلمالء الموسيقى لطالب مركز محمد محمود عارف(12

ة الموسيقية،جامعة اإليقاع )مرحمة الشباب( من خالل الشرائط المسجمة كمية التربي
 حموان،القاىرة.

،رسالة ماجيستير غير منشورة،"كمية التربية الموسيقية، جامعة  ( منال محمد عمى13
 م.1994حموان ،القاىرة،

:" برنامج مقترح لتسييل الغناء الصولفائى  ( هانيل نبيل محمد عبد المقصود14
واإلمالء الموسيقى فى السمم الخماسى والسداسى والمقامات الكنسيقة" رسالة ماجيستير 

 م،.1997غير منششورة ، كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان ، القاىرة 
حنى فى : "برنامج موسيقى مقترح لتحسين اإلمالء الم ( وسام السيد توفيق السيد15

غير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة المقامات الجريجورية "رسالة ماجستير 
 م .2005حموان ، القاىرة 

(والء يسرى الطاهر إبراهيم، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة 16
 .م2009القاهرة، 

 ثانيا :المراجع األجنبية :
Consonance        Dissonance 1)sadiestanly"croves dictionary of 

music and musicians"vol17.london.1980                                
                            

2)Michael KenndyThe concise oxford Dicitionary.of 
Music,4thEdit.New york London.Toranto.1986.p299                 

                                           
 


