
 

 1091 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجمة 
 

 DOI: 610.21608/jedu.2022.143541.168 معرف البحث الرقمي

 2023يناير ـ  44العدد التاسع المجمد 
 الترقيم الدولي

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

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

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

 العربية مصرجميورية  ـ جامعة المنيا ـكمية التربية النوعية العنوان: 

 
 

 

" االستفاده من برمجيو تعميمية)أرتيكيوليت أستورى الين( 
 فى تنمية ميارة أداء الحميات لدارسي آلة البيانو"

 إيمان حسن محمد الزاوى
 قسم التربية الموسيقية-بيانو مدرس

 جامعة أسوانكمية التربية النوعية 
emanzawy71@gmail.com 



 

 1092 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1093 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ممخص البحث

" االستفاده من برمجيو تعميمية )أرتيكيوليت أستورى الين( فى تنمية 
 البيانو "ميارة أداء الحميات لدارسي آلة 

آلة البيانو من اآلالت الموسيقية المميئة بالعديد من الميارات والتقنيات العزفية 
استخدام احدى ،لحميات ، يتطمب أداء الحميات التدريب عمييا عدة مرات كاالمختمفو 

البرمجيات التعميمية تتيح لمطالب التعمم بطريقة شيقو عن طريق إعداد اسطوانات 
مشكمة ، يسهل على الطالب التعلم دون عناءتيكيوليت أستورى الين تعميمية لبرنامج أر 

صعوبو تواجد الطالب بالكميات والمعاىد ،استخدام إحدى البرمجيات التعميمية البحث 
لكى تدوينيا وتفسيرىا واألستماع إلييا و  وشرحيا يتيح لمدارس رؤية الحمية سوف

البرمجيات  احدى األستفادة منالبحث أىدافصحيحة، يستطيع أدائيا بطريقة
فى رفع كفاءة الطالب ألداء الحميات، األستفادة  Articulate Storylineالتعميمية

من البرمجيات التعميمية فى تسييل أداء الميارات العزفية، معالجة مشكمة صعوبو 
فى االستفادة  أىمية البحث،فيروس كرونا بسبب اجد الطالب فى الكميات الموسيقيةتو 

 ،ن أداء الطالب لمحمياتفى تحسي )أرتيكيوليت استورى الين( ةمن برمجية تعميمي
ما البرمجيو التعميمية  التساؤل األول:ردًا عمى تساؤالت البحث  نتائج البحثوجاءت 

 التى تناسب دارسي البيانو ألداء الحميات.

عد  .اد برنامج أرتيكيوليت ستورى الينوقد أجابت عميو الباحثة إختيار وا 

ما األستفادة من ىذه البرمجية فى رفع كفاءة األداء لدارسي آلة  التساؤل الثانى:
 البيانو.

إلى رفع ذلك محميات وتفسيرىا،أدى لوقد اجابت الباحثو عميو بإعداد اسطوانو لمطالب 
الوصفى التحميمى ، شبو التجريبى، وينقسم  المنيج كفاءة الطالب إلداء الحميات،

 البحث إلى:

 الدراسات السابقو ، االطار النظرى. الجزء األول :
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 االطار التطبيقى. الجزء الثانى :

  .أسفرت النتائج إلى رفع كفاءة الطالب الدارسين ألداء الحميات

 الكممات الرئيسة:
ارتيكيوليت استورى  -3الحميات ،  -2برمجية تعميمية ،  -1

 ميارة -4،الين
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Benefiting from an educational software (Arteculite Storyline) 

in developing the skill of performing ornaments for students 

of the piano instrument 

 

Abstract 

The piano is one of the musical instruments filled with many different 

playing skills and techniques such as ornaments. Performing the ornaments 

requires training on it several times. Using an educational software allows the 

student to learn in an interesting way by preparing educational cylinders for 

the Arteculite Astoria Line program that makes it easier for the student to 

learn without trouble. The problem of research is difficulty The presence of 

students in colleges and institutes, using one of the educational software will 

allow the student to see the ornament, explain it, write it down, interpret it 

and listen to it so that he can perform it in a correct way, Objectives of the 

research To benefit from one of the educational software Articulate Storyline 

in raising the efficiency of students to perform ornaments, to benefit from 

educational software in facilitating the performance of playing skills, to 

address the problem of the difficulty of students’ presence in music colleges 

due to the Corona virus, the importance of research in benefiting from an 

educational software (Articulate Storyline) in improving performance 

Students for ornaments, and the results of the research came in response to 

the research questions. The first question: What educational software is 

suitable for piano students to perform ornaments. The researcher answered 

him by choosing and preparing the Arteculite Story Line program. 

The second question: What is the benefit of this software in raising the 

performance efficiency of the piano learners? 

The researcher answered it by preparing a cylinder for students for ornaments 

and their interpretation. This led to raising the efficiency of students to 

perform ornaments, the descriptive analytical approach, quasi-experimental, 

and the research is divided into: 

Part one: previous studies, theoretical framework. 

Part two: the practical framework. 

The results resulted in raising the efficiency of students studying to perform 

ornaments. 

Keywords: 

1- Educational software, 2- Ornaments, 3- Articulate Storyline, 4- Skill 
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" االستفاده من برمجيو تعميمية )أرتيكيوليت أستورى الين( فى تنمية ميارة أداء 
 الحميات لدارسي آلة البيانو"

 مقدمة البحث:
آلة البيانو من اآلالت الموسيقية المميئة بالعديد من الميارات والتقنيات     

العزفية المختمفو مثل الحميات والتموين الصوتى الذى يرسم لوحو فنيو جميمو تضفى 
عمى المحن العديد من الجمال واألبداع الصوتى، وقد تطورت تمك التقنيات بشكل 

اعر وأحاسيس المؤلفين فى كل عصر وأيضًا ممحوظ عبر العصور المختمفو لتنقل مش
ما يميز ىذا العصر، ومن أبرز تمك التقنيات الحميات التى يتطمب أدائيا التدريب 
عمييا عدة مرات لكى يستطيع الطالب آدائيا بطريقة صحيحة دون الخمل بزمن 

وقد اتيح  المؤلفة الموسيقية واأللتزام بترقيم األصابع المدون فى المؤلفو لسيولو األداء،
لمباحثو حضور احدى الدورات التدريبية بجامعة أسوان تتحدث عن نوع من أنواع 
البرمجيات التعميمية التى تتيح لمطالب التعمم بطريقة شيقو دون األضطرار إلى 
التواجد فى الكمية عن طريق إعداد اسطوانات تعميمية لبرنامج أرتيكيوليت أستورى 

فى ظل الظروف التى يمر بيا العالم من انتشار و  Articulate Storylineالين 
تواجد بصفو مستمره فى الكميات الفيروس كورونا المستجد اصبح ىناك صعوبو فى 
 أتقانياتطمب يالحميات الموسيقية و والمعاىد المتخصصو بفترات طويمو لمتدريب 

ام األستاذ والتدريب عدة مرات متتالية أم األداءمتفسير وكيفية لستاذه االمع  التواجد
حتى تمام اتقانيا، ولجأ األساتذه إلى التواصل مع الطالب عن طريق التعميم عن بعد 
بوسائل األتصال والبرامج المختمفو مثل برنامج زوم وتمك البرامج غير فعالو فى 
التدريب عمى آلة البيانو، وقد وجدت الباحثو فى برنامج األرتيكيوليت ستورى الين 

وصيل المعمومو بطريقو شيقو واستفادة الطالب من تمك البرمجيو، فعاليتو فى أجادة ت
التى  (1)وقد ُاستخدمت البرمجيات التعميمية فى عدة مجاالت مختمفو مثل"شجن رعد"

تحصيل الطمبو استفادة من برمجيو تعميمية محوسبو فى تطبيقات الحاسبو وأثره فى 

                                                
المؤسسو العربية لمتربية والعموم  "أثر تطبيق برمجيو تعميمية محوسبو فى تحصيل طمبة)مادة الحاسوب(، رعد:شجن (  1

 م.2019كمية التربية األساسية، المجمو العربية لمتربية النوعية -واآلداب، قسم العموم



 

 1097 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الذى صمم برمجية تعميمية تفاعمية لتنمية  (1)لممحتوى التعميمى، وأيضًا "عبداهلل خمف"
ميارات التصميم التعميمى والتحصيل، فإن استخدام إحدى البرمجيات التعميمية التى 
تتيح لمطالب رؤية التقنية العزفية وتفسيرىا وسماعيا وتكرار شرحيا عدة مرات وكأنو 

يا وتؤىمو متواجد بجوار استاذه يجعل الطالب يتشبع بطريقة األداء واألحساس ب
الذى يتيح  "Articulate Storylineبأدائيا بمفرده بطريقة صحيحة مثل برنامج "

لمدارس رؤية الحمية وشرحيا بطريقة شيقة واألستماع إلييا وأيضًا تفسيرىا دون عناء، 
لذا لجأت الباحثة لتمك البرمجية التعميمية لكى تنمى ميارة الحميات المختاره لدى 

 الطالب المتخصص.
 كمة البحث:مش

نظرًا لمظروف التى تمر بيا البالد أصبح ىناك صعوبو فى تواجد الطالب 
لفترات طويمة بالكميات والمعاىد المتخصصو مما يحول دون التدريب المكثف والتواجد 
مع األساتذه المتخصصين بكثره لكى ينيموا من عمميم، والحميات الموسيقية بيتطمب 

ييا مرارا وتكرارا واألستماع إلييا ومعرفة تفسيرىا وترقيم أدائيا الصحيح إلى التدريب عم
أصابعيا الذى ال يتوفر فى كثير من األعمال الموسيقية، لذا رأت الباحثة أنو عن 

 "Articulate Storylineطريق استخدام إحدى البرمجيات التعميمية مثل برنامج "
تدوينيا وتفسيرىا  سوف يتيح لمدارس رؤية الحمية وشرحيا بطريقة شيقة وطريقة

 واألستماع إلييا لكى يستطيع أدائيا بطريقة صحيحة دون عناء.
 تساؤالت البحث:

 ما البرمجيو التعميمية التى تناسب دارسي البيانو ألداء الحميات. (1
 ما األستفادة من ىذه البرمجية فى رفع كفاءة األداء لدارسي آلة البيانو. (2

 أىداف البحث:
فى رفع كفاءة  Articulate Storylineمجيات التعميميةاألستفادة من احدى البر  (1

 الطالب المتخصصين ألداء الحميات عينة البحث.

                                                
التعميمى لدى الطالب المعممين فى جامعة "فاعمية تصميم برمجية تعميمية فى تنمية ميارات التصميم ( عبداهلل خمف:  1

 م.2018كمية التربية باألسماعيمية -جامعة قناة السويس –مجمة كمية التربية باألسماعيمية الباحو"،
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األستفادة من البرمجيات التعميمية فى تسييل أداء الميارات العزفية لمطالب  (2
 المتخصصين.

معالجة مشكمة صعوبو تواجد الطالب فى الكميات الموسيقية المتخصصو بسبب  (3
 المستجد.فيروس كرونا 

 أىمية البحث:
فى  Articulate Storylineتكمن األىمية في االستفادة من برمجية تعميمية  

تحسين أداء الطالب المتخصصين لمحميات الموسيقية ومعالجة مشكمة صعوبو تواجدىم 
 لفترات طويمة بالكميات المتخصصو.

 فروض البحث:
متوسط درجات األختبار يوجد فرق دال إحصائيًا بين  تفترض الباحثة أن:

 القبمى/البعدى فى األختبار الميارى لصالح التطبيق البعدى.
سوف  Articulate Storyline من خالل استخدام أحدى البرمجيات التعميمية -

يسيل توضيح وتفسير الحميات الموسيقية عينة البحث حتى يتمكن الدارسين 
واجدىم فى الكميات المتخصصو المتخصصين أدائيا بطريقة صحيحة دون األضطرار لت

 نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
 حدود البحث:

 : كمية التربية النوعية جامعة أسوان.الحدود المكانية -
 م.2021م/2020: العام الدراسى الحدود الزمنية -
 : بعض الحميات الموسيقية.الحدود الفنية -

 منيج البحث:
 المنيج الوصفى التحميمى والمنيج شبو التجريبي.يتبع ىذا البحث منيجان وىما 

المنيج الوصفى التحميمى: وىو" يقوم عمى تحميل ظاىره موضوع البحث، والتًعرف  -
، ويقصد بو ىنا وصف الحميات (1)عمى بنيتيا األساسية وبيان العالقة بين مكوناتيا"

 الموسيقية المختاره وطريقة آدائيا.
                                                

1 
)
، النفسية والتربوية واإلجتماعية" العلوممناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائى فى " آمال صادق، فؤاد أبو حطب: 

 . 102م ، ص1991ة، عام مكتبة األنجلو المصري
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بأنو دراسة العالقة بين متغيرين كما  المنيج شبو التجريبي : المنيج شبو التجريبي -
ىما موجودان في أرض الواقع دون أن يقوم الباحث بالتحكم فييما، ويتم المجوء إلى ىذا 
المنيج عندما يكون ىناك صعوبات في استخدام المنيج التجريبي ألسباب دينية أو 

 اجتماعية أو لعدم تعريض اإلنسان لمخطر أو لمميانة.
ويعّرف المنيج شبو التجريبي بأنو المنيج الذي يقوم بشكل رئيسي عمى دراسة 
الظواىر اإلنسانية كما ىي في الطبيعية دون أن يقوم اإلنسان بالتدخل فييا، أو يعرف 
بأنو دراية العالقة بين متغيرين عمى ما ىما عميو في الواقع دون أن يتم التحكم في 

 المتغيرات.
ث عاجزا عن استخدام المنيج التجريبي فإنو يقوم بتصميم النماذج وعندما يكون الباح

الشبو التجريبية والتي من خالليا سوف يقوم بدراسة الظاىرة التي يرغب في معرفة 
 .(1)نتائجيا ودون أن يترك أي أثر ضار عمى عينة الدراسة

 Articulateمتغيرات البحث: متغير مستقل أحدى البرمجيات التعميمية برنامج  -

Storyline. 

وىو تنمية ميارة أداء بعض الحميات الموسيقية لدى دارسى آلة   متغير تابع: -
 البيانو.

 عينة البحث: 
( طالب من الفرقة الثالثة قسم التربية الموسيقية بكمية 20عينو بشريو: تتكون من ) -

 جامعة أسوان. –التربية النوعية 
 Tr (),: Acciaccatura الموسيقية وىىعينة فنيو: مقصوده من بعض الحميات  -

()  Murdant(),() حمية الجروبيتو ، Trun() ().         
 أدوات البحث:

 .Artculate Storylineأحدى البرمجيات التعميمية برنامج  (1
 استمارة استبيان رأى األساتذة المتخصصين فى البرنامج. (2
 اختبار قبمى/بعدى ميارى لمطالب . (3

                                                
1 

 )
"، األسكندرية، المكتب الجامعى الخطوات المنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعية –البحث العلمى " محمد شفيق:

.801م، ص8991الحديث 
 

 
 )

 (.1ملحق رقم )
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 البحثمصطمحات 
 (:Articulate Storylineبرنامج األرتيكيوليت ) (1

"ىو أحد البرامج الميمو التى تساعد فى تأليف ونشر المقررات اإللكترونيو التفاعمية 
التى تتصف بالمينية العالية، باألضافو إلى العروض التقديميو المتطوره وكذلك 

مو فى تأليف ونشر الدروس ، وأيضًا " احدى البرامج اليا(1)األختبارات اإللكترونية"
االلكترونية والمحتوى االلكترونى التفاعمى فيو مناسب لممبتدئين والمحترفين فى 
تصميم وانتاج المقررات االلكترونية.يساعد البرنامج فى بناء المحتوى االلكترونى 
والمقررات االلكترونيو التفاعميو التى تتصف بالمينية العالية باألضافة إلى العروض 

تقديمية المتطوره وكذلك االختبارات االلكترونية، مخرجات البرنامج ال تحتاج أن ال
ألنو يتم تشغيمو  Articulate Storylineيكون لممتعمم أو الفئات المستيدفة برنامج 

 (2)وىى الصيغة المشيوره لمخرجات برنامج الفالش." Swfبشكل منفرد عمى شكل 
 Ornamentsالزخارف المحنية:  (2

"عبارة عن نغمات أضافية يدونيا المؤلف فى شكل نغمات صغيره أو رموز       
وعرفت أيضًا أنيا "عبارة عن نغمات (3)خاصة تزيد التأليف الموسيقى ثراءًا أو جمااًل."

تضفى عمى العمل الموسيقى مزيدًا من التنوع وتكسبو جمااًل ورشاقو فى األسموب، 
ت صغيره أو أشارات أو رموز خاصو توضع قبل والحميات إما تكتب عمى ىيئة نغما

تحسب مدتيا الزمنية من أزمنة األصوات الرئيسية أو تمييا أو فوقيا وعند كتابتيا ال 
 (4)المازوره بل تأخذ مدتيا من األصوات التى تسبقيا أو تمييا."

 Performance Styl أسموب األداء : (3
"ىي الصفة المميزة ألداء المؤلفة والنظام المتبع في المعالجة لمقالب والمحن كما 

                                                
" أثر تتابع أساليب التدريب فى تنمية مهارات إنتاج البرامج  يحي عبد الرازق محمد قطران، ماجد أحمد عسالن:(  1

( لدى طلبة قسم معلم الحاسوب بكلية الربية جامعة الحديدة"، Articulate Story Lineالتعليمية باستخدام برنامج )

 م.2018، يونيو 18بحث منشور، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية، العدد 
، النسخه االلكترونية ، لبناء المحتوى االلكترونى التفاعلى" Articulat Storylineتعليم برنامج  " زهير ناجى:(  2

 .12م، ص2015جامعة انديانا، الواليات المتحده 
الجزء الثانى، الطبعة السادسة، مطابع زمزم، القاهرة "تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربية"، سعاد على حسنين:(  3

 م.2004
 م.1992دار األوبرا المصريه، وزارة الثقافة، القاهرة  "القاموس الموسيقى"، أحمد بيومى:(  4
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 ( 1) تعتبر صفة من الصفات المميزة ألسموب التأليف عند المؤلفين الموسيقيين"
 Playing Skillالميارة العزفية :  (4

ودقة عالية وتحكم في تكوين المؤدي مكونًا تآزرا  محددة" أداء يتم في سرعة       
 (2).ذىنيًا عضميًا عصبيًا "

 وينقسم البحث إلى جزئين: -
 الدراسات السابقة. -الجزء األول: 

 ويشتمل عمى: االطار النظرى: -
 .Articulate Storylineالبرمجية التعميمية برنامج  -
 الميارات العزفيو. -
 الحميات الموسيقية. -

 االطار التطبيقى: ويشتمل عمى : -الجزء الثانى:
 إجراءات البحث: -

 منيج البحث ، عينة البحث ، أدوات البحث.
 ممخص البحث. -المراجع -التوصيات -ثم عرض النتائج

 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث: -الجزء األول:
 Articulat Storylineدراسات عن برنامج المحور األول : 

" فاعمية تدريس مادة التربية اإلسالمية باستخدام برنامج بعنوان:  دراسة األولىال
فى التحصيل واألحتفاظ بالتعمم لدى  Articulat Storyline أرتيكيوليت ستورى الين

 ()" طالبات الصف الحادى عشر بسمطنو عمان

تمك الدراسة إلى: الكشف عن فاعمية تدريس وحدة عقيدتنا فى كتاب التربية  ىدفت
عمى  Articulate Storylineاألسالمية لمصف الحادى عشر باستخدام برنامج 

تحصيل طالبات الصف الحادى عشر، وأيضًا استخدام البرنامج فى األحتفاظ بالتعمم 

                                                
1 Apel,Willi(1944).Harvard dictionary of Music “Revised edition 1972, Cambridge 
Mass Harvard University Press,U.K ,P105. 

وجيا الحديثه فى منظومة إعداد الطالب المعلم للتربية "برنامج مقترح لتفعيل دور التكنول آمال حسين خليل:(  2
 .183م،ص2006، بحث منشور، كلية التربية النوعية جامعة طنطا، الموسيقية"

 
)
م.2020، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، كلية التربية ،عمان ، دار المنظومه " زهره بنت سعيد بن محمد 
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: نتائج البحثتجريبى، وكانت شبو ال اتبع المنيجلدى طالبات الصف الحادى عشر، 
أن ىناك فرق دال باستخدام اختبار)ت( فى تحسن تحصيل الطالبات لوحدة عقيدتنا فى 

مع البحث الراىن فى استخدام برنامج  أتفقمادة التربية األسالمية باستخدام البرنامج، 
Articulate Storyline  ،فى المنيج والعينو  وأختمفوقياس فاعميتو فى التحصيل

  والماده العممية وىى تنمية ميارة الحميات الموسيقية.
 Articulate"فاعمية برنامج أرتيكوليت ستورى الين) :بعنوان الدراسة الثانية

Storyline لتصميم الدروس التفاعمية ألكساب طالب الفرقو الرابعة ميارة تطريز)
      ( )")خامو بيئيو( لمادة مشروع التخرج.غرزة األيتامين المنفذه عمى السمك المعدنى 

تمك الدراسة إلى: تحديد فاعمية وأثر استخدام برنامج ارتيكيوليت ستورى  ىدفت
( فى تنمية ميارات الطالب فى تطريز غرزة األيتامين Articulate Storylineالين)

الوصفى والمنيج شبو التجريبى، المنيج  اتبعالمنفذه عمى السمك المعدنى)خامو بيئيو(،
: وجود فرق جوىرى بين درجات األختبارين القبمى والبعدى فى كال نتائج البحثوكانت 

من األختبار التحصيمى والميارى، وىذا يعنى تحسن مستوى األداء البعدى لمطالب 
ىذا البحث  أتفقويرجع ذلك إلى فاعمية البرنامج فى تنمية معارف وميارات الطالب، 

فى تنمية ميارات  Articulate Storylineع البحث الراىن فى استخدام برنامج م
فى نوع الميارة وىى الحميات الموسيقية وايضًا عينة البحث  واختمفالطالب العممية، 

 والمنيج.
"أثر تتابع التدريب فى تنمية ميارات إنتاج البرامج التعميمية :الدراسة الثالثة بعنوان

لدى طمبة قسم معمم الحاسوب بكمية   Articulate Storylineباستخدام برنامج
 ()" التربية جامعة الحديده

تمك الدراسة إلى: الكشف عن أثر تتابع أساليب التدريب فى تنمية ميارات إنتاج  ىدفت
لدى طمبة قسم معمم  Articulate Storylineالبرامج التعميمية باستخدام برنامج 

المنيج  -الوصفىالمنيج الحاسوب بكمية التربية جامعة الحديده، اتبع 

                                                
 

)
، 35،كلية التربية النوعية جامعة المنيا،  المجلد السابع العددالبحوث فى التربية النوعية""مجلة   أسماء فؤاد زكى: 

 م.2021يوليو 
 

 )
 18العدد "مجلة األندلس للعلوم األنسانية واألجتماعية "،  يحي عبد الرزاق محمد قطران، ماجد أحمد على عسالن:

 م.2018يونيو  -المجلد الخامس أبريل
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التجريبى،وأظيرت نتائج البحث تفوق طمبة المجموعو التجريبية األولى التى تدربت وفقًا 
التطبيق العممى( عمى المجموعو الثانية فى -متابعة الفيديو-ألسموب)مشاىده النموذج

ىذا البحث مع البحث  أتفق ألختبار التحصيمى وبطاقة المالحظة،التطبيق البعدى ل
فى تنمية الميارات وأيضًا منيج  Articulate Storylineالراىن استخدام برنامج 

 البحث وأختمف فى العينة والميارات المختاره وىى الحميات الموسيقية.
 دراسات عن الحميات الموسيقية:المحور الثانى : 
" االستفاده من نظرية الذكاءات المتعدده فى شرح بعض  بعنوان:الدراسة األولى 

 ()الزخارف المحنية )الحميات( آللة األوبوا لمدارس المبتدئ "

تمك الدراسة إلى: التعرف عمى نظرية الذكاءات المتعدده )لجاردنر( وأنماطيا  ىدفت
المختمفو كأحد استراتيجيات التعمم الحديثة،توظيف)الذكاء المنطقى الرياضى(كأحد 
أنماط نظرية الذكاءات المتعدده فى فيم وأداء بعض الزخارف المحنية )الحميات( عمى 

نتائج الوصفى التحميمى، وكانت المنيج ع ألة األوبوا لمدارس المبتدئ، واتب
:توصل الباحث إلى إمكانية االستفاده من الذكاءات المتعدده وخاصة نمط البحث

)الذكاء المنطقى الرياضى( كأحد استراتيجيات التعمم الحديثة فى مجال التربية 
ة الموسيقية، وضع خمسة تمارين مقترحو فى فيم وأداء بعض الزخارف)الحميات( المحني

ىذا البحث مع البحث الراىن فى استخدام  أتفق عمى آلة األبوا لمدارس المبتدئ،
(الجروبتو، (،)( األتشاكاتورا،)(،)( الموردنت)(التريل،)الحميات )

 .  Articulate Storylineفى اآللة ومنيج البحث واستخدام برنامج  واختمف
 CHillyجونزانز"االستفاده من الحميات عند تشيممى الدراسة الثانية بعنوان: 

Gonzales لتحسين عزف الحميات لدى دارسى آلة البيانو"() 

تمك الدراسة إلى: ألقاء الضوء عمى المؤلف تشيممى جونزانز، التعرف عمى كيفية  ىدفت
أداء الميارات العزفية لمحميات من خالل مقطوعات البيانو المنفرد عند المؤلف، التعرف 

الوصفى  المنيجعمى أسموب أداء مقطوعات البيانو عند جونزانز، اتبع البحث 
رض نبذه عن حياتو بالتفصيل، تفسير األداء التقنى التالية:ع لمنتائجوتوصمت الباحثو 

                                                
 

)
كلية التربية الموسيقية، المجلد الخامس واألربعون، يوليو "مجلة علوم وفنون الموسيقى"،  ى حسن:هانى حسن عل 

 م.2021
 

)
 م.2018 2، العدد39كلية التربية الموسيقية، مجلد  مجلة علوم وفنون الموسيقى" ،"  سهام أحمد رحمه هللا: 
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لمحميات من خالل المقطوعات عينة البحث، استخدام حمية األتشكاتورا ، 
التريل،الجميسندو،األربيجيو،أضافت الحميات عمى اسموبو ألداء المقطوعات عينة البحث 

ى لمحميات البحث مع البحث الراىن فى تفسير األداء التقن اتفقرونق لكل مقطوعو، 
فى باقى عينة البحث والمنيج المتبع واستخدم البحث  اختمفوىى األتشكاتورا، التريل، و

 الراىن برمجيو تعميمية فى كيفية رفع أداء الطالب لمحميات الموسيقية عينة البحث.
آللة البيانو فى  Trill"دراسة "أسموب أداء حمية الزغرده الدراسة الثالثة بعنوان: 

 "()ختمفو.الطبعات الم
تمك الدراسة إلى: التعرف عمى حمية الزغرده بأنواعيا المختمفو وكيفية وأسموب  ىدفت

 المنيجأدائيا واألستفاده منيا فى تحسين مستوى األداء عمى آلة البيانو، اتبع البحث 
التالية:نشأة الحميات الموسيقية،  لمنتائجالوصفى)تحميل محتوى(، وتوصمت الباحثو 

البحث مع البحث  اتفق أسموب أداء حمية الزغرده وأنواعيا وكيفية التدريب عمييا،
 اختمفالراىن فى تفسير إحدى الحميات الموسيقية وىى حمية الزغرده وكيفية أدائيا، و

يات فى المنيج والبحث الحالى بيتناول خمس حميات وتفسيرىا عن طريق احدى البرمج
 . Articulate Storylineالتعميمية وىى برنامج 

 :التعميق العام عمى الدراسات السابقو 
فى  Articulate Storylineناقشت األبحاث السابقة مدى فاعمية استخدام برنامج 

تدريس أنماط مختمفو من التعميم كتدريس كتاب عقيدتنا لمتربية األسالميو لطالبات 
عميتو وأيضًا فى إتقان ميارة تطريز غرزة األيتامين الصف الحادى عشر وأثبت فا

المنفذه عمى السمك المعدنى، وفى تنمية ميارات إنتاج البرامج التعميمية لدى طمبة قسم 
الحاسوب جامعة الحديده، واستفادة الباحثة من استخدام إحدى نظريات التعمم فى أداء 

التقنى لمحميات المختمفو من خالل  الحميات الموسيقية عمى آلة األوبوا، وتفسير األداء
مقطوعات البيانو عند شيممى جونز ومدى أىمية تمك الدراسات فى تقوية وتدعيم البحث 

فى تدريس الحميات  Articulate Storylineالحالى القائم عمى استخدام برنامج 
 الموسيقية المختمفو 

                                                
 

)
 م.2001إبريل  –المجلد السادس  –ية الموسيقية كلية الترب -: مجلة علوم وفنون الموسيقىنجوى أبو النصر 
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زانز، التعرف عمى كيفية تمك الدراسة إلى: ألقاء الضوء عمى المؤلف تشيممى جون ىدفت
أداء الميارات العزفية لمحميات من خالل مقطوعات البيانو المنفرد عند المؤلف، التعرف 

الوصفى  المنيجعمى أسموب أداء مقطوعات البيانو عند جونزانز، اتبع البحث 
التالية:عرض نبذه عن حياتو بالتفصيل، تفسير األداء التقنى  لمنتائجوتوصمت الباحثو 

يات من خالل المقطوعات عينة البحث، استخدام حمية األتشكاتورا ، لمحم
التريل،الجميسندو،األربيجيو،أضافت الحميات عمى اسموبو ألداء المقطوعات عينة البحث 

البحث مع البحث الراىن فى تفسير األداء التقنى لمحميات  اتفقرونق لكل مقطوعو، 
ينة البحث والمنيج المتبع واستخدم البحث فى باقى ع اختمفوىى األتشكاتورا، التريل، و

 الراىن برمجيو تعميمية فى كيفية رفع أداء الطالب لمحميات الموسيقية عينة البحث.

آللة البيانو فى  Trill "دراسة "أسموب أداء حمية الزغردهالدراسة الثالثة بعنوان: 
 "()الطبعات المختمفو.

تمك الدراسة إلى: التعرف عمى حمية الزغرده بأنواعيا المختمفو وكيفية وأسموب  ىدفت
 المنيجأدائيا واألستفاده منيا فى تحسين مستوى األداء عمى آلة البيانو، اتبع البحث 

التالية:نشأة الحميات الموسيقية،  لمنتائجالوصفى)تحميل محتوى(، وتوصمت الباحثو 
البحث مع البحث  اتفق نواعيا وكيفية التدريب عمييا،أسموب أداء حمية الزغرده وأ

 اختمفالراىن فى تفسير إحدى الحميات الموسيقية وىى حمية الزغرده وكيفية أدائيا، و
فى المنيج والبحث الحالى بيتناول خمس حميات وتفسيرىا عن طريق احدى البرمجيات 

  .Articulate Storylineالتعميمية وىى برنامج 

  العام عمى الدراسات السابقو:التعميق 

فى  Articulate Storylineناقشت األبحاث السابقة مدى فاعمية استخدام برنامج 
تدريس أنماط مختمفو من التعميم كتدريس كتاب عقيدتنا لمتربية األسالميو لطالبات 
الصف الحادى عشر وأثبت فاعميتو وأيضًا فى إتقان ميارة تطريز غرزة األيتامين 

عمى السمك المعدنى، وفى تنمية ميارات إنتاج البرامج التعميمية لدى طمبة قسم  المنفذه
                                                

 
)
 م.2001إبريل  –المجلد السادس  –كلية التربية الموسيقية  -: مجلة علوم وفنون الموسيقىنجوى أبو النصر 
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الحاسوب جامعة الحديده، واستفادة الباحثة من استخدام إحدى نظريات التعمم فى أداء 
الحميات الموسيقية عمى آلة األوبوا، وتفسير األداء التقنى لمحميات المختمفو من خالل 

مى جونز ومدى أىمية تمك الدراسات فى تقوية وتدعيم البحث مقطوعات البيانو عند شيم
فى تدريس الحميات  Articulate Storylineالحالى القائم عمى استخدام برنامج 

 الموسيقية المختمفو 

عن طريق تفسيرىا وشرحيا واألستماع إلييا دون األضطرار إلى تواجد الطالب فى 
 فيروس كورونا المستجد. الكميات الموسيقية المختمفو نتيجة انتشار

 االطار النظرى ويشتمل عمى: -
أسيمت التكنولوجيا الحديثة فى عممية التعميم والتعمم وعززت العالقات اإليجابية      

بين المادة العممية والطالب، وأيضًا تساعد الطالب عمى الفيم واألنتباه وتزيد من 
نوع اساليب التعميم لمواجية األىتمام والدافعية نحو موضوع الدرس، وتعمل عمى ت

 الفروق الفردية بين الطالب ورفع مستوى التحصيل.
 البرمجيات التعميميو:

" ُتعًرف البرمجيو عمى أنيا: تمك المواد التعميمية التى يتم اعدادىا وبرمجتيا بواسطة 
الحاسوب من أجل تعمميا، وتعتمد عممية اعدادىا عمى نظرية "سكنر" المبنية عمى مبدأ 
األستجابو والتعزيز، حيث تركز ىذه النظريو عمى أىمية األستجابو المستحبو من 

 (1)المتعمم بتعزيز إيجابى من قبل المعمم والحاسوب."
( بأنيا تمك الدروس أو الرزم أو الحقائب أو األنشطو التى جرى 2007" ويعرفيا عبود)

تعممى موصوف تنظيميا و حوسبتيا لتحقيق اىداف محدده فى موقف تعميمى 
 (2)ولجميور محدد من المتعممين."

 أنواع البرمجيات التعميمية:
يوجد العديد من البرمجيات التعميمية المتنوعو التى تخدم الجانب الذى يناسب      

 المحتوى التعميمى والمرحمو العمريو وأيضًا يناسب المعمم، ومن أنواع تمك البرمجيات:

                                                
1 

)
م، ص 2005، عَمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 3ط " تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية" محمد محمود الحيله: 

451. 
2 

 )
 .196م، ص 2007عَمان: دار وائل للنشر والتوزيع،  " الحاسوب فى التعليم"، حارث محمود عبود:
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 برمجيات التدريب والممارسو. -1

 ()برمجية التعميم الخصوصى. -2

 برمجية المحاكاه. -3

 برمجية األلعاب التعميميو. -4

 برمجية حل المشكالت. -5

 برمجية المناقشو والحوار)الذكاء األصطناعى(. -6

 (1)األستقصاء. -

  المعايير الخاصة والعامو الواجب توافرىا فى البرمجيو ما يمى:

البرمجيو لمستوى مناسبة محتوى  – اليدف منيا. -
 المتعمم.

 التفاعل من قبل المتعمم. – تعمم الميارات القبميو.             -

 جذب انتباه المتعمم. - تحكم المتعمم البرمجيو. -

 البعد عن الرتابو المممو. - األمثمو وتنوعيا وكفايتيا. -

 التغذيو الراجعو. - كفاية التدريبات وتنوعيا.  -

 (2)وجود األختبارات المناسبو. - المساعده المناسبو.توافر  -

                                                
 

)
 من ضمن تطبيقات برمجية التعليم الخصوصى. Articulate storylineيندرج برنامج  

1 
 )

 joodamar" ، مشرفه تربويه ، باحثه فى المناهج وطرق التدريس.إنجاز باحثمقال " فوزيه الشهرى:
80@gmail.com 

2 
 )

" فاعلية تدريس مادة التربية اإلسالمية باستخدام برنامج أرتيكيوليت ستورى الين  زهره بنت سعيد بن محمد:
Articulat Storyline "مرجع سبق فى التحصيل واألحتفاظ بالتعلم لدى طالبات الصف الحادى عشر بسلطنه عمان ،

 .50ذكره، ص
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  الجيده الخصائص العامو لمبرمجية التعميمية

 خصائص البرنامج: -

يمتاز البرنامج بالعديد من الخصائص التى تميزه عن بقية أدوات تأليف ونشر المقررات 
 اإللكترونيو، من ىذه المميزات :

 واجية المستخدم.سيولة استخدام  - سيولة التأليف. -

قوالب جاىزه كثيره يمكن استخداميا  -
 فى بناء األختبارات اإللكترونيو.

توفر الشخصيات المتنوعو المدمجو  -
فى البرنامج حيث يمكن األستفاده منيا 

 فى شرح المقرر اإللكترونى.

القدره عمى استيراد المحتوى من  -
 المشاريع والتطبيقات األخرى.

 Screenمن الشاشوألتقاط الصور  -
shot. 

سيولة التفاعل عبر استخدام  -
المشغالت، المتغيرات،الشريط 

 الزمنى،وطبقات الشرائح.

مرونو تصميم األختبارات  -
 اإللكترونيو.

توفر خيارات متنوعو ألختيار نمط  -
 اسئمة األختبارات اإللكترونيو.

تسجيل لقطات فيديو مباشره دون  -
 وبرامج إضافيو،الحاجو إلى أدوات 

يدعم المغات المكتوبو من اليمين إلى  -
 اليسار كالمغة العربية.

 مشاركة القوالب التفاعميو. -

سيولة أضافة خاصية السحب  -
 واألفالت التفاعميو.

 استيراد ممفات العروض التقديمية. -

  (1)إمكانية نشر المقرر بصيغ متعدده. -
 

                                                
1 

)
 Articulate Storylineر تصميم محتوى تعليمى إلكترونى تفاعلى باستخدام برنامج "أث دعاء إبراهيم العواسا: 

،رسالة ماجستير منشوره،كلية  على تنمية مهارات القراءه لدى طلبة رياض األطفال فى مدارس لواء المزار الجنوبى"

 . 33م، ص2016عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤته، األردن 



 

 1109 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :Articulate Storylineالبرمجية التعميمية برنامج  -
من البرامج التى تعتمد خاصية التفاعميو Articulate Storyline "يعد برنامج 

إلى معنى الوضوح وىو األسم  Articulateوالتسمسل الزمنى لمحدث، وتشير كممة 
الذى تشتير بو الشركو المنتجو لمبرنامج التى أفردت موقعًا خاصًا بيا، فى حين تشير 

 (1)إلى القصو أو الحدث المتعمق بالموضوع الُمصمم." Storylineكممة 

"ىو أحد البرامج الميمو التى  Articulate Storylineويعرف برنامج االرتيكوليت 
تساعد فى تأليف ونشر المقررات اإللكترونيو التفاعميو التى تتصف بالمينيو العاليو، 

 (2)األختبارات اإللكترونيو" المتطوره وكذلك باألضافو إلى العروض التقديميو

 وُيعرفو )زىير ناجى خميف( بأنو: 

" احدى البرامج اليامو فى تأليف ونشر الدروس األلكترونيو والمحتوى األلكترونى 
التفاعمى فيو مناسب لممبتدئين والمحترفين فى تصميم وانتاج المقررات األلكترونيو. 

والمقررات األلكترونيو التفاعميو التى يساعد البرنامج فى بناء المحتوى األلكترونى 
تتصف بالمينية العاليو باألضافو إلى العروض التقديميو المتطوره وكذلك األختبارات 

 (3)األلكترونيو".

من البرامج المتميزه التى تساعد المصمم فى  Articulate Storyline"ُيعد برنامج 
واختبارات   Power Pointتصميم عروض تقديمية متكاممو، بحيث يحوى شرائح 

تفاعمية وعروضًا مصوره، وأخرى تفاعميو والتحكم فى كيفية عرض البرنامج، بحيث 
يقدم صور العديد من النشر لمعرض التقديمى ونشره كصفحة أنترنت، أو النشر ألحد 

والتعامل معو كما نتعامل مع برامج معالجة النصوص  Word& Microsoftبرامج 

                                                
1 

)
" فاعلية تدريس مادة التربية اإلسالمية باستخدام برنامج أرتيكيوليت ستورى الين  مد:زهره بنت سعيد بن مح 

Articulat Storyline مرجع سبق فى التحصيل واألحتفاظ بالتعلم لدى طالبات الصف الحادى عشر بسلطنه عمان ،"

 .55ذكره، ص
2 

)
التدريب فى تنمية مهارات إنتاج البرامج أثر تتابع أساليب يحي عبد الرازق محمد قطران، ماجد أحمد عسالن: 

مرجع لدى طلبه قسم معلم الحاسوب بكلية التربيه جامعة الحديده، Articulate Storylineالتعليميه باستخدام برنامج
 سبق ذكره.

3 
)
، مرجع سبق ذكره، لبناء المحتوى االلكترونى التفاعلى" Articulat Storyline" تعليم برنامج  زهير ناجى: 

 .12ص
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رق وىذا يعطى قوه لمبرنامج وىو برنامج من أفضل المختمطو وطباعتو عمى و 
 (1)البرماجيات فى بناء المحتوى وتطويره."

( أنو يجب حتى ننتج محتوى تفاعمى متكامل أن يتكون من 2015ويذكر زىير خميف)
محاور تساعد فى تحقيق األىداف المنشوده، وعند تصميم محتوى ألكترونى تفاعمى 

يجب أن يحتوى عمى ىذه العناصر وفق  Articulate Storylineوفق برنامج 
 (2)(."1شكل)

 
 

 Articulate(تحميل مكونات المحتوى األلكترونى الُمصمم بواسطة برنامج1شكل)

Storyline)زىير خميف( 
 

وايضًا أن أى محتوى عند تصميمو يجب أن يكون لو خارطة مفاىيم من حيث أنو 
ثارة الفضول واألندفاع نحو التعمم مناسب لمفئو المستيدفو وتعزيزه لمتفكير  واألبداع، وا 

  (:2وىذا ما يوضحو شكل)
 

                                                
1 

)
 المرجع السابق. دعاء إبراهيم العواسا: 

2 
 )

 .12، المرجع السابق، صلبناء المحتوى االلكترونى التفاعلى" Articulat Storyline" تعليم برنامج  زهير ناجى:



 

 1111 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 ( يوضح الخارطة المفاىيميو لممحتوى األلكترونى الُمصمم2شكل رقم)

 الميارات العزفيو: -
ؤدى عمى آلة البيانو لتنميو األداء الجيد ومن تمك تتنوع الميارات العزفية التى تُ 

 الميارات: 
 ".Legato""، والميجاتوStaccato"األستاكاتوكيفية أداء  
واألقواس الطويمة التى  "Slur"أداء األقواس المحنية المختمفو كالقوس الصغير 

 تحتاج إلى تواصل خالل األداء دون التوقف.
، التدرج من "Forty"األداء القوى  "،Pianoالتموين الصوتى: األداء الخافت " 

 الخفوت إلى القوه والعكس.
 ". Accent"لقوى الضغط ا 
 المقابالت اإليقاعية والتقسيمات المختمفو. 
 الحميات الموسيقية المختمفو وكيفية أدائيا. 

 
 
 الحميات الموسيقية: -
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ظيرت الحميات فى بدايتيا كإرتجاالت لممؤدى إلحياء المحن األساسى المكتوب "     
واستخدمت بكثره فى عصر والتنويع فى األداء خاصة عند اإلعاده، تطورت الحميات 

الباروك ويرجع ذلك لطبيعة آالت لوحات المفاتيح فى ذلك الوقت إلعطاء النغمات 
،"ومع ظيور آلة البيانو (1)الطويمو" التموين الصوتى المطموب ومأل زمن النوتات

المعروفو حاليًا اصبحت ىذه اآلالت قادره تمامًا عمى تحقيق التموين الصوتى وبالتالى 
، وفى مختمف الحاالت تضفى الحميات عمى (2)اإلسراف فى استخدام الحميات"تراجع 

 (3)العمل الموسيقى مزيدًا من التنوع وتكسبو جمااًل ورشاقو فى األسموب."

 أنواع الحميات: -

ىناك العديد من الحميات الموسيقية المختمفو فى أشكاليا وطريقة أدائيا وتدوينيا،      
جع عمى أن ىناك أنواع عديده لمحميات منيا "وقد اشارت معظم المرا

،)األتشكاتورا( Appoggiatura)األبوجياتورا(
Acciaccatura)الموردنت(،Mordant)التريل(،Trill)الفيوديتورا(،Fioritura الجرو(،

و"كان المتبع قديمًا أن يؤدى العازف أو المغنى الحميات حسب  Gropetto".(4)بيتو(
لك واىتم المؤلفون بتدوين الحميات باشارات ورموز ذوقو،حتى تطور األمر بعد ذ

،أو نوتو صغيره ُمدونو قبل النغمات الرئيسية أو فوقيا، وال تحتسب قيمتيا (5)خاصو
الزمنية من المازوره بل من النغمات الرئيسيو التى تمييا أو تسبقيا، وتؤدى الحميات 

بأن تأخذ النغمو األساسيو بنعومو وبقوة ضغط أقل من النوتو األساسيو، مع األلتزام 
 (6)زمنيا كاماًل."

 وسوف تقوم الباحثو لمتطرق إلى بعض أنواع تمك الحميات بالشرح. 
 

                                                
 .120م، ص1971الجزء الثانى، دار المعارف، القاهره " محيط الفنون"، سمحه الخولى:(  1

2)  Sandor,Gyorgy: On Piano Playing,Motion sound And Expression, schirmer Book, 
1981,p.11. 
3)  sadie,Stanly: The new Grove Dictionary of Music and Musicians,2nd Edition,vol 
London,Macmilla, 2001,p.216. 

 .295: " القاموس الموسيقى"، مرجع سبق ذكره ص أحمد بيومى(  4
 .170، مرجع سبق ذكره ص 3، ط2تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربية"، ج" سعاد حسنين: (  5

6 )  Sandor,Gyorgy: p. 205.)المرجع السابق( 
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 الجزء الثاني: اإلطـــــــــار التطـــــــــــبيقي:
في ضوء ما تم عرضو في اإلطار النظري والدراسات السابقة سوف تقوم 

 الباحثة بعرض إجراءات البحث وفييا: 

 :الخطوات اإلجرائية 

 قامت الباحثة بمجموعة األجراءات األتية:

 األطالع عمى الدراسات واألبحاث السابقة المرتبطة بموضوع البحث. -

المحتوى عمى تعميم كيفية أداء الحميات  Articulate Storylineتصميم برنامج   -
 لمستخدمو فى ذلك.الموسيقية المختمفو وتفسيرىا واألستماع إلييا، وأيضًا األدوات ا

 إعداد البرنامج باتباع الخطوات التالية: -

 صياغة األىداف لمبرنامج. -1

 عرض البرنامج عمى مجموعة المحكمين.

 إعداد أختبار قبمى ميارى لقياس ميارة الطالب فى أداء الحميات الموسيقية. -3

 .إعداد استمارة استبيان ألخذ رأى األساتذه المتخصصين فى البرنامج -4

 عينة البحث: -

( طالب من الفرقة الثالثة قسم التربية الموسيقية جامعة أسوان 20قامت الباحثة باختيار)
( طالب لممجموعو الضابطة وقاموا بدراسة الحميات الموسيقية بالطريقة 10بواقع )

( طالب لممجموعو التجريبية وعرضت الباحثو عمييم ليتل بريميود ل باخ 10التقميديو،)
 تحتوى عمى حمية الموردنت باليد اليسرى كما يمى: (2رقم)
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 ( لتوضيح حمية الموردنت باليد اليسرى3شكل رقم)

 
لما تحتويو من حمية التريمو  Köchel Nr.279( 1وأيضًا صوناتا موتسارت رقم) 

 بنوعييا و حمية األتشكاتورا وحمية الجريبتو كما يمى: 

 
 االتشكاتورا( فى الصوناتا( لتوضيح الحميات )التريمو، 4شكل رقم)

قامت الباحثة بعقد اختبار ميارى لطالب المجموعتين بعرض المقطوعتين عمييما فى 
لتقييم أداء الطالب لمحميات فى المقطوعتين ووضع درجات  حضور لجنو ثالثية
(، ثم قامت الباحثو بتدريس الحميات بالطريقة التقميدية لطالب 50ليما)الدرجو الكميو 

المجموعو الضابطة وتدريسيا بالبرنامج لطالب المجموعو التجريبية بواقع جمستين فى 
دت الباحثة عدم أداء الحميات األسبوع األول لمصفحة األولى من الصوناتا وقد وج

بطريقة صحيحة عمى الرغم من وجود تفسير ليا أعمى النوتو لممجموعو الضابطة 
ويوجد تحسن فى المجموعو التجريبية بعد استخدام االسطوانو الخاصو بالبرنامج، فى 
                                                

  .اللجنه الثالثيه : أ.م.د/باسم زاهر بطرس ، أ.م.د/أيمن محمد حسن، د/إيمان حسن محمد الزاوى 
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% الحميات بطريقة 60بداية األسبوع الثالث أدى طالب المجموعة التجريبية بنسبة 
كن كان ىناك خمل فى زمن اليد اليسرى، مع بداية األسبوع الرابع أتقن صحيحة ول

الطالب أداء الحميات وضبط الزمن، قامت الباحثو بعقد اختبار ميارى لمطالب ووجدت 
 ارتفاع درجات المجموعو التجريبية عن المجموعو الضابطو.

 

 
 

 ( لتوضيح حمية التريمو بشكل آخر واألتشكاتورا5شكل رقم)
 

 
 ( لتوضيح حمية الجريبتو6شكل رقم)

لحساب داللة الفرق بين متوسطى الدرجات   T.Testقامت الباحثة بتطبيق أختبار  -
 القبمية والبعديو فى االختبار الميارى كما يمى:
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 جدول يوضح الفرق بين درجات االختبار الميارى القبمى /البعدى

 
االنحراف  المتوسط التطبيق الدرجة

 المعيارى
مستوى  قيمة )ت(

 الداللو
مربع 
 ايتا

االختبار 
 الميارى

 %97 0.0 37.80- 3.04 12.81 قبمى 50

 1.12 42.31 بعدى

 الحميات الموسيقية وتفسيرىا: -

 Acciaccatura حمية األتشكاتورا:

"ىى عباره عن نوتو صغيره يقسميا خط فى ذيميا وبذلك تكون سريعو وتستقطع 
النوتو األساسية التى تمييا فى الغالب، وبذلك يقع النبر القوى زمنيا من بداية 
 (1)عمى األتشكاتورا."

 
 (يوضح حمية األتشكاتورا7شكل رقم)

 
 ( يوضح طريقة أداء الحمية8شكل رقم)

 

                                                
1 

 )
 .172مرجع سبق ذكره، ص 3، ط 2ج "،"تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربيه سعاد على حسنين:
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 Mordant :حمية الموردنت

" ىى عباره عن تغيير سريع يبدأ بالنوتو األساسية ثم األحد ثم األساسية إذا 
( فنبدأ بالنوتو األساسية (، أما إذا كانت بيذا الشكل)الشكل) كانت بيذا

ثم األغمظ ثم األساسية، ويمكن أن تأتى الموردنت مزدوجو وتدون بيذا 
 (1)(."( أو )الشكل)

 

 (يوضح حمية الموردنت9شكل رقم)

 
 ( يوضح طريقة أداء الحمية10شكل رقم)

 
 بالنوتو األساسية ثم األغمظ منيا كما يمى:( بيبدأ النوع الثانى من حمية الموردنت)

 
 

 (يوضح حمية الموردنت بالشكل األخر11شكل رقم)
 

 
 ( يوضح طريقة أداء الحمية12شكل رقم)

 
 

 

                                                
1 

)
 .173،المرجع السابق، ص  "تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربيه"، سعاد على حسنين: 
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 Trill :حمية التريمو

حتى نياية زمن النغمو، وتدون  ( وتمتد بإشارة " معناىا زغرده وتختصر)
أشارتيا فوق النغمو األساسية، وتبدأ التريمو بالنغمة األساسية ثم األحد منيا بشكل 

 (1)منتظم وبسرعو وبدون نبر قوى فى إنسيابيا حتى ينتيى زمن النغمو األساسية.

( وأول نوع بيبدأ من النغمة األساسية ثم النغمة ىناك عدة أنواع من حمية )
 د منيا ويستمر حتى نياية زمن الحمية كما يمى:األح

 
 (يوضح حمية التريمو13شكل رقم)

 
 ( يوضح طريقة أداء الحمية14شكل رقم)

النوع الثانى يبدأ من النغمو األضافية األغمظ وتؤدى مثل حمية األتشكاتورا وأيضًا 
 كما يمى: تستمر حتى نياية زمن النوتو األساسية بإيقاع 

 
 ( يوضح شكل آخر لمحمية15رقم)شكل 

 

 
 ( يوضح طريقة األداء16شكل رقم)

النوع الثالث بيبدأ من النغمة األضافية األحد من النغمة األساسية وىى عكس النوع 
 الثانى فى  طريقة تدوينيا ولكن تختمف فى طريقة أدائيا كما يمى:

                                                
1 

 )
 .177"، المرجع السابق، ص"تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربيه سعاد على حسنين:
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 ( يوضح شكل آخر لمحمية17شكل رقم)

 
 طريقة األداء( يوضح 18شكل رقم)

النوع الرابع وىى التريل الخماسية وىى تبدأ بالنغمة األغمظ ثم النغمة األساسية بإيقاع 
 وبيكون خارج النبر القوى األساسى ألداء الحمية كما يمى: 

 
 ( يوضح شكل آخر لمحمية19شكل رقم)

 

 
 ( يوضح طريقة األداء20شكل رقم)

 Gropetto الجروبيتو:
بتدور حول النغمو األساسية مع النغمتين األضافيتين النغمو "حمية الجروبيتو 

العموية والنغمو المنخفضو، وعادًة نبدأ بالنغمو األعمى، الجروبيتو غالبًا تبدأ مع 
بداية النبر، وفى ىذه الحالة يكون ليا نفس طريقة أداء حمية األبيجاتورا ولكن 

 كما يمى:  (1)بتتواجد بين النبرٌين"

                                                
1) Christopher Davis: ”Ornamentation and the Guitar: An Overview of style and 
Technique”, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/or send a letter to 
Creative Commons,171 second street, suite 300, SanFrancisco, California, 94105, USA, 
P.17.   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/or
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 ( يوضح الحمية وطريقة أدائيا21شكل رقم)

يوجد نوع آخر من الجروبيتو وىى تبدأ من النغمة األساسية ثم األحد منيا كما 
 يمى:

 
 ( يوضح شكل آخر لمحمية22شكل رقم)

 
 ( يوضح طريقة أداء الحميو23شكل رقم)

وتبدأ بالنغمة األساسية ثم األحد منيا مع  وقد تأتى حمية الجروبيتو عمى إيقاع 
 اليبوط السممى ثم العوده لمنغمة األساسية كما يمى:

 
 ( يوضح شكل آخر لمحمية24شكل رقم)

 
 ( يوضح طريقة األداء25شكل رقم)

ويوجد نوع آخر من حمية الجروبيتو مقموبو بمعنى أنيا تبدأ من النغمو األغمظ 
 العوده إلى النغمة األساسية مره أخرى كما يمى:بتسمسل سممى إلى األعمى ثم 
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 ( يوضح شكل آخر لمحمية26شكل رقم)

 
 ( يوضح طريقة األداء27شكل رقم)

( وىى بتبدأ من النغمو األساسية ثم النغمو ويوجد شكل آخر من حمية الجروبيتو)
حمية األضافية األغمظ ثم العوده مره أخرى إلى النغمة األساسية وىذا الشكل من 

 الجروبيتو غير شائع األستخدام.

 
 ( يوضح شكل آخر لمجروبيتو28شكل رقم)

 
 ( يوضح طريقة األداء29شكل رقم)

 نتائج البحث: -
بعد أن قامت الباحثة بإعداد البرنامج والتطرق إلى متطمبات أداء الحميات  

الموسيقية المختاره كما جاء فى اإلطار التطبيقى، سوف تقوم الباحثة باألجابة عمى 
 تساؤالت البحث عمى النحو التالى:

 ما البرمجيو التعميمية التى تناسب دارسي البيانو ألداء الحميات. التساؤل األول:
عداد برنامج أرتيكيوليت ستورى الين  وقد أجابت عميو الباحثة من خالل إختيار وا 

Articulate Storyline . 
  Articulate storylineما األستفادة من ىذه البرمجية  التساؤل الثانى:

 التعميمية فى رفع كفاءة األداء الدارسين لدارسي آلة البيانو.
لحساب داللة الفرق بين متوسطى   T.Testقامت الباحثة بتطبيق أختبار  -

 الدرجات القبمية والبعديو فى االختبار الميارى كما يمى:
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 جدول يوضح الفرق بين درجات االختبار الميارى القبمى /البعدى

 
االنحراف  المتوسط التطبيق الدرجة

 المعيارى
مستوى  قيمة )ت(

 الداللو
مربع 
 ايتا

االختبار 
 الميارى

 %97 0.0 37.80- 3.04 12.81 قبمى 50
 1.12 42.31 بعدى

وقد قامت الباحثة بإعداد اسطوانو لمطالب الدارسين تحتوى عمى الحميات الموسيقية 
وتفسيرىا وطريقة عزفيا بالترقيم المقترح من الباحثة مع األستماع إلى الحمية ورؤيتيا، 

مرات متتالية مما وقد وجدت الباحثة إقبال من الطالب عمى تشغيل األسطوانو عدة 
أدى إلى رفع كفاءة الطالب إلداء الحميات المختمفة بالترقيم الصحيح دون اخالل 

 بالزمن.
 تفسير النتائج:

بعد أن عرضت الباحثة األطار التطبيقى وأجابت عمى التساؤالت وجدت أن النتائج 
تتفق مع دراسة "شجن رعد" فى رفع كفاءة الطالب الدارسين لمتحصيل فى مادة 
الحاسوب، وأيضا دراسة "أسماء فؤاد زكى" فى تنمية ميارة تطريز غرزة اإليتامين 
عمى السمك المعدنى، ودراسة "يحي عبد الرازق، ماجد أحمد" فى استخدام برنامج 

 أرتيكيوليت استورى الين لتنمية ميارات إنتاج البرامج التعميمية .
 

 توصيـــــــــات البحث:
البرمجيات التعميمية لمساعدة الدارسين عمى رفع  توصى الباحثة استخدام -1

 كفاءتيم التحصيميو فى المناىج الدراسية المختمفو وباألخص العمميو منيا.
اتاحة األسطوانات التعميميو فى مكتبة الكمية حتى يتثنى لمطالب الدارسين  -2

 األنتفاع بيا.
ة الموسيقية لتنمية تنوع البرمجيات التعميمية المختمفو لخدمة اقسام التربي -3

 الميارات العزفية والموسيقية المختمفو. 
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 قائمة المراجع:
"برنامج مقترح لتفعيل دور التكنولوجيا الحديثو فى منظومة  .آمال حسين ،خميل -1

، بحث منشور، كمية التربية النوعية جامعة إعداد الطالب المعمم لمتربية الموسيقية"
 م.2006طنطا، 

"مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائى فى  .فؤاد،أبو حطب  .آمال ،صادق  -2
 م.1991مكتبة األنجمو المصرية، عام العموم النفسية والتربوية واإلجتماعية"، 

دار األوبرا المصريو، وزارة الثقافة، القاىرة  "القاموس الموسيقى"، .أحمد ،بيومى -3
 م.1992

 Articulate"فاعمية برنامج أرتيكوليت ستورى الين) .أسماء فؤاد ،زكى -4

Storyline لتصميم الدروس التفاعمية ألكساب طالب الفرقو الرابعة ميارة تطريز)
 "،غرزة األيتامين المنفذه عمى السمك المعدنى )خامو بيئيو( لمادة مشروع التخرج

منيا،المجمد السابع مجمة البحوث فى التربية النوعية،كمية التربية النوعية جامعة ال
 م.2021، يوليو 35العدد

، عًمان ، دار وائل لمنشر "الحاسوب فى التعميم" .حارث محمود ،عبود -5
 م.2007والتوزيع، 

أثر تصميم محتوى تعميمى إلكترونى تفاعمى باستخدام "."دعاء إبراىيم ،العوسا -6
عمى تنمية ميارات القراءة لدى طمبة رياض  Articulate Storyline برنامج

، رسالة ماجستير منشوره،كمية عمادة األطفال فى مدارس لواء المزار الجنوبى"
 م.2016الدراسات العميا، جامعة مؤتو، األردن 

" فاعمية تدريس مادة التربية اإلسالمية باستخدام  .زىره بنت سعيد بن ،محمد -7
فى التحصيل واألحتفاظ  Articulate Storyline برنامج أرتيكيوليت ستورى الين

"، رسالة ماجستير، جامعة بالتعمم لدى طالبات الصف الحادى عشر بسمطنو عمان
 م.2020السمطان قابوس، كمية التربية ،عمان ، دار المنظومو 

لبناء المحتوى  Articulate Storyline برنامج " تعميم .زىير ،ناجى -8
النسخو االلكترونية ، جامعة انديانا، الواليات المتحده ، االلكترونى التفاعمى"

 م.2015
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الجزء الثانى، "تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربية"، .سعاد عمى ،حسنين -9
 م.2004م ، 1987الطبعة الثالثة،الطبعة السادسو، مطابع زمزم، القاىرة 

، القاىره ، الجزء الثانى، دار المعارف"محيط الفنون" .سمحو ،الخولى -10
 م.1971

"االستفاده من الحميات عند تشيممى  .سيام أحمد ،رحمو اهلل -11
"، لتحسين عزف الحميات لدى دارسى آلة البيانو CHilly Gonzalesجىنزانز

 م.2018، 2،العدد39مجمة عموم وفنون الموسيقى، كمية التربية الموسيقية، مجمد 
محوسبو فى تحصيل طمبة)مادة "أثر تطبيق برمجيو تعميمية  .شجن ،رعد -12

كمية التربية -المؤسسو العربية لمتربية والعموم واآلداب، قسم العموم الحاسوب(،
 م.2019األساسية، المجمو العربية لمتربية النوعية 

"فاعمية تصميم برمجية تعميمية فى تنمية ميارات التصميم  .عبداهلل ،خمف -13
مجمة كمية التربية باألسماعيمية ة الباحو"،التعميمى لدى الطالب المعممين فى جامع

 م.2018كمية التربية باألسماعيمية -جامعة قناة السويس ،
"مناىج البحث وطرق التحميل  .آمال أحمد مختار ،صادق .فؤاد أبو،حطب  -14

، العموم النفسية والتربوية واإلجتماعية، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة اإلحصائي"
 م.1991

نتاج الوسائل التعميميو .محمد محمود، الحيمو -15 ، عًمان، دار 3"، ط"تصميم وا 
 م.2005الميسره لمنشر والتوزيع 

الخطواط المنيجيو إلعداد البحوث  –" البحث العممى  .محمد ،شفيق -16
 م.1998، األسكندريو، المكتب الجامعى الحديث األجتماعيو"

آللة البيانو فى  Trill حمية الزغردهأسموب أداء  "دراسة .نجوى ،أبو النصر -17
مجمة عموم وفنون الموسيقى، كمية التربية الموسيقية، المجمد  الطبعات المختمفو"،

 م.2001السادس، إبريل
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"االستفاده من نظرية الذكاءات المتعدده فى شرح  .ىانى حسن عمى ،حسن -18
"، مجمة عموم وفنون بعض الزخارف المحنية )الحميات( آللة األوبوا لمدارس المبتدئ

 م.2021الموسيقى، كمية التربية الموسيقية، المجمد الخامس واألربعون، يوليو 
" أثر تتابع أساليب  .ماجد أحمد ،عسالن .يحي عبد الرازق محمد ،قطران -19

 Articulateالتدريب فى تنمية ميارات إنتاج البرامج التعميمية باستخدام برنامج )

Story Lineبحث  قسم معمم الحاسوب بكمية الربية جامعة الحديدة"، ( لدى طمبة
،المجمد الخامس، 18منشور، مجمة األندلس لمعموم اإلنسانية واإلجتماعية، العدد 

 م. 2018يونيو 
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