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االستفادة من بعض تقنيات االداء في مؤلفات باخ "أنا 
ماجدلينا " لتنمية مهارات العزف عمى آلة الفيولينة 

 لدى الدارس المبتدئ
 د /هناء عبدالرحمن عبد الحافظ

 موسيقية كمية التربية النوعيةمدرس آلة الكمان بقسم التربية ال
 سيوطأ جامعة 
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 ممخص البحث
" لتنمية مهارات  ماجدليناات االداء في مؤلفات باخ "أنا االستفادة من بعض تقني

 الفيولينة لدى الدارس المبتدئ آلةف عمى العز 
 الحافظ /هناء عبدالرحمن عبد د                        

 جامعةاسيوطة مدرس آلة الكمان بقسم التربية الموسيقية كمية التربية النوعي

dr.hanaabdelrahman@gmail.com 
   :مستخمص البحث

التي يعتمد عميها في األوركسترا وفى  ةمن أهم اآلالت األوركسترا لي  الفيولينة آلةتعتبر  
المختمفة ، كما تعتمد عميها فرق الموسيقى  ةالرباعي الوتري وفى التكوينات األوركسترالي

دة العربية وفرق التخت العربي ولذلك حظيت باهتمام شديد من قبل رواد اآللة وقاموا بتأليف ع
 ا .همؤلفات ل

 وقد اشتمل البحث عمى جزأين:
، نبممممممممممذة  الفيولينممممممممممة آلممممممممممةتقنيممممممممممات األدا  عمممممممممممى  -ويشمممممممممممل  :النظــــــــــري اإلطــــــــــارأوال: 

أهمممممممممممممم أعمالممممممممممممم   -بممممممممممممما   نسيباسمممممممممممممتياتاريخيمممممممممممممة عمممممممممممممن المؤلمممممممممممممف الموسممممممممممممميقى  يوهمممممممممممممان 
المهممممممممممارات األساسممممممممممية  اكتسممممممممممابتسمممممممممماعد عمممممممممممى  التمممممممممميومؤلفاتمممممممممم  الموسمممممممممميقية ، العوامممممممممممل 

 المهارات الخاصة بالعزف(. اكتساب، شروط  لينةالفيو  آلةلعازف 
ـــــــا :  ـــــــي اإلطـــــــارثاني كمممممممد ممممممممن الدراسمممممممة الوصمممممممفية  اإلطمممممممارويشممممممممل همممممممذا  : التطبيق

 نسيباسمممممممممممتياممممممممممممن مؤلفمممممممممممات يوهمممممممممممان  (8ورقمممممممممممم   (4ممؤلفمممممممممممة رقمممممممممممم  لوالتحميمممممممممممل العزفمممممممممممى 
 – الفيولينمممممممة آلمممممممةا لتتناسمممممممب مممممممم  ممممممممتمممممممم تطويعه والتمممممممي  ماجمممممممدلينابممممممما  ممممممممن كتممممممماب  أنممممممما 

تممممممممممم تحديممممممممممد الصممممممممممعوبات  التجريبمممممممممميثممممممممممم مممممممممممن خممممممممممدل التطبيممممممممممق  –التجريبيممممممممممة  الدراسممممممممممة
تممممممممممم   و الفيولينممممممممممةواجههمممممممممما الدارسممممممممممين بالمؤلفممممممممممة الموسمممممممممميقية عمممممممممممى  آلممممممممممة  التمممممممممميالعزفيممممممممممة 
والتوجيهمممممممممات العزفيمممممممممة ممممممممممن جهمممممممممة الباحثمممممممممة وتمممممممممذليل مممممممممما جممممممممما  ممممممممممن  اإلرشممممممممماداتتقمممممممممديم 

 صعوبات أدائية .
ممممممممممممممة المراجممممممممممممم  العمميمممممممممممممة م قائواختمممممممممممممتم البحمممممممممممممث بالنتمممممممممممممائ  والتوصممممممممممممميات المقترحمممممممممممممة ثممممممممممممم

 وممخص البحث.
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Research Summary 

Taking advantage of some performance techniques in Bach's 

compositions "Anna Magdalena" to develop the skills of 

playing the violin for the Beginner student 
Dr. / Hanaa Abdel Rahman Abdel Hafez 

The violin is the second basic instrument that is chosen by the student 

to study it for a period of study years and sometimes extends beyond 

that in the postgraduate studies. 

The piano is also considered the first basic instrument that students are 

committed to studying in faculties of education throughout the years of 

study.it is one of the stable instruments that the novice violinist can rely 

on in adjusting his tunes on his string instrument-and it has interesting 

compositions that attract students and can benefit from them.                                               

 This research includes an introduction The research problem – the 

objectives of the research The importance of the research – the research 

procedures Terminology – the initial theoretical framework: a historical 

overview of the authorship “Johann Sebastian Bach” – his most 

important works and musical compositions “Factors that help to 

acquire the basic skills of the violinist, the conditions for acquiring 

special skills by playin          The research included two parts:                                                   

First: The theoretical framework: His first theoretical work: His first 

musical works and data, which help in acquiring skills, a historical 

overview of musical composition Theoretical framework:– violin 

performance techniques, a historical overview of music composition 

“Johann Sebastian Bach” – his most important works and musical 

compositions, “factors that help to acquire the basic skills of a violinist, 

for acquiring conditions skills                                                                                              

” Second: The Applied Framework: It includes in this framework both 

the descriptive study and the playing analysis of author No. (4) of 

Johann Sebastian Bach’s books from the book “I Magdalena”, still 

adapted to fit the violin instrument _ the experimental study – then 

through the application the Determining the playing difficulties that 

students faced with the musical composer on the “violin” and providing 

the playing instructions and directions on the part of the researcher and 

overcoming the performance difficulties.                                                                

The research concluded with results and recommendations, then a list 

of scientific references and a summary of the research.              
 

 با  ، انا ماجدلينا نسيباستياالة الكمان، الة الفيولينة، يوهان  الكممات الرئيسية:
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 :المقدمة
م 1750م وحتممممممممممى عممممممممممام 1600يعممممممممممد عصممممممممممر البمممممممممماروك والممممممممممذى بممممممممممدأ منممممممممممذ عممممممممممام  

ممممممممممممن العصمممممممممممور التمممممممممممي لهممممممممممما أسمممممممممممموبها الخممممممممممماص والمميمممممممممممز فمممممممممممي العمممممممممممزف تقريبممممممممممما 
 1الحميممممممممممممات والتممممممممممممأليف ، وكممممممممممممممة بمممممممممممماروك تعنممممممممممممى التعقيممممممممممممد والتكمممممممممممممف والزخرفممممممممممممة و 

فهمممممممممممو ممممممممممممن أروع العصمممممممممممور التمممممممممممي ازدهمممممممممممرت فيهممممممممممما الموسممممممممممميقى فيعتبمممممممممممر تمهيمممممممممممدا 
لروائمممممممممممممممممممم  موسمممممممممممممممممممميقى اآلالت الكدسمممممممممممممممممممميكية مممممممممممممممممممممن سمممممممممممممممممممميمفونيات وصمممممممممممممممممممموناتات 
وكونشمممممممممممممممممميوتوهات و فيمممممممممممممممممم  أدرك الموسمممممممممممممممممميقيون ألول مممممممممممممممممممرة االخممممممممممممممممممتدف بممممممممممممممممممين 
أسمممممممممممموب الكتابمممممممممممة لكمممممممممممورال المنشمممممممممممدين و كتابمممممممممممة موسممممممممممميقى تعمممممممممممزف عممممممممممممى اآلالت 

ضمممممممممممممافة المممممممممممممى تميمممممممممممممز  بوجمممممممممممممود عمممممممممممممدد كبيمممممممممممممر ممممممممممممممن المشممممممممممممماهير باإل 2الموسممممممممممممميقية
والعممممممممممممممممممازفين عمممممممممممممممممممى آلممممممممممممممممممة الفيولينممممممممممممممممممة  نممممممممممممممممممذكر مممممممممممممممممممنهم  جيوفمممممممممممممممممماني فيتممممممممممممممممممالي 

GiovanyVitalli  1644 م ( أنطونيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو فيفالمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدى 1692–مVivaldi 
 Tartini Giuseppeم(، جيوسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميب تممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارتينى1643 -م 1680 

أنطونيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو لوكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماتيممى  بتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممروم( ، -1770م(1692
PietroAntonioLocatelli  ويوهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان سيباسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتيان ،

( وغيممممممممممممرهم ممممممممممممممن كممممممممممممان لمممممممممممم  التممممممممممممأثير الهائممممممممممممل JohannSebastianBachبمممممممممممما 
عمممممممممى تطممممممممور العممممممممزف بممممممممل عمممممممممى تطممممممممور تقنيممممممممة آلممممممممة الفيولينممممممممة بشممممممممكل عممممممممام وممممممممم  
ذلمممممممممك كمممممممممم  ال يوجمممممممممد لمممممممممدينا كتمممممممممب لتعمممممممممميم آلمممممممممة الفيولينمممممممممة ممممممممممن عصمممممممممر البممممممممماروك 

لبممممممممممما    آللمممممممممممة والسمممممممممممويتات  السممممممممممموناتاولكمممممممممممن فمممممممممممي رأى الكثيمممممممممممر ممممممممممممن العممممممممممممما  أن 
الفيولينمممممممممة قمممممممممد تكمممممممممون عوضممممممممما عمممممممممن أي كتمممممممممب تكنيمممممممممك يمكمممممممممن أن تسمممممممممتخدم لرفممممممممم  
مسممممممممممممتوى عممممممممممممازفي آلممممممممممممة  الفيولينممممممممممممة وذلممممممممممممك فممممممممممممي مرحمممممممممممممة معينممممممممممممة مممممممممممممن مراحممممممممممممل 

ولعمممممممممل ذلممممممممممك مممممممممما دفمممممممممم  الباحثمممممممممة الختيممممممممممار بعمممممممممض مممممممممممن مؤلفمممممممممات هممممممممممذا  3العمممممممممزف
والتمممممممممممي يمكمممممممممممن أن يعتممممممممممممد عميهممممممممممما دارس الفيولينمممممممممممة  العصمممممممممممر عممممممممممممى آلمممممممممممة البيمممممممممممانو

                                                
 –غٌر منشورة  دكتوراهرسالة -صوناتا باخ وهٌندل "دراسة مقارنة" فً:أسلوب أداء الفلوت  نهلة عبد المؤمن بكير 1

 (72ص–م  7005-القاهرة–جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الموسٌقٌة 
 7022الموسٌقى عبر العصور، االسكندرٌة دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر  فًجمالٌات  :هالة محجوب خضر محمد 2

 بتصرف( 254م ص
مجلة علوم وفنون –إعداد جدٌد لتمارٌن لونجو آللة البٌانو بما ٌناسب تقنٌات أسلوب أداء ألة الكمان  أسامة محمد جاد: 3

 .( 577م ص 7024 ٌونٌه –لثالثون المجلد الخامس وا–كلٌة التربٌة الموسٌقٌة -الموسٌقى
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هممممممممممممي األلممممممممممممة  ألن ألممممممممممممة البيممممممممممممانو، و  تقنياتهمممممممممممما السممممممممممممتفادة مممممممممممممنا  يمكنممممممممممممالمبتممممممممممممدئ و 
األساسممممممممممية التممممممممممي يتعممهمممممممممما الممممممممممدارس ويعتمممممممممممد عميهمممممممممما فممممممممممي أغمممممممممممب المممممممممممواد التممممممممممي 

الممممممممى  يدرسممممممممها بممممممممل نكمممممممماد أن نقممممممممول فممممممممي جميمممممممم  المممممممممواد التممممممممي يتعممهمممممممما باإلضممممممممافة
عمممممممممى ألممممممممة البيممممممممانو ة احممممممممداها يقمممممممموم بدراسمممممممم أنمممممممما ماجممممممممد لينمممممممما  بمممممممما ات أن المقطوعمممممممم

 الثانية بكميات التربية النوعية  .  بالفرقة
وممممممممممممن الجمممممممممممدير بالمممممممممممذكر أن هنممممممممممماك تجربمممممممممممة رائمممممممممممدة وشمممممممممممهيرة وهمممممممممممى تجربمممممممممممة      

عممممممممممازف آلممممممممممة البيممممممممممانو  فرانممممممممممز ليسممممممممممت  عنممممممممممدما أخممممممممممذ مؤلفممممممممممات عممممممممممازف الفيولينممممممممممة 
 باجممممممممممانينى  وذلممممممممممك ليعممممممممممدها آللممممممممممة البيمممممممممممانو عمممممممممممى الممممممممممرغم مممممممممممن صممممممممممعوبة أدائهممممممممممما 

غيمممممممممر معتمممممممممادة همممممممممي التمممممممممي جعمتممممممممم  عممممممممممى األلمممممممممة ولكمممممممممن مهمممممممممارة  فرانمممممممممز ليسمممممممممت  ال
 يفكر في هذا االمر.

وعممممممممممممى همممممممممممذا جممممممممممما ت فكمممممممممممرة همممممممممممذا البحمممممممممممث وهمممممممممممى االسمممممممممممتفادة ممممممممممممن بعمممممممممممض      
التقنيمممممممممات العزفيمممممممممة واألدائيمممممممممة الغنيمممممممممة الموجمممممممممودة بعصمممممممممر البممممممممماروك والتمممممممممي جممممممممما ت 
بمؤلفمممممممممممات بممممممممممما  الموسممممممممممميقية و منهممممممممممما كتممممممممممماب المقطوعمممممممممممات الموسممممممممممميقية  أنممممممممممما مممممممممممما 

دب كميمممممممممات التربيمممممممممة النوعيممممممممممة وذلمممممممممك فممممممممممي جمممممممممدلينا  والمقمممممممممرر تدريسمممممممممم  عممممممممممى طمممممممممم
 تنمية مهارات العزف عمى ألة الفيولينة لمدارس المبتدئ.

تكممممممممممن مشمممممممممكمة همممممممممذا البحمممممممممث فمممممممممي المممممممممنقص الممحممممممممموظ فمممممممممي  -:مشـــــــــكمة البحـــــــــث
طمممممممممدب كميمممممممممة بعمممممممممض لممممممممدى  بشمممممممممكل عمممممممممام مهممممممممارات العمممممممممزف عممممممممممى آلممممممممة الفيولينمممممممممة

  دقممممممممممممممممممة النغمممممممممممممممممممات ونممممممممممممممممممذكر منهمممممممممممممممممماجامعممممممممممممممممممة أسمممممممممممممممممميوط –التربيممممممممممممممممممة النوعيممممممممممممممممممة 
Intonation) ضمممممممممممممممعف األصممممممممممممممماب  بشمممممممممممممممكل عمممممممممممممممام وأصممممممممممممممماب  بعينهممممممممممممممما لمممممممممممممممدى ( و

مؤلفمممممممممممممات يوهمممممممممممممان بعمممممممممممممض آخمممممممممممممرين ، ممممممممممممممما دعمممممممممممممي الباحثمممممممممممممة لدسمممممممممممممتفادة ممممممممممممممن 
سيباسممممممممممتيان بمممممممممما  والمتمثمممممممممممة فممممممممممي مقطوعممممممممممات  أنمممممممممما ممممممممممما جممممممممممدلينا  آللممممممممممة البيممممممممممانو 

 لمطالب المبتدئ في هذ  المرحمة. العزفية المهارات بعض الكتساب 
الفيولينممممممممممة مممممممممممن  لدارسمممممممممميارات العزفيممممممممممة تنميممممممممممة بعممممممممممض المهمممممممممم هــــــــــداف البحــــــــــث:أ

بممممممممممما   كتممممممممممماب أنممممممممممما  نسيباسمممممممممممتياخمممممممممممدل عينمممممممممممة مختمممممممممممارة ممممممممممممن مؤلفمممممممممممات يوهمممممممممممان 
 ماجدلينا .
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ــــــــة البحــــــــث القمممممممما  الضممممممممو  عمممممممممى بعممممممممض التقنيممممممممات العزفيممممممممة فممممممممى عصممممممممر  -:أهمي
كتمممممممماب  مؤلفممممممممات بمممممممما  والمتمثمممممممممة فممممممممى عينممممممممة مختممممممممارة مممممممممن فمممممممميالبمممممممماروك والمتمثمممممممممة 

 لة الفيولينة.ا تنمية مهارات دارس آكن من خدلهبم والتيأنا ماجدلينا 
 -البحث: تساؤالت

 توظيممممممممممممفممممممممممممماهي المهممممممممممممارات العزفيممممممممممممة التممممممممممممي يمكممممممممممممن اكتسممممممممممممابها مممممممممممممن خممممممممممممدل  -
لمممممممممة لتمممممممممدرس عممممممممممى آأللمممممممممة البيمممممممممانو  أنممممممممما مممممممممما جمممممممممدلينا  بممممممممما  مؤلفمممممممممات  عينمممممممممة ممممممممممن

 الفيولينة؟
 ؟   ختارة الم ةالموسيقيما هى الخصائص الفنية والعزفية لممقطوعات -
يقية المقطوعمممممممممات الموسمممممممممتحتممممممممموى عمبهممممممممما  صمممممممممعوبات العزفيمممممممممة التممممممممميمممممممممما همممممممممي ال -
  ؟ختارة الم

 -تفترض الباحثة أن : -فروض البحث:
قد يساعد عمى وتوظيف  لخدمة آلة الفيولينة  الفيولينةمنه  و  البيانوالربط بين منه  -

 الفيولينة المبتدئين. المهارات الموسيقية لدى دارسياكتساب وتنمية بعض 
ق ذات داللممممممممممممممممة احصممممممممممممممممائية بممممممممممممممممين متوسممممممممممممممممطات درجممممممممممممممممات أدا  توجممممممممممممممممد فممممممممممممممممرو - 

فممممممممممممى  ي / بعمممممممممممدى لصممممممممممممال  االختبمممممممممممار البعمممممممممممدي الطمممممممممممدب فمممممممممممي االختبممممممممممممار القبمممممممممممم
 اكتساب بعض مهارات العزف عمى آلة  الفيولينة .

 -حدود البحث:
 .تقريبا 1750الى  1650من عصر الباروك : زمنية حدود -
جمهوريمممممممممممة  -أسممممممممممميوطجامعمممممممممممة  -كميمممممممممممة التربيمممممممممممة النوعيمممممممممممة :  مكانيـــــــــــة حـــــــــــدود -

 مصر العربية.
التربيممممممممة النوعيممممممممة  بكميممممممممة مبتممممممممدئينلا الفيولينممممممممة آلممممممممة دارسممممممممي الحــــــــدود الشخصــــــــية:

   جامعة أسيوط -
 المنه  التجريبي   ذو المجموعتين المتكافئتين (  يتب  :البحث منهج 

 : وتنقسم إلى:البحث ثانيا: عينة
 –ثانية بكمية التربية النوعية ( من طدب وطالبات الفرقة ال16عدد  عينة بشرية : -

  2020/2021جامعة أسيوط لمعام الجامعي 
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مؤلفتين موسيقيتين ليوهان سيباستيان با  والمتمثمة في مقطوعة رقم  عينة بحثية: -
 ( من كتاب  أنا مجدلينا  والتي تم اختيارهما لتناسب تقنياتهما م  آلة  الفيولينة . 4،6 

 ثالثا: أدوات البحث :
 الفيولينةآلة  -
اختبار  سيشور( لقياس القدرات الموسيقية القبمي/ بعدى لتقويم أدا  الطدب استمارة  -

   عمى آلة الفيولينة.
 Encorبرنام  كتابة النوتة الموسيقية  -

  -مصطمحات البحث:
المؤلفة هو الصفة المميزة ألدا   Performance Style -: ( أسموب األداء1

تعبيرا واضحا عن العرض الذى يريد المؤلف أن يعبر عن   والتي تعتبر ةالموسيقي
 1ويوضح 

هو قدرة التوجي  الفعمي عمى االستخدام الطبيعي -:Technique( التقنية2 
الضروري لحركات العزف عمى آلة الكمان باليد اليمنى ،واليد اليسرى ، والذراع 

ية من قيل الكاتب أو واألصاب  وهو أيضا أسموب أو طريقة أو معالجة التفاصيل الفن
  2الفنان.

 السهولة واليسر  ويقصد بالمهارة العزفية -:Strumming skill( المهارة العزفية 4
 3والثقة والدقة وعدم التردد في األدا  الموسيقى  

 
 
 
 
 

                                                
1Sadie Stanly: The New Groves Dictionary of Music and Musicians- -6 th EditionLondon 

– Macmillan -1980 –p288                                                                                                                        
    

 723ص 2762سنة –بٌروت –للمالٌٌن  مدار العل عربً إنجلٌزي سالمورد "قامو:" البعلبكيمنير  2
3 Thomas G .Devhng :Teaching study skill-A guide for teachers-Allyn- and Bacon 

Inc.Boston –Sydney -London-Taranto 1981 p10                                                                              
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  الدراسات السابقة:
ـــــوان  ـــــى  بعن ـــــا الدراســـــة األول ـــــانو بم ـــــة البي ـــــارين لونجـــــو  ل ـــــد لتم : إعـــــداد جدي

 1ت أسموب أداء آلة الكمانيناسب تقنيا
الممممممممممى التعممممممممممرف عمممممممممممى أسممممممممممموب أدا  تمممممممممممارين لونجممممممممممو  تهــــــــــدف هــــــــــذ  الدراســــــــــة

عنممممممممدما أعيممممممممدت صممممممممياغتها آللممممممممة الكمممممممممان وأهميتمممممممم  فممممممممي األعممممممممداد الجيممممممممد لتمممممممممارين 
وتتفــــــــق هــــــــذ  لونجممممممممو بممممممممما يناسممممممممب دراسممممممممة تقنيممممممممات أسممممممممموب أدا  آلممممممممة الكمممممممممان ، 

عممممممممممى آلمممممممممة  بتمممممممممدئالم مممممممممم  البحمممممممممث الحمممممممممالي فمممممممممي أنهممممممممما تعممممممممممم الطالمممممممممب الدراســـــــــة
 ية التمارين المستخدمة و المنه  من حيث نوعوتختمف معها الكمان 

:" فاعميـــــــــــة بعـــــــــــض ألحـــــــــــان أنـــــــــــا مجـــــــــــدلينا الدراســـــــــــة الثانيـــــــــــة بعنـــــــــــوان 
AnnaMagdalina  ـــــــــــــــــــدد اإليقاعـــــــــــــــــــات ( Polyrthmلتحســـــــــــــــــــين أداء تع

 2فى اإليقاع الحركي لطالب الكميات الموسيقية"
ـــــــــذ  الدراســـــــــة  ـــــــــدف ه تمممممممممدريبات تعمممممممممدد اإليقاعمممممممممات فمممممممممى  المممممممممى تحسمممممممممين أدا  ته

عممممممممممن طريممممممممممق برنممممممممممام  قممممممممممائم عمممممممممممى بعممممممممممض مقطوعممممممممممات  الحركمممممممممميمممممممممممادة اإليقمممممممممماع 
 أنمممممممممما ماجممممممممممدلينا  بمممممممممما  لتحسممممممممممين أدا  تممممممممممدريبات تعممممممممممدد اإليقاعممممممممممات لممممممممممدى طممممممممممدب 

 وتتفــــــــق هـــــــــذ جامعمممممممممة عممممممممين شمممممممممس، –الفرقممممممممة الثانيممممممممة بكميممممممممة التربيممممممممة النوعيممممممممة 
همممممممممداف واالدوات اال فممممممممي وتختمـــــــــف عينممممممممة البحممممممممث الحممممممممماليالدراسممممممممة ممممممممم  البحممممممممث 

 والمنه .
: الطـــــــرق المختمفـــــــة فـــــــي تـــــــدريس آلـــــــة الفيولينـــــــة الدراســـــــة الثالثـــــــة بعنـــــــوان 

 3بأمريكا واالستفادة منها فى تعميم الطالب المصري"
ـــــــى: ـــــــذ  الدراســـــــة ال ـــــــدف ه دراسمممممممة الطمممممممرق الحديثمممممممة المسمممممممتعممة فمممممممي تمممممممدريس  ته

وأهممممممممم  آلممممممممة الكمممممممممان فممممممممي أمريكمممممممما ممممممممم  بممممممممرام  تدريسممممممممها المختمفممممممممة ودراسممممممممة أسممممممممباب
مشمممممممممكدت العمممممممممزف التمممممممممي تواجممممممممم  الطالمممممممممب والممممممممممدرس أثنممممممممما  تعميمهمممممممممما خصوصممممممممما 

                                                
مجلة علوم وفنون –جدٌد لتمارٌن لونجو آللة البٌانو بما ٌناسب تقنٌات أسلوب أداء ألة الكمان  د: إعداجادأسامة محمد  1

 ربحث منشو ( 577م ص 7024 ٌونٌه –المجلد الخامس والثالثون –كلٌة التربٌة الموسٌقٌة -الموسٌقى
الحركً لطالب الكلٌات  فى اإلٌقاع لتحسٌن أداء تعدد اإلٌقاعاتفاعلٌة بعض ألحان أنا مجدلٌنا  نجالء جودة ابراهيم: 2

 م.7077ٌناٌر–المجلد السابع واالربعون  -كلٌة التربٌة الموسٌقٌة–مجلة علوم وفنون -الموسٌقٌة
رسالة – المصريواالستفادة منها فى تعلٌم الطالب الطرق المختلفة فى تدرٌس ألة الفٌولٌنة حسين صابر لبيب : 3

 (2767- دكتوراه
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الدراسممممممممة ممممممممم  البحممممممممث الحممممممممالي فممممممممي أنهمممممممما  وتتفــــــــق هــــــــذ فممممممممي المراحممممممممل األولممممممممى 
ـــــــــا تعممممممممممم الطالمممممممممب عممممممممممى الكممممممممممان ـــــــــف معه ممممممممممن حيمممممممممث نوعيمممممممممة التممممممممممارين  وتختم

 المستخدمة لتحقيق الهدف و المنه  .
ن القوميـــــــة فـــــــي تـــــــدريس آلـــــــة اســـــــتخدام األلحـــــــا-:الدراســــــة الرابعـــــــة بعنـــــــوان 

 1الفيولينة لمطالب المبتدئ
: التحقق من جدوى تدريس منه  دراسي من االلحان القومية تهدف الدراسة الى

المصرية والعالمية أللة الفيولينة بعد أعادة صياغتها لخدمة االهداف التكنيكية بما 
حث الحالي في تعميم م  الب وتتفق هذ  الدراسةيتد م وتدريس االلة لمطالب المبتدئ 
في نوعية التمارين ، وفى المنه   وتختمف معهالطالب المبتدئ عمى آلة الكمان 

 .التدريسي
ــــــى الدراســــــات الســــــابقة ومــــــدى االســــــتفادة منهــــــا لصــــــال   ــــــق الباحثــــــة عم تعمي

 :البحث الحالى
ت السممممممممابقة فممممممممى االطممممممممار النظممممممممرى تممممممممرى الباحثممممممممة أنمممممممم  تممممممممم االسممممممممتفادة مممممممممن الدراسمممممممما

جانممممممممب التطبيقممممممممي فتممممممممرى أنمممممممم  يختمممممممممف عممممممممن تمممممممممك الدراسممممممممات مممممممممن أممممممممما بالنسممممممممبة لم
 .حيث المضمون

 -ينقسم البحث إلى جزأين: 
 آلمممممممممة الفيولينمممممممممة لمممممممممدارسالمهمممممممممارات االساسمممممممممية   :ويشـــــــــمل  اإلطـــــــــار النظـــــــــري:-1

نبممممممممممممذة تاريخيممممممممممممة عممممممممممممن المؤلممممممممممممف  و،  هااكتسممممممممممممابوالعوامممممممممممممل التممممممممممممي تسمممممممممممماعد عمممممممممممممى 
،  JohannSebastianBachالموسممممممممممممممممممممممممميقى  يوهمممممممممممممممممممممممممان سيباسمممممممممممممممممممممممممتيان بممممممممممممممممممممممممما   

   .وأهم مؤلفات 
ويشممممممممممممممممل  االختبمممممممممممممممار القبممممممممممممممممي/ بعمممممممممممممممدى  لقيممممممممممممممماس  اإلطـــــــــــــــار التطبيقـــــــــــــــي: -2

 المهارات الموسيقية لمطدب  عينة البحث( ، والدراسة الميدانية.
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 -أوال: اإلطار النظري:
ـــــــى -أ ـــــــة عم ـــــــارات األساســـــــية العزفي ـــــــى تســـــــاعد  المه ـــــــل الت ـــــــة والعوام الفيولين

 : دارسلمعمى اكتسابها 
 Staccatoاالستكاتو    -       Legato 2اتو  العزف المتصل  الميج-1
  Marcatoالماركاتو  -The Arpeggio                  4األربيجيو-3
 ((Intonationالضبط النغمي -        Acciaccatura        6األتشيكاتورا -5
ــــــة -ب ــــــى اكتســــــاب المهــــــارات األساســــــية لعــــــازف آل العوامــــــل التــــــي تســــــاعد عم

قممممممممام بتحديممممممممدها عمممممممممما  الممممممممنفس فهممممممممي ثممممممممدث عوامممممممممل أساسممممممممية لتعممممممممميم  لينــــــــة:الفيو 
  -:1كالتاليالفيولينة العزف عمى 

 ويتوقف عمى كل من:   أ( الرغبة في العمل      ب( القدرة عمي  :االستعداد( 1
 هي قوة عامة تدف  الفرد الى أن يسمك سموكا يؤدى الى إشباعها. :لحوافز( ا2
ط هي:  أ( أن يكون المتمرن لمعمل صحيحا خاليا من االخطا  و ل  شرو  :التمرين( 3

بقدر اإلمكان  ب( ينبغي أن يكون عند الدارس فكرة عن طريق تحقيق التحسين ، 
ويكون بواسطة إعطائ  إرشادات  واضحة(  ج( إشعار المتمرن بدرجة تقدمة في العزف  

بين الدارسين، ه( وتشجيع  ببعض كممات الثنا  والتقدير(  د( مراعاة الفروق 
اإلخدص في التمرين من ناحية المتعمم وذلك الكتساب المهارة  و( أن يشمل التمرين 
القطعة كمها دون تجزئتها ، ثم يعقب ذلك فصل األجزا  الصعبة  ز( مناقشة أي عمل 

 وتحميم . جديد،
ــــــــان سيباســــــــتيان بــــــــاخ": ــــــــة عــــــــن المؤلــــــــف الموســــــــيقى "يوه ــــــــذة تاريخي -نب

ach JohannSebastian B 
( األلمانيممممممممممممممممممممة ورحممممممممممممممممممممل فممممممممممممممممممممي Eisenachم فممممممممممممممممممممي إيزنمممممممممممممممممممما    1685ولممممممممممممممممممممدعام

م فممممممممممي اليزبممممممممممي ، ولممممممممممد فممممممممممي عائمممممممممممة موسمممممممممميقية لممممممممممم  عديممممممممممد مممممممممممن أفرادهمممممممممما 1750
تعمممممممممم فمممممممممي بمدتممممممممم  ،وتمقممممممممى دراسمممممممممت  لمموسممممممممميقى عمممممممممن أبيمممممممم  عمممممممممازف الفيولينمممممممممة فمممممممممي 

فمممممممممممممممممممي مجمممممممممممممممممممال  JohannAmbrosiusالوقمممممممممممممممممممت ذاتممممممممممممممممممم   يوهمممممممممممممممممممان أمبمممممممممممممممممممروزي 
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عازفممممممممما لمكممممممممممان إال أنممممممممم  فقمممممممممد والديممممممممم  وهمممممممممو فمممممممممي الموسممممممممميقى ( أذ كمممممممممان موسممممممممميقيا و 
، كممممممممممممان  بمممممممممممما   مؤلممممممممممممف  1سممممممممممممن العاشممممممممممممرة فعمممممممممممماش فممممممممممممي كنممممممممممممف أخيمممممممممممم  االكبممممممممممممر 

موسمممممممميقى وممحممممممممن بممممممممماروكي ألممممممممماني و يعتبمممممممممر هممممممممو أحممممممممد عبممممممممماقرة الموسمممممممميقى فمممممممممي 
التمممممممماري  الغربممممممممي ، لممممممممم يكممممممممن  بمممممممما   ولعمممممممما بالكمممممممممان ولعمممممممم  بمممممممماألرغن عمممممممممى الممممممممرغم 

لمممممممممف لمكممممممممممان موسممممممممميقى غايمممممممممة فمممممممممي أنممممممممم  بمممممممممدأ حياتممممممممم  عازفممممممممما لمكممممممممممان كمممممممممما أنممممممممم  أ
الصممممممممممعوبة ، تمممممممممماب  يوهممممممممممان بعممممممممممد وفمممممممممماة والممممممممممد  دراسممممممممممة العممممممممممزف عمممممممممممى الكدفسممممممممممان 

م  لممممممممممما 1703واألرغمممممممممن ممممممممممم  أخيمممممممممم  األكبمممممممممر  يوهممممممممممان كريسممممممممممتوف( ، ففمممممممممي سممممممممممنة 
بمممممممممي الثامنممممممممة عشممممممممر انتقممممممممل الممممممممى مدينممممممممة هممممممممامبورج ليعمممممممممل مممممممممدة قصمممممممميرة كعممممممممازف 

ب  عممممممممازف أورغممممممممن كمممممممممان فممممممممي أوركسممممممممترا  دوق فممممممممايمر  وبعممممممممد أشممممممممهر قميمممممممممة أصمممممممم
فمممممممممممي كنيسمممممممممممة أرنشمممممممممممتادت حيمممممممممممث بمممممممممممدأ كتابمممممممممممة أول مؤلفاتممممممممممم  الموسممممممممممميقية الدينيمممممممممممة، 

م أنتقممممممممممممل الممممممممممممى مدينممممممممممممة مولهمممممممممممماوزن كعممممممممممممازف أورغممممممممممممن فممممممممممممي 1707وفممممممممممممى سممممممممممممنة 
الكنيسممممممممممة  وبعممممممممممد عودتمممممممممم  الممممممممممى فايمممممممممممار كتممممممممممب أول أعمالمممممممممم  الشممممممممممهيرة لدورغممممممممممان 

م تمممممممممممرك  فايممممممممممممار  ليكمممممممممممون قائمممممممممممد فرقمممممممممممة موسممممممممممميقى 1716 التوكاتممممممممممما ، وفمممممممممممى عمممممممممممام 
كمممممممممموتن  حيممممممممممث كممممممممممان  -الحجممممممممممرة عنممممممممممد االميممممممممممر  ليوبولممممممممممد  فممممممممممي مدينممممممممممة  انهالممممممممممت

االميمممممممممممر نفسممممممممممم  يعمممممممممممزف عممممممممممممى فيممممممممممموال السممممممممممماق فمممممممممممى الفرقمممممممممممة الموسممممممممممميقية بقيمممممممممممادة 
 يوهممممممممممممان سيباسممممممممممممتيان  نفسمممممممممممم  ، ومممممممممممممن تدميذتمممممممممممم  المشممممممممممممهورون  يوهممممممممممممان لودويممممممممممممي 

وممممممممممن أبمممممممممرز صمممممممممفات  بممممممممما   أنممممممممم  كمممممممممان كريبمممممممممز ، و يوهمممممممممان كريسمممممممممتيان كيتمممممممممل  ، 
الطممممممممممممدع عمممممممممممممى مؤلفممممممممممممات غيممممممممممممر  مممممممممممممن الموسمممممممممممميقيين ويهممممممممممممتم ال ينقطمممممممممممم  عممممممممممممن ا

اهتماممممممممممممما شممممممممممممديدا باالسممممممممممممتماع الممممممممممممى عممممممممممممازفي االرغممممممممممممن واآلالت االخممممممممممممرى فكممممممممممممان 
يتحمممممممممل مشممممممممقة السممممممممفر بالعربممممممممات التممممممممى تجرهمممممممما الخيممممممممول لدسممممممممتماع المممممممميهم فكممممممممان 

 2ذلك بالنسبة الي  المدرسة التي يتعمم منها الكثير 
ممممممممممدة ربممممممممم  قمممممممممرن قمممممممممام  فيهممممممممما  م اسمممممممممتقر فمممممممممي مدينمممممممممة  اليبزيمممممممممي 1723وفمممممممممى سمممممممممنة 

بعممممممممدة رحممممممممدت فنيممممممممة قصمممممممميرة الممممممممى بعممممممممض المممممممممدن االلمانيممممممممة تعممممممممرف فممممممممي أثنائهمممممممما 
عممممممممممممى أشمممممممممممهر الموسممممممممممميقيين، قبمممممممممممل نهايمممممممممممة حيممممممممممماة  بممممممممممما   بمممممممممممدأ بصمممممممممممر  يضمممممممممممعف 
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تممممممممدريجيا حتممممممممى أنمممممممم  كممممممممان فاقممممممممد البصممممممممر تقريبمممممممما حتممممممممى وفاتمممممممم ، دفممممممممن فممممممممي كنيسممممممممة 
لممممممممى كنيسممممممممة م ا1894القممممممممديس  يوحنمممممممما  بعممممممممدها نقممممممممل ممممممممما تبقممممممممى مممممممممن رفاتمممممممم  سممممممممنة 

  سان توماس  وال  ل  وتقديرا .
عمممممممممممدت موسممممممممممميقى يوهمممممممممممان سيباسمممممممممممتيان بممممممممممما   فمممممممممممى القمممممممممممرن -أهـــــــــــم مؤلفاتـــــــــــه:-

الثمممممممممممامن عشمممممممممممر معقمممممممممممدة وقديممممممممممممة األسمممممممممممموب مقارنمممممممممممة مممممممممممم  األشمممممممممممكال الموسممممممممممميقية 
الجديممممممممدة المقدمممممممممة مممممممممن قبممممممممل الموسمممممممميقيين االخممممممممرين وعمممممممممى هممممممممذا كممممممممان مقممممممممدرا مممممممممن 

ن الممممممممممممذى اكتشممممممممممممف عممممممممممممام جميمممممممممممم  الموسمممممممممممميقيين ويعممممممممممممود الفضممممممممممممل الممممممممممممى مندلسممممممممممممو 
م عبقريممممممممممة  سيباسممممممممممتيان  فممممممممممى مؤلفاتمممممممممم  االالم وتأسسممممممممممت لمممممممممم  العديممممممممممد مممممممممممن 1829

الجمعيممممممممممات الموسمممممممممميقية التممممممممممى تحمممممممممممل أسممممممممممم  ،ألممممممممممف  بمممممممممما    فممممممممممى جميمممممممممم  أنممممممممممواع 
الصممممممممممميي الموسممممممممممميقية فمممممممممممى زمنمممممممممممم  عمممممممممممدا االوبمممممممممممرا ، كممممممممممممان نتاجممممممممممم  الفنمممممممممممى زاخممممممممممممر 
و بعشمممممممممممرات المئمممممممممممات ممممممممممممن القطممممممممممم  الموسممممممممممميقية المختمفمممممممممممة الصممممممممممميغة ، كتمممممممممممب نحممممممممممم

خمسمممممممممين مغنممممممممماة دنيويمممممممممة ،ألمممممممممف أللتممممممممم  المفضممممممممممة  األورغمممممممممن  العديمممممممممد ممممممممممن القطممممممممم  
الموسمممممممممممميقية مممممممممممممن نمممممممممممموع الفممممممممممممانتزى ، والبريميممممممممممممود ،والفوجممممممممممممة ، والسمممممممممممموناتا وكممممممممممممذلك 
كتمممممممممب آللمممممممممة الكدفسمممممممممان العديمممممممممد ممممممممممن القطممممممممم  الموسممممممممميقية  وممممممممممن أعمالممممممممم  الهاممممممممممة 

 -م 1750لمممممممممممماالت كتمممممممممممماب فممممممممممممن الفوجممممممممممممة الممممممممممممذى ألفمممممممممممم  فممممممممممممى أواخممممممممممممر حياتمممممممممممم   
موسمممممممممميقية مممممممممممن نمممممممممموع الكممممممممممانون م( ولممممممممممم ينجممممممممممز  وهممممممممممو يتممممممممممألف مممممممممممن قطمممممممممم   1749
 . والفوجة

 22ولمممممممممممممدت فمممممممممممممى  AnnaMagdalenaأنممممممممممممما مممممممممممممما جمممممممممممممدلينا أمممممممممممممما عمممممممممممممن زوجتممممممممممممم  
بألمانيمممممممممممما، وهممممممممممممى ابنممممممممممممة عممممممممممممازف آلممممممممممممة الترومبيممممممممممممت  zeitzم فممممممممممممى 1701سممممممممممممبتمبر

 جوهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان كاسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبر ، وكانمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت والمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدتها  مارجيتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما 
أورغمممممممممممممممن  وأخمممممممممممممممت    وهمممممممممممممممى أبنمممممممممممممممة عمممممممممممممممازفMargarethaElisabethاليزابيمممممممممممممممث 

بممممممممممممممدأت  أنمممممممممممممما ماجممممممممممممممدلينا  مرحمممممممممممممممة J.S.Libe،1عممممممممممممممازف التومبيممممممممممممممت واالورغممممممممممممممن 
الغنمممممممممما  فممممممممممى سممممممممممن الخامسممممممممممة عشممممممممممر فممممممممممى بممممممممممدط االمممممممممممرا  بمدينممممممممممة كمممممممممموتن ، ثممممممممممم 

كمغنيممممممممممة سمممممممممموبرانو فممممممممممردى حيممممممممممث قابمممممممممممت االرمممممممممممل  بمممممممممما    zeitzالتحقممممممممممت بممممممممممبدط 
                                                

1 1-A Visit with Ana Magdalina Bach , the name of journal (Americn Music Teach er) , by 
Michels Benedict , at file 88,1994.                                                                                                         
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المممممممممممممذى كمممممممممممممان يشمممممممممممممغل وظيفمممممممممممممة قائمممممممممممممد أوركسمممممممممممممترا المنشمممممممممممممدين ، حيمممممممممممممث أعجمممممممممممممب 
ديسممممممممممبر عمممممممممام  3طاهممممممممما الكثيمممممممممر ممممممممممن اهتمامممممممممم  ، ثمممممممممم تزوجممممممممما فمممممممممى بصممممممممموتها وأع

، عمممممممممممماش معمممممممممممما حمممممممممممموالى تسممممممممممممعة 1م وأصممممممممممممبحت زوجممممممممممممة أب ألربمممممممممممم  أبنمممممممممممما 1721
وعشمممممممممرون عامممممممممما أنجبمممممممممت خدلهممممممممما ثدثمممممممممة عشمممممممممر طفمممممممممد، وكانمممممممممت  أنممممممممما ماجمممممممممدلينا  
زوجمممممممممممة مخمصمممممممممممة تشمممممممممممارك زوجهممممممممممما فمممممممممممى أعمالممممممممممم  الفنيمممممممممممة حيمممممممممممث جعممممممممممممت حيممممممممممماة 

بعمممممممممممد وفممممممممممماة  بممممممممممما   زادت  2ماليمممممممممممةزوجهممممممممممما ممتعمممممممممممة بمممممممممممالرغم ممممممممممممن قممممممممممممة المممممممممممموارد ال
معانممممممممماة  أنممممممممما ماجمممممممممدلينا  فقمممممممممد تمممممممممرك لهممممممممما ممكيمممممممممة متواضمممممممممعة حتمممممممممى توفيمممممممممت عمممممممممام 

   3م بعد أن سا ت حالتها الصحية1760
تحقيقمممممممممممما ألهممممممممممممداف همممممممممممممذا البحممممممممممممث وألثبممممممممممممات فرضممممممممممممم   االطــــــــــــار التطبيقـــــــــــــي :  

وبهمممممممممممممدف التوصمممممممممممممل المممممممممممممى أفضمممممممممممممل النتمممممممممممممائ  قاممممممممممممممت الباحثمممممممممممممة بمممممممممممممأجرا  دراسمممممممممممممة 
المهمممممممممممارات العزفيمممممممممممة الموسممممممممممميقية عممممممممممممى آلمممممممممممة  الفيولينمممممممممممة  تجريبيمممممممممممة بهمممممممممممدف تنميمممممممممممة 

لممممممممدى الممممممممدارس المبتممممممممدئ مممممممممن خممممممممدل مقطمممممممموعتين تممممممممم اختيارهممممممممما مممممممممن مقطوعممممممممات 
 أنمممممممما مجممممممممدلينا  لممؤلممممممممف الموسمممممممميقى  يوهممممممممان سيباسممممممممتيان بمممممممما   عمممممممممى آلممممممممة البيممممممممانو 
وذلممممممممممك بعممممممممممد تطويعهممممممممممما كمممممممممممؤلفتين مممممممممممدونتين مممممممممممن سممممممممممطر واحممممممممممد يمثممممممممممل المحممممممممممن 

الخممممممممماص باليمممممممممد اليسمممممممممرى آللمممممممممة البيمممممممممانو و  ثمممممممممانيالاألساسمممممممممي مممممممممم  حمممممممممذف السمممممممممطر 
 التمممممممممممميحيمممممممممممث أن الممممممممممممؤلفتين تشمممممممممممتمدن عممممممممممممى العديممممممممممممد ممممممممممممن التقنيمممممممممممات العزفيمممممممممممة 

تتناسممممممممب ممممممممم  آلممممممممة الفيولينممممممممة والتممممممممي قممممممممد يمثممممممممل الممممممممبعض منهممممممممما صممممممممعوبات لممممممممدى 
 طدب الفرقة الثانية .

 -إجراءات البحث:
 تين .وهو  المنه  التجريبي  ذو المجموعتين المتكافئ -منهج البحث:
 -وتنقسم أدوات البحث الى: -أدوات البحث:

ممممممممممن طمممممممممدب الفرقمممممممممة البحمممممممممث تمممممممممم اختيمممممممممار عينمممممممممة  أدوات انتقـــــــــاء العينـــــــــة: أوال:
( طالمممممممممممب وطالبممممممممممة وتقسممممممممممميمهم 16الثانيممممممممممة تخصمممممممممممص آلممممممممممة  الفيولينمممممممممممة  وعممممممممممددهم  

                                                
1 1-Stanly Sadie, the New Grove Dictionary of Music and Musicians, 1980,p193 

2-  A Visit with Ana Magdalina Bac op.cit,at file 88,1994                                                               
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الممممممممممممممى مجمممممممممممممممموعتين  بطريقممممممممممممممة القرعمممممممممممممممة( عممممممممممممممممى أن يكممممممممممممممون إحمممممممممممممممداها تجريبيمممممممممممممممة 
   واألخرى ضابطة .

  لتحقيق فرض البحث: وتتمثل فىأدوات :ثانيا
 ا أنمممممممممممممم بمممممممممممممما ( مممممممممممممممن كتمممممممممممممماب 8رقممممممممممممممم  ، ( 6رقممممممممممممممم  الموسمممممممممممممميقيتين المممممممممممممممؤلفتين -أ

مجممممممممدلينا  ، وهممممممممى مممممممممن ضمممممممممن المؤلفممممممممات المقممممممممرر تممممممممدريس إحممممممممداها عمممممممممى جميمممممممم  
طممممممممدب الفرقمممممممممة الثانيممممممممة عممممممممممى  آلمممممممممة البيممممممممانو   فتحتممممممممموى كمممممممممل منهمممممممما عممممممممممى العديمممممممممد 

مممممممممممممم  آلمممممممممممممة الفيولينمممممممممممممة  تتناسمممممممممممممب التممممممممممممميممممممممممممممن المهمممممممممممممارات الموسممممممممممممميقية و العزفيمممممممممممممة 
همممممممممذ  المرحممممممممممة حيمممممممممث قاممممممممممت  فممممممممميالمطمممممممممموب إكسمممممممممابها لدارسمممممممممي آلمممممممممة الفيولينمممممممممة و 

الباحثممممممممممة بتممممممممممدريس الصمممممممممموت األول مممممممممممن المؤلفممممممممممة لممجموعممممممممممة التجريبيممممممممممة  صمممممممممموت 
اليممممممممممد اليمنممممممممممى لمبيممممممممممانو   وهممممممممممو الصمممممممممموت األساسممممممممممي لممؤلفممممممممممة  بعممممممممممد التأكممممممممممد مممممممممممن 

لتنسممممممميق معممممممم  ، دراسمممممممتهم لهممممممما ممممممممن قبمممممممل ممممممممن جهمممممممة  ممممممممدرس آلمممممممة  البيمممممممانو  بعمممممممد ا
كمممممممممممممممممما أنهممممممممممممممممما قاممممممممممممممممممت بتدريسمممممممممممممممممها لطمممممممممممممممممدب  المجموعمممممممممممممممممة الضمممممممممممممممممابطة  دون أن 

 يدرسوها من قبل. 
 نتائ  االختبار البعدي -ب

التربيمممممممة عينمممممممة مممممممن طمممممممدب الفرقممممممة الثانيمممممممة شممممممعبة  ثالثــــــا: اختيـــــــار عينـــــــة البحــــــث
( طالممممممممممممممب وطالبممممممممممممممة وتنقسممممممممممممممم 16  وعممممممممممممممددهم  فيولينمممممممممممممم الموسمممممممممممممميقية  تخصممممممممممممممص  

( طمممممممممممدب تممممممممممم اختيممممممممممارهم بطريقمممممممممممة 8عممممممممممددها  الممممممممممى مجممممممممممموعتين كمممممممممممل مجموعممممممممممة 
 القرعمممممممممممممة   لتكمممممممممممممون إحمممممممممممممداها التجريبيمممممممممممممة وتمثمممممممممممممل  العينمممممممممممممة البحثيمممممممممممممة  واالخمممممممممممممرى 

 الضابطة.
بعدما تم االنتها  من الخطوات األساسية السابقة   رابعا: تطبيق التجربة وصوال لمنتائج

تدرس أجزا   (6الى  المؤلفتين كل منها بتقسيم  قامت الباحثةلمتجربة العممية نفسها 
عمى مدى ثدث أسابي  بواق   جمستين أسبوعيا باإلضافة الى جمسة التقييم  االختبار 

 لتالي :كا( البعدي
 -(:6أوال: بالنسبة لممؤلفة رقم 

 (. 16: م  9 م  الجزء الثاني(.    *  8: م 1  م * الجزء األول
 (22: م 17 م الجزء الثالث* 
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 (.25االول من م  : الموتيف 23م الجزء الرابع  * 
 (.40:م 29 م الجزء السادس(* 28:م 25 م  الجزء الخامس* 

 -(:8ثانيا: بالنسبة لممؤلفة الموسيقية رقم 
 (.9:م  5الثاني  م  الجزء(.        * 4:م 1األول   م  الجزء* 
 (.13: م 12 م  الرابع الجزء(. * 11: م 10 م  الثالث الجزء* 
 (.18 :17 م  السادس الجزء* (16:م 14 م  الخامس الجزء* 

 (6رقم ة الموسيقية تشتمل عميها المؤلف لفنية التياالمهارات و *تقنيات األداء ا
 :والمراد اكسابها لمدارسين

 Stccatoالنوت المنفصمة  -          Legato     2النوت المتصمة -1
   Arpeggioعزف األربيجيو  -4 عزف النوت المتصمة والمنفصمة معا . -3
 األدا  باألصب  الراب   -6                  عزف النوت السممية -5
  marcatoأدا  حمية الماركاتو -8             .   القفزات المحنيةعزف  -7
 الثالث بدقة. باإلصب     #( Re     عزف العدمة العارضة-9

 التآزر الحركي بين  حركة القوس(  حركة االصاب (. -10
 (8رقم ة الموسيقية تشتمل عميها المؤلف لفنية التياالمهارات و ا *تقنيات األداء

 ::والمراد اكسابها لمدارسين
 Stccatoالنوت المنفصمة  -         Legato    2النوت المتصمة -1
 النوت السممية . -        4النوت المتصمة والمنفصمة معا -3
 ب  الراب  بدقة.باألص –                       6القفزات المحنية -5
 ( باألصب  الثاني #Do  العدمات العارضة–7
 (Mi( باألصب  الراب  بدقة عمى وتر  Sib  نغمة -8
    Acciaccaturaحمية األتشيكاتورا -9

  حركة االصاب (.                            والتآزر الحركي بين  حركة القوس(  -10
  -(:6رقم   "المؤلفة لمجموعة األولىالجمسات الخاصة بطالب ا

 ساعة لكل طالب.زمن الجمسة:     : تجريبية فردية.نوع الجمسة
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 -الجمسة األولى :
 -المفاهيم النظرية الخاصة بالمقطوعة الموسيقية المقترحة:

 4/3الميزان:                    #Faالدليل:    M Solالسمم:  
  Reتر الحممممممممممر       عمممممممممممى الممممممممممو Reبدايممممممممممة مممممممممممن نغمممممممممممة      المســــــــــاحة الصــــــــــوتية: 

   باإلصب    الراب    Mi  عمى الوتر  Siوينتهى بنغمة   
 كروش  –نوار  -بدنش اإليقاعات المستخدمة:  

يراعمممممممممممى فيممممممممممم  اسمممممممممممتخدام قممممممممممموس اآللمممممممممممة بشمممممممممممكل جيمممممممممممد صمممممممممممعودا وهبوطمممممممممممما  األداء:
 وبشكل متقط  لمنغمات.

 -األهداف العامة لمجمسة االولى:
اشممممممممممممتمل عميهمممممممممممما الجممممممممممممز  المحممممممممممممدد  التعممممممممممممرف عمممممممممممممى التقنيممممممممممممات العزفيممممممممممممة التممممممممممممي -

تقممممممممممممممممممان( 8:1لممممممممممممممممممموازير    ة النغميممممممممممممممممممة واإليقاعيممممممممممممممممممة الناحيممممممممممممممممممأدا همممممممممممممممممما ممممممممممممممممممن  وا 
 .تذليل الصعوبات العزفية من خدل  والتعبيرية

 -خطوات سير الجمسة:
مراجعمممممممممة سمممممممممريعة لمممممممممما تمممممممممم عرضممممممممم  ممممممممممن مفممممممممماهيم نظريمممممممممة وتاريخيمممممممممة خاصمممممممممة   -1

 بالمؤلفة الحالية.
( بصورة بطيئة 8:م 1مى البيانو لمجز  المحدد  مع بدايةاالستماع الى الدارس  -2
دون   ثم تتدرج السرعة حتى يتمكن من أدا  (أبطأ من السرعة المطموبة بالمؤلفة 
 خدل بالزمن المطموب.اإل
بمصاحبة زميم  عمى  الفيولينة يتم أدا  الدارس لنفس الجز  المحدد عمى آلة  -3

 .البيانو 
 خدل بالزمن.اإلالجز  المحدد عمى  الفيولينة  دون أدا  الدارس  بمفرد   لنفس  -4
 تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب . -5
تحديمممممممممممممممد الصمممممممممممممممعوبات التمممممممممممممممي واجههممممممممممممممما الطمممممممممممممممدب فمممممممممممممممي الجمممممممممممممممز  المحمممممممممممممممدد  -6

 : كالتالي بالمقطوعة الموسيقية
بصورة دقيقة في  ات االربي  واج  العازفان صعوبة في أدا  نغم :الصعوبة األولى 

 :التالي ك، (3في  م و( 1 م
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 (6( يوض  الصعوبة األولى بالمؤلفة رقم  1شكل رقم  

 -اإلرشاد العزفى المقترح لتذليل الصعوبة األولى:
( ممممممممممممم  االسممممممممممممتماع Re( باإلصممممممممممممب  الثالممممممممممممث عمممممممممممممى وتممممممممممممر   Sol( أدا  نغمممممممممممممة  1

 .ن خدل البيانو الجيد اليها م
عمممممممممممممى وتممممممممممممر  ال   أكثممممممممممممر    باإلصممممممممممممب  الثالممممممممممممثRe( االسممممممممممممتماع الممممممممممممى نغمممممممممممممة ال 2

أدائهمممممممما عمممممممممى الفيولينممممممممة مممممممممرة أخممممممممرى حتممممممممى يممممممممتم أدائهمممممممما  ومممممممممن مممممممممرة ممممممممم   البيممممممممانو 
 بصورة صحيحة.

واجهمممممممممممممت الطالبمممممممممممممة الثانيمممممممممممممة صمممممممممممممعوبة األدا  المتصمممممممممممممل  الصـــــــــــــعوبة الثانيـــــــــــــة:
Legato كما بالشكل السابق (4، م 3(،  م2، م1بالمازورة   م. 

 -ة:اإلرشادات العزفية المقترحة لمصعوبة الثاني
ربممممممممط نغمتممممممممين فقممممممممط فممممممممى القمممممممموس الواحممممممممد فممممممممي البدايممممممممة ثممممممممم التممممممممدرج الممممممممى أربعممممممممة  -

القممممممموس الواحمممممممد ثمممممممم سمممممممتة نغممممممممات حتمممممممى يمممممممتم الوصمممممممول المممممممى سمممممممبعة نغممممممممات  فمممممممي
 في القوس الواحد كما هو مدون بالمؤلفة.

واجممممممممممم  الطالبمممممممممممان االول و الثمممممممممممماني صمممممممممممعوبة أدا  نغمممممممممممممة   الصـــــــــــعوبة الثالثــــــــــــة:
 بدقة (5) م  فى  Laتر     باألصب  الراب  عمى و Miال 

( باإلصمممممممممممب  الرابممممممممممم  عممممممممممممى وتمممممممممممر Mi*ممحوظمممممممممممة: قامت الباحثمممممممممممة بتمممممممممممرقيم النغممممممممممممة 
 La. ) حتى يتسنى لمدارس اكتساب مهارة االدا   باإلصب  الراب) 

 
 (6( يوض  الصعوبة الثانية بالمؤلفة رقم المقترحة رقم   2شكل رقم  

 -صعوبة الثانية:اإلرشادات العزفية المقترحة من جهة الباحثة لم
باإلصمممممممممممب  الثالمممممممممممث بعمممممممممممد االسمممممممممممتماع Re  عممممممممممممى الممممممممممموتر   solتثبيمممممممممممت نغممممممممممممة  ( 1

الجيممممممممممد لهمممممممممما عمممممممممممى آلممممممممممة البيممممممممممانو  ومممممممممممن ثممممممممممم قيمممممممممماس المسممممممممممافة بممممممممممين االصممممممممممبعين 
الثالممممممممث والرابمممممممم  مسممممممممافة تممممممممون واحممممممممد ولكممممممممن عمممممممممى وتممممممممرين مختمفممممممممين مممممممممما يسمممممممماعد 

 الدارس عمى أدا  النغمة بشكل أكثر دقة.
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ثمممممممممممم االعتمممممممممممماد  مممممممممممرةعمممممممممممى  البيمممممممممممانو أكثممممممممممر ممممممممممممن   miة ال لنغمممممممممممم االسممممممممممتماع  (2
  الفيولينة. عمى ألدا   عمى ذاكرت  الموسيقية 

فيممممممممما عممممممممدا فممممممممي نهايممممممممة الجمسممممممممة لمممممممموحظ اكتسمممممممماب المهممممممممارات المحممممممممددة  -:التقــــــــويم
بصممممممممممممورة دقيقممممممممممممة وصممممممممممممعوبة  دا  نغمممممممممممممات االربممممممممممممي  الخمممممممممممماص بالسمممممممممممممم أ صممممممممممممعوبة

   باألصممممممممممممممممممممممممممب  Miو صممممممممممممممممممممممممممعوبة أدا  نغمممممممممممممممممممممممممممة ال  Legatoاألدا  المتصممممممممممممممممممممممممممل 
 و تممممممممممممم التغمممممممممممممب عمممممممممممممى الصممممممممممممعوبات العزفيممممممممممممة التممممممممممممي  Laالرابمممممممممممم  عمممممممممممممى وتممممممممممممر  

 واجهتها الطالبات بعد اتباع االرشادات العزفية.
 -الجمسة الثانية::

 -األهداف العامة لمجمسة الثانية:
 -األهداف العامة لمجمسة : 1

 نفس األهداف كما فى السابق. 
  -:خطوات سير الجمسة

 لما تم دراست   في الجمسة السابقة . مراجعة سريعة -1
( 9:16  مأدا  المممممممممممممممدارس فمممممممممممممممى البدايمممممممممممممممة عممممممممممممممممى البيمممممممممممممممانو لمجمممممممممممممممز  المحمممممممممممممممدد  -2

 بصورة بطيئة ثم اتباع نفس الخطوات كما فى الجمسة السابقة.
 تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب . -3
تحديمممممممممممممممد الصمممممممممممممممعوبات التمممممممممممممممي واجههممممممممممممممما الطمممممممممممممممدب فمممممممممممممممى الجمممممممممممممممز  المحمممممممممممممممدد  -4
 كالتالى: لمقطوعة الموسيقيةبا

ـــــــــــــة  واجهمممممممممممممت الطالبمممممممممممممة الثانيمممممممممممممة صمممممممممممممعوبة األدا  السمممممممممممممممى  :الصـــــــــــــعوبة الرابع
 التالى:ك( 14 ، 13  مالهابط لمنغمات بشكل دقيق فى 

 
 (6( يوض  الصعوبة الرابعة بالمؤلفة المقترحة رقم  4شكل رقم 

 -اإلرشادات العزفية المقترحة لمصعوبة السادسة:
 -(:14 :  13م  مصعوبة فى أوال: بالنسبة ل
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الجيممممممممممد لمنغمممممممممممات  السممممممممممممية الهابطممممممممممة  عمممممممممممى البيممممممممممانو ثممممممممممم أدائهمممممممممما  االسممممممممممتماع 1) 
 الموسيقية عند األدا .الدارس  م  االعتماد عمى ذاكرت عمى الفيولينة

( التقسممممممممممميم اإليقممممممممممماعي لمنغممممممممممممات فيمممممممممممؤدى الطالمممممممممممب كمممممممممممل نغمتمممممممممممين فمممممممممممى قممممممممممموس  2
 وس واحد.واحد ثم يتدرج حتى يؤدى جمي  النغمات في ق

واجهمممممممممممممت الطالبمممممممممممممة الثانيمممممممممممممة صمممممممممممممعوبة أدا  العدممممممممممممممة  الصـــــــــــــعوبة الخامســـــــــــــة :
اإليقاعيممممممممممة  الثدثيممممممممممة( ممممممممممم   النمممممممممموار(  أسممممممممممتكاتو  فممممممممممي قمممممممممموس واحممممممممممد  كممممممممممما فممممممممممي 

 -(* كما بالشكل التالي:15: م13المازورة من م 

 
 (6( يوض  الصعوبة الخامسة بالمؤلفة المقترحة رقم 5شكل رقم  

 -قترحة لمصعوبة الرابعة:اإلرشادات العزفية الم
 االسمممممممممممتماع الجيمممممممممممد لمنغممممممممممممات عممممممممممممى البيمممممممممممانو ثمممممممممممم أدائهممممممممممما عممممممممممممى الفيولينمممممممممممة - 1 

 اإليقاعية. ة الدارسمن خدل ذاكر 
تقسممممممممميم العدممممممممممات االيقاعيمممممممممة عممممممممممى أن يبمممممممممدأ الطالمممممممممب ب يقممممممممماع الثدثيمممممممممة ثمممممممممم  – 2

فممممممممي حتممممممممى يممممممممؤدى  النمممممممموار فممممممممي كممممممممل قمممممممموس ثممممممممم الممممممممربط بممممممممين اإليقمممممممماعين بالتممممممممدري  
 د.قوس واح

بعممممممممممد االنتهممممممممما  مممممممممممن الجمسمممممممممة لمممممممممموحظ أنممممممممم  تممممممممممم اكسممممممممماب الطالبممممممممممات  -:التقـــــــــويم 
جميمممممممم  المهممممممممارات العزفيممممممممة المحممممممممددة مممممممممن قبممممممممل الباحثممممممممة فيممممممممما عممممممممدا صممممممممعوبة أدا  

فممممممممممي قمممممممممموس واحممممممممممد إال  اسممممممممممتكاتو   العدمممممممممممة اإليقاعيممممممممممة  الثدثيممممممممممة( ممممممممممم   النمممممممممموار( 
 ترحة.أن  تم التغمب عمى الصعوبات بعد اتباع االرشادات العزفية المق

 -:الجمسة الثالثة 
 -األهداف العامة لمجمسة : 

 نفس األهداف كما فى السابق
 -خطوات سير الجمسة:

 مراجعة سريعة لما تم دراست   في الجمسة السابقة . -1
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 : 17  م البيمممممممممممممانو لمجمممممممممممممز  المحمممممممممممممدد  تمممممممممممممدريب المممممممممممممدارس فمممممممممممممي البدايمممممممممممممة عممممممممممممممى -2
 ات السابقة. ( بصورة بطيئة ثم اتباع نفس الخطوات كما في الجمس22
 يتم تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب . -3
تحديمممممممممممممممد الصمممممممممممممممعوبات التمممممممممممممممي واجههممممممممممممممما الطمممممممممممممممدب فمممممممممممممممي الجمممممممممممممممز  المحمممممممممممممممدد  -4

 بالمقطوعة الموسيقية.
واجمممممممممم  الطالبممممممممممان صممممممممممعوبة أدا  القفممممممممممز بممممممممممين النغمممممممممممات   الصــــــــــعوبة السادســــــــــة :

كممممممممما  بشممممممممكل دقيممممممممق باإلضممممممممافة الممممممممى أدا  عممممممممدد مممممممممن النغمممممممممات فممممممممي قمممممممموس واحممممممممد
 كما بالشكل التالى:(22:17في  م

 
 (6( يوض  الصعوبة الخامسة بالمؤلفة المقترحة رقم  6شكل رقم 

 -لمصعوبة السادسة:العزفية المقترحة  اإلرشادات
االسممممممممتماع الجيممممممممد لمنغمممممممممات عمممممممممى البيممممممممانو ثممممممممم أدائهمممممممما عمممممممممى الفيولينممممممممة ممممممممم   - 1 

 .االعتماد عمى الذاكرة الموسيقية  لمنغمات واإليقاع(
تقسممممممممميم العدممممممممممات االيقاعيمممممممممة عممممممممممى أن يبمممممممممدأ الطالمممممممممب بمممممممممالنوار الواحمممممممممد فمممممممممي  – 2

 كل قوس ثم يتم الربط بين النغمات  بشكل تدريجي .
بعممممممممممد االنتهمممممممممما  مممممممممممن الجمسممممممممممة لمممممممممموحظ أنمممممممممم  تممممممممممم إكسمممممممممماب الطممممممممممدب   -:التقــــــــــويم

جميمممممممممم  المهممممممممممارات المحممممممممممددة فيممممممممممما عممممممممممدا مهممممممممممارة القفممممممممممز بممممممممممين النغمممممممممممات  بشممممممممممكل 
مممممممممن النغممممممممممات فمممممممممي قممممممممموس واحممممممممد إال أنممممممممم  تمممممممممم تغممممممممممب  دقيممممممممق و مهمممممممممارة أدا  عمممممممممدد

 الطدب عمى الصعوبات بعد اتباع االرشادات العزفية.
 -الجمسة الرابعة:

 -األهداف العامة لمجمسة :
 نفس األهداف كما فى السابق. 

 -خطوات سير الجمسة:
 مراجعة سريعة لما تم دراست   في الجمسة السابقة . -1
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: 23 م عممممممممممممممى البيمممممممممممممانو لمجمممممممممممممز  المحمممممممممممممدد تمممممممممممممدريب المممممممممممممدارس فمممممممممممممي البدايمممممممممممممة  -2
( بصممممممممممورة بطيئممممممممممة ثممممممممممم اتبمممممممممماع نفممممممممممس الخطمممممممممموات كممممممممممما 25الموتيممممممممممف األول مممممممممممن م 

 في الجمسة السابقة.
 يتم تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب . -3
 تحديد الصعوبات التي واجهها الطدب في الجز  المحدد. -4

 #( بدقة Reدا  نغمة  واج  الطالبات صعوبة أ الصعوبة السابعة:

 
 (6( يوض  الصعوبة الخامسة بالمؤلفة المقترحة رقم  7شكل رقم 

 -اإلرشادات العزفية المقترحة لمصعوبة السابعة:
عممممممممممادة أدائمممممممممم  -1 يقمممممممممماع  الثدثيممممممممممة( عمممممممممممى البيممممممممممانو وا  االسممممممممممتماع الجيممممممممممد لنغمممممممممممات وا 

ية مممممممممم  االعتممممممممممماد عممممممممممى الممممممممممذاكرة الموسمممممممممميقية النغم دقيممممممممممقعممممممممممى الفيولينممممممممممة بشمممممممممكل 
 واإليقاعية(.

ممممممممممد االصمممممممممب  الثالمممممممممث  الممممممممممد األممممممممممامي  نصمممممممممف تمممممممممون عمممممممممن مكمممممممممان االصمممممممممب   -2
( بعممممممممممممممد La#( عمممممممممممممممى المممممممممممممموتر  Re( ألدا  نغمممممممممممممممة  Riالثالممممممممممممممث  مكممممممممممممممان نغمممممممممممممممة 

 االستماع الجيد لمنغمة عمى البيانو .
بعممممممممممد االنتهمممممممممما  مممممممممممن الجمسممممممممممة لمممممممممموحظ أنمممممممممم  تممممممممممم إكسمممممممممماب الطممممممممممدب   -:التقــــــــــويم

#( بدقمممممممممممة إال أنممممممممممم  تمممممممممممم Reجميممممممممممم  المهمممممممممممارات المحمممممممممممددة فيمممممممممممما عمممممممممممدا أدا  نغممممممممممممة  
 باع االرشادات العزفية المقترحة تغمب عمى الصعوبات بعد اتال

 -الجمسة الخامسة:
 -األهداف العامة لمجمسة :

 نفس األهداف كما فى السابق. 
 -مسة:خطوات سير الج

 مراجعة سريعة لما تم دراست   فى الجمسة السابقة . -1
: م 25تممممممممممممدريب الممممممممممممدارس فممممممممممممى البدايممممممممممممة عمممممممممممممى البيممممممممممممانو لمجممممممممممممز  المحممممممممممممدد  م  -2

 ( بصورة بطيئة  ثم اتباع نفس الخطوات كما فى الجمسة السابقة .28
 تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب .  -3
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ههممممممممممممممما الطمممممممممممممممدب فمممممممممممممممى الجمممممممممممممممز  المحمممممممممممممممدد تحديمممممممممممممممد الصمممممممممممممممعوبات التمممممممممممممممى واج -4
 بالمقطوعة الموسيقية.

واجهممممممممممممممت الطالبمممممممممممممة الثانيممممممممممممممة صممممممممممممممعوبة أدا  النغمممممممممممممممات  : الصــــــــــــــعوبة الثامنــــــــــــــة
 السممية الهابطة بشكل دقيق كما هو موض  بالشكل التالي:

 
 (6( يوض  الصعوبة الخامسة بالمؤلفة المقترحة رقم  8شكل رقم 

 -باحثة لمصعوبة الثامنة:االرشادات العزفية المقترحة من جهة ال
 الجيد لنغمات الجز  المحدد عمى البيانو ثم أدائها عمى الفيولينة بصورة   االستماع-1
 ة.يقدق
كروش( فى 2النغمات بشكل أكثر بطأ م  مراعاة أدا  كل نوار أو عدد    أدا -2

 التدرج فى األدا  حتى نصل الى األدا  األفضل.ثم  القوس الواحد
ــــــــــــويم: نهايممممممممممممة الجمسممممممممممممة تممممممممممممم اكسمممممممممممماب الطممممممممممممدب جميمممممممممممم  المهممممممممممممارات وفممممممممممممى  التق

المحممممممممممددة فيممممممممممما عممممممممممدا مهممممممممممارة أدا  النغمممممممممممات السممممممممممممية الهابطممممممممممة بشممممممممممكل دقيممممممممممق إال 
 أن  تم التغمب عمى الصعوبات بعد اتباع االرشادات العزفية المقترحة.

 الجمسة السادسة:
 -األهداف العامة لمجمسة :

 نفس األهداف كما فى السابق. 
 -مسة:خطوات سير الج

 مراجعة لما تم دراست   في الجمسة السابقة . -1
( بصورة بطيئة  ثم 40: 29 متدريب الدارس في البداية عمى البيانو لمجز  المحدد  -2

 اتباع نفس الخطوات في الجمسة السابقة .
 تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب . -3
 .الجز  المحددواجهها الطدب في  تحديد الصعوبات التي -4

واجمممممممممممممم  الطالبممممممممممممممات صممممممممممممممعوبة أدا  بعممممممممممممممض التعبيممممممممممممممرات : الصــــــــــــــعوبة الثامنــــــــــــــة
 (.P/F/Cres./Dim./mF./mP   بالمؤلفة مثلالخاصة 
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 -اإلرشادات العزفية المقترحة لمصعوبة السابعة:
تفسممممممممممممير المصممممممممممممطمحات العزفيممممممممممممة الخاصممممممممممممة بالمؤلفممممممممممممة لمطممممممممممممدب وكيفيممممممممممممة أدائهمممممممممممما 

 م  استخدام الوصف المفظي لذلك.
فمممممممممممي نهايمممممممممممة الجمسمممممممممممة  لممممممممممموحظ أنممممممممممم  تمممممممممممم إكسممممممممممماب الطمممممممممممدب لجميممممممممممم   :قـــــــــــويمالت

المهممممممممممممارات الموسمممممممممممميقية المحممممممممممممددة  فيممممممممممممما عممممممممممممدا المهممممممممممممارات الخاصممممممممممممة بممممممممممممالتعبيرات 
الموسممممممممممممميقية إال تمممممممممممممم التغممممممممممممممب عممممممممممممممى ذلمممممممممممممك بعمممممممممممممد اتبممممممممممممماع االرشمممممممممممممادات العزفيمممممممممممممة 

 المقترحة.
  -(:8رقم   جموعة الثانية "المؤلفة الجمسات الخاصة بطالب الم

 ساعة لكل طالب. زمن الجمسة:    تجريبية فردية. ة: نوع الجمس
 -المفاهيم النظرية الخاصة بالمقطوعة الموسيقية المقترحة:

 4/3الميزان:                      Sibالدليل:       Faالسمم:  
  Sib  تحمممممممممممت الممممممممممممدرج  حتمممممممممممى    #Do  بدايمممممممممممة ممممممممممممن  المســـــــــــاحة الصـــــــــــوتية: 

 " الراب "     باإلصب  Miعمى الوتر  
 دوبل كروش.  -كروش -نوار -بالنش بونتيه: اإليقاعات 
يراعمممممممممممى فيممممممممممم  اسمممممممممممتخدام قممممممممممموس اآللمممممممممممة بشمممممممممممكل جيمممممممممممد صمممممممممممعودا وهبوطمممممممممممما األداء: 

 .لمنغمات لمنغمات وبشكل متقط 
 -الجمسة األولى :

 -األهداف العامة لمجمسة :
 نفس األهداف كما فى السابق

 -خطوات سير الجمسة:
ن مفممممممممماهيم نظريمممممممممة وتاريخيمممممممممة خاصمممممممممة  مراجعمممممممممة سمممممممممريعة لمممممممممما تمممممممممم عرضممممممممم  مممممممممم -1

 بالمؤلفة الحالية.
:م 1يمممممممممممتم االسمممممممممممتماع المممممممممممى المممممممممممدارس لمجمممممممممممز  المحمممممممممممدد عممممممممممممى البيمممممممممممانو ممممممممممممن  م -2
حتممممممممممى يممممممممممتمكن مممممممممممن األدا  بالسممممممممممرعة  السممممممممممرعة بتممممممممممدرج يثممممممممممم ( بصممممممممممورة بطيئممممممممممة 4

 المطموبة دون اإلخدل بالزمن المطموب.
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مصممممممممممماحبة زميمممممممممممم  الفيولينمممممممممممة  ب ا  المممممممممممدارس لمممممممممممنفس الجمممممممممممز  المحمممممممممممدد عممممممممممممىأد -3
ثممممممممم تتممممممممدرج  السممممممممرعة  لديمممممممم  حتممممممممى يممممممممتمكن مممممممممن  البيممممممممانو  بصممممممممورة بطيئممممممممةعمممممممممى   

 أدا  السرعة المطموبة دون إخدل بالزمن المطموب.
أدا  المممممممممممدارس  بمفمممممممممممرد   لمممممممممممنفس الجمممممممممممز  المحمممممممممممدد عممممممممممممى   الفيولينمممممممممممة  بصمممممممممممورة  -4

بطيئممممممممة  ثممممممممم تتممممممممدرج  السممممممممرعة  لديمممممممم  حتممممممممى يممممممممتمكن مممممممممن أدا  السممممممممرعة المطموبممممممممة 
 إخدل بالزمن المطموب.دون 

 يتم تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب . -5
 تحديد الصعوبات التي واجهها الطدب في الجز  المحدد  -6

واجمممممممممممم  الطالبتممممممممممممان صممممممممممممعوبة فممممممممممممي أدا  مجموعممممممممممممة مممممممممممممن  الصــــــــــــعوبة األولــــــــــــى :
( Sol( و Doالنغممممممممممممممممات فمممممممممممممممى قممممممممممممممموس واحمممممممممممممممد كمممممممممممممممما واجهتممممممممممممممما صمممممممممممممممعوبة أدا   #

 :التالي ك بدقة( Ri( و  Solمى وترى  باإلصب  الثالث ع

 
 (8( يوض  الصعوبة االولى بالمؤلفة المقترحة رقم 10شكل رقم  

 -اإلرشادات العزفية المقترحة من جهة الباحثة:
أدا  عممممممممدد أكبممممممممر  حتممممممممى التممممممممدرج ثممممممممم كممممممممل نمممممممموار فممممممممى قمممممممموس تقسمممممممميم النغمممممممممات  (1

 من النوارات فى كل قوس حتى يتم األدا  بصورة صحيحة .
( دون أدائهمممممممممممممما ممممممممممممممم  وضمممممممممممممم  Doضمممممممممممممم  األصممممممممممممممب  الثالممممممممممممممث عمممممممممممممممى نغمممممممممممممممة و  (2

( وبعمممممممممممممممد #Doاألصمممممممممممممممب  الرابممممممممممممممم  مدصمممممممممممممممقا ل صمممممممممممممممب  الثالمممممممممممممممث عممممممممممممممممى نغممممممممممممممممة 
  الثالمممممممممممث لمكمممممممممممان االحسممممممممممماس بمكمممممممممممان النغممممممممممممة بشمممممممممممكل جيمممممممممممد يمممممممممممتم ممممممممممممد االصمممممممممممب

 .النغمة الصحي  
 الفيولينة. ( االستماع  لنغمات االربي  عمى البيانو ثم أدائها عمى 3
االنتهمممممممممما  مممممممممممن الجمسممممممممممة لمممممممممموحظ  أنمممممممممم  تممممممممممم إكسمممممممممماب جميمممممممممم   بعممممممممممد  -:التقــــــــــويم 

المهمممممممممارات الموسممممممممميقية المحمممممممممددة فيمممممممممما عمممممممممدا مهمممممممممارة أدا  مجموعمممممممممة ممممممممممن النغممممممممممات 
( باإلصممممممممممممب  الثالممممممممممممث عمممممممممممممى Doداخممممممممممممل قمممممممممممموس واحممممممممممممد و صممممممممممممعوبة أدا  نغمممممممممممممة #

( ومهمممممممممارة أدا  نغممممممممممات األربمممممممممي  بصمممممممممورة دقيقمممممممممة إال أنممممممممم  تمممممممممم التغممممممممممب Solوتمممممممممر  
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اتبممممممممممممممماع الطمممممممممممممممدب ل رشمممممممممممممممادات العزفيمممممممممممممممة عممممممممممممممممى الصمممممممممممممممعوبات العزفيمممممممممممممممة بعمممممممممممممممد 
 المقترحة.

 -الجمسة الثانية::
 -األهداف العامة لمجمسة الثانية:
 نفس األهداف كما فى السابق. 

 -خطوات سير الجمسة:
 مراجعة سريعة لما تم دراست   في الجمسة السابقة . -1
( 8: 5  م البيمممممممممممممممانو لمجمممممممممممممممز  المحمممممممممممممممدد  البدايمممممممممممممممة عممممممممممممممممى أدا  المممممممممممممممدارس فمممممممممممممممي -2

 بطيئة ثم يتم اتباع نفس الخطوات كما في الجمسة السابقة.بصورة 
 تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب .  -3
 .تحديد الصعوبات التي واجهها الطدب فى الجز  المحدد  -4

واجهممممممممممت الطالبممممممممممة الثانيممممممممممة صممممممممممعوبة أدا  القفممممممممممزات بدقممممممممممة ،  الصــــــــــعوبة الثانيــــــــــة:
ن االخممممممممممممدل بممممممممممممالزمن ممممممممممممم  صممممممممممممعوبة فممممممممممممى و صممممممممممممعوبة أدا  حميممممممممممممة الماركاتو(  دو 

 ( باالصب  الراب .Miأدا  نغمة  

 
 (8( يوض  الصعوبة األولى بالمؤلفة المقترحة رقم 11شكل رقم 

 -اإلرشادات العزفية المقترحة من جهة الباحثة لمصعوبة الثانية:
 وأعمممممممممادة أدائهممممممممما عممممممممممىالبيمممممممممانو  اع الجيمممممممممد المممممممممى النغممممممممممات ممممممممممن خمممممممممدل( االسمممممممممتم1

 الفيولينة.
أدا  النغمممممممممممممة فممممممممممممي البدايممممممممممممة بممممممممممممدون  الحميممممممممممممة  وذلممممممممممممك ألدا  اإليقمممممممممممماع بصممممممممممممورة  (2

صممممممممحيحة و مممممممممن ثممممممممم اإلحسمممممممماس بممممممممالزمن، ثممممممممم التممممممممدرج لمممممممم دا  ممممممممم  الحميممممممممة عممممممممن 
 طريق أخذ زمن الحمية من اإليقاع الكمى لمنغمة.

( باألصممممممممممب  Miواجهممممممممممت الطالبتممممممممممان صممممممممممعوبة أدا  نغمممممممممممة   الصــــــــــعوبة الثالثــــــــــة:
 الراب  بدقة.

( باإلصممممممممممممب  الرابمممممممممممم  حتممممممممممممى Miت الباحثممممممممممممة بتممممممممممممرقيم النغمممممممممممممة  قاممممممممممممم *ممحوظــــــــــــة:
 :التالي كيتسنى لمدارس اكتساب مهارة االدا  باإلصب  الراب ( 
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 (8( يوض  الصعوبة الثالثة بالمؤلفة المقترحة رقم  12شكل رقم 

 -اإلرشادات العزفية المقترحة من جهة الباحثة لمصعوبة الثالثة:
البيمممممممممانو وأدائهممممممممما بعمممممممممد ذلمممممممممك  ( ممممممممممن خمممممممممدلMiاالسمممممممممتماع الجيمممممممممد المممممممممى نغممممممممممة   -

( فممممممممممي حالممممممممممة Miأو االسممممممممممتماع الممممممممممى النغمممممممممممة مممممممممممن خممممممممممدل المممممممممموتر الحممممممممممر  بدقممممممممممة 
 الضرورة.
ـــــــــــويم فمممممممممممي نهايمممممممممممة الجمسمممممممممممة لممممممممممموحظ أنممممممممممم  تمممممممممممم إكسممممممممممماب الطمممممممممممدب لجميممممممممممم   :التق

المهممممممممممممارات الموسمممممممممممميقية المحممممممممممممددة مممممممممممممن جهممممممممممممة الباحثممممممممممممة فيممممممممممممما عممممممممممممدا مهممممممممممممارة أدا  
( باألصممممممممممب  الرابمممممممممم  بدقممممممممممة إال أنمممممممممم  Mi حميممممممممممة  الماركمممممممممماتو( و مهممممممممممارة أدا  نغمممممممممممة 

تمممممممممممممم التغممممممممممممممب عممممممممممممممى الصمممممممممممممعوبات العزفيمممممممممممممة بعمممممممممممممد اتبممممممممممممماع االرشمممممممممممممادات العزفيمممممممممممممة 
 المقترحة.

 -الجمسة الثالثة :
 -األهداف العامة لمجمسة :

 نفس األهداف كما فى السابق. 
 -خطوات سير الجمسة:

 مراجعة سريعة لما تم دراست   في الجمسة السابقة . -1
( 10 : 9  مالبدايمممممممممممة عممممممممممممى البيمممممممممممانو لمجمممممممممممز  المحمممممممممممدد  رس فممممممممممميتمممممممممممدريب المممممممممممدا -2

 بصورة بطيئة ثم اتباع نفس الخطوات في الجمسات السابقة. 
 يتم تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب . -3
 .تحديد الصعوبات التي واجهها الطدب في الجز  المحدد  -4

ز بمممممممممممين النغممممممممممممات واجهمممممممممممت الطالبتمممممممممممان صمممممممممممعوبة القفممممممممممم الصـــــــــــعوبة الخامســـــــــــة :
 بدقة. 

 
 (8( يوض  الصعوبة الخامسة بالمؤلفة المقترحة رقم  13شكل رقم 
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 -اإلرشادات العزفية المقترحة من جهة الباحثة لمصعوبة الرابعة:
االسمممممممممممتماع الجيمممممممممممد لمنغممممممممممممات عممممممممممممى البيمممممممممممانو ثمممممممممممم أدائهممممممممممما عممممممممممممى الفيولينمممممممممممة  - 1 

 بصورة أكثر دقة.
احمممممممد ثمممممممم التمممممممدرج حتمممممممى نصمممممممل المممممممى تقسممممممميم النغممممممممات كمممممممل نممممممموار فمممممممي قممممممموس و  – 2

 األدا  األمثل. 
بعممممممممممد االنتهممممممممما  مممممممممممن الجمسمممممممممة لمممممممممموحظ  أنممممممممم  تممممممممممم اكسممممممممماب الطممممممممممدب  -:التقـــــــــويم 
فيمممممممممممما عمممممممممممدا مهمممممممممممارة األدا  بدقمممممممممممة لمنغممممممممممممات ميممممممممممم  المهمممممممممممارات العزفيمممممممممممة المحمممممممممممددة ج

أثنممممممممممما  القفمممممممممممزات واالدا  لعمممممممممممدد ممممممممممممن النغممممممممممممات فمممممممممممي قممممممممممموس واحمممممممممممد إال أنممممممممممم  تمممممممممممم 
بعمممممممممممممممد اتبممممممممممممممماع االرشمممممممممممممممادات العزفيمممممممممممممممة  التغممممممممممممممممب عممممممممممممممممى الصمممممممممممممممعوبات المحمممممممممممممممددة 

 المقترحة.
 -الجمسة الرابعة :

   -األهداف العامة لمجمسة :
 نفس األهداف كما فى السابق. 

 -خطوات سير الجمسة:
 مراجعة سريعة لما تم دراست   في الجمسة السابقة . -1
( 12: 11  مالبيممممممممممانو لمجممممممممممز  المحممممممممممدد  البدايممممممممممة عمممممممممممى تممممممممممدريب الممممممممممدارس فممممممممممي -2

 ثم اتباع نفس الخطوات في الجمسات السابقة.  بصورة بطيئة
 تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب . -3
 تحديد الصعوبات التي واجهها الطدب في الجز  المحدد. -4

 باإلصمممممممممممب  Miواجممممممممممم  الطالبمممممممممممان صمممممممممممعوبة أدا  نغممممممممممممة  الصـــــــــــعوبة السادســـــــــــة : 
ا  عمممممممممممدد ممممممممممممن ( ، باإلضمممممممممممافة المممممممممممى صمممممممممممعوبة أد12  :11 م الرابممممممممممم  بدقمممممممممممة فمممممممممممي 

 النغمات في قوس واحد. 

 
 (8( يوض  الصعوبة الخامسة بالمؤلفة المقترحة رقم  14شكل رقم 
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 -اإلرشادات العزفية المقترحة لمصعوبة السادسة:
بيممممممممممانو أكثممممممممممر مممممممممممن مممممممممممرة ثممممممممممم أدائهمممممممممما االسممممممممممتماع الجيممممممممممد لمنغمممممممممممات عمممممممممممى ال - 1 

 الفيولينة بصورة أكثر دقة. عمى
ع فمممممممممي قممممممممموس واحمممممممممد ثمممممممممم التمممممممممدرج حتمممممممممى نصمممممممممل تقسممممممممميم النغممممممممممات كمممممممممل إيقممممممممما – 2

 الى األدا  األمثل.  
بعممممممممممد االنتهمممممممممما  مممممممممممن الجمسممممممممممة لمممممممممموحظ أنمممممممممم  تممممممممممم اكسمممممممممماب الطممممممممممدب  -:التقــــــــــويم 

 باإلصممممممممممممممب  Miلجميممممممممممممم  المهممممممممممممممارات المحمممممممممممممددة فيممممممممممممممما عممممممممممممممدا مهمممممممممممممارة أدا  نغمممممممممممممممة  
الرابمممممممم  بدقممممممممة و صممممممممعوبة أدا  عممممممممدد مممممممممن النغمممممممممات فممممممممي قمممممممموس واحممممممممد إال أنمممممممم  تممممممممم 

 د اتباع االرشادات العزفية المقترحة.التغمب عمى الصعوبة بع
 -الجمسة الخامسة :

 -األهداف العامة لمجمسة :
 نفس األهداف كما فى السابق. 

 -خطوات سير الجمسة:
 مراجعة سريعة لما تم دراست   فى الجمسة السابقة . -1
( 18: 13 متمممممممممممدريب المممممممممممدارس فمممممممممممى البدايمممممممممممة عممممممممممممى البيمممممممممممانو لمجمممممممممممز  المحمممممممممممدد  -2

 باع نفس الخطوات فى الجمسات السابقة. بصورة بطيئة ثم ات
 يتم تكرار الخطوات السابقة م  التبديل بين الطدب . -3
 تحديد الصعوبات التى واجهها الطدب فى الجز  المحدد. -4

واجمممممممممم  الطالبممممممممممان صممممممممممعوبة أدا  القفممممممممممزة  بممممممممممين النغمممممممممممات  الصــــــــــعوبة السادســــــــــة :
أدا  نغمممممممممممة  ( كممممممممممما واجمممممممممم  الطالبممممممممممان أيضمممممممممما صممممممممممعوبة15بصممممممممممورة دقيقممممممممممة فممممممممممي  م

 Me  و  Sib .باألصب  الراب  بدقة   

 
 (8( يوض  الصعوبة السادسة بالمؤلفة المقترحة رقم 15والشكل 
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 -اإلرشادات العزفية المقترحة لمصعوبة السادسة:
( عمممممممممممى البيممممممممممانو وتكرارهممممممممممما عمممممممممممى الفيولينمممممممممممة Miاالسممممممممممتماع الجيممممممممممد لنغممممممممممممة ال -1

 بشكل جيد. أكثر من مرة حتى يتم إتقانها وحفظ مكانها
( عمممممممممممى البيممممممممممانو وتكرارهمممممممممما عمممممممممممى الفيولينممممممممممة Sibاالسممممممممممتماع الجيممممممممممد لنغمممممممممممة ال -2

 أكثر من مرة حتى يتم إتقانها وحفظ مكانها بشكل جيد.
واجممممممممم  الطالبمممممممممان صمممممممممعوبة أدا  النغممممممممممات مسمممممممممافة الثالثممممممممممة  الصـــــــــعوبة الســـــــــابعة:

 (16الصغيرة الهابطة بدقة في المازورة كما  م

 
 (8عوبة السابعة بالمؤلفة المقترحة رقم  ( يوض  الص16شكل رقم 

 -اإلرشادات العزفية المقترحة لمصعوبة السابعة:
(  دون أدا  ثمممممممممممممم قيممممممممممممماس مسمممممممممممممافة siوضممممممممممممم  االصمممممممممممممب  االول عممممممممممممممى نغممممممممممممممة   -1

 (#Do تون( لوض  االصب  الثانى عمى نغمة  
( عمممممممممممممممى البيممممممممممممممانو ثممممممممممممممم تكرارهمممممممممممممما عمممممممممممممممى #Doاالسممممممممممممممتماع الجيممممممممممممممد لنغمممممممممممممممة  -2 

 أدائها بصورة أكثر دقة. الفيولينة حتى يتم
واجمممممممممممم  الطالبممممممممممممان صممممممممممممعوبة أدا  مجموعممممممممممممة كبيممممممممممممرة مممممممممممممن  الصــــــــــــعوبة الثامنــــــــــــة:
 :كالتالي النغمات لتؤدي بقوس واحد

 
 (8( يوض  الصعوبة السابعة بالمؤلفة المقترحة رقم  17شكل رقم 

 -اإلرشادات العزفية المقترحة من جهة الباحثة لمصعوبة الثامنة:
غمتممممممممين فممممممممي قمممممممموس واحممممممممد ثممممممممم التممممممممدرج فممممممممى األدا  حتممممممممى تقسمممممممميم النغمممممممممات كممممممممل ن- 

 يصل الطدب الى أدا  أقصى حد ممكن لمنغمات لمطالب .
بعممممممممممد االنتهممممممممما  مممممممممممن الجمسمممممممممة لمممممممممموحظ  أنممممممممم  تممممممممممم إكسممممممممماب الطممممممممممدب  -:التقـــــــــويم 

لجميممممممممممم  المهمممممممممممارات الموسممممممممممميقية المحمممممممممممددة فيمممممممممممما عمممممممممممدا مهمممممممممممارة أدا  القفمممممممممممزة  بمممممممممممين 
  باألصممممممممممممب  الرابمممممممممممم  Sib  و  Meالنغمممممممممممممات بصممممممممممممورة دقيقممممممممممممة مهممممممممممممارة أدا  نغمممممممممممممة  
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بدقمممممممممممممة ، و مهمممممممممممممارة أدا  النغممممممممممممممات مسمممممممممممممافة الثالثمممممممممممممة الصمممممممممممممغيرة الهابطمممممممممممممة بدقمممممممممممممة 
باإلضمممممممممممافة المممممممممممى مهمممممممممممارة أدا  مجموعمممممممممممة كبيمممممممممممرة ممممممممممممن النغممممممممممممات لتمممممممممممؤدي بقممممممممممموس 
واحمممممممممد اال انممممممممم  تمممممممممم التغممممممممممب عممممممممممى الصمممممممممعوبات العزفيمممممممممة بعمممممممممد اتبممممممممماع االرشمممممممممادات 

صممممممممممممعوبة االخيممممممممممممرة إال أن العزفيممممممممممممة المقترحممممممممممممة وعممممممممممممدم تغمممممممممممممب الطالبممممممممممممة الثانيممممممممممممة لم
الباحثممممممممة قامممممممممت بتقسمممممممميم النغمممممممممات كممممممممل  عممممممممدد نمممممممموار واحممممممممد( فممممممممي القمممممممموس الواحممممممممد 

 بما ال يخل بالطاب  النغمي لممؤلفة .
 الجمسة السادسة:

 -األهداف العامة لمجمسة :
 نفس األهداف كما فى السابق. 

 -خطوات سير الجمسة:
 في الجمسة السابقة . مراجعة لما تم دراست   -1
تممممممممممممممدريب الممممممممممممممدارس عمممممممممممممممى األدا  باسممممممممممممممتخدام التعبيممممممممممممممرات الموسمممممممممممممميقية التممممممممممممممى  -2

 تحتوى عميها المؤلفة.
تحديمممممممممممممممد الصمممممممممممممممعوبات التمممممممممممممممي واجههممممممممممممممما الطمممممممممممممممدب فمممممممممممممممى الجمممممممممممممممز  المحمممممممممممممممدد  -3

 بالمقطوعة الموسيقية.
واجممممممممممم  الطالبمممممممممممات صمممممممممممعوبة أدا  المصمممممممممممطمحات الخاصمممممممممممة الصـــــــــــعوبة الثامنـــــــــــة: 

 يقية.بالتعبيرات الموسيقية( الخاصة بالمقطوعة الموس
 -العزفية المقترحة لمصعوبة الثامنة: االرشادات

تفسممممممممممممير المصممممممممممممطمحات العزفيممممممممممممة الخاصممممممممممممة بالمؤلفممممممممممممة لمطممممممممممممدب وكيفيممممممممممممة أدائهمممممممممممما 
 م  استخدام الوصف المفظي لذلك.

ـــــــــــويم فمممممممممممي نهايمممممممممممة الجمسمممممممممممة لممممممممممموحظ أنممممممممممم  تمممممممممممم اكسممممممممممماب الطمممممممممممدب لجميممممممممممم   :التق
ات المهممممممممممممارات العزفيممممممممممممة المحممممممممممممددة فيممممممممممممما عممممممممممممدا المهممممممممممممارات الخاصممممممممممممة بالمصممممممممممممطمح

العزفيمممممممممممة إال أنممممممممممم  تمممممممممممم التغممممممممممممب عممممممممممممى ذلمممممممممممك بعمممممممممممد اتبممممممممممماع الطمممممممممممدب ل رشمممممممممممادات 
 العزفية المقترحة.
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 الجمسة السابعة بالنسبة لطالب المجموعتين "التجريبية والضابطة":
وهمممممممممى مرحممممممممممة االختبممممممممممار البعمممممممممدي   النهممممممممممائي  والمممممممممذى يعمممممممممد جممممممممممز  ال يتجمممممممممزأ مممممممممممن 

  35ختبمممممممممممممممار ب التجربمممممممممممممممة العمميمممممممممممممممة الحاليمممممممممممممممة ،وقمممممممممممممممد تمممممممممممممممم تحديمممممممممممممممد درجمممممممممممممممات اال
 درجة(.

 :اشتمل االختبار عمى ما يمى -وصف االختبار البعدي "النهائي":
وهمممممممو يقممممممميس قمممممممدرة الطمممممممدب عممممممممى التمييمممممممز بمممممممين النغممممممممات  تمييـــــــز األصـــــــوات: -

وبعضممممممممممممها عمممممممممممممى الفيولينممممممممممممة ، كممممممممممممما يميممممممممممممز المنطقممممممممممممة الصمممممممممممموتية المحممممممممممممددة لمممممممممممم  
حممممممممموظ  : وتممممممممممك المهمممممممممارة تمممممممممم أكسمممممممممباها لمدارسمممممممممين بشمممممممممكل كبيمممممممممر ومم ممحوظـــــــــة.*

  بعد االستماع لصوت المحن عمى البيانو ومنطقت  المحنية .
وهممممممممممو يقمممممممممميس قممممممممممدرة الطالممممممممممب عمممممممممممى الممممممممممتحكم فممممممممممي شممممممممممدة شــــــــــدة الصــــــــــوت :  -

 التعبيري بين  وبين زمدئ . الصوت الصادر وتحقيق التناسق
وهمممممممممو يقممممممممميس قمممممممممدرة الطالمممممممممب عممممممممممى تميمممممممممز كمممممممممل ممممممممممنهم أن  نوعيـــــــــة الصـــــــــوت: -

ممممممممم  أم ال وتمييممممممممزهم لمحممممممممن األساسممممممممي متشمممممممماب  ممممممممم  زمي كممممممممان الجممممممممز  الخمممممممماص بمممممممم 
  عند تبادل األدوار . 

ـــــــــزمن :  - ـــــــــار ال وهمممممممممو يقممممممممميس قمممممممممدرة الطالمممممممممب عممممممممممى أدا  المؤلفمممممممممة بمممممممممالزمن اختب
التناسمممممممممق األدائمممممممممي عنمممممممممد تغييمممممممممر السمممممممممرعات  المحمممممممممدد لهممممممممما وقدرتممممممممم  عممممممممممى تحقيمممممممممق

 داخل المؤلفة.
ــــــــذكر األلحــــــــان : - وهممممممممو يقمممممممميس قممممممممدرة الطالممممممممب عمممممممممى تممممممممذكر المحممممممممن الخمممممممماص  ت

فممممممممممممة الموسمممممممممممميقية  المحممممممممممممن األساسممممممممممممي( بعممممممممممممد أدائمممممممممممم  عمممممممممممممى البيممممممممممممانو وذلممممممممممممك بالمؤل
عنمممممممممدما يعيمممممممممد أدائممممممممم  عممممممممممى الفيولينمممممممممة مممممممممم  تمممممممممذكر المحمممممممممن الخممممممممماص مممممممممم  تحديمممممممممد 

 النغمات المختمفة عند تكرار أي جز  بالمؤلفة.
وهممممممممو يقمممممممميس قممممممممدرة الطالممممممممب عمممممممممى ضممممممممبط اإليقمممممممماع أثنمممممممما   تــــــــذكر اإليقاعــــــــات : -

قاعمممممممممممات التمممممممممممي يشمممممممممممتمل عميهممممممممممما المحمممممممممممن األدا  الفمممممممممممردي و الجمممممممممممماعي وتمممممممممممذكر اإلي
بالمؤلفمممممممممة الموسمممممممممميقية و يحممممممممممافظ عمممممممممممى زمممممممممممن االيقاعممممممممممات عنممممممممممد ظهممممممممممور الحميممممممممممات 

 بها.
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وهمممممممممممممو يقممممممممممممميس قمممممممممممممدرة الطالمممممممممممممب عممممممممممممممى تمممممممممممممدارك األخطممممممممممممما  العارضمممممممممممممة  اإلدراك: -
دراكهمممممممما فممممممممي التوقيممممممممت المناسممممممممب ممممممممم  العممممممممودة لمممممممم دا  بعممممممممد فتممممممممرة  بشممممممممكل سممممممممري  وا 

 منها المضبوط.ؤلفة وتدارك أدا  ز اإلنصات المدونة بالم
( يوضممممممممممممم  المممممممممممممدرجات التمممممممممممممي حصمممممممممممممل عميهممممممممممممما 1والجمممممممممممممدول التمممممممممممممالي رقمممممممممممممم       

مفيولينمممممممممممممة لممجموعمممممممممممممة  التجريبيمممممممممممممة( األولمممممممممممممى  ل الطمممممممممممممدب فمممممممممممممي االختبار البعمممممممممممممدي(
( ممممممممممممممن 6ذات المؤلفمممممممممممممة الموسممممممممممممميقية رقمممممممممممممم لممممممممممممموالمجموعمممممممممممممة  الضمممممممممممممابطة( األولمممممممممممممى 

 كتاب  أناماجدلينا  با  
 

 

 (1الجدول رقم 

 ( يوض  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  ت( ومستوى2والجدول رقم 
  أناماجدلينا  لممجموعتبنبا  ( من كتاب 6الموسيقية رقم  المؤلفة أدا  الداللة فى

  التجريبية والضابطة( األولى  :
 
 
 

  
 

 المؤلفة 

 
 

 العينة الطالبية

االختبار  درجات
البعدي 
لممجموعة 
 التجريبية

 35) 

درجات االختبار 
البعدي لممجموعة 

 الضابطة
 35) 

 ( المقترحة6المؤلفة رقم  
 من كتاب "أنا ما جدلينا

 (1الطالب رقم  
 (2الطالب رقم  
 (3الطالب رقم  
 (4الطالب رقم  

30 
32 
33 
31 

25 
20 
22 
27 

------- ------
- 
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 المجموعة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف   
 المعياري

 
 ت المحسوبة

 
 لةمستوى الدال 

   1.1 31.5 المجموعة التجريبية

 (05.دالة عند         2.84 2.69 23.5 المجموعة الضابطة

 
 (2لجدول رقم ا

وبمممممممممممممالنظر المممممممممممممى الجمممممممممممممدول السمممممممممممممابق وبمقارنمممممممممممممة ت المحسممممممممممممموبة والتمممممممممممممي تسممممممممممممماوى  
(عنمممممممممممممد مسمممممممممممممتوى ثقمممممممممممممة 2.45( بقيممممممممممممممة  ت الجدوليمممممممممممممة والتمممممممممممممي  تسممممممممممممماوى  2.84 
مممممممممممممممن ت الجدوليممممممممممممممة وهممممممممممممممذا أن  ( نجممممممممممممممد أن قيمممممممممممممممة  ت( المحسمممممممممممممموبة أكبممممممممممممممر05. 

دل فأنممممممممم  يمممممممممدل عممممممممممى فاعميمممممممممة الطريقمممممممممة المقترحمممممممممة ممممممممممن قبمممممممممل الباحثمممممممممة فمممممممممي رفممممممممم  
( ممممممممممممن 6أدا  مقطوعمممممممممممة رقمممممممممممم  فممممممممممميمسمممممممممممتوى أدا  طمممممممممممدب المجموعمممممممممممة التجريبيمممممممممممة 

 كتاب أنا ماجدلينا با  من طدب المجموعة الضابطة.
( يوضمممممممممممم  الممممممممممممدرجات التممممممممممممي حصممممممممممممل عميهمممممممممممما الطممممممممممممدب فممممممممممممى 3والجممممممممممممدول رقممممممممممممم  

المجموعممممممممممممممة  التجريبيممممممممممممممة( الثانيممممممممممممممة  فمممممممممممممميالبعممممممممممممممدي آللممممممممممممممة الفيولينممممممممممممممة االختبممممممممممممممار 
( ممممممممممممممممن 8والمجموعمممممممممممممممة  الضمممممممممممممممابطة( الثانيمممممممممممممممة ذات المؤلفمممممممممممممممة الموسممممممممممممممميقية رقمممممممممممممممم 

  أناماجدلينا :با  كتاب 
 

 (3الجدول رقم 

 
 

 المؤلفة

 
 

 العينة الطالبية

درجات االختبار البعدي 
 لممجموعة التجريبية

 35) 

درجات االختبار 
البعدي لممجموعة 

 الضابطة
 35) 

ـــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــة رق ( 8المؤلف
 المقترحة

مــــــــــن كتــــــــــاب "أنــــــــــا مــــــــــا 
 جدلينا

 (5الطالب رقم  
 (6الطالب رقم  
 (7الطالب رقم  
 (8الطالب رقم  

34 
30 
33 
34 

24 
22 
26 
20 
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حصل عميها الطدب في االختبار البعدي آللة  التي( يوض  الدرجات 4والجدول رقم 
يولينة فى المجموعة  التجريبية والضابطة( والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الف

( من كتاب  أناماجدلينا  8وقيمة  ت( ومستوى الداللة فى أدا  المؤلفة الموسيقية رقم 
 با   :

 
 4الجدول رقم 

بممممممممممممممالنظر الممممممممممممممى الجممممممممممممممدول السممممممممممممممابق وبمقارنممممممممممممممة ت المحسمممممممممممممموبة والتممممممممممممممي تسمممممممممممممماوى  
(عنمممممممممممممد مسمممممممممممممتوى ثقمممممممممممممة 3.71( بقيممممممممممممممة  ت الجدوليمممممممممممممة والتمممممممممممممي  تسممممممممممممماوى  6.01 
( نجمممممممممممممد أن قيممممممممممممممة ت المحسممممممممممممموبة أكبمممممممممممممر ممممممممممممممن ت الجدوليمممممممممممممة وهمممممممممممممذا أن دل 01. 

لمقترحممممممممممة مممممممممممن قبممممممممممل الباحثممممممممممة فممممممممممي رفمممممممممم  فأنمممممممممم  يممممممممممدل عمممممممممممى فاعميممممممممممة الطريقممممممممممة ا
( ممممممممممممن 4مسمممممممممممتوى أدا  طمممممممممممدب المجموعمممممممممممة التجريبيمممممممممممة فمممممممممممى أدا  مقطوعمممممممممممة رقمممممممممممم 

 ا با  من طدب المجموعة الضابطة.كتاب أنا ماجدلين
 -نتائج البحث وتفسيرها:

لمممممممممما كمممممممممان الغمممممممممرض ممممممممممن البحمممممممممث همممممممممو تنممممممممماول مشمممممممممكمة تنميمممممممممة مهمممممممممارات العمممممممممزف  
مممممممممن خممممممممدل بعممممممممض تقنيمممممممممات األدا  عمممممممممى آلممممممممة الفيولينممممممممة لممممممممدى المممممممممدارس المبتممممممممدئ 

فممممممممي مؤلفممممممممات  أنمممممممما مجممممممممدلينا  بمممممممما  عمممممممممى آلممممممممة البيممممممممانو تمممممممممك اآللممممممممة الثابتممممممممة والتممممممممي 
يمكمممممممممممن االسمممممممممممتفادة منهممممممممممما لممممممممممممدارس المبتمممممممممممدئ، فمممممممممممأن الباحثمممممممممممة انتهجمممممممممممت أسمممممممممممموب 
التطبيممممممممممق العممممممممممممي واختيممممممممممار عينممممممممممة البحممممممممممث مممممممممممن طممممممممممدب الفرقممممممممممة الثانيممممممممممة لقسممممممممممم 

جامعممممممممممممممة أسمممممممممممممميوط ، كدارسممممممممممممممين  التربيممممممممممممممة الموسمممممممممممممميقية بكميممممممممممممممة التربيممممممممممممممة النوعيممممممممممممممة
مبتمممممممممدئين آللمممممممممة الفيولينمممممممممة وذلمممممممممك ممممممممممن خمممممممممدل الدراسمممممممممة الميدانيمممممممممة التطبيقيمممممممممة التمممممممممي 
تهممممممممممدف الممممممممممى التحقممممممممممق مممممممممممن صممممممممممحة الفممممممممممرض وذلممممممممممك بمممممممممم جرا  التجربممممممممممة العمميممممممممممة 
لمعينمممممممممة البحثيمممممممممة والتمممممممممي قاممممممممممت الباحثمممممممممة فيهممممممممما بمدحظمممممممممة أدا  المفحوصمممممممممين بعمممممممممد 

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

 مستوى الداللة ت المحسوبة االنحراف المعياري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  6,01 1,65 32,75 التجريبية دال
 2,23 23 الضابطة (0.001عند 
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لصمممممممممموت الثمممممممممماني الخمممممممممماص دراسممممممممممة المؤلفممممممممممة عمممممممممممى آلممممممممممة الفيولينممممممممممة بعممممممممممد حممممممممممذف ا
بآلممممممممة البيممممممممانو واعممممممممادة تممممممممرقيم نغمممممممممات اليممممممممد اليسممممممممرى لتتناسممممممممب ممممممممم  آلممممممممة الفيولينممممممممة 
وغيممممممممممممر  ، ثممممممممممممم حسمممممممممممماب المتوسممممممممممممط الحسممممممممممممابي واالنحممممممممممممراف المعيمممممممممممماري باإلضممممممممممممافة 
الممممممممى حسمممممممماب النسممممممممبة المئويممممممممة لممجممممممممموع الكمممممممممى ، وحسمممممممماب داللممممممممة الفممممممممروق بممممممممين 

المتسمممممممممممممممممماوية النسممممممممممممممممممب لممتوسممممممممممممممممممطات باسممممممممممممممممممتخدام معادلممممممممممممممممممة  ت( لممجموعممممممممممممممممممات 
 العدد.   

 أوال: أسئمة البحث:
بعممممممممممممممد اسممممممممممممممتعراض هممممممممممممممدف البحممممممممممممممث فممممممممممممممي محاولممممممممممممممة االسممممممممممممممتفادة مممممممممممممممن بعممممممممممممممض 
مقطوعمممممممممممات  أنممممممممممما مجمممممممممممدلينا  بممممممممممما  وهمممممممممممى مقطوعمممممممممممات خصصمممممممممممت آللمممممممممممة البيمممممممممممانو 

المهمممممممممممممممارات المبتمممممممممممممممدئين بعمممممممممممممممض  وبهمممممممممممممممدف اكتسممممممممممممممماب دارسمممممممممممممممي آلمممممممممممممممة الفيولينمممممممممممممممة
لنحمممممممممممو ، بالتجريمممممممممممب أجابمممممممممممت الباحثمممممممممممة عممممممممممممى تسممممممممممماؤالت البحمممممممممممث عممممممممممممى االعزفيمممممممممممة
 -التالي:

مممممممممماهي المهمممممممممارات العزفيمممممممممة التمممممممممي يمكمممممممممن اكتسمممممممممابها ممممممممممن خمممممممممدل الســـــــــؤال األول : 
 مؤلفات  أنا ما جدلينا  با  لتدرس عمى آلة الفيولينة؟ عينة منتطوي  

         Staccato(العزف المتقط  Legato       2العزف المتصل 1)
 ت بدقة.( أدا  القفزاFingers Resilient  4( مرونة االصاب   3
          ( أدا  النغمات السممية صعودا وهبوطا .5

 intimation( الضبط النغمي 6
ــــــــــــانيالســــــــــــؤال - الخصممممممممممممائص الفنيممممممممممممة والعزفيممممممممممممة لممقطوعممممممممممممات  همممممممممممميممممممممممممما  :الث

  أنا ماجدلينا  ؟   با  المختارة من كتاب  ةالموسيقي
ممممممممممن  التطبيقمممممممممياالطمممممممممار  فممممممممميواسمممممممممتطاعت الباحثمممممممممة االجابمممممممممة عممممممممممى همممممممممذا السمممممممممؤال 

 التحميل العزفى لممقطوعتين المختارتين  خدل
ـــــــثاالســـــــؤال الث مممممممماهي مميمممممممزات المممممممربط بمممممممين ممممممممنه  آلمممممممة الفيولينمممممممة بممممممممنه  آلمممممممة : ل

 البيانو الذى يدرس  الطالب في ضو  التجريب؟
بعممممممممممممممممد الدراسممممممممممممممممة والتحميممممممممممممممممل العزفممممممممممممممممى لممممممممممممممممممؤلفتين المقتممممممممممممممممرحتين مممممممممممممممممن كتمممممممممممممممماب 

 -تبين االتي: اناماجدلينا  لممؤلف الموسيقى  يوهان أساسيتان با   ي
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( أن هنمممممممممماك ضممممممممممرورة لمممممممممممربط بممممممممممين المممممممممممواد الموسمممممممممميقية وبعضممممممممممها الممممممممممبعض بممممممممممما 1
 يساعد الدارسين عمى تحسن األدا  واكتساب المهارات. 

الفيولينممممممممممممممة عمممممممممممممممى ( أن أدا  الدارسممممممممممممممين المبتممممممممممممممدئين يتحسممممممممممممممن بشممممممممممممممكل ممحمممممممممممممموظ 2
عنممممممممدما يكممممممممون اسممممممممتم  لنغمممممممممات العمممممممممل الموسمممممممميقى مممممممممن قبممممممممل بشممممممممكل جيممممممممد مممممممممما 

عمممممممممى المقطوعمممممممممات البيمممممممممانو فممممممممي تممممممممدريب الممممممممدارس  فاسممممممممتخدام  لهممممممممايجعممممممممم  متقنمممممممما 
ف النغمممممممممممة مممممممممممما ييسممممممممممر عميمممممممممم  اتقانمممممممممم  العممممممممممز صمممممممممموت  حفممممممممممظ ل الموسمممممممممميقية تؤهممممممممممم 

 الفيولينة. لذات المقطوعة عند تدريب  عمى
( يحتممممممممماج الممممممممممتعمم أحيانممممممممما المممممممممى الوصمممممممممف المفظمممممممممي لممهمممممممممارة حتمممممممممى يتسمممممممممنى لممممممممم  3

 و وجيمممممممممم  المفظممممممممممي ل يقاعممممممممممماتالتببشممممممممممكل أفضممممممممممل فتقمممممممممموم الباحثممممممممممة أحيانمممممممممما األدا  
 بشرط أن يتمفظها الدارس من بعد بنفس  ويؤديها. لمنغمات

الفيولينممممممممممممممة لمنغمممممممممممممممات واسممممممممممممممتماع  لصمممممممممممممموتها وهممممممممممممممو مممممممممممممممدرك دارس ( أن أتفممممممممممممممان 4
بنفسممممممممم  ومممممممممن ثمممممممممم يقبممممممممل عممممممممممى  ثقتمممممممم لصممممممممحة همممممممممذا الصمممممممموت يمممممممممؤدى الممممممممى زيمممممممممادة 

 دراستها بشغف وبشكل أكبر.
البيمممممممممممانو ينممممممممممممى ويحسمممممممممممن أدا   و( أن المممممممممممربط بمممممممممممين بعمممممممممممض مؤلفمممممممممممات الفيولينمممممممممممة 5

 الطدب في األدا  المزدوج  الدويتو( ويزيد من ثقة الطالب في أدائ .   
توجممممممممممممممد فممممممممممممممروق ذات داللممممممممممممممة إحصممممممممممممممائية بممممممممممممممين : ثانيــــــــــــــا: فــــــــــــــرض البحــــــــــــــث 

المجمممممممممممموعتين التجريبيمممممممممممة والضمممممممممممابطة فمممممممممممي اكتسممممممممممماب المهمممممممممممارات الموسممممممممممميقية ممممممممممممن 
جريبيممممممممممممة فممممممممممممي خممممممممممممدل مؤلفممممممممممممات  أنمممممممممممما ماجممممممممممممدلينا  بمممممممممممما  لصممممممممممممال  المجموعممممممممممممة الت

 االختبار البعدي .
ولمتحقممممممممممق مممممممممممن هممممممممممذا الفممممممممممرض قامممممممممممت الباحثممممممممممة بممممممممممأجرا  اختبممممممممممار بعممممممممممدى لقيمممممممممماس  

القمممممممممدرات الموسممممممممميقية لدارسمممممممممي آلمممممممممة الفيولينمممممممممة، وأجمممممممممرا  مجموعمممممممممة ممممممممممن الجمسمممممممممات 
تمممممممممم االعتمممممممممماد فيهممممممممما عممممممممممى تمممممممممدريس الطمممممممممدب ممممممممممؤلفتين موسممممممممميقيتين ممممممممممن كتممممممممماب   

 ناسب آلة الفيولينة . انا ما جدلينا   والتي تم تطويعهما لتبا  
ثممممممممممممم قامممممممممممممت الباحثممممممممممممة بحسمممممممممممماب وتحميممممممممممممل البيانممممممممممممات والمقارنممممممممممممة بممممممممممممين متوسممممممممممممطي 

 درجات الطدب وكذلك حساب المعامدت االحصائية
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  -التوصيات:
توصمممممممممممت اليهممممممممما الباحممممممممممث فأنهمممممممممما توصممممممممممى  التمممممممممميالسمممممممممابقة   عممممممممممى ضممممممممممو  النتممممممممممائو 

 -:ت التاليةيابالتوص
المقطوعمممممممممات  توظيمممممممممفى عممممممممممى عممممممممممل ابحممممممممماث تعتممممممممممد عمممممممممم البممممممممماحثينتشمممممممممجي  ( 1

  .لة الفيولينةالمختمفة لخدمة آ لاالتالمكتوبة 
تسممممممممممممماب المهمممممممممممممارات ( محاولممممممممممممة القيمممممممممممممام ببحممممممممممممموث أخمممممممممممممرى خاصمممممممممممممة بعمميمممممممممممممات اك2

 لما فى هذا الموضوع من أهمية من وجهة نظر الباحثة. الموسيقية 
( القيمممممممممممممام ببحممممممممممممموث أخمممممممممممممرى خاصمممممممممممممة بأفضمممممممممممممل الطمممممممممممممرق الكتسممممممممممممماب المهمممممممممممممارات 3

 لة الفيولينة .الموسيقية الخاصة بآ
مممممممممممم  اختيمممممممممممار   المحمممممممممممدودة الموهبمممممممممممةخاصمممممممممممة بمممممممممممالطدب ذوى ( القيمممممممممممام ببحممممممممممموث 4

 الكتساب المهارات الدزمة لهم . أفضل الطرق وأنسبها
 -المراجع:

  -أوال: قائمة المراجع العربية:
إعداد جديد لتمارين لونجو آللة البيانو بما يناسب تقنيات  أسامة محمد جاد: (1

المجمد –كمية التربية الموسيقية -مجمة عموم وفنون الموسيقى–الكمان أسموب أدا  آلة 
 م. 2016يوني   –الخامس والثدثون 

 –الطبعة األولى  –عمم النفس التربوي  ( أمال أحمد مختار صادق ، فؤاد أبو حطب:2
 م .1977سنة –مكتبة األنجمو المصرية 

    ترجمة  –وقياس القدرات النمو  –: عمم النفس التربوي ( جيتس آرثر وأخرون3 
 بأشراف عبد العزيز القوصي.

الطرق المختمفة في تدريس ألة الفيولينة واالستفادة منها في حسين صابر لبيب : (4 
 (1982-رسالة دكتورا  –تعميم الطالب المصري 

ديبولد فان دالين: مناه  البحث في التربية وعمم النفس ،ترجمة محمد نبيل نوفل  (5
 (. 1994مكتبة األنجمو المصرية ، الطبعة الخامسة ، القاهرة وآخرون ،

استخدام األلحان القومية في تدريس ألة الفيولينة لمطالب ( رضا رجب حسنين :6 
 ( 1982-جامعة حموان –كمية التربية الموسيقية –رسالة دكتورا   -المبتدئ
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رسالة –وق الفردية التكنيك فى البيانو م  مشاكل الفر  ( عفاف عبد الحفيظ: تدريس7
 م.1973جامعة حموان –كمية التربية الموسيقية –ماجستير 

تقنيات أدا  الحركة األولى من كونشيرتو  ( مصطفى محمود صبري مصطفى:8 
جامعة  –بحث منشور  –( 20( في سمم فا الكبير مصنف  1رقم  وال لالكمان إلدوارد 

 م.2017والثدثون ، يناير كمية التربية الموسيقية ،العدد السادس  –حموان 
سنة –بيروت – المورد  قاموس إنجميزي عربي دار العمم لممديين ( منير البعمبكي :9

 م.1981
با  وهيندل  دراسة  اصوناتأسموب أدا  الفموت في  ( نهمة عبد المؤمن بكير:10

-قاهرةال–جامعة حموان  –كمية التربية الموسيقية  –رسالة دكتورا  غير منشورة -مقارنة 
 (21ص–م  2007

جماليات في الموسيقى عبر العصور، االسكندرية  ( هالة محجوب خضر محمد:11
 م.  2014دار الوفا  لدنيا الطباعة والنشر 

أعداد بعض األلحان الغنائية العالمية لدستفادة منها في  ( ياسر فاروق أبو السعد:12
كمية التربية –م وفنون الموسيقى مجمة عمو  –تحسين األدا  عمى آلة الكمان لممبتدئين 

 م(2019يناير–المجمد األربعون –الموسيقية 
 -:األجنبية: قائمة المراجع ثانيا

1)Alan Issacs Elizabeth Martin, Dictionary of music, The 

Hamlyn publishing Group Limited ,1982)                             

2)Ivan Galamian: Principles of Violin Playing and Prentice – xall 

.Inc.   Englewood . Cliffs.N.G.1962 

3)Sadie Stanly: The New Groves Dictionary of Music and 

Musicians- -6 th Edition-London – Macmillan -1980 –p288 

  4)Thomas G .Devhng :Teaching study skill-A guide for 

teachers-Allyn- and Bacon Inc. Boston –Sydney -London-Taranto 

1981 p10  

5 ) Esther M.,joh,University of Washington. ProQuest 

Dissertations  Publishing,2013                                                                                                                                                                                                                                               
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 المالحق
 ( من كتاب أنا  ماجدلينا( باخ6( المؤلفة الموسيقية رقم  1
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 ( من كتاب "أنا ماجدلينا" باخ8( المؤلفة الموسيقية رقم  2
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  -( بعض الصور الخاصة بطالب المجموعة التجريبية:3
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


