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مستخمص البحث:
ىناك العديد من األساليب التكنيكية التي ثبت نجاحيا في تنمية الميارات األدائية عمى
الفيولينة والتي منيا ما ىو ييدف إلى رفع المستوى التكنيكي ومنيا ما ييدف إلى

اكتساب الميارات الالزمة لكل مرحمة فيسعى المؤلفون وكذلك الباحثون إليجاد الطر

واألساليب المتنوعة والتي منيا التقميدي والمبتكر لتذليل كل ما ىو صعب حتى يتم

األداء عمييا بسيولة اال أن من ىذه الوسائل قد يحتاج من الدارس إلى المجوء إلى
التدريب لساعات طويمة مما قد يحدث اآلالم في أجزاء جسمو والتي قد تصل بو إلى

حدوث أعاقة قد تؤدي بو إلى البعد عن العزف عمييا أليام طويمة أو أكثر حتى تتحسن

حالتو ولذا كان الشغل الشاغل ألي دارس البحث عن الطر و األساليب التي تؤدي بو
إلى المستوى الالئ

دون بذل كل ىذا الجيد الفائ

لموصول لغايتو فكان البد من

المجوء إلى افكار مبتكرة يمكن من خالليا التغمب عمى ىذه الصعوبات وتساعده عمى
اكتساب الميارات الالزمة مع أدائو لمتقنيات العزفية بصورة مناسبة .
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Developing the skills of a violinist student and raising
the quality of his performance from through a
suggested method perform some big scales
Summary of the research
There is a none of the techniques that have proven successful in
the student of performance skills on the violin, and from which it
aims to raise the technique level and from them, which aims to
acquire the skills necessary for each stage, the authors as well as
researchers seek to find the methods and the varied methods of
which is the way and the ways that are the way it can be
performed easily but from these means the student may need to
resort to training for long hours which may cause pain in parts of
his body.which may lead to a prolonged injury to him the main
job of any student is to search for ways and methods that lead him
to the appropriate level without all this superior effort to reach his
goal so it was necessary to resort to innovative ideas through
which these difficulties can help me to overcome his abilities to
overcome his talents
Research problem:
Lack of basic skills among some that must be available at the
bachelor's stage and this appears in the technical level for them
especially when performing various technical exercises which are
based on knowlebge
This research aims to identify the proposed method which can
overcome these problems.

:الكممات الرئيسة
، الساللم الموسيقية الكبيرة، طريقة مبتكرة، الة الفيولينة،الة الكمان
االنتقال بين االوضاع
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المقدمة:
تعد آلة الفيولينة من أكثر اآلالت الموسيقية تعبي ار عن االحساس والمشاعر
اإلنسانية كما أن ليا من اإلمكانيات الكبيرة والغير محدودة التي تمكن أي مؤلف أو

عازف ماىر أن ينيل منيا ومن إمكانياتيا كيفما يشاء ليعبر عما بداخمو دون توقف
فيطمح دون أن يحد من طموحو شيء إال أنيا من اآلالت الغير سيمة والتي تحتاج

عند دراستيا إلى جيد كبير وقوة تحمل عالية ففييا من الصعوبات التي تواجو الدارسين

الكثير .

كما أن ىناك العديد من األساليب التكنيكية التي ثبت نجاحيا في تنمية الميارات

العزفية واألدائية عمى آلة الفيولينة فمنيا ما ىو ييدف إلى رفع المستوى التكنيكي
واألدائي  ،وما ييدف إلى اكتساب الميارات األساسية الالزمة في كل مرحمة ،وعمى
ىذا فيسعى المؤلفون الموسيقيون وكذلك الباحثون إلى إيجاد الطر واألساليب المتنوعة

التقميدي منيا والمبتكر والتي يمكن من خالليا تذليل كل ما ىو صعب حتى يتم األداء
عمييا بسيولة إال أن من ىذه الوسائل ما تحتاج من الدارس إلى المجوء إلى التدريب
لساعات طويمة مما قد يحدث اآلالم في أجزاء جسمو والتي قد تصل بو إلى حدوث
أعاقة تؤدي بو إلى البعد عن العزف عمييا أليام طويمة أو أكثر حتى تتحسن حالتو

ولذا كان الشغل الشاغل ألي دارس البحث عن طريقة يمكن أن تؤدي بو إلى المستوى
الالئ دون بذل كل ىذا الجيد الفائ لموصول لغايتو فكان البد من المجوء إلى أفكار

مبتكرة يمكن من خالليا تحقي

ذلك مع التغمب عمى الصعوبات ومساعدتو عمى

اكتساب الميارات الالزمة لو في ىذه المرحمة.

ومن ىذا المنطم جاءت فكرة ىذا البحث وىي اقتراح طريقة تتسم بالسيولة يمكن من

خالليا تنمية مستوى األداء مع التغمب عمى بعض المشكالت والتي منيا عدم توافر

دقة النغمات لدى البعض.

مشكمة البحث -:تتحدد مشكمة ىذا البحث في وجود مشكمة عامة تواجو الدارسين في

مرحمة البكالوريوس بكمية التربية النوعية -جامعة أسيوط وىى االفتقار إلى الميارات

األساسية لدى البعض و التي يجب توافرىا في ىذه المرحمة ويظير ذلك في المستوى

التكنيكي خاصة أثناء أداء التمارين المختمفة والتي ىي أساس العزف عمى ىذه األلة
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باإلضافة الى عدم توافر الدقة عند أداء النغمات وقد يرجع ذلك الى الخوف والرىبة من
الوقوع فى أخطاء عزفية عمى األوضاع المختمفة وخاصة عمى األوضاع المتقدمة

أىداف البحث-:

وييدف ىذا البحث إلى
التعرف عمى الطريقة المقترحة والتي يمكن من خالليا التغمب عمى ىذه المشكالتوالوصول إلى أفضل النتائج.

تنمية الميارات األساسية التي يجب توافرىا في مرحمة البكالوريوس ورفع جودة أداءالدارس من خالل الطريقة المقترحة من جية الباحثة .

أىمية البحث - :التعرف عمى الطريقة المقترحة من جية الباحثة لموصول بالدارس

إلى المستوى الالئ ألداء الميارات األساسية التي يجب أن تتوفر لديو في ىذه المرحمة
ورفع جودة أدائو؟

أسئمة البحث:

-1ما ىي الطريقة المقترحة من جية الباحثة لموصول بالدارس إلى المستوى الالئ

ألداء الميارات األساسية ورفع جودة أدائو؟

-2ما ىي الميارات الموسيقية التي يمكن تنميتيا لدى دارس آلة الفيولينة من خالل

الطريقة المقترحة ؟

منيج البحث-:يتبع المنيج الوصفي التحميمي (طريقة الحالة)

عينة البحث-:

عينة بشرية  :عدد طالب ( )1من طالب الفرقة الرابعة (دراسة حالة) تخصص فيولينو
عينة بحثية :النوتات الموسيقية التي تحتوي عمى الساللم الموسيقية الكبيرة.

أدوات البحث:

 )1الطريقة المقترحة من جية الباحثة.

 )2اختبار (سيشور) لقياس القدرات الموسيقية (القبمي /البعدي) لتقويم أداء الطالب
عمى آلة الفيولينة.

 )3برنامج كتابة النوتة الموسيقية Encore
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مصطمحات البحث:

التكنيك :ىو في المغة "التقنية" فيو في معناه "الطريقة التي يعالج بيا الفنان التفاصيل
الفنية ،وىو بالنسبة لعازف آلة الكمان أن تكون لديو قدرة عمى العزف بإتقان من البداية
عمى مستوى رفيع وذلك من حيث الوضوح والمرونة.1

الميارة  -:Skillما ىي إال نتيجة لعممية التعمم وأيضا ىي السيولة واليسر والثقة
والدقة وعدم التردد في األداء واالنطباع العام عمى الفرد الماىر عدم تردده في أدائو.2

الصعوبات العزفية -:ThePlayingDifficultiesىي المعوقات الفنية "التكنيكية"
التي يواجييا المتعمم أثناء دراستو قد تكون صعوبات تكنيكية أو تعبيرية أو فسيولوجية
(جسمانية أو عضمية) أو صعوبات ناتجة عن قصور تشريحي لميد

3

األداء الجيد -:GoodPerformanceىو األداء الذي يمكن العازف من أحياء

الموسيقي والتعبير واألحاسيس الفنية لممستمع وفقا لما وصفو المؤلف تماما.4

المد  -: Extentionىو عبارة عن تحريك اليد إلى ما بعد الحدود حركتيا العادية
وىناك نوعان من المد المد األمامي والمد الخمفي.5

ترقيم األصابع  -: Fingeringىو تحديد أرقام االصابع التى تستخدم فى العزف

عمى مرآة الفيولينة6.وىو الطريقة المثمى لترتيب األصابع ،وليا أثر كبير عمى ميارة

أداء العازف أثناء األداء العزفی.7

ضبط النغمات -:Intonationىو أصدار النغمات الموسيقية غناءا أو عزفا ،خالصة

دون أدنى انحراف عنيا

8

 1فاطمة محمد ابراهٌم البهنساوی  :أثر مصاحبة المعلم للطالب المبتدئ فً اكتساب مهارات العزف على البٌانو "  ،عام
 6891م ،ص9
 2منٌر البعلبكً :المورد قاموس إنجلٌزي عربً ،دار العند للمدٌں ،بٌروت ،سنة  6896م  .ص 849
 3أحمد ذکی صالح :علم النفس التربوي ،كلٌة التربٌة الموسٌقٌة ،جامعة عٌن شمس ،طبعة ومراجعة ومصححة ،ص.۴۳
 - 4حسن شحاتة وأخرون :معجم المصطلحات التربوٌة والنفسٌة -الدار المصرٌة اللبنانٌة ،القاهرة  ،۳۰۰۴ص.۳۰۳
 - 5نبيلة الفی کامل :أثر القلق على مستوى أداء طالب كلٌة التربٌة الموسٌقٌة أمام اآلخرٌن وامكانٌة التغلب علٌها،
رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة التربٌة الموسٌقٌة ،جامعة حلوان6891 ،م  ،ص 61
 6سمير رشاد سيد موسى :مشكالت ترقٌم األصابع وتحٌد األقواس بالنسبة لدراسة الكمان وأمكانٌة التغلب علٌها-رسالة
ماجستٌر –كلٌة التربٌة الموسٌقٌة –جامعة حلوان 6819-م
 - 7رضا رجب حسنٌن :استخدام األلحان القومٌة فً تدرٌس الة الفٌولٌنة للطالب المبتدئ ،رسالة دكتوراه ،كلٌة التربٌة
الموسٌقٌة ،جامعة حلوان۲۸۳۳ ،م ،ص .64
 8سمير رشاد سيد موسى:المرجع السابق.
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االكتساب -:Acquistionىو االحتفاظ في التعمم باستجابة تصبح جزءه من الذخيرة
السموكية لمكائن الحسی

1

االنتقال -: shifting-:ىو عممية تحريك اليد اليسرى بحرية صعودا أو ىبوطا فو

رقبة الكمان لوحة األصابع finger board

2

الوضع  -: Positionىو مجموعة الطبقات الناتجة من وجود اليد اليسرى في أماكن
مختمفة تحت رقبة الكمان

3

الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث :

الدراسية األولى بعنوان"-:إعداد جديد لتمارين لونجو آللة البيانو بما يناسب تقنيات

أسموب أداء آلة الكمان

4

تيدف الدراسة إلى :التعرف عمى أسموب األداء لتمارين لونجو واألعداد الجيد ليا
عندما أعيدت صياغتيا بما يناسب تقنيات أسموب أداء آلة الكمان .ويتبع ىذا البحث

المنيج الوصفي  -الدراسات المسحية -تحميل المحتوى" ،واتفقت الدراسة السابقة مع

الدراسة الحالية في أنيا تعمم الطالب عمى آلة الكمان واختمفت في منيج البحث ،وحدود
البحث ،ونوعية التمارين.

الدراسة الثانية بعنوان -:تفاعمية طريقة مقترحة لتحسين ضبط النغم لدي دارسى آلة
الفيولينة باستخدام برنامج ".5intonia

وييدف ىذا البحث إلى :تحسين مستوى دقة العف لدى الطالب المبتدئين في العزف
عمى آلة الفيولينة اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أىداف البحث ،وأىميتو

إال أنو يختمف في منيج البحث والمنيج التدريسي.

الدراسة الثالثة بعنوان" -:الطرق المختمفة في تدريس آلة الفيولينة بأمريكا
واالستفادة منيا في تعميم الطالب المصري .6وتيدف ىذه الدراسة إلى :دراسة الطر

 - 1محمد المالخ ،عزيز ماضی ،تيسير طبيشان :مرجع سابق ،ص.۸
 - 2أرنوف وٌنتج :ملخصات شومان ،نظرٌات روسلً مقدمة فً علم النفس ،ترجمة :عدد األول وآخرٌں ،ص .686
(8)Edwards-String Ensemble Method: Beginning Classs. Sec. Edition U.S.A, WMC. - 3
Brown Company Publishers, 1977.1.12
 - 4اسامه محمد  :مجله علوم وفنون كلٌة التربٌة الموسٌقٌة المجال الخامس والثالثون ٌ ،ونٌه 6161 ،م.
 - 5محمد ناصر ابراهيم العربي :بحث منشور  ،مجله علوم وفنون الموسٌقى ،كلٌة التربٌة الموسٌقٌة ،المجلد التاسع
والعشرونٌ ،ونٌة 6169م.
 -6حسين صابر لبيب :رسالة دكتوراة غير منشورة ،كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان ،القاىرة 1982م
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الحديثة المستعممة في تدريس آلة الكمان في أمريكا مع برامج تدريسيا المختمفة ودراسة
أسباب وأىم المشكالت العزف التي تواجو الطالب والمدرس أثناء تعميميما خصوصا

في المراحل األولى وتتفق ىذه الدراسة مع البحث الحالي في أنيا تعمم الطالب عمى آلة
الكمان وتختمف معيا من حيث نوعية التمارين المستخدمة لتحقي اليدف وفي المنيج

التدريسي.

الدراسية الرابعة بعنوان" :التبكير في دراسة أوضاع العزف وأىميتو في االرتقاء بتكنيك
عزف الفيولينة بكمية التربية الموسيقية"

1

تناول ىذا البحث كيفية وصول العازف إلى األداء الجيد عمى ألة الفيولينة مع القدرة

عمى تذليل الصعوبات التي تواجو الطالب والتي تتمثل في تحريك اليد اليسرى عند

دراسة األوضاع العزفية المختمفة وييدف ىذا البحث إلى اختيار أنسب المراحل التي
يبدأ منيا الطالب المبتدىء تعمم العزف عمى الفيولينة باالستعانة ببعض المدارس

الحديثة ويتفق ىذا البحث مع البحث الحالي في تعميم الطالب عمى ألة الكمان ويختمف
في منيج البحث وحدودالبحث.
تعميق الباحثة عمى الدراسات السابقة ومدى االستفادة منيا لصالح البحث الحالى:

ترى الباحثة أنو تم االستفادة من الدراسات السابقة لمبحث الحالى فى االطار النظرى

أما بالنسبة لمجانب التطبيقي فترى أنو يختمف عنيا من حيث المضمون

اإلطار النظري :المبحث األول :ضبط النغم :Intonation

تعد ميارة ضبط النغمات من الميارات األساسية الخاصة باألداء عمى اآلالت الوترية
والتي منيا آلة الفيولينة ،وعمى ىذا فيي تعد من أىم الميارات التي يسعى الدارس إلى

اتقانيا واكتسابيا  ،كما أن ىذه الميارة يدخل فييا عدة عوامل تتحكم فييا والتي منيا

قدرات الدارس الموسيقية والسمعية التي يمكن من خالليا أن يميز بين صحة النغمة
من عدميا  .ويرى "كارل فميش"1944 -1873( (carlfleshم) أستاذ آلة الفيولينة أن
ىناك صعوبة في ضبط النغمة وتحديد مكان العف عمى الوتر بشكل عممي إال أنو

 -1محمد عبد الروف ابراهٌم  :التبكٌر فً دراسة أوضاع العرف وأهمٌته فً ارتداء ٌتكنٌك عزف الفبوابة بكلٌة التربٌة
الموسٌقٌة  -رسالة ماجستٌر غٌر منشورة كلٌة التربٌة الموسٌقٌة جامعة حلوان.
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يفسر سبب تمكن العازفين من أداء ضبط النغم بأن الموجات الصوتية تصدر من اآللة
فتنتقل عبر اليواء إلى الجياز االستماعي الذي يرسميا بدوره إلى مركز االستماع
بالمخ ،حيث يقوم بتحديد مدى نقاء النغم ،فإذا كانت النغمات غير منضبطة فأن ىذا

سيسبب انزعاجا مفاجئا لمعازف ،فيسارع بتحريك أصابعو تمقائيا لعمل الضبط الالزم

إلرضاء العقل  ،وأيضا الفرو الفردية تستطيع أن تتبين مدى صحة النغمات ولكن في

حدود معينة وليس عمى األطال
نطا

وانما العازفون يميزون الفرو بين النغمات داخل

محدود تستطيع األذن أن تتبينو فاألصابع ال تسقط أبدأ في األماكن المحددة

حسابية وفيزيائية لكنيا تيبط في أماكن تقريبية تحددىا أذن العازف وعينو.1

المبحث الثانى :الميارات األساسية العزفية عمى آلة الفيولينة -:بالممارسة المستمرة
يستطيع العازف أن يؤدي الميارة العزفية بدرجةعالية من األتقان في أقل زمن ممكن
وفي أي وقت أثناء العزف ،ومن الميارات األساسية لمطالب في مرحمة البكالوريوس

ىى كالتالى:
التكنيك

 -Techniqueالتعبير  -Interpretationالقراءة الوىمية

Sight

 -Readingاالستماع والسمع الداخمي -Histening and endinner hearing
التذكر Memorizing

المبحث الثالث :األوضاع العزفية عمى آلة الفيولينة:

الوضع األول "first position"-:ىو من أىم األوضاع عمى ألة الكمان ،وىو
الوضع الذى تكون فيو اليد اليسرى بعيدة عن الجسم ،وىو من أكثر األوضاع عزفا من
جية العازفين أكثر من أى وضع آخر ،ويعد األصبع األول "السبابة "ىو أىم األصابع

فى ىذا الوضع لذا يمزم وضعو بطريقة صحيحة مما يسيل ميمة باقي األصابع .

الوضع الثاني"second position"-:ويعد من أصعب األوضاع فى األداء ،اال أنو
من أكثرىا فائدة اذا أستعمل بمرونة ،وفيو يضع اليد عمى مسافة ثانية صاعدة "أعمى"
من الوضع األول ،فيتحرك االصبع األول الى حيث ما كان االصبع الثانى مرتك از .

 - 1هحود ناصر ابراهين العزبي :بحٹ هنشور  ،هجله علوم وفنوى الووسيقى ،كلية التربية الووسيقية ،الوجلد التاسع
والعشروى .
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الوضع الثالث "third position"-:يعد من أسيل األوضاع ال سيما بعد "الوضع
األول" وفيو يتم وضع "أصبع السبابة "عمى مسافة ثالثة صاعدة لؤلعمى من الوضع
األول فيتحرك األصبع الى حيث ما كان األصبع الثالث مرتك از .

وينصح دائما بدراسة الوضع الثالث بعد الوضع األول لسببين-:

-1اليد تكون ليا وضع طبيعي فى "الوضع الثالث" كما فى "الوضع األول".
-2أن أصوات "الوضع الثالث" سيمة القراءة ألن األصابع األول والثالث ىى أصوات
وقف  stopping notesتطبع فى سطور ال  stooneواألصابع المستوية األصبعين
الثاني والرابع أصوات وقف فى المسافات كما ىى الحال بالضبط فى الوضع األول .

 -تغيير األوضاع  -:thechangeofpositionيعتبر تغيير األوضاع من الدراسات

الحيوية في تكنيك آلة الفيولينة الخاص باليد اليسرى (ألنيا تظير إمكانية األلة) ويوجد
آللة الفيولينة أوضاع كثيرة تبدأ بالوضع األول وتنتيي بالوضع السابع ولؤلوضاع

السبعة دراسات وقوانين خاصة بيا وقد يضطر العازف أحيانا إلى أستخدام أوضاع
أبعد من الوضع السابع مثل الوضع الثامن والتاسع والعاشر إلى أن يصل إلى الوضع

الثالث عشر ،وىكذا طبقا لما يتطمبو المؤلف في المؤلفات الحديثة.
ب -أسباب تغيير األوضاع :لو أىداف كما يقول "موزارت األب"

1

"الضرورة الممحة ،والسيولة في األداء  ،وحالوة العزف وعم التعبير ،و توسيع نطا

العزف لكل وتر ،و تجنب بعض المشاكل التكنيكية في العزف عمى األوتار ،وتسييل
عممية ترقيم العبارة الموسيقية".

ج األنتقال بين األوضاع -:Transfer

ىناك ثالث أنواع من االنتقال:2

(أ) االنتقال البسيط :ينتقل الطالب من صوت ألخر بنفس األصبع المستخدم في
العزف.

(ب) االنتقال المركب :ينتقل الطالب كما سب

ولكنو سيضيف أصبعا إلى أعمى أو

يأخذ أصبعا إلى أسفل.
Carl Flesh :The Art of violin playing Op-cit-p25

1
2

 -رضا رجب حسنين :مرجع ساب .
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(ج) االنتقال المعقد-:يغير الطالب أصابعو قبل االنتقال عندما يكون إلى أعمى ويغير
بعد االنتقال عندما يكون إلى أسفل ،والصوت الوسيط  interveningnotالذي ينتقل
إليو الطالب أوال في االنتقال المركب والمعقد يسمى " "bridgenoteوأثناء العزف ال
يمزم سماع الصوت الوسيط وال يمكن ازالتو تماما وعندما يحق

الطالب النجاح في

االنتقال يجب اإلسراع في تنظيف الصوت و إزالة نغمة الصوت الوسيط.

الجانب التطبيقي -:وفيو استعراض الباحثة لمطريقة المقترحة وىى أداء الساللم
الموسيقية الكبيرة بطريقة موحدة ومتشابية ألصابع اليد اليسرى خاصة بكل وضع وعمى

الطالب أن يدرك ىذا التشابو في كل مرحمة وأن يحرص عمى تحقيقو  .وتتمثل الدراسة
التطبيقية في عدة مراحل ىي:

" المرحمة األولى" :وتنقسم ىذه المرحمة إلى جزئين أساسيين:

 -1أداء الساللم الكبيرة (المقترحة) عمى الوضع األول :تدريس الساللم الموسيقية

الخاصة باألوتار الحرة كبداية تعميمية مناسبة في ىذه المرحمة التمييدية والتي تتمثل
في ) )SolM/RiM/LaMكالتالى:

أ) "البدء بنغمة الوتر المطم ثم تأتي بقية األصابع بشكل متسمسل عمى الوضع األول
بالترتيب (االصبع االول – ثم الثانى والثالث ممتصقين)عمى الوتر االول ونفس شكل

االصابع عمى الوتر الثانى صعودا وىبوطأ" (أكتاف واحد) وذلك ألداء سمم "."sol M

ب) تكررالخطوة السابقة عمى الوترين التاليين (رى /ال)  ،والوترين (ال ،مى) .

)2أداء الساللم الموسيقية (المقترحة)عمى الوضع الثالث -:تدريس الساللم الموسيقية(

 )DoM\SolM\RiMعمى الوضع الثالث والذي تعتمد بدايتيا عمى النغمة التي تؤدي
باألصبع الثالث عمى الوضع األول لتكون النغمة األولى في الوضع الجديد  ،ويعد

الوضع الثالث من أسيل األوضاع بعد الوضع األول وال سيما أسيل من الوضع الثاني
والرابع ويرجع ذلك إلى سيولة قراءة نغماتو وتشابو شكل اليد اليسرى أثناء األداء في

الوضع الثالث مع شكميا في الوضع األول.

مع مالحظة أنو تم إضافة األصبع الرابع بشكل عام ألداء الساللم المحددة  ،بخالف
االعتماد عمى األصابع الثالثة فقط في الوضع األول وذلك لتحقي مبدأ تشابة األصابع
لدى الدارس في الوضع الجديد كالتالى:
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"البدء بنغمة االساس لمساللم ( )Do/Sol/Riباالصبع االول عمى الوضع (الثالث)
وتأتي بقية األصابع بشكل متسمسل بالترتيب (االصبع االول – ثم الثانى – ثم األصبع

الثالث والرابع ممتصقين)عمى الوترين االول و الثانى،وىكذا باقى الساللم عمى االوتار
التالية ويؤدي السمم صعودا وىبوطأ (أكتاف واحد) ".

* المرحمة الثانية-:أداء الساللم الكبيرة عمى الوضع الرابع:

وترى الباحثة أنو في ىذه المرحمة يمكن أن يتم تدريس الساللم الكبيرة ()Ri/La/Mi

عمى الوضع الرابع والذي يعد من األوضاع المتقدمة والغير سيمة والتي تتطمب من
الدارس مرونة في األداء مع مراعاة قرب أو مالصقة النغمات قميال إلى بعضيا ألداء
أفضل وأد إال أن الباحثة ترى أن تطبي القاعدة المقترحة قد يؤدي إلى خم سيولة

في األداء وذيادة في دقة النغمات مع ثقة الدارس في أدائو والتغمب عمى مشكمة الخوف
والرىبة من الوقوع في أي أخطاء عزفية وأدائية في ىذه المرحمة وعمى ىذا الوضع

المتقدم كالتالى:

" البدء بنغمة االساس لمساللم ( )Ri/La/Mi1باالصبع االول عمى الوضع (الرابع)

وتأتي بقية األصابع بشكل متسمسل بالترتيب (االصبع االول – ثم الثانى – ثم األصبع
الثالث والرابع ممتصقين)عمى الوترين االول و الثانى ،وىكذا باقى الساللم عمى االوتار

التالية ويؤدي السمم صعودا وىبوطأ (أكتاف واحد) ".

ممحوظة :أن شكل االصابع الخاصة باليد اليسرى أثناء االداء بدأ من الوضع الثالث
وحتى باقى االوضاع المتقدمة متشابية بشرط:
متتاليين.

 -1أن يؤدى السمم عمى وترين

 -2أن يؤدى عمى نفس الوضع.

 -3أن يتم أداء السمم ألوكتاف واحد فقط.

المرحمة الثالثة -:أداء الساللم الكبيرة عمى الوضع األول بأضافة األصبع الرابع:۔
أن ىذه المرحمة تعد تمييدا لممرحمة التالية ليا ففي ىذه المرحمة يمكن أن يتم تدريس

الساللم ( )La/Mi/Siوالساللم ( )Lab/Mib/Sibالكبيرة وىي تعد النغمة األولى عمى
األوتار األربعة األساسية لآللة (أكتاف واحد) ويراعى ىنا استخدام األصبع الرابع في

أداء الساللم صعودا وىبوطا ليأخذ شكل األصابع الموحد أثناء األداء كالتالى:
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 البدء بنغمة االساس لمساللم المحددة ( )La/Mi/Siو( )Lab/Mib/Sibباالصبعاالول عمى الوضع (األول)وتأتي بقية األصابع بشكل متسمسل بالترتيب (االصبع االول

– ثم الثانى – ثم األصبع الثالث والرابع ممتصقين)عمى الوترين االول و الثانى،وىكذا
باقى الساللم عمى االوتار التالية  ،عمى الوترين الثانى والثالث  ،ثم عمى الوترين الثالث

والرابع ويؤدي السمم صعودا وىبوطأ (أكتاف واحد) .

* المرحمة الرابعة :أداء ساللم الكبيرة (أكتاف واحد)عمى الوضع األول عمى وتر

واحد-:في ىذه المرحمة يمكن أن يتم تدريس الساللم ()La/Mi/Si/Fa#
و( )Lab/Mib/Sib/Faوالتي تم التدريب عمييا في المرحمة السابقة ولكن في ىذه
لمرحمة يتم أداء السمم بأكممو عمى وتر واحد ويتطمب ذلك مرونة من الدارس في األداء
لالنتقال من الوضع األول إلى الثاني ثم الوضع الرابع وعمى ىذا تم االعتماد عمى حفظ

الدارس لصوت نغمات أبعاد السمم الكبير ولقاعدة التشابو الخاصة بيذه المرحمة.

تطبيق التجربة قامت الباحثة بتقسيم التجربة العممية عمى مدى ثالث أسابيع بواقع

ثالث جمسات أسبوعيا ساعة لكل جمسة باإلضافة الى جمستى التقييم (القبمى/البعدي) :
بنود االختبار

درجات االختبار (القبمي)

تمييز االصوات – شدة الصوت -نوعية

35

الصوت – اختبار الزمن – تذكر االلحان

))50

– تذكر االيقاعات -االدراك
جدول رقم( )1يوضح الدرجات التي حصل عمييا الطالب في االختبار القبمي

 -عدد( )2جمسة وتشمل االختبار القبمى/البعدى.

 -عدد( )9جمسات لتدريب الطالب عمى الساللم الموسيقية الكبيرة بالطريقة المقترحة.

الجمسة التمييدية :إجراء االختبار القبمي (اختبار سيشور لمقدرات الموسيقية الخاص
باكتساب الميارات الموسيقية) عمى عينة البحث عمى النحو التالي:
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الجمسة الثانية :خطوات سير الجمسة:
تدريس الساللم الموسيقية الكبيرة المقترحةمن قبل الباحثة ))SolM/RiM/LaMالمفاىيم الفنية النظرية الخاصة بالساللم المقترحة:
) (1دليل الساللم الموسيقية الكبيرة المقترحة:
: Solفا #

: Riفا  ،#دو

# : Laفا ،#دو،#صول#

الميزان المستخدم :الثنائي ،الثالثي ،الرباعي

.

النغمات المستخدمة :بداية من نغمة األساس لمساللم حتى نغمة الجواب .
اإليقاعات المستخدمة :روند ،بالنش ،نوار ،كروش ،دوبل كروش .
الترقيمات :معرفة ترقيمات األصابع المقترحة .
األداء :أداء الساللم صعودا وىبوطا باستخدام القوس بشكل جيد ومرن
الميارات الالزم اكتسابيا من خالل الطريقة المقترحة
)1أداء النغمات بدقة من خالل االحساس بأبعاد السمم الكبير
 )2األداء بالسرعات المحددة

 )3أدراك المسافات بين النغمات

االرشادات والتوجييات المقترحة-:
*االلتزام بقاعدة االصابع (الموحدة) عند األداء باإلضافة الى مراعاة اآلتي-:
. 1األحتفاظ باليدوء لميد اليسرى أثناء األداء وعدم تعصبيا .
أن تتسم أصابع اليد اليسرى بالقوة والتعامد عمى النغمات ألن الشكل العمودي لؤلصابع
يعززىا ويتغمب عمى ضعفيا ويساعد الدارس عمى أن يكون أكثر تمكنأ
 .2أن يكون ريتم النغمات مضبوطأ ويشترط أن ال يخل باإليقاع الذي يؤديو
-. 3تحديد مكان النغمات بدقة من خالل صوت نغمات أبعاد السمم الكبير مع تحرى
الدقة عند أداء البعدين الكبير والصغير(4
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شكل رقم ( ) 1يوضح الساللم الموسيقية المقترحة عمي الوضع األول والتي تبدأ باألوتار الحرة بالترقيم الثابت والموحد

التقويم -:فى نياية الجمسة لوحظ اكتساب الطالب لمميارات المحددة فيما عدا بعض
الميارات والتى عدت صعوبة لدى الطالب مثل عدم أداءه لنغمات الساللم المقترحة
بدقة إال أنو تم التغمب عمييا بعد اتباعو لؤلرشادات والتوجييات المقترحة
الجمسة الثالثة-:
خطوات سير الجمسة -:وتنحصر ىذه الجمسة عمى التدريب المقترح تأكيدا عمى أبعاد
الساللم الموسيقية الثالثة المحددة
المفاىيم النظرية الخاصة بالتدريب المقترح:
الدليل :فا ،#دو ، #صول#
الميزان 4/4 :الرباعي
النغمات المستخدمة :نغمات الساللم الموسيقية الكبير()Sol/Ri/La
األداء :كما ذكر من قيل
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الميارات الالزمة المراد اكتسابيا من التدريب المقترح-:
-أداء وحفظ أماكن النغمات بدقة.

شكل رقم ( )2يوضح التدريب المقترح من جية الباحثة لمتدريب عمى أبعاد الساللم الثالثة الخاصة بالوضع األول
(األوتار الحرة)

ثالثا :االرشادات والتوجييات المقترح اتباعيا الكتساب الميارات الالزمة من خالل

التدريب المقترح-:

كما تم ذكره فى الجمسة الثانية.

التقويم :بعد االنتياء من الجمسة لوحظ اكتساب الطالب لمميارات الموسيقية المحددة
من قبل الباحثة بنسبة كبيرة فيما عدا بعض الميارات والتى عدت صعوبة لدى الطالب

مثل عدم قدرتو عمى أداء نغمات التدريب بدقة إال أنو تم التغمب عمى ىذه الصعوبات
بعد اتباعو لؤلرشادات والتوجييات العزفية المقترحة.

الجمسة الرابعة :خطوات سير الجمسة:

تدريس الساللم ( )DoM/SolM/RiMعمى الوضع الثالث كالتالى-:

المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023
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شكل رقم( )3يوضح الساللم الموسيقية المقترحة ( )Do/ Sol /Riعمى الوضع الثالث بالترقيم الثابت والموحد
( أكتاف واحد)

المفاىيم النظرية الخاصة بالساللم الموسيقية الكبيرة المقترحة:
قاعدة عامة فى ىذه المرحمة :يتم البدء بالنغمة الثالثة بالنسبة لموضع االول الدائيا
باالصبع االول عمى الوضع الثالث كما ىو متبع عادتا لتصبع النغمة االولى بالنسبة
لموضع الجديد ثم االصبع الثانى عمى بعد (التون) ثم االصبع الثالث والرابع ممتصقين
عمى بعد (التون ثم النصف تون) وىكذا عمى جميع الساللم الثالثة
دليل الساللم الموسيقية الكبيرة
 )1سمم : Doبدون دليل
 )2سمم  : Solفا#
 )3سمم  : Riفا #دو#
الميزان المستخدم :الميزان الثنائي ،الثالثي ،الرباعي
النغمات :بدا من نغمة األساس حتى نغمة الجواب
اإليقاعات :روند ،بالنش ،نوار ،كروش ،دوبل كروش
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الترقيمات :ترقيمات األصابع المقترحة صعودا وىبوطا
األداء -:يتم تدريب الطالب عمى أداء الساللم
كما تم ذكره مسبقا باالضافة الىاالداء عمى الوضع الثالث من خالل انتقال األصبع األول إلى مكان األصبع الثالث
عمى الوضع الجديد ثم تطبي قاعدة تشابو األصابع المقترحة
خطوات سير الجمسة
شرح أماكن نغمات الساللم الجديدة عمى الوضع الجديد بالترقيم المحدد وف القاعدةتوضيح شكل أصابع اليد اليسرى الموحد لمطالب وىو عبارة عن مسافتين كاممتين ثمنصف مسافة يتم أدائيم باالصبع االول ثم االصبع الثانى ثم االصبعين الثالث والرابع
ممتصقين وذلك عمى الوترين متتاليين
أداء جميع الساللم عمى اإليقاعات المختمفة والمتدرجةالميارات الالزمة المراد اكتسابيا من الساللم المقترحة
.أداء النغمات بدقة عمى الوضع الثالث -
معرفة شكل أصابع اليد اليسرى (الموحد) وىو عبارة عن مسافتين كاممتين ثم نصفمسافة وتؤدى (باالصبع االول ثم االصبع الثانى ثم االصبعين الثالث والرابع ممتصقين)
وذلك ينطب عمى الساللم الثالثة عمى الرغم من اختالفيا واختالف دليميا
االرشادات والتوجييات المقترح اتباعيا الكتساب الميارات الالزمة من خالل أداء
الطالب عمى الوضع الثالث
االلتزام بالقاعدة المقترح اتباعيا من جية الباحثة ألداء الساللم المحددة باإلضافة الى
االرشادات المقترحة سمفا
التقويم :بعد االنتياء من الجمسة لوحظ اكتساب الطالب لمميارات الموسيقية المحددة
من قبل الباحثة بنسبة كبيرة فيما عدا بعض الميارات والتى عدت صعوبة لدى الطالب
مثل االنتقال من الوضع االول الى الوضع الثالث بسيولة وأداء النغمات بدقة عمى
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الوضع الجديد إال أنو تم التغمب عمى ىذه الصعوبات بعد اتباعو لؤلرشادات
والتوجييات العزفية المقترحة
الجمسة الخامسة
خطوات سير الجمسة  :وتقتصر ىذه الجمسة عمى التدريب المقترح كالتالي-:
أوال :المفاىيم النظرية الخاصة بالتدريب المقترح
الدليل :فا ،#دو #

الميزان 4/4 :

النغمات المستخدمة :نغمات الساللم الثالثة ()DoM/SolM/RiM
األداء -:أداء التدريب صعودا وىبوطأ باستخدام القوس و بالسرعات المحددة
الميارات الالزمة المراد اكتسابيا من التدريب المقترح
عزف النغمات بسيولة مع تذكر أماكنيا بدقة-

شكل رقم ( ) 4يوضح التدريب المقترح من جية الباحثة لمتدريب عمى أبعاد
الساللم الثالثة الخاصة بالوضع الثالث

االرشادات والتوجييات المقترحة من جية الباحثة الكتساب الميارات الالزمة من
خالل التدريب المقترح
أتباع ماسي ذكره من أرشادات وتوجييات خاصة بالتدريبات المقترحة-

المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
التقويم :بعد االنتياء من الجمسة لوحظ اكتساب الطالب لمميارات المحددة بنسبة كبيرة
فيما عدا بعض الميارات والتى عدت صعوبة مثل عدم تمكنو ألداء بعض النغمات
وأدراكو لمكانيا بدقة إال أنو تم التغمب عمى ىذه الصعوبات بعد اتباعو لؤلرشادات
والتوجييات العزفية المقترحة
الجمسة السادسة
أقترحت الباحثة في ىذه المرحمة (المرحمة الثانية) تدريس الساللم الموسيقية الكبيرة-
) (Mi-La - Riعمى الوضع الرابع  ،ولقد تم اختيار الساللم المحددة عمى ىذا
الوضع بعد االداء عمى الوضع الثالث مباشرة نظ اًر لمتشابو والتطاب في شكل اصابع
اليد اليسري بين الوضعين .
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شكل رقم ( ) 5يوضح الساللم الموسيقية الكبيرة المقترحة بالترقيم الثابت والموحد(أكتاف واحد)
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
خطوات سير الجمسة
شرح المفاىيم النظرية الخاصة بالساللم المقترحة في ىذه المرحمة :وفي ىذه المرحمة
البد من تطبي

قاعدة تشابو األصابع لميد اليسرى الخاصة بيذه المرحمة فيتم البدء

بالنغمة الرابعة بالنسبة لموضع االول لتكون النغمة االولى بالنسبة لموضع الجديد
باالصبع االول ثم النغمة الثانية باالصبع الثانى عمى بعد(التون الواحد) ثم االصبع
الثالث والرابع ممتصقين عمى بعد (التون والنصف تون) وىكذا عمى جميع الساللم
الموسيقية الثالثة المقترحة مع مراعاة أنو يتم تقميل المسافات بين النغمات أكثر من
االوضاع السابقة
) )1دليل الساللم الموسيقية الكبيرة
 Riفا ،#دو # La :فا ، #دو ، #صول

# Miفا ،#دو  #ری#

) )2الميزان المستخدم :الميزان الثنائي ،الثالثي ،الرباعي.
) )3النغمات :بداية من نغمة األساس حتى الجواب
) )4اإليقاعات :روند ،بالنش ،نوار  ،كروش ،دوبل كروش
)(5األداء -:يتم تدريب الطالب عمى أداء ما تم ذكره من قبل باالضافة الى
االنتقال من الوضع األول إلى الوضع الرابع من خالل انتقال األصبع األول إلىمكان األصبع الرابع

.

الميارات الالزمة المراد اكتسابيا من الساللم المقترحة:
الميارات الساب ذكرىا باالضافة الى:
 -1االنتقال إلى الوضع الرابع بسيولة.
 -2عزف النغمات بدقة عمى الوضع الرابع.
اإلرشادات والتوجييات المقترح اتباعيا من جية الباحثة الكتساب الميارات عمى
الوضع الرابع:

المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
-1من خالل اتباع الطريقة المقترحة يمكن معرفة أبعاد الساللم الكبيرة ودليميا وأماكنيا
عمى الوضع الرابع بسيولة
-2االنتقال من الوضع األول إلى الوضع الرابع يكون من خالل أداء النغمات (Mi-
)La- Riباألصبع الرابع ثم أدائيا باألصبع األول في الوضع الجديد مع االستماع
الييا من خالل الوتر الحر.
-3أن شكل أصابع اليد اليسرى الثابت والمتشابو عمى الوترين أثناء األداء ينطب عمى
باقى الساللم الثالثة المقترحة.
التقويم :بعد االنتياء من الجمسة لوحظ اكتساب الطالب لمميارات الموسيقية المحددة
من قبل الباحثة بنسبة كبيرة فيما عدا بعض الميارات والتى عدت صعوبة لدى الطالب
مثل صعوبة فى انتقالو من الوضع االول الى الوضع الرابع و أدائو لمنغمات إال أنو تم
التغمب عمى ىذه الصعوبات بعد اتباعو لؤلرشادات والتوجييات العزفية المقترحة.
الحصة السابعة:
خطوات سير الجمسة :تقتصر عمى التدريب المقترح من جية الباحثة وىو التالي:
أوال  :المفاىيم النظرية الخاصة بالتدريب المقترح:
الدليل :فا ،#دو  ،#صول ،#ری#

الميزان 4/4:الرباعي

النغمات المستخدمة :نغمات الساللم الموسيقية الثالثة
األداء :كما تم ذكره فى جمسات التدريب المقترح.
الميارات الالزمة المراد اكتسابيا من التدريب المقترح:ما تم ذكره باالضافة الى:عزف
النغمات بدقة عمى الوضع الرابع .

المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023
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*اإلرشادات والتوجييات المقترح اتباعيا من جية الباحثة الكتساب الميارات
الالزمة من خالل التدريب المقترح :كما تم ذكره مسبقا

شكل رقم ( )6يوضح التدريب المقترح من جية الباحث

التقويم :بعد االنتياء من الجمسة لوحظ اكتساب الطالب لمميارات المحددة بنسبة كبيرة
فيما عدا بعض الميارات والتى عدت صعوبة بالنسبة لمطالب وىى عدم قدرتو عمى
أداء نغمات التدريب بدقة إال أنو تم التغمب عمى ىذه الصعوبات بعد اتباعو لؤلرشادات
والتوجييات العزفية المقترحة.
الجمسة الثامنة :
خطوات سير الجمسة :اختارت الباحثة في ىذه المرحمة (المرحمة الثالثة) تدريس الساللم
الموسيقية الخاصة بالنغمة األولى عمى األوتار األربعة وىي الساللم
(LaM/MiM/SiMعمى الوضع األول (أكتاف واحد) مع مراعاة استخدام األصبع
الرابع في كل سمم من الساللم الثالثة المقترحة.

المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023
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شكل رقم ( ) 7يوضح الساللم الموسيقية الكبيرة الخاصة بالنغمة األولى الخاصة باألوتار األربعة

قاعدة عامة خاصة بالساللم المقترح تدريسيا في ىذه المرحمة :وفي ىذه المرحمة
البد من تطبي

قاعدة تشابو األصابع لميد اليسرى الخاصة بيذه المرحمة لمساللم

الموسيقية الكبيرة المقترحة وفييايتم البدء بالنغمة االولى عمى (الوضع االول) باالصبع
االول عمى بعد(التون الواحد) ثم االصبع الثانى عمى بعد(التون الواحد) ثم االصبع
الثالث والرابع ممتصقين عمى بعد (التون والنصف تون) وىكذا عمى جميع الساللم
الموسيقية الثالثة المقترحة
المفاىيم النظرية الخاصة بالساللم الموسيقية المقترحة:
دليل الساللم الموسيقية الكبيرة
سمم  : Laفا ،#دو ، #صول#
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
سمم  : Miفا ،#دو ، #صول  ،#ری#
سمم  : Siفا ،#دو ، #صول ،#ری ،#ال#
الميزان 4/4 :الرباعي
النغمات المستخدمة :النغمات الخاصة يالساللم الثالثة .
األداء :كما سب ذكره
الميارات الالزمة المراد اكتسابيا من الساللم المقترحة:
كما سب ذكره باالضافة الى:
عزف النغمات بدقة عمى الوضع االول مع اضافة االصبع الرابع .*اإلرشادات والتوجييات المقترح اتباعيا الكتساب الميارات الالزمة من خالل
الساللم الموسيقية المقترحة الخاصة بالنغمة األساسية األولى في ىذه المرحمة:.
 1.عند أداء أى سمم من الساللم الموسيقية المقترحة يتم تثبيت شكل أصابع اليد
وتوحيدىا عمى جميع الساللم (بالطريقة المقترحة) مع مراعاة إضافة األصبع الرابع عند
األداء وذلك تحقيقا لقاعدة التشابو.
 2.يتم االنتقال بين النغمات بشكل سممي متسمسل يحتاج فيو إلى الدقة المتناىية في
تحديد مكان النغمة وىنا يتم االعتماد عمى صوت النغمة الذي أصبح معروفا لدى
الدارس والذي تدرب عميو بشكل كبير وأصبح الخطأ ىنا نسبتو ضئيمة جدا.
 3.يمكن االستعانة بالنغمة الخاصة بالوتر الحر عند األداء من خالل األصبع الرابع
لمتأكد من صحة النغمات مما يعزز شعوره بالثقة.
 4.االحساس بالنغمات باالستماع الجيد إلييا وتحرى الدقة عند أداء كل نغمة وذلك
من خالل االحساس بالبعد الكامل والنصف بعد ألن ذلك يجعمو أكثر تمكنا في أدائو .
التقويم :بعد االنتياء من الجمسة لوحظ اكتساب الطالب لمميارات الموسيقية المحددة
من قبل الباحثة بنسبة كبيرة فيما عدا بعض الميارات والتى عدت صعوبة لدى الطالب

المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
مثل عدم أدائو لبعض النغمات الخاصة بصورة دقيقةإال أنو تم التغمب عمى ىذه
الصعوبات بعد اتباعو لؤلرشادات والتوجييات العزفية المقترحة.
الجمسة التاسعة:
وتنحصر ىذه الجمسة عمى التدريب المقترح والذي يساعد عمى تحقي

األىداف

كالتالي:

شكل رقم ( )8يوضح التدريب المقترح من جية الباحثة

خطوات سير الجمسة:
المفاىيم النظرية الخاصة بالتدريب المقترح:
الدليل  :فا ،#دو ، #صول ،#ری ،#ال #.
الميزان  4/4 :الرباعي.
النغمات المستخدمة :نغمات الساللم الثالثة المقترحة.
األداء :سب ذكره
الميارات الالزمة المراد اكتسابيا من التدريب المقترح:
كما سب ذكره باالضافة الى:
 .1استخدام عالمات الدييز (عالمات الرفع الموجودة في التدريب) بسيولة من خالل
القاعدة المقترحة.
 .2استخدام األصبع الرابع بدقة وسيولة.
 .3أداء النغمات بدقة .
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 .4إدراك المسافات بين النغمات وبعضيا (مسافة التون ،والنصف تون.
*اإلرشادات والتوجييات المقترحة الكتساب الميارات الالزمة من خالل التدريب
المقترح:
سب ذكره
التقويم -:بعد االنتياء من الجمسة لوحظ اكتساب الطالب لمميارات الموسيقية المحددة
من قبل الباحثة بنسبة كبيرة فيما عدا بعض الميارات والتى عدت صعوبة لدى الطالب
مثل عدم قدرتو عمى أداء النغمات بدقة أنو تم التغمب عمى ىذه الصعوبات بعد اتباعو
لؤلرشادات والتوجييات العزفية المقترحة.
الجمسة العاشرة
اختارت الباحثة في ىذه المرحمة (المرحمة الرابعة) تدريس الساللم الموسيقية
)(La/Mi/Si/Fa#والساللم الموسيقية الكبيرة ) (Lab/Mib/Sib/Faوىي النغمة
األولى عمى األوتار األربعة األساسية لآللة ويتم أدائيا كل سمم كامال عمى وتر واحد.
4

4

3

2

1

2

1

1

La

Sol#

Fa#

Mi

Ri

Do#

Si

La

Sol

Mi

Ri#

Do#

Si

La

Sol#

Fa#

Mi

Ri

Si

La#

Sol#

Fa#

Mi

Ri#

DO#

Si

La

Mi# Fa#

Ri#

Do#

Si

La#

Sol#

Fa#

Me

La

Sol

Fa

Mi

Ri

Do

Si

La

Sol

Mi

Ri

Do

Si

La

Sol

Fa

Mi

Ri

Si

La

Sol

Fa

Mi

Ri

DO

Si

La

Fa

Mi

Ri

Do

Si

La

Sol

Fa

Me
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شكل رقم ( )9يوضح الساللم الموسيقية الكبيرة المقترحة من جية الباحثة دائرة الدييزات

خطوات سير الجمسة :المفاىيم الفنية النظرية الخاصة بالساللم الموسيقية المقترحة
دليل الساللم الموسيقية الكبيرة المقترحة :
 : Laفا ،#دو ، #صول #

 : Labسی ،bمی ،bال ، bریb

 : Miفا ،#دو ، #صول ،#ری #

 : Mibسی ، bمی  ،bالb

: Siفا ،#دو ، #صول  ،#ری ،#ال #
: Fa#فا #دو #صول #ری #ال #می

 : Sibسي  ، bميb
# : Faسيb

 الميزان المستخدم :الميزان الثنائي  ،الثالثي  ،الرباعي النغمات المستخدمة :من نغمة األساس حتى نغمة الجواباإليقاعات :روند ،بالنش ،نوار،كروش ،دوبل كروشالترقيمات :معرفة الترقيمات المقترحة .األداء :كما سي ذكرهاالنتقال من الوضع االول الى الثانى ثم أداء نغمة واحدة ثم االنتقال الى الوضعالرابع ثم تتسمسل النغمات بعد ذلك.
الميارات الالزمة المراد اكتسابيا من الساللم الموسيقية المقترحة:
ما تم ذكره مسبقا باالضافة الى:
االنتقال بين االوضاع المختمفة االول والثانى والرابع بسيولة ويسر.-استخدام عالمات الدييز (عالمات الرفع)

وعالمات البيمول (عالمات الخفض)

بسيولة من خالل القاعدة المقترحة.
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 -أداء النغمات بدقة وخاصة أثناء االنتقال بين االوضاع

.

 استخدام االصبع الرابع فى المد.*اإلرشادات والتوجييات المقترح اتباعيا الكتساب الميارات الالزمة:
 1.يتم االنتقال بعد تحديد نغمة وسيطة ) (Siدون أدائيا و ) (Doبعد أدائيا مع
تحديد مكان النغمات بدقة من خالل صوت نغمات أبعاد السمم الكبير والتأكيد صعودا
وىبوطأ.
2.اإلحساس بالنغمات باالستماع الجيد إلييا وأن يتحرى الدقة لصوت كل نغمةوذلك
من خالل أحساسو بالبعد الكامل والنصف بعد ألن ذلك يجعمو أكثر تمكنا وثقة في
أدائو
التقويم -:لوحظ اكتساب الطالب لمميارات الموسيقية المحددة بنسبة كبيرة وثقتة فى
أدائو و عدم تردده أى أنو تم التغمب عمى الصعوبات بعد اتباعو لؤلرشادات والتوجييات
العزفية المقترحة.
الجمسة الحادية عشر:
وتنحصر ىذه الجمسة عمى التدريب المقترح لموصول الى أفضل النتائج وىو كالتالي:
الميارات الالزمة المراد اكتسابيا من خالل التدريب المقترحة:
ما سب ذكره باالضافة الى:
االنتقال بين األوضاع األول ،والثاني ،والرابع بسيولة. االحتفاظ بالسرعات المحددة عند االنتقال بين االوضاع . عزف النغمات بدقة من خالل أبعاد السمم الكبير . إدراك المسافات بين النغمات وبعضيا. االنتقال عبر مسافة التون ومسافة النصف تون بسيولة. -استخدام طريقة المد بين النغمات باألصبع الرابع.
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شكل رقم ( )10يوضح التدريب المقترح لمنغمة األولى عمى األوتار األربعة

االرشادات والتوجييات المقترح اتباعيا الكتساب الميارات من خالل التدريب المقترح:
ما تم ذكره باالضافة الى:
 تحديد مكان النغمات بدقة عند االنتقال الييا إما عن طري أداء نغمة وسيطة مثل)(Do#-Sol#-Ri#-La#أو من خالل االستماع الييا أثناء أدائيا من االوتار الحرة
التقويم :بعد االنتياء من الجمسة لوحظ اكتساب الطالب لمميارات الموسيقية المحددة
من قبل الباحثة مع توافر دقة فى االداء لمنغمات باالضافة الى حفظو الماكن النغمات
بشكل كبير وذلك بعد اتباعو لؤلرشادات والتوجييات العزفية المقترحة بشكل عام .
الجمسة الثانية عشر
خطوات سير الجمسة
وىى مرحمة االختبار البعدي " النيائي" والذى يعد جزء ال يتج أز من التجربة العممية
الحالية ،وقد تم تحديد درجات االختبار ب( 50درجة) تم تقسيميا عمى البنود الخاصة
باالختبار لمعرفة مدى اكتساب الطالب لمميارات الموسيقية المراد اكسابيا لو من خالل
التجربة البحثية كاآلتى :
وصف االختبار(القبمى/البعدي)  -:وقد اشتمل االختبار عمى عدة بنود كالتالى:
تمييز األصوات :وىو يقيس قدرة الطالب عمى التمييز بين النغمات وبعضيا عمى آلةالفيولينة  ،كما يميز المنطقة الصوتية المحددة لؤلداء.
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شدة الصوت  :وىو يقيس قدرة الطالب عمى التحكم في شدة الصوت الصادر منخالل استخدامو لمقوس .
نوعية الصوت :وىو يقيس قدرة الطالب عمى تميز الطبقة الخاصة بالساللم وان كانتمتطابقة مع غيرىا أم ىناك اختالف.
اختبار الزمن  :وىو يقيس قدرة الطالب عمى األداء بالزمن المحدد وقدرتو عمىتحقي األداء االمثل عند تغيير السرعات .
تذكر األلحان  :وىو يقيس قدرة الطالب عمى تذكر نغمات السمم الموسيقي بعدأدائو عمى اآللة وذلك عندما يعيد أدائو مرة أخرى عمى كافة االوضاع المحددة.
تذكر اإليقاعات  :وىو يقيس قدرة الطالب عمى ضبط اإليقاع أثناء األداء.اإلدراك :وىو يقيس قدرة الطالب عمى تدارك األخطاء بشكل سريع وادراكيا فيالتوقيت المناسب مع العودة لؤلداء وتدارك أداء زمنيا بالشكل المضبوط .
*ممحوظة  :تمك الميارات تم أكسباىا لمدارس وتنميتيا لديو بشكل كبير وممحوظ بعد
أداءه لمساللم الموسيقية الكبيرة المحددة من جية الباحثة بالطريقة المقترحة عمى
االوضاع المختمفة لآللة و بعد اتباعو لالرشادات والتوجييات المقترحة من جية
الباحثة.
إجراءات ونتائج اختبار القدرات الموسيقية (االختبارالقبمى /البعدي)-:
الجدول التالي رقم( )2يوضح الدرجات التي حصل عمييا الطالب في االختبار(البعدي)
آللة الفيولينة:-
بنود االختبار

درجات االختبار البعدي

تمييز االصوات -شدة الصوت -نوعية الصوت

48

– اختبار الزمن  -تذكر االلحان  -تذكر
االيقاعات –االدراك
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ثم قامت الباحثة بتحميل البيانات والمقارنة بين متوسطى الدرجات التى حصل عمييا
الطالب والمقارنة بين متوسطى درجات االختبار (القبمى/البعدى) وكذلك حساب
المعامالت االحصائية كالتالى
جدول رقم ()3

والجدول رقم( )3يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) ومستوى
الداللة فى أداء الساللم الموسيقية الكبيرة :
االختبار

المتوسط

متوسط

القبمى

35

12

البعدى

48

الحسابى

الفروق

مستوى

عف

ت

المحسوبة

الداللة

4

27

.01

يتضح من الجدول الساب أن قيمة (ت) المحسوبة دالة  ،وىذا يدل عمى أن تدريس
الساللم الموسيقية بالطريقة المقترحة من جية الباحثة يساعد فى تنمية

الميارات

العزفية بشكل ممحوظ و يجعمو أكثر تمكنا أثناء االنتقال بين االوضاع.
نتائج البحث وتفسيرىا:
أوال :أسئمة البحث:
 ما ىي الطريقة المقترحة التي يمكن من خالليا تنمية ميارات دارسي آلة الفيولينةورفع جودة أدائو؟
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العينة الطالبية

الساللم

درجات االختبار القبمى

درجات

)(50

االختبار البعدي

12

15

الساللم الخاصة

)(50

بالمرحمة االولى
الساللم الخاصة

طالب واحد من طالب

بالمرحمة الثانية

الفرقة الرابعة

الساللم الخاصة

10
8

13
11

بالمرحمة الثالثة
5

الساللم الخاصة

9

بالمرحمة الرابعة
35

المجموع

48

استعرضت الباحثة الطريقة المقترحة ألداء الساللم الموسيقية الكبيرة التي تساعد عمى
اكتساب وتنمية ميارات دارسى آلة الفيولينة.
 ما ىى الميارات الموسيقية التى يمكن تنميتيا من خالل الطريقة المقترحة لدى دارسآلة الفيولينة؟
 .1العزف المتصل لمنغمات Legato
 .2العزف المتقطع

Staccato

 .3مرونة االصابع FingersResilient
 .4أداء القفزات بدقة.
 .5أداء النغمات السممية صعودا وىبوطا
 .6الضبط النغمي Intinationوىو الميارة االساسية لمبحث
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ثانيا :فرض البحث  :توجد فرو ذات داللة إحصائية بين درجات الطالب فى االختبار
القبمى الكتساب الميارات الموسيقية عمى آلة الفيولينة واالختبار البعدى من خالل
الطريقة المقترحة من جية الباحثة لمساللم الموسيقية الكبيرة لصالح االختبار البعدى.
التوصيات :
عمى ضوء النتائج ىناك بعض التوصيات التي توصمت إلييا الباحثة من خالل الدراسة
الحالية وىى كالتالى:
 1.االىتمام بالطر واألساليب الجديدة والمبتكرة التي يمكن من خالليا تنمية ميارات
األداء لدى دارسي آلة الفيولينة.
 2.اقتراح طر جديدة وخاصة ذات طابع (االرشاد الموجو) قد يساعد الطالب بشكل
عام و(ذوي القدرات المحدودة) بشكل خاص عمى التغمب عمى مشكمة األداء دون
الوقوع باخطاءعزفية خاصة بدقة النغمة ولو بشكل جزئی .
 3.تطبي الطريقة المقترحة عمى أعداد أكبر من الطالب لموصول الى نتائج أكثر
دقة .
قائمة المراجع العممية:
 )1أرنوف وينتج :ممخصات شومان ،نظريات روسمي في مقدمة في عمم النفس،
ترجمة :عدد األول وآخریں.

 )2اسامو محمد  :مجمو عموم وفنون كمية التربية الموسيقية المجال الخامس والثالثون
 ،يونيو 2016 ،م.

 )3حسن شحاتة وأخرون:معجم المصطمحات التربوية والنفسية -الدار المصرية

المبنانية ،القاىرة .۳۰۰۴

 )4حسين صابر لبيب :رسالة دكتوراة غير منشورة ،كمية التربية الموسيقية ،جامعة

حموان ،القاىرة 1982م

 )5رضا رجب حسنين :استخدام األلحان القومية في تدريس الة الفيولينة لمطالب
المبتدئ ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان۲۸۹۳ ،م.
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 )6سمير رشاد سيد موسى :مشكالت ترقيم األصابع وتحيد األقواس بالنسبة لدراسة
الكمان وأمكانية التغمب عمييا-رسالة ماجستير –كمية التربية الموسيقية –جامعة حموان
1978-م

 )7فاطمة محمد ابراىيم البينساوی  :أثر مصاحبة المعمم لمطالب المبتدئ في
اكتساب ميارات العزف عمى البيانو "  ،عام  1986م.

 )8محمد عبد الروف ابراىيم  :التبكير في دراسة أوضاع العرف وأىميتو في ارتداء
يتكنيك عزف الفبوابة بكمية التربية الموسيقية  -رسالة ماجستير غير منشورة كمية

التربية الموسيقية جامعة حموان.

 )9محمد المالح عزيز ماضي ،تيسير طبيشات :القصيد السيمفوني في سيوب أسيا
الوسطى لممؤلف الموسيقى أليكسندر بوردين  -دراسة تحميمية ،بحث منشور المجمة
األردنية ،لمفنون ،مجمدة  ،العدد الثاني ،المكتبة األردنية الياشمية .۳۰۲۰

 )10محمد ناصر ابراىيم العربي :بحث منشور  ،مجمو عموم وفنون الموسيقى ،كمية
التربية الموسيقية ،المجمد التاسع والعشرون ،يونية 2018م.

 )11محمد ناصر ابراىيم العزبي :بحٹ منشور  ،مجمو عموم وفنون الموسيقى ،كمية
التربية الموسيقية ،المجمد التاسع والعشرون .

 )12منير البعمبكي :المورد قاموس إنجميزي عربي ،دار العند لممديں ،بيروت ،سنة
 1981م  .ص  194أحمد ذکی صالح :عمم النفس التربوي ،كمية التربية الموسيقية،

جامعة عين شمس ،طبعة ومراجعة ومصححة.

 )13نبيمة الفی کامل :أثر القم عمى مستوى أداء طالب كمية التربية الموسيقية أمام
اآلخرين وامكانية التغمب عمييا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الموسيقية،

جامعة حموان1983 ،م .
14) Carl Flesh :The Art of violin playing Op-cit-p25 .1
15)Edwards-String Ensemble Method: Beginning .2
Classs. Sec. Edition U.S.A, WMC. Brown Company
Publishers, 1977.1.12
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ممخص البحث
طريقة مبتكرة ألداء بعض الساللم الكبيرة
ودورىا في رفع وتنمية جودة أداء دارسى آلة الفيولينة
الباحثة :ىناء عبد الرحمن عبد الحافظ)*(
ىناك العديد من األساليب التكنيكية التي ثبت نجاحيا في تنمية الميارات األدائية عمى
الفيولينة والتي منيا ما ىو ييدف إلى رفع المستوى التكنيكي ومنيا ما ييدف إلى
اكتساب الميارات الالزمة لكل مرحمة فيسعى المؤلفون وكذلك الباحثون إليجاد الطر
واألساليب المتنوعة والتي منيا التقميدي والمبتكر لتذليل كل ما ىو صعب حتى يتم
األداء عمييا بسيولة اال أن من ىذه الوسائل قد يحتاج من الدارس إلى المجوء إلى
التدريب لساعات طويمة مما قد يحدث اآلالم في أجزاء جسمو والتي قد تصل بو إلى
حدوث أعاقة قد تؤدي بو إلى البعد عن العزف عمييا أليام طويمة أو أكثر حتى تتحسن
حالتو ولذا كان الشغل الشاغل ألي دارس البحث عن الطر و األساليب التي تؤدي بو
إلى المستوى الالئ

دون بذل كل ىذا الجيد الفائ

لموصول لغايتو فكان البد من

المجوء إلى افكار مبتكرة يمكن من خالليا التغمب عمى ىذه الصعوبات وتساعده عمى
اكتساب الميارات الالزمة مع أدائو لمتقنيات العزفية بصورة مناسبة.
مشكمة البحث  -:االفتقار إلى الميارات األساسية لدى البعض والتي يجب توافرىا في
مرحل البكالوريوس و يظير ذلك ا في المستوى التكنيكي لدييم خاصة أثناء أداء
التمارين التكنيكية المختمفة والتى ىى أساس العزف عمى ىذه األلة.
وييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى الطريقة المقترحة والتي يمكن من خالليا التغمب
عمى ىذه المشكالت.
وينقسم البحث إلى :االطار النظري عرض لمطريقة المقترحة ،االطار التطبيقي تطبي
الطريقة المقترحة.
واختتم البحث بالنتائج والتوصيات ثم قائمة المراجع العممية وممخص البحث.
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
Summary of the research
Developing the skills of a violinist student and raising the
quality of his performance from through a suggested method
perform some big scales
Researcher.HanaAbdelRahmanAbdelHafez
There is a none of the techniques that have proven successful in
the student of performance skills on the violin, and from which it
aims to raise the technique level and from them, which aims to
acquire the skills necessary for each stage, the authors as well as
researchers seek to find the methods and the varied methods of
which is the way and the ways that are the way it can be
performed easily but from these means the student may need to
resort to training for long hours which may cause pain in parts of
his body.which may lead to a prolonged injury to him the main
job of any student is to search for ways and methods that lead him
to the appropriate level without all this superior effort to reach his
goal so it was necessary to resort to innovative ideas through
which these difficulties can help me to overcome his abilities to
overcome his talents
Research problem:
Lack of basic skills among some that must be available at the
bachelor's stage and this appears in the technical level for them
especially when performing various technical exercises which are
based on knowlebge
This research aims to identify the proposed method which can
overcome these problems.
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