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 بكلية الناي آلة لدارسي اللونجا قالب أداء صعوبات لتذليل مقترحة تدريبات
المنيا بجامعة النوعية التربية  

 أ. د / مصطفي عبد السالم علي الباحثة / إسراء ناجي احمد                      
                         أ . م / أحمد بديع محمد أ . م / أسامة سمير عياد 
                                                      

 مقدمة:
آلة الناي من اآلالت الموسيقية القديمة التي عرفها المصريون القدماء قبل     

األسر الفرعونية بآالف السنين وكانت أحد أهم عناصر فرقتهم الموسيقية في 
 الدولتين القديمة والوسطى.

الموسيقية الوحيدة التي ظلت محتفظة بكل  وتعتبر آلة الناي هي اآللة   
مكوناتها األساسية منذ الحضارة الفرعونية القديمة وحتى اآلن ، حيث كان لها 
دور كبير في مصاحبة الغناء الديني الفرعوني واستمر هذا الدور حتى اآلن رغم 
تعاقب الحضارات على مصر وتخضع صناعة آلة الناي في الوقت الحاضر 

انع في كيفية اختيار الغابة التي يصنع منها الناي وكيفية تحديد إلى خبرة الص
 (1)أماكن الثقوب التي يفتحها على جدارها بحيث تصدر النغمات الموسيقية 

وتعد مؤلفة قالب اللونجا من مؤلفات الموسيقي اآللية وهي عبارة عنن قطعنة      
نتقننال المفنناجل والسننرعة موسننيقية تقننوم مقننام المقدمننة الموسننيقية أحيانننا وتتمينن  باال

فنني األداء والنطنناط الموسننيقي والخفننة وتحتننوي غالبننا  علنني الكثيننر مننن التحننوي ت 
                                                 

 . أستاذ الموسيقي العربية ووكيل الكلية للدراسات العليا بكلية التربية النوعية جامعة المنيا 
 لموسيقي العربية بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق .أستاذ مساعد ا 
 أستاذ مساعد الموسيقي العربية بكلية التربية النوعية جامعة المنيا 

( عاطف إمام فهمي : " آلة الناي في الموسيقي الدينية اإلسالمية المصرية " ، مجلة الفنون الشعبية ، الهيئة (1

  . م7002 أكتوبر ، 27 العدد ، للكتاب العامة المصرية
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إلننني أجننننام ومقامنننات مختلفنننة  وتكثنننر فيهنننا القفننن ات اللحنينننة التننني تظهنننر براعنننة 
العا ف لذا فهي تقرر علي الدارسين بهدف رفع مستوي أدائهم ومن أطهر منؤلفي 

اطي ، ادهنننم وعلننني دروينننم ، جمعنننة محمننند علننني ، هنننذا القالنننب ) رينننا  السننننب
يورغو أفندي ، سعدي بك ، جميل عويم ( وغيرهم والطكل البننائي لهنا غالبنا  منا 

 (2)يأتي من أربعة خانات وتسليم  . 
   : مشكلة البحث 
من خ ل دراسة الباحثة آللة الناي والقوالب اآللية وجدت أن قالنب               

العديد من الصعوبات والمهارات التكنيكية التي تواجه دارسني اللونجا يحتوي علي 
آلة الناي مثل الس لم السريعة والس لم الكروماتيكية والقف ات اللحنية والتحوي ت 
واالربيجنننات المقامينننة والعننن ف فننني الجوابنننات والوسنننطي والقنننرارات، ممنننا دعنننا إلننني 

 .ب اللونجا لدارسي آلة النايلقال محاولة اقتراح برنامج لتذليل الصعوبات األدائية
 أهداف البحث : 

التنندريبات المقترحننة لطنن ب مجموعننة البحننث علننى اكتسنناب التعننرف علننى  -
المهننارات الع فيننة الموجننودة بقالننب اللونجننا لدارسنني آلننة الننناي بكليننة التربيننة 

 النوعية جامعة المنيا.
تننننندريبات لدارسننننني آلنننننة النننننناي والمسنننننتوحاة منننننن بعننننن  اللونجنننننات  اقتنننننراح -

 لمصاغة منها.ا

  : أهمية البحث 
 استثارة اهتمام الط ب و يادة دافعيتهم نحو دراسة آلة الناي . -

                                                 

االستفادة من المقاماات العربياة التاي ويتاوي علاي اللعاد المتوساع  اي ر ا  " :  عبد الهادي احمد بديع محمد )2(

 .،مجلدة علدوو لفندو  الجدء  الادا ي، المجلدد الاالدو لالعودرل  ،  "مستوي أداء الطالب  ي عاز  قالاا اللوا اا 

 و .2177،  جامعة حلوا  ،كلية التربية الموسيقية 
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االسننتفادة مننن التنندريبات المقترحننة فنني تننذليل صننعوبات أداء قالننب اللونجننا  -
 لط ب كلية التربية النوعية جامعة المنيا .

  : فروض البحث 
متوسنننط درجنننات تفتنننر  الباحثنننة وجنننود فنننروح ذات داللنننة إحصنننائية بنننين  -

ط ب عينة البحث في االختبارين القبلي والبعندي علنى اكتسناب المهنارات 
 الع فية لدارسي آلة الناي لصالح االختبار البعدي.

تفتنننر  الباحثنننة وجنننود فنننروح ذات داللنننة إحصنننائية بنننين متوسنننط درجنننات  -
ط ب عينة البحث في االختبارين القبلي والبعندي علنى اكتسناب المهنارات 

 الموجودة بقالب اللونجا لدارسي آلة الناي لصالح االختبار البعدي.الع فية 

  : إجراءات البحث وتشمل 
 :  منهج البحث -أ       

اسنننتخدمت الباحثنننة اعنننداد البرننننامج المقتنننرح كننن  منننن المننننهج الوصنننفي والمننننهج 
 التجريبي وذلك لآلتي :

أهنننم اللونجنننات : لتحديننند محتنننوي البرننننامج المقتنننرح وتحديننند  المننننهج الوصنننفي -
 لتذليل صعوبات ع فها على آلة الناي . 

نظننام المجموعننة الواحنندة : لتطبيننح البرنننامج المقتننرح  المنننهج شننبت التجريبنني -
والمعنند مننن قبننل الباحثننة علنني طنن ب الفرقننة الرابعننة بكليننة التربيننة النوعيننة جامعننة 

 المنيا .
حننندث معنننين  ائجوالمننننهج طنننبه التجريبننني : وهننني دراسنننة ي حنننظ فيهنننا الباحنننث نتننن

يفتر  فيه ان له اثر علي الفرد ويستخدم المنهج طبه التجريبني نظنام المجموعنة 
الواحنندة مننع القيننام القبلنني والبعنندي للمتغيننرات التابعننة للدراسننة والننذي سننيتم خ لننه 
مقارنه نتائج ط ب الفرقة الرابعة بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية فني 
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لني والبعندي لقينام اداء الطن ب لمهنارات قالنب اللونجنا لدارسني آلنة التطبيقين القب
 .(1) الناي بعد دراسة البرنامج المقترح .

  عينة البحث : -ب    
الط ب الدارسنين آللنة النناي بالفرقنة الرابعنة بقسنم التربينة الموسنيقية كلينة  .1

 التربية النوعية جامعة المنيا .
 لونجا فرحف ا جمعة محمد علي . .2

  ات البحث :أدو  -ج
 آلة الناي . .1
 التدريبات المقترحة والُمعدة من قبل الباحث . .2
 :مصطلحات البحث 
  .األداء الموسيقي1

هننو التعبيننر الواضننح عننن الصننيغة التنني تمثننل المؤلفننة الموسننيقية ، والغننر  الننذي 
يرينننند المؤلنننننف أن يعبنننننر عننننننه ، واألداء الجيننننند هننننو محصنننننلة تنننننوفير الجنننننودة فننننني 

ساسية للعن ف وهني آلنة جيندة ، عن ف جيند ، مؤلفنة موسنيقية العناصر الث ثية األ
 (3)لها تعبير جيد 

هنو الطننكل أو الهيئننة أو الصننورة أو التقليند الننذي يوضننح تركيننب :  .القالننب 2
الطننكل الموسننيقي أو الصننيغة إذ أن المؤلفننات الموسننيقية ال تصننا  كلهننا علنني 

  (4)نمط واحد بل تختلف من قالب آلخر. 
 .اللونجا  3

                                                 
"مناهج الليث وطرق التيليل اإلحصائي  ي العلوم النفسية والتربوية   : فؤاد أبو حطب ، أمال صادق  (1)

 بتصر  .  11 و ، ص7117، مكتبة اال جلو المصرية ، الطبعة األللي ، واالجتماعية "
(

3
الفلوت لتيسين أداء الطالا " استخدام األليان الشعلية  ي وكنيك العز  علي آلة  : محمد مصطفي كمال( 

 . 5و ، ص 7116، رسالة ماجستير ، غير منوورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوا  ،الملتدئ "

)4
 11، ص 7114دار الكتب القومية ، القاهرة ،  أجندة الموسيقي العربية "،"سهير عبد العظيم :  ( 
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صة طعبية تركية تتكون من أربعة خانات وتسليم تكرر بعد كل خاننة تنأتي فني رق

مي ان ثنائي بسيط وسريع ، وتتمي  بطابعها النطط السريع وتعطي للعا ف فرصة 

باسننتعرا  مهاراتننه الع فيننة  وتننأتي الخانننة الرابعننة فنني اغلننب األحيننان فنني مينن ان 

 (5). ث ثي بطل 

  الدراسات السابقة :  
 دراسات مرتبطة بآلة الناي من حيث تاريخها . -األول :المحور 

( بعننننوان ل آلنننة النننناي وتطنننوير 1191دراسنننة )قننندري مصنننطفي سنننرور -
 (6)أسلوب العزف عليهال 

تطوير الع ف علي آلة الناي وفيها عر  لتاريخ اآللنة ،  تهدف هذه الدراسة إلي :
ة والغير موجودة بطنكل وتعليم وتدريب الدارم المبتدئ علي إخراج النغمات الموجود

طبيعننني وع فهنننا بسنننهولة ويسنننر ، وكيفينننة اخنننذ الننننفم الصنننحيح أثنننناء العننن ف ، كمنننا 
تناولننت ثنن ث طننرح لصننناعة اآللننة وطننرح لمجموعننة آالت الننناي والعيننوب الطبيعيننة 
الموجودة بها وتقديم اقتراحات تساعد علي تعليم اآللة منع التندريبات التني تخندم ذلنك 

لوب األمثننل للعنن ف علنني آلننة الننناي وتعتبننر مننن أوائننل الرسننائل ، وكننذلك معرفننة األسنن
 التي اهتمت بتاريخ آلة الناي في العصور المختلفة.

لالصننعوبات الجوهريننة التنني بعنننوان :( 1191دراسننة )محمنند عبنند النبنني  -
 (9)تواجت عازفي آلة الناي وكيفية التغلب عليها ل 

رينة التني تواجنه عنا في آلنة اسنتخراج الصنعوبات الجوهتهدف هذه الدراسة إلي : 
النناي واقتننراح حلننول للتغلننب عليهننا فني المقطوعننات الموسننيقية ومنندي م ئمننة هننذ  

                                                 

(
  .17ـــــــــــــــــــــــــــــــ : المرجع السابق ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )5

، ،رسالة ماجستير ،غير منوورة ، كلية  "آلة الناي ووطوير أسلوب العز  عليها " : قدري مصطفي سرلر 6)

 . و7111جامعة حلوا  ،  التربية الموسيقية ،

)1
، رسالة  ناي وكيفية التغلا عليها ""الصعوبات ال وهرية التي وواجه عاز ي آلة ال:   محمد عبد النبي( 

 1و 7111دكتوراه ، غير منوورة ، المعهد العالي للموسيقي العربية ، أكاديمية الفنو  ، 
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الحلول المقترحة للتغلب علي صعوبة األداء علي الناي ومن هذ  الصعوبات هي 
كيفينننة اختينننار النننناي الصنننحيح فننني العننن ف ، وكيفينننة تنظنننيم الننننفم بنننين جملتنننين 

 ر جملة موسيقية بدون تغيير الناي الذي يع ف عليةمتصلتين سريعتين أو تصوي
. 

( بعنوانل دراسة مقارنة ألهم أسناليب 1111دراسة )عاطف إمام فهمي  -
 (9العزف علي آلة الناي في مصر وتركيال )

وكذلك التعرف  التعرف علي آلة الناي في مصر وتركياتهدف هذه الدراسة إلي: 
لي التعرف علي صناعة اآللة في مصر علي أهم العا فين والمؤلفين كما تهدف إ

وتركيننننا وكننننذلك التعننننرف علنننني أسنننناليب العنننن ف المختلفننننة فنننني المهننننارات الع فيننننة 
والننننواحي التقنينننة المختلفنننة ومراعننناة الفنننروح الفردينننة بنننين كنننل عنننا ف كمنننا تناولنننت 
الدراسة عا فين غير مصريين وذلك لتحلينل أسناليبهم الع فينة المختلفنة فني الجمنل 

 فة األسلوب األمثل في الع ف علي آلة الناي في مصر وتركيا الع فية ومعر 
( بعننوانل دور آلنة النناي 2116دراسة )احمند بنديع محمند عبند الهنادي -

 (1)   في الفرق الموسيقية المعاصرةل
  0إظهار دور آلة الناي في الفرح الموسيقية المعاصرةتهدف هذه الدراسة إلي : 

 وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن :
 0تحليل أسلوب أداء آلة الناي في افرح الموسيقية المعاصرة .1
 0معرفة دور آلة الناي في الفرح الموسيقية المعاصرة .2

 من الناحية التاريخية آللة الناي وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية :
 : 1دراسات مرتبطة من حيث قالب اللونجا -المحور الثاني 

                                                 

)1
، رسالة   "دراسة مقاراة ألهم أساليا العز  علي آلة الناي  ي مصر ووركيا "عاطف إماو فهمي :  ( 

 و .7111لعربية ، أكاديمية الفنو  ، دكتوراه ، غير منوورة ، المعهد العالي للموسيقي ا

(
، رسالة دكتوراه ، غير "دور آلة الناي  ي الفرق  الموسيقية المعاصرة  "احمد بديع محمد عبد الهادي :   )1

 1و2116منوورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوا  ، 
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بعنننننوان ل القوالننننب ا ليننننة فنننني  (1192دراسننننة ) ناهنننند احمنننند حنننناف   .1
 (11الموسيقي العربية ل)

تننناول القوالننب اآلليننة فنني الموسننيقي العربيننة وتوضننح  تهنندف هننذه الدراسننة إلنني :
خصننننائ  كننننل جنننن ء مننننن أجنننن اء البننننناء فنننني الموسننننيقي العربيننننة ومراحننننل تطورهننننا 
ومقارنتهننا بالقوالننب األوروبيننة مننن حيننث التننأليف الموسننيقي والعنن ف علنني اآلالت 

 0موسيقية ال
( بعننننوان ل تننندريبات 2112. دراسنننة )عمنننرو يوسنننف كمنننال البننناجوري 2

 (11مقترحة لتذليل صعوبات اللونجا لدارسي آلة العودل )
إلقننناء الضننوء علننني الصننعوبات الموجنننودة فنني قالنننب  تهنندف هنننذه الدراسنننة إلنني :

اللونجنننا ، وكنننذلك إعنننداد تننندريبات منبثقنننة منننن مؤلفنننات قالنننب اللونجنننا لتنننذليل تلنننك 
  0صعوبات ال

 وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن :
.إعننننننداد تنننننندريبات مقترحننننننة مننننننن روح األعمننننننال المؤلفننننننة بهنننننندف تننننننذليل 1    

 0الصعوبات لتساعد دارسي آلة العود للتغلب علي هذ  الصعوبات
.جعل لكل تدريب هدف محدد يساهم فني تنذليل تلنك الصنعوبات وعمنل 2        

 من المهارات الخاصة بالعود.عدة تدريبات تحتوي علي مجموعة 
 

 : اإلطار الن ري
عننرف المصنننريون القننندماء آلننه النننناي عنننن طريننح الصننندفة حينننث طننناهد           

اانسننان البنندائي الرينناح وااعصننار تختننرح الغابننات وتصننطدم بأغصننان األطننجار 
وغابننات القصننب وينننتج عننن اصننطدامها أصننوات جميلننة محببننة ل نسننان ، لطيفننة 

                                                 

(
لة ماجستير ، غير منوورة ، كلية ، رسا "القوالا اآللية  ي الموسيقي العربية " :   اهد احمد حافظ )71

 1و7112التربية الموسيقية ، جامعة حلوا  ،  القاهرة ،

، رسالة  " ودريلات مقترحة لتذليل صعوبات اللوا ا لدارسي آلة العود "  : عمرل يوسف كمال الباجوري )77(

 1و2112ماجستير ، غير منوورة ، المعهد العالي للموسيقي العربية ، أكاديمية الفنو  ، 
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هنننا بنندأت تجربننة اانسننان األولنني فنني مينندان الموسننيقي اآلليننة علنني السننمع ومننن 
وصننار كننل فننرد يقطننع قصننبة ويحنناول أن يخننرج منهننا أصننواتا  كننالتي سننمعها مقلنندا  

 (12)أصوات الطبيعة . 
ومننن الغريننب انننه فنني الوقننت الننذي دون فيننه المصننريين القنندماء أخبننارهم         

وا أسنننرارهم فننني الطنننب والفلنننك وتنننراجمهم ونصوصنننهم وصنننلواتهم إال إنهنننم لنننم يننندون
والتحنننيط حتننى اليسننطو عليهننا أحنند ، يتوارثهننا جنني   عننن جيننل فيمننا بينننهم فقننط ، 
ولنفم األسباب لم يقوموا بتدوين ألحانهم وموسيقاهم ؛ لذلك فهذا األمر يعنني لننا 

األول: إمنننا أنهنننم لنننم يتوصنننلوا إلننني طريقنننة واضنننحة للتننندوين الموسنننيقي  -أمنننرين :
والثننناني: أنهنننم دوننننو  بالفعنننل ولكنننن بطريقنننة غامضنننة ال يعرفهنننا  بطنننكل أو بنننآخر ،

 (13.)سواهم حرصا  علي كيانها وعدم تداولها خارج  مام سيطرتهم
وبنندأ ُصنننع أول طننبابية بالصنندفة بنندون أي قاعنندة حسننابية ، وكانننت تثقننب       

علي أبعاد صوتية غير دقيقة ال يراعي فيها الحسابات والقياسات الخاصنة بطنول 
 (14)قصبة. ال

ثنننم تطنننور اانسنننان فننني صنننناعة هنننذ  اآللنننة بنننأن صننننع قصنننبات متعنننددة         
األطوال تعطي نغمات مختلفة حسنب طنول العمنود الهنوائي ثنم جمعهنا ورتبهنا فني 
آلنننة واحننندة ترتيبنننا  سنننليما  مطابقنننا  للسنننلم الموسنننيقي ن ثنننم اسنننتعملها وأطلنننح عليهنننا ) 

 المصفار ( .
ننند اكتطننناف أهميننة الثقننوب علننني جنندران العمنننود ثننم حنندث تطنننور هننام ع         

الهننوائي فخطننر لننه أن ي ينند فيهننا طننيئا  بننأن يثقننب ثقبننا  واحنندا  أو اثنننان أو ث ثننة ، 
فسنمع منن هننذ  الثقنوب أصننواتا  مختلفنة فرتنب هننذ  الثقنوب ترتيبننا  صنحيحا  ، وظننل 
يغيننر ويبنندل أبعادهننا بقواعنند رياضننية حسننابية حتننى وافقننت سننمعة وذوقننه إلنني أن 

                                                 
 . 4، صمرج  سابق قدري مصطفي سرلر :   )72(

 المرج  السابق .قدري مصطفي سرلر :  (73)

 25و ، ص 7114، دار الحياة ،   واريخ الموسيقي الشرقيةسليم الحلو :  (74(
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خرجت تلك األصوات بعد عدة تجارب مما جعل اآللة الواحدة قادرة علني إصندار 
درجنننات صنننوتية متنوعنننة ، ثنننم توصنننل إلننني تغيينننر قنننوة الننننفخ فننني العمنننود الهنننوائي 

ليعطي لنا طبقات صوتية مختلفة وأطلح علي هذ  اآللنة عندة أسنماء متعنددة مثنل      
 (15القصابة (. ) –القصبة  –) الناي 
لجدير بالذكر أن آلنة النناي كاننت تسنتخدم منن قبنل عا فيهنا باالعتمناد وا         

علنني الموهبننة السننمعية وحفننظ األلحننان وترددهننا ، وهننو األسننلوب الطننائع فنني ذلننك 
الوقنننت ، فكاننننت مرحلنننة التطنننور فننني آلنننة النننناي منننن حالتهنننا البدائينننة إلننني الحالنننة 

لموسنيقية وتطبيقهنا علني العلمية في قراءة التدوين الموسنيقي ، وهني قنراءة النوتنة ا
آلة الناي بالمفاهيم العلمية عن طريح ع ي  صادح قائد فرقنة محمند عبند الوهناب 
الذي تعلم التأليف الموسيقي وقيادة االوركسترا بفرنسا ، فطبح ذلنك المفناهيم علني 
آلنننة النننناي وجعنننل لهنننا نوتنننة موسنننيقية ُتكتنننب لهنننا ، ومنننن النننذين تعلمنننوا منننن خننن ل 

السنننيد عبننند ان ، ومنننن  –سنننيد سنننالم  –علننني صنننالح  – االسنننتمار جنننرجم سنننعد
 –عبند الحميند مطنعل  –العا فين الذين تعلمنوا بالطريقنة العلمينة إسنماعيل البندري 

وبدأ العا فون بتطوير أسلوبهم في الع ف حيث بدءوا إدخال  (16)محمود عفت . 
سنننريعة طنننرح التعبينننر واسنننتخدام التكنيكينننات المختلفنننة مثنننل االربيجنننات والسننن لم ال

والحلينات ، وبالتننالي حندثت طفننرة حقيقيننة لآللنة مننن حيننث أسنلوب العنن ف وانتطننار 
 . الفرح الموسيقية الكبرى

                                                 
 .71ص و ، 2177)د. ( للطباعة لالنور ، ،  موسوعة الناي  ي مصرعال  لطيف :  (75(
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 التطبيقي اإلطار

 لونجا فرحفزا ) جمعة محمد علي (
 أهداف الجلسنننة : 

تدريب الط ب علي أداء لونجا فرحف ا جمعة محمد علي من خ ل ع ف        
 ين المقترحة علي آلة الناي .مقام فرحف ا  والتمار 
 األهداف اإلجرائية :
 األهداف المعرفية :

أن يتعرف الط ب علي البطاقة التعريفية للونجا فرحف ا جمعة محمد  .1
 علي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أن يتعرف الط ب علي مقام الفرحف ا وكيفية أداء  علي آلة الناي . .2

 

لونجا فرحف ا جمعة محمد  اسم النموذج
 علي

 لونجا نور القالب

 جمعة محمد علي المؤلف

 فرحف ا المقام
 ملفوف 2/4 المي ان
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ان يتعرف الط ب علي التمارين المقترحة للونجا فرحف ا جمعة محمد  .3
 علي .

 األهداف المهارية :
 أن يؤدي الط ب مقام الفرحف ا علي آلة الناي . .1
رحف ا أن يؤدي الط ب التمارين المقترحة للخانة األولي من لونجا ف .2

 جمعة محمد علي.

 
 

 
 * والتي تهدف إلي تذليل صعوبة :

أداء منطقة  –أداء الس لم السريعة.                            ب –أ 
 الجوابات .
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 تعليق الباحثة :

 والدارسنين نللعنا في الرئيسني النناي وهنو الدوكا  للناي الطالب استخدام عند      
  لخنن مننن السنن لم هننذ  أداء الطالننب علنني يجننب لننذا  سننريعة سنن لم وجننود ي حننظ
 فنني تنغمنا وجنود ي حنظ كمننا ، أسنرر مين ان فني ثنم بطننل مين ان فني السنلم عن ف
 ماتنغ ع ف خ ل من المنطقة هذ  أداء الطالب علي يجب لذا الجوابات منطقة

.للخارج  قلي الناي إمالة مع النفخ قوة ب يادة الطالب توجيه مع نسبيا طويلة  

ي الط ب التمارين المقترحة للتسليم من لونجا فرحف ا جمعة أن يؤد .3
 محمد علي .
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 *والتي تهدف إلي  تذليل صعوبة : 

أداء  -أداء السنننننننن لم السننننننننريعة       جننننننننن  -أداء االربننننننننيج         ب   -أ 
 القف ات اللحنية 

 
 تعليق الباحثة

رئيسنننني للعننننا فين عننننند اسننننتخدام الطالننننب للننننناي النننندوكا  وهننننو الننننناي ال          
والدارسين  ي حظ وجود س لم سريعة واربيجات لذا يجب علني الطالنب أداء هنذ  
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الس لم واالربيجات من خ ل عن ف السنلم فني مين ان بطنل ثنم فني مين ان أسنرر ، 
كمنننا ي حنننظ وجنننود قفننن ات لحنينننة  لنننذا يجنننب علننني الطالنننب أداء هنننذ  القفننن ات منننن 

 خ ل استخدام النغمات الطويلة
دي الطننن ب التمنننارين المقترحنننة للخاننننة الثانينننة منننن لونجنننا فرحفننن ا أن ينننو  .4

 جمعة محمد علي.

 
 *والتي تهدف إلي تذليل صعوبة :

أداء  -أداء أنصاف الفتحات       جن  -أداء الس لم السريعة     ب   -أ 
 منطقة القرارات .
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 تعليق الباحثة
الرئيسني للعنا فين والدارسنين  عند استخدام الطالب للناي الدوكا  وهنو النناي      

ي حننظ وجننود سنن لم سننريعة  لننذا يجننب علنني الطالننب أداء هننذ  السنن لم مننن خنن ل 
عنن ف السننلم فنني مينن ان بطننل ثننم فنني مينن ان أسننرر ، كمننا ي حننظ عنندم وجننود نغمننة 
المنناهور بصننورة طبيعيننة فنني هننذا الننناي لننذا يجننب علنني العننا ف أداء هننذ  النغمننة 

مالننننة الننننناي  باسننننتخدام التكنيننننك المسننننتخدم ألداء نغمننننة األوج مننننع  يننننادة النفخننننة وا 
للخارج قلي  ...أو بإمالة ااصبع الذي يؤدي نغمة األوج قلي  لعمل نصف فتحة 
ألداء نغمة الماهور وهذا للعا ف المتوسط ...أو باستخدام نناي ذو غمنا ات وهنذا 

ب علنني للعننا ف المبتنندئ ، كمننا ي حننظ وجننود نغمننات فنني منطقننة القننرارات لننذا يجنن
الطالب أداء هذ  المنطقة من خ ل ع ف نغمات طويلة نسبيا مع توجيه الطالب 

 خف  قوة النفخ مع إمالة الناي قلي  للخارج.
أن يؤدي الط ب التمارين المقترحة للخانة الثالثة من لونجا فرحف ا  .5

 جمعة محمد علي

 
 * والتي تهدف إلي تذليل صعوبة :

أداء  -عة .                                 ب أداء الس لم السري –أ     
 منطقة الجوابات .
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 تعليق الباحثة

عند استخدام الطالب للناي الدوكا  وهنو النناي الرئيسني للعنا فين والدارسنين       
ي حننظ وجننود سنن لم سننريعة  لننذا يجننب علنني الطالننب أداء هننذ  السنن لم مننن خنن ل 

ن أسنرر ، كمننا ي حنظ وجنود نغمنات فنني عن ف السنلم فني مين ان بطننل ثنم فني مين ا
منطقة الجوابات لذا يجب علي الطالب أداء هذ  المنطقة من خ ل ع ف نغمات 

 طويلة نسبيا مع توجيه الطالب ب يادة قوة النفخ مع إمالة الناي قلي  للخارج.
أن يؤدي الط ب التمارين المقترحة للخانة الرابعة من لونجا فرحف ا  .6

 جمعة محمد علي.

 
 *والتي تهدف إلي تذليل صعوبة :
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أداء منطقة  -أداء الس لم السريعة .                              ب   -أ 
 الجوابات .

 
 تعليق الباحثة

عند استخدام الطالب للناي الدوكا  وهنو النناي الرئيسني للعنا فين والدارسنين       
  السنن لم مننن خنن ل ي حننظ وجننود سنن لم سننريعة  لننذا يجننب علنني الطالننب أداء هننذ

عن ف السنلم فني مين ان بطننل ثنم فني مين ان أسنرر ، كمننا ي حنظ وجنود نغمنات فنني 
منطقة الجوابات لذا يجب علي الطالب أداء هذ  المنطقة من خ ل ع ف نغمات 

 طويلة نسبيا مع توجيه الطالب ب يادة قوة النفخ مع إمالة الناي قلي  للخارج.
 األهداف الوجدانية :

الط ب بطابع مقنام فرحفن ا منن خن ل عن ف نمنوذج لحنني علني  .أن يطعر1
 آلة الناي .

 الوسائل التعليمية :
 CDآلة الناي

 األدوات المستخدمة :
 .نوتة " لونجا فرحف ا جمعة محمد علي" .1
 .التمارين المقترحة ال  مة لتذليل لونجا فرحف ا جمعة محمد علي .2
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ث الحالي وجدت الباحثة وجود فروح بتطبيح البح: اإلجابة على فروض البحث

 دالة بين القياسين القبلي والبعدي في التطبيح. 

 نتائج البحث

 بعد أن أجابت الباحثة علي فروض البحث توصلت إلي النتائج ا تية :
قالنب اللونجنا مننن القوالنب اآلليننة الهامنة التنني تسناهم فنني رفنع مسننتوي أداء  -

رعة ورطناقة وخفنه ، وقند اتفقنت الط ب علني آلنة النناي بمنا تتمين   منن سن
 في ذلك مع الدراسات السابقة.

تعتمد اللونجات في صنياغتها غالبنا  علني القفن ات اللحنينة والتتنابع اللحنني  -
واالربيجننننننات والتحننننننوي ت النغميننننننة السننننننريعة وبالتننننننالي تكننننننون اعتمادهننننننا 

 األساسي علي تكنيك العا ف اظهار طكل القالب.
الدراسنية التني تسناهم فني رفنع مسنتوي أداء يوجند عندد وافنر منن اللونجنات  -

 الط ب .
يوجنننند قصننننور فنننني المننننناهج الدراسننننية فنننني عنننندم اسننننتخدام اللونجننننات التنننني  -

 تحتوي علي س لم كروماتيكية .
ينننتخل  قالنننب اللونجنننا أحياننننا  منننن الطنننكل التقليننندي لنننه  وقننند يصنننا  فننني  -

 صيغة ثنائية او ث ثية بسيطة ويطلح عليها ) لونجا عرجه (.
تقننناالت اللحنينننة الغينننر متوقعنننة فننني لونجنننا فرحفننن ا جمعنننة محمننند علننني االن -

جعلننت الدارسننين ينن دادوا بتقنيننات ع فيننة تسنناعد  علنني االنتقننال مننن نغمننة 
 آلخري  أيا كان تلوينها.
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 التوصيات
توصى الباحثنة بإدخنال التمنارين الخاصنة التني وضنعها لتندريب طن ب آلنة النناي 

 عليها وهي:
ت المقترحنة التني وضنعتها الباحثنة لتندريب  طن ب آلنة االستعانة  بالتدريبا -

 الناي عليها.
االهتمام بقالب اللونجا ومحاولة تنذليل صنعوبات كنل جن ء علني حندي عنن  -

طريننننح االسننننتعانة بتمننننارين تكنيكيننننة مسنننناعدة يع فهننننا الطالننننب قبننننل دراسننننة 
 اللونجا.

ابتكننار تمننارين تكنيكيننة تسنناعد الطنن ب المتخصصننة علنني عنن ف األعمننال  -
 ت التقنيات الع فية الصعبة .ذا

االهتمننام بتلحننين قالننب اللونجننا بطننكل عننام وااكثننار منننه للنهننو  بمسننتوي  -
 الط ب .

 .إذاعة المؤلفات الخاصة بقالب اللونجا عبر الوسائل السمعية والمرئية  -
إعننننادة صننننياغة اللونجننننات التنننني لننننم تكننننن مؤلفننننة آللننننة الننننناي لتننننت ءم مننننع  -

 برا  إمكانيات العا فين إمكانيات اآللة في الع ف وا  
االهتمنننام بوضنننع إطنننارات التعبينننر ألداء اللونجنننات وكنننذلك وضنننع ال خنننارف  -

 والحليات بدقة.

 المراجع

 أواًل :الرسائل العلمية 
"دور آلنننة النننناي فننني الفنننرح  الموسنننيقية احمننند بنننديع محمننند عبننند الهنننادي :   -

المعاصننننرة  "، رسننننالة دكتننننورا  ، غيننننر منطننننورة ، كليننننة 
 م.2002يقية ، جامعة حلوان ، التربية الموس
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"دراسة مقارنة ألهم أسناليب العن ف علني آلنة النناي فني  عاطف إمام فهمي : -
مصننر وتركينننا "     ، رسننالة دكتنننورا  ، غيننر منطنننورة ، 
المعهننند العنننالي للموسنننيقي العربينننة ، أكاديمينننة الفننننون ، 

 م.1990
اللونجننا تندريبات مقترحنة لتنذليل صنعوبات  عمنرو يوسنف كمنال البنناجوري :ل -

لدارسي آلة العود "   ، رسالة ماجستير ، غينر منطنورة 
، المعهد العنالي للموسنيقي العربينة ، أكاديمينة الفننون ، 

 م.2002
"الصننعوبات الجوهريننة التنني تواجننه عننا في آلننة الننناي   محمنند عبنند النبنني :  -

وكيفيننننننة التغلننننننب عليهننننننا "   ، رسننننننالة دكتننننننورا  ، غيننننننر 
سننيقي العربيننة ، أكاديميننة منطننورة ، المعهنند العننالي للمو 

 م .1999الفنون ، 
" اسنتخدام األلحنان الطنعبية فني تكنينك العن ف علني  محمد مصنطفي كمنال : -

آلننننة الفلننننوت لتحسننننين أداء الطالننننب المبتنننندئ "، رسننننالة 
ماجسننننتير ، غيننننر منطننننورة ، كليننننة التربيننننة الموسننننيقية ، 

 م .1992جامعة حلوان ،
أسلوب الع ف عليهنا " ، ،رسنالة "آلة الناي وتطوير  قدري مصطفي سرور : -

ماجسننننننتير ،غيننننننر منطننننننورة ، كليننننننة التربيننننننة الموسننننننيقية 
 م.1999،جامعة حلوان ، 

"القوالب اآللية في الموسيقي العربية " ، رسالة ماجستير  ناهد احمد حاف  :  -
، غير منطورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان 

 م.1992،  القاهرة ،
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 :ثانيا : الكتب
 م .1994: تاريخ الموسيقي الطرقية ، دار الحياة ،   سليم الحلو -
أجندة الموسنيقي العربينة "، دار الكتنب القومينة ، القناهرة "سهير عبد الع يم : -

 ،1994 . 
عنننالء لطينننف : موسنننوعة النننناي فننني مصنننر ل )د.ن( للطباعنننة والنشنننر ل  -

 م .2111
قي الحضنننارات الموسنننيقي البدائينننة وموسننني فتحننني عبننند الهنننادي الصننننفاوي : -

 م .1995القديمة ، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، 
"منناهج البحنث وطنرح التحلينل ااحصنائي  فؤاد أبو حطب ل أمال صنادق :  -

فننننني العلنننننوم النفسنننننية والتربوينننننة واالجتماعينننننة "، مكتبنننننة 
 م .1991االنجلو المصرية ، الطبعة األولي ، 

 ثالثا : الدوريات
"االسنننتفادة منننن المقامنننات العربينننة التننني  ي : احمننند بنننديع محمننند عبننند الهننناد -

تحتنننننوي علننننني البعننننند المتوسنننننط فننننني رفنننننع مسنننننتوي أداء 
الطنننن ب فنننني عنننن ف قالننننب اللونجننننا " ، المجلنننند الثالننننث 
والعطنننرون ، الجننن ء الثننناني مجلنننة علنننوم وفننننون.، كلينننة 

 م .2011التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، 

"  المصرية االس مية الدينية يالموسيق في الناي آلة"  : فهمي إمام عاطف -
 العامة المصرية الهيئة ، الطعبية الفنون مجلة ،

 .  م7002 اكتوبر ، 27 العدد ، للكتاب
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 لونجا فرحفزا
 جمعة محمد علي
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