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 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

  لة الكمان بكلية التربية األساسيةآتحسين األداء على 
تدريبات مستنبطة من األناشيد المدرسية للمرحلة من خالل 

 االبتدائية بدولة الكويت

 هيا عبد العزيز محمد إسحاق

 :ملخص

أن التكني��ك أو التقني��ة وكم��ا ي��راه بع��ض الموس��يقيين والمهتم��ين بالتربي��ة الموس��يقية ف��ي مج��ال  
رات الموسيقية، هو سلسلة م�ن الحرك�ات العض�لية، كم�ا أن تقني�ات الع�زف عل�ى                 دراسة المها 

، ل�ذا ه�دف   آلة الكمان من أهم األسس التي يعتمد عليها ال�دارس ف�ي مختل�ف مراحل�ه التعليمي�ة       
البحث إلى استنباط مجموعة من التدريبات لتحسين اآلداء التكنيكي لدارسي آل�ة الكم�ان تعتم�د          

تحلي�ل  (، اتبع البحث المنهج الوص�في     ة للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت    األناشيد المدرسي على  
 المدرسية المقررة عل�ى المرحل�ة االبتدائي�ة ف�ي دول�ة الكوي�ت             على عينة من األناشيد     ) محتوى

تدريب تكنيك�ي مس�توحاه م�ن أناش�يد المرحل�ة         ) ١٥(وقد قامت الباحثة بابتكار     ) خمسة أناشيد (
الس��مات الفني��ة ممي��زة  وق��د أس��فرت النت��ائج ع��ن إلق��اء الض��وء عل��ى   ،)االبتدائي��ة عين��ة البح��ث

 ، كم�ا  لموسيقى أناشيد األطفال بالمرحلة االبتدائية في دولة الكويت، من حيث االيق�اع واللح�ن   
تحققت الباحثة من صدق وثبات فاعلية التمرينات المقترحة، واختتم�ت الباحث�ة بمجموع�ة م�ن         

ستفادة من النماذج المبتكرة من قبل الباحثة في مقررات آل�ة  التوصيات كان أبرزها محاولة اال    
لخريج�ي  العزفي�ة  االهتم�ام برف�ع الكف�اءة     الكمان بالكليات والمعاه�د الموس�يقية المتخصص�ة، و        

حت�ى يع�ود عل�يهم ب�النفع ف�ي       ل�ديهم  المقدم�ة الكليات الموسيقية المتخصصة من خالل الب�رامج       
 . حياتهم المهنية المستقبلية

 آلة الكمان ، األناشيد المدرسية ، المرحلة االبتدائية  : الدالة الكلمات

 

  :المقدمة

 بكلية التربية األساسية التابعة تكمن رسالة قسم التربية الموسيقية

تهيئة معلم قادر على تدريس مادة في  للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

ى القسم منذ إنشاءه إلى ويسع. التربية الموسيقية في مدارس دولة الكويت

،  حتى يمكنه االرتقاء في العملية التعليميةالطالبتذليل العقبات التي تواجه 

 يهتم قسم التربية الموسيقية بتخريج معلمين ومعلمات حاصلين على كما
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 على قدر من شهادة البكالوريوس بالتربية الموسيقية تخصص تربية موسيقية

ريجين والخريجات قسم التربية الموسيقية يعمل بعض الخالكفاءة والجودة، 

ويعمل معظم خريجين وخريجات القسم التربية ، في قطاعات مختلفة بالدولة

الموسيقية في وزارة التربية حتى يلبوا احتياجات مدارس دولة الكويت في 

يسعى قسم التربية  ي، كماالمتوسط والثانو، االبتدائي، مراحل رياض األطفال

 التربية األساسية لتوجيه كل الطاقات والخبرات التي يتعرض الموسيقية بكلية

 إعداد خريج متميز، لذا شملت المقررات  وهولها الطالب نحو هدف محدد

الدراسية العديد من الخبرات والمواد التي يتعرض لها الطالب في فترة إعداده 

 في الرابط الموقع الرسمي لقسم التربية الموسيقية كلية التربية األساسية متاح(

http://www.paaet.edu.kw/mysite/Default.aspxS(. 

ومن المواد الهامة التي يتعرض لها الطالب والتي تعمل على إعداده 

والتي تدرسها ) تخصص كمان(في مجال العزف هي مادة العزف المنوع 

الطالبات على مدار أعوام دراستهن بالكلية، والتي تحتوي مقرراتها على 

 .كنيك الهادفة لتحسين قدرات الطالبات العزفيةتمارين الت

أن التكنيك أو التقنية وكما يراه بعض الموسيقيين والمهتمين بالتربية 

سلسلة من الحركات (، هو )في مجال دراسة المهارات الموسيقية(الموسيقية 

، كما أن تقنيات العزف على آلة الكمان من أهم األسس التي يعتمد )العضلية

رس في مختلف مراحله التعليمية وذلك لبناء تكنيك اليد اليمنى عليها الدا

والذي يتمثل في األداء بالقوس وتكنيك اليد اليسرى والذي يتمثل في األداء 

وقد قام العديد من العلماء والمؤلفين والعباقرة بوضع العديد من  باألصابع،

ية للعازفين، الكتب لدراسة تكنيك العزف وذلك بهدف تنمية المهارات التكنيك
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وهو الطريقة التي يعالج بها الفنان التفاصيل الفنية، وعندما يستطيع الدارس 

أن يتضمن الطريقة التي يستخدم بها حركاته العضلية على النحو الصحيح 

 .)٦: ٢٠١٦عبد المنعم،  (يؤدى ذلك إلى السلوك األكثر أوتوماتيكية

 المتخصصة على وقد عكف الكثير من الباحثين بالكليات والمعاهد

) ٢٠٠٣جمعة، سامي،  ( فنجد دراسةلآللةتطوير وتحسين المناهج العلمية 

أوتكار  داء بعض تقنيات آلة الكمان عندأأسلوب والتي عملت على تحليل 

، وكان من توصيات الدراسة السعي لتوفير تمارين Otakar Sevcikسيفشك 

 ، ودراسة ل مجتمعتكنيكية مستوحاه من األلحان الشعبية والمستساغة لك

والتي هدفت إلى تحسين اآلداء على آلة الكمان ) ٢٠١٠ سلمان ، ،البلوشي(

 من الموروث الشعبي المستوحاةبعض التدريبات التقنية صياغة من خالل 

 والتي أكدت على ضرورة االهتمام باألداء التكنيكي ،)السامري(الكويتي 

 .للدارسين

 ألله الكمان بالكليات والمعاهد الدراسيةوعليه فقد تضمنت المناهج 

 المختلفة عددا من التمرينات التكنيكية الدراسيةالمتخصصة وفي المراحل 

 بهدف الكمان آلة علىوالتي تهدف في مجملها الي تحسين األداء العزفي 

الوصول بالطالب الي مستوي متقدم في العزف، وهو هدف رئيسي من 

 .لتربية األساسية في دولة الكويتأهداف قسم التربية الموسيقية بكلية ا

 مشكلة البحث 

من خالل تدريس الباحثة آلة الكمان لطالب كلية التربية األساسية في 

دولة الكويت، الحظت ضعف األداء التكنيكي لديهم، كما الحظت اهتمام 
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الطالب بحفظ أناشيد المرحلة االبتدائية لعزفها واالستعانة بها أثناء تدريسهم 

ما في تلك  ت الحظة الموسيقية بفترة التربية الميدانية، كماحصص التربي

والتي يمكن من خاللها المتنوعة  من العبارات اللحنية والتكنيكية االناشيد

، ما دعا لتفكر بتدريبات لألداء التكنيكي آللة الكمان إثراء المقررات الدراسية

 في إعداد الكويتاألناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة في استخدام 

 .مجموعة من التدريبات التكنيكية لتحسين اآلداء العزفي لدى دارسي اآللة

 أسئلة البحث 

األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة     إمكانية توظيف ألحان    ما   -١

في إعداد بعض التدريبات لتحسين األداء التكنيكي لدارسي آلة         الكويت  

 ؟الكمان بكلية التربية األساسية

 األداء التكنيكي لدارسي آلة     ما فاعلية التدريبات المقترحة في تحسين      -٢

 ؟ الكمان بكلية التربية األساسية

 هدف البحث 

يهدف البحث إلى استنباط مجموعة من التـدريبات لتحسـين اآلداء           

األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية    التكنيكي لدارسي آلة الكمان تعتمد على       

 .بدولة الكويت

 همية البحث أ

ترجع أهمية هذا البحث إلى التوصل إلى إعداد خريجين سواء مـن            

كلية التربية الساسية في دولة الكويت أو من الكليات والمعاهـد الموسـيقية             
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المتخصصة على درجة فائقة من األداء التكنيكي على آلة الكمان، ما يعـود             

 .مليعليهم بالنفع سواء في المجال األكاديمي أو المجال الع

  البحث فروض

 تفترض الباحثة أن 

لألناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائيـة فـي دولـة الكويـت سـمات              .١

 .وخصائص فنية مميزة تفيد في إعداد التدريبات التكنيكية آللة الكمان

التدريبات التكنيكية المقترحة من قبل الباحثة تعمل على رفع مسـتوى            .٢

 . في كلية التربية األساسيةاآلداء التكنيكي لدي دارسي آلة الكمان

 إجراءات البحث 

 منهج البحـث ) أ

وهو يقوم على : )تحليل محتوى(المنهج الوصفي يتبع هذا البحث 

وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي 

تتحكم فيها، مع استخالص النتائج لتعميمها، ويقصد بالمنهج الوصفي في هذا 

 وصف وتحليل خصائص األناشيد المدرسية المقررة على المرحلة البحث هو

االبتدائية في دولة الكويت، وإعداد بعض التدريبات التكنيكية المعتمدة على 

صادق (خصائص تلك األناشيد المدرسية والتي قد تفيد دارس آلة الكمان 

 ).١٠٢: ١٩٩١وأبو حطب، 

 عينة البحث ) ب
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المقررة على المرحلة االبتدائيـة فـي       المدرسية  مجموعة من األناشيد     -

 : وهيدولة الكويت

 عينة البحث من األناشيد المقررة) ١(جدول 

 النشيد المقرر الصف

 نشيد صياح الديك الصف األول االبتدائي
 نشيد يا أعز األصدقاء الصف الثاني االبتدائي
 نشيد قلمي الصف الثالث االبتدائي
 ب يا فتاحنشيد يار الصف الرابع االبتدائي

 نشيد يا إلهي الصف الخامس االبتدائي

 بقسم التربيـة الموسـيقية      ٣عينة من طالب مقرر عزف منوع كمان         -

طالبات، استعانت  ) ٥( وعددهم   –بكلية التربية األساسية دولة الكويت      

 .بهم الباحثة لتقنين التدريبات المقترحة من حيث الصدق والثبات

 أدوات البحث ) ج

الع رأي السادة الخبراء في مدى مالءمـة التـدريبات          استبانة استط 

 .المقترحة من قبل الباحثة لتحقيق أهداف البحث

 حدود البحث

 ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الدراسي : الحدود الزمنية 

 كلية التربية األساسية دولة الكويت: الحدود المكانية 

  األناشيد المدرسية المقررة علـى المرحلـة االبتدائيـة        : الحدود الفنية 

 بمدارس وزارة التربية دولة الكويت 
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 مصطلحات البحث 

 التكنيك أو التقنية Technique    

 البراعة الميكانيكية الناتجة عن السيطرة التامة على عضالت الجسم 

 استخدام أجزائها بمرونة تسمح لها بأداء التفاصيل الدقيقة في فيوالتحكم 

قادراً على التحكم في الطاقة  فالتقنيات تجعل المؤدى الموسيقية،األعمال 

 على أن األدائية،الحركية حيث يشارك العقل العضالت الكتساب المهارة 

التكنيك البد أن يعتمد على القواعد واألسس السليمة التي اصطُلح عليها 

)Barry, 2010: 38 ( 

 األداء Performance    

 هذه ، وعادة ما تكوناالستجاباتيتضمن األداء المهاري سلسلة من 

 من النوع الحركي الذي يتضمن أنشطة عضلية، إي حركات االستجابات

 – أصابع القدم - األقدام - األرجل– األذرع – األيدي –األصابع (األطراف 

 ارتباطاً فردياً اعتبارهاوكل حركة يمكن ) إلى أخره-حركات أعضاء الكالم

 ).١٤: ٢٠١٢، سمك(بين مثير واستجابة 

   المهارة العزفية Playing skills 

نمط من أنماط المهارة الحركية وتتميز بالتآزر بين حركات أو 

وهى ") العين واألذن" وأعضاء الحس – األصابع –اليد (أعضاء الحركة 

تلك المهارة الناتجة من اكتساب مرونة، وحرية، وتحكم في العضالت "

، المستخدمة في العزف، واألصابع، والرسغ ومرونته، والساعد وثباته

والوقوف بشكل مستوى من خالل الوقفة الصحيحة للقدمين ووضع اآلالت 
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بشكل زاوية على الكتف وكل هذه الصفات مع االستخدام السليم لعزف 

المقطوعات الموسيقية والتي تتطلب عادات عضلية وذهنية سليمة أثناء 

والمهارة في العزف على آلة  )٣٦: ١٩٨٢رجب، (التمرين الشاق المتواصل 

موهبة موسيقية ودقة في األنامل وميالً للموسيقى ثم تعلما جيداً "مان هي الك

  )١٠٥: ٢٠١٠البلوشي، (في األصول العامة للموسيقى 

  التدريبTraining 

هو ذلك النظام الذي يتبع في دراسته فن من الفنون أو مهنة من 

تمر المهن أو دراسة أعمال أي وظيفة، أو بمعنى آخر هو عملية النشاط المس

بقصد إمداد الشخص بمهارات وخبرات واتجاهات تجعله صالحاً ومالئماً 

 ).٦٨: ٢٠٠٢الطويل، (للممارسة لعمل أو مهنة ما 

 :ينءوينقسم هذا البحث إلى جز

 . ويشملالنظرياإلطار  :الجزء األول

 دراسات سابقة مرتبطة بموضوع البحث. 

 التقنيات العزفية على آلة الكمان.  

 داء التكنيكي على آلة الكمانمراحل تطور األ. 

 الجزء الثاني اإلطار التطبيقي

مستنبطة من األناشيد   ويشمل إعداد مجموعة من التدريبات التكنيكية       

 األداء على آلـة      تهدف إلى تحسين   المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت    

ة من  ، وتقنين تلك التدريبات من خالل مجموع      الكمان بكلية التربية األساسية   

  . المحكمين المتخصصين بهذا المجال
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 الجزء النظري: أوالً

  دراسات سابقة مرتبطة بموضوع البحث 

  بعنوان األولى  الدراسة -

 )تدريبات تكنيكيه لتغيير أوضاع العزف على آلة الكمان(

 المختلفة بين األوضاع االنتقالتسهيل عملية   الىالدراسةهدفت 

 قام الباحث بوضع تمارين تكنيكيه تسهل عملية  ولقدالكمان،للعزف على آلة 

من الوضع "  بدءااالنتقال وتقتصر على المختلفةاالنتقال بين أوضاع العزف 

تحليل  (الوصفيالمنهج ت الدراسة اتبع، األول حتى الوضع الثالث فقط

 من قبل الموضوعة من التمارين االستفادة عننتائج الوقد أسفرت  )محتوى

لبيب، (المختلفة  بين األوضاع االنتقال مستوى أداء  تحسينفيالباحث 

إعداد مجموعة من  من حيث الحالي تتفق الدراسة مع البحث) ٢٥٧: ١٩٩٥

التدريبات التكنيكية كما تتفق في منهج الدراسة المتبع، وتختلف في اهتمام 

البحث الحالي باستنباط التدريبات التكنيكية من خالل األناشيد المدرسية 

 ة على المرحلة االبتدائية في دولة الكويت المقرر

 بعنوانالدراسة الثانية  

 )الكمان آلة اآلداء على تحسين في الكويتي الشعبي الموروث من االستفادة(

 استساغه خالل من الكمان آلة على اآلداء تحسين إلى هدف البحث

ع ، اتب الكويتي الشعبي الموروث من المستوحاة التكنيكية التدريبات بعض

من األغاني الشعبية تحددت في مجموعة البحث المنهج الوصفي على عينة 

وعددها سبعة تم اختيارهم على أساس التنوع بين قوالبها وألوانها الغنائية، 
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وخلُصت النتائج عن إعداد الباحث مجموعة من التدريبات التكنيكية 

ملت على المستوحاة من األغنيات الشعبية موضوع البحث ،التي من دورها ع

، تتفق الدراسة في )١٥٦: ٢٠١٠البلوشي، (تحسين األداء على آلة الكمان 

االهتمام بتحسين أداء دارس الكمان، وتختلف في اهتمام البحث الحالي 

بتوظيف ما اكتسبه من مقرر األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية في صياغة 

 .مجموعة من التدريبات التكنيكية آللة الكمان

 بعنواناسة الثالثةالدر  

االستفادة من بعض األلحان العالمية في إعداد بعض المقطوعات الدراسية (

 )آللة الكمان

 هدفت الدراسة إلى دراسة أساليب أداء المقطوعات الصغيرة ذات 

الجمل اللحنية آللة الكمان المأخوذ من بعض األلحان العالمية، وتبسيط أداء 

اع و الترقيمات واألقواس المناسبة وبعض األلحان من خالل اختيار األوض

التدريبات المقترحة للتمكن من أدائها، قاما الباحثان باختيار نماذج من 

كونشرتات وروندو ومتتالية السيمفونية ووضع ترقيم لتلك النماذج بما يتناسب 

والمراحل المختلفة لدارسي الكمان لمرحلة البكالوريوس كلية التربية 

ظهار تحليل بسيط لبعض األجزاء لتذليل صعوبة األداء لتلك الموسيقية، مع إ

 تتفق تلك ،)٩٥، ٢٠٠٣، سامي ، جمعه و ميرفت ،عبد العزيز (النماذج

الدراسة مع موضوع البحث الحالي في إعداد بعض التدريبات التكنيكية آللة 

الكمان مع وضع اإلرشادات والتمارين التي من شأنها تذليل صعوبة أدائها، 

لف في اهتمام البحث الحالي بإعداد مجموعة من التدريبات التكنيكية آللة وتخت

 .الكمان مستنبطة من األناشيد المدرسية
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مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
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 . الكمانالتقنيات العزفية على آلة 

 التقنيات العزفية على آلة الكمان) ٢(جدول 

 التفصيل التقنية

العزف المتصل 
Legato 

 

د الع�زف المتص�ل   هو عزف نغمتين أو أكثر في قوس واح�د، ويع�   
من أكثر أش�كال األداء اس�تخدامًا وإذا ت�م عزف�ه بمه�ارة أص�بح ل�ه           
جاذبية خاصة، وإلتقان هذا الشكل يجب مراع�اة أن تك�ون حرك�ة             

 : (انتقال الذراع فوق األوتار غي�ر ملحوظ�ة وب�دون أي خش�ونة     
3١٩٩٩ ( Aure     ويشار للعزف المتص�ل ف�ي الت�دوين الموس�يقى 

 .موعة من النغماتيشمل مج) Slur(بقوس 

العزف المتقطع 
Staccato 

هو تقطيع األصوات وانفصالها عن بعضها بسكتات تعادل نصف         
قيمته��ا الزمني��ة ويش��ار إلي��ه بوض��ع نق��ط أعل��ى أو أس��فل النغم��ات    

 )٣١٠: ١٩٩٣بيومي،(

العزف المتقطع 
 Détachéالثقيل 

 

) Nonlegato(اصطالح فرنسي معناه النغم�ات غي�ر المربوط�ة          
بعزف كل نغمة منفردة فى قوس منفصل مختلف في االتج�اه       ويتم  

وال توجد وقفات بين النغمات ول�ذلك يج�ب أن تس�تمر ك�ل ض�ربة                
ق��وس حت��ى تب��دأ النغم��ة التالي��ة ويمك��ن أداء ه��ذا الع��زف المتقط��ع   
الثقيل بأجزاء مختلفة من القوس س�واء ف�ى الج�زء العل�وي أو م�ن                

 . أسفل النغمات)-(منتصفه أو من الكعب ويرمز له بعالمة 

الطرق بالقوس 
Marcato 

 

ومعناه�ا   " Martella" كلمة فرنسية مشتقة من الكلمة اإليطالي�ة        
)  > ، ^( المطرق����ة، ويرم����ز له����ذه الطريق����ة بإح����دى الع����المتين 

ويتميز هذا اللون بأداء النغمات بشدة وص�البة بالض�غط عل�ى ك�ل      
تر ويك�ون  نغمه بما يشبه المطرقة، وذلك مع التص�اق الق�وس ب�الو      

 ) 3١٩٩٩ : (العزف بقوة، وباستخدام مساحة ضيقه من الق�وس  
Aure 

 Pizzicatoالنبر 
 

يس��تبدل اس��تخدام الق��وس أحيان��ًا عن��د األداء عل��ى اآلالت الوتري��ة    
) Pizzicato(ب����النبر عل����ى األوت����ار، ويطل����ق علي����ة مص����طلح  

حيث يؤدى النبر بواسطة اإلص�بع األول    ) Pizz(وتختصر بكلمة   
في اليد اليمنى بنقر الوتر باإلصبع م�ن أعل�ى إل�ى أس�فل        ) ةالسباب(

 وليس العكس، وعندما يتم العودة إلى العزف بالقوس يكتب كلمة

الترعيد 
Tremolo 

 

الترعيدة هي التكرار السريع جدًا والمنتظم لحركة القوس صعوًدا  
وهبوًط��ا عل��ى وت��ر واح��د أو وت��رين لنغم��ة أو نغمت��ين أكب��ر م��ن      

، ويظه��ر الترعي��دة ع��ن طري��ق ض��ربات منس��جمة    مس��افة الثاني��ة 
ومتقارب���ة للق���وس، والترعي���دة ف���ي أدائ���ه أش���به بش���كل الديتاش���يه  
القص�ير ويعتم��د ف�ي أدائ��ه عل��ى مرون�ة الرس��غ ف�أداؤه م��ن ط��رف     
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الق��وس العل��وي معتم��دًا عل��ى خف��ه وحري��ة الي��د ين��تج عن��ه ص��وت   
إلى حد ما، وكلم�ا اقتربن�ا م�ن وس�ط الق�وس م�ع األداء       ) P(خافت  

بال��ذراع كل��ه م��ع زي��ادة مس��احة األداء الق��وس ين��تج عن��ه ص��وت      
ويج�ب مراع�اة  اس�ترخاء الي�د أثن�اء األداء ويش�ار إل�ى         F) (ق�وى 

الترعيدة بوض�ع ع�دة خط�وط عل�ى ذي�ل النوت�ة الموس�يقية أو ب�ين                  
 .النغمتين

 التفصيل التقنية

 األربيجيو
Arpeggio 

 

اح��د تل��و األخ��ر  األربيجي��و ه��و أداء أص��وات الت��آلف بالتعاق��ب الو  
ص��عودًا أو هبوط��ًا ، وي��ؤدى األربيجي��و ف��ي آل��ة الكم��ان بم��رور      
القوس فوق األوتار األربعة بحركة متس�اوية ف�ي الق�وس الص�اعد             
 والهابط بدون أي ضغط من اليد وباستخدام نصف القوس العلوي

االهتزاز 
Vibrato 

 

وينش��أ ه��ذا االهت��زاز ع��ن اس��تخدام عض��لة الي��د والرس��غ وال��ذراع  
رف اإلصبع، ويمكن استخدام االهتزاز لكل النغمات المعفوق�ة   وط

 .باستثناء النغمات ذات االمتداد الزمني القصير

الزحلقة 
Glissando 

ه��و زحلق��ة ب��ين نغمت��ين م��ع توض��يح جمي��ع النغم��ات الكروماتي��ة     
الواقع��ة بينهم��ا، وي��ؤدى بإص��بع واح��د عل��ى وت��ر واح��د بق��وس         

 .)١٩١: ٢٠١١عالم،( .مترابط

لتصويت تعدد ا
polyphony 

مص��طلح يقص��د ب��ه الموس��يقي المتع��ددة األلح��ان فه��و م��زج ب��ين      
نغمت��ين أو أكث��ر م��ن طبق��ات ص��وتية مختلف��ة تس��مع مع��ًا ف��ي آن       

 Hemophonyواح���د، كم���ا يمك���ن أداء التص���ويت الهوموف���وني 
وهو عزف أكث�ر م�ن نغمت�ين ف�ي نف�س الوق�ت        Chordsوالتالفات

: ١٩٨٣الجبالي،  (لبعض  مما يعطي توافق هارموني مع بعضها ا      
٢٦( 

 وثب القوس 
Spiccato 

 

وهو أداء النغمات منفصلة بعضها عن بع�ض نتيج�ة وث�ب الق�وس         
على الوتر، وعند أداء ه�ذا الن�وع يج�ب أن تك�ون الي�د اليمن�ى ف�ي             
حال��ة م��ن االس��ترخاء والليون��ة والمرون��ة المناس��بة، وتق��وم الي��د        

 ف��وق األوت��ار اليمن��ى ب��أداء حرك��ة هابط��ة نص��ف دائري��ة ب��القوس 
يلم��س فيه��ا ش��عر الق��وس ال��وتر بس��رعة، وتع��ود بع��دها ب��القوس       
بالحركة النصف دائرية م�رة أخ�رى ص�عودًا ألداء النوت�ة التالي�ة،       

أعل�ى  ) Spiccato(ويرمز لها في المدونة الموسيقية بكتابة كلم�ة    
 .النغمات

القوس الطائر 
Riccochet 

ن��ى عل��ى حرك��ة  الريكوش��يه أح��د أش��كال الق��وس الط��ائرة وه��و مب  
االرت��داد الطبيع��ي لعص��ا الق��وس وفي��ه ت��ؤدى نغم��ات متع��ددة ف��ي    
قوس واحد سواء كان صاعدًا أو هابطًا ولكن بدفع�ه واح�دة تك�ون             
ألول نغم��ة مم��ا يس��مح للق��وس ب��القفز بمف��رده مثلم��ا تقف��ز الك��رة        

 .المطاطية
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التوافق الطبيعي 
Flautato، 

flageolet 

عن طريق س�حب الق�وس م�ع    محاكاه لصوت آلة الفلوت، وتحدث      
اللم��س الخفي��ف ج��دًا بإص��بع واح��د عل��ى األوت��ار المطلق��ة ل��نفس      

) 0(موض���ع الص���وت األص���لي ويرم���ز له���ا ف���ي الت���دوين برم���ز 
ويطل��ق عل��ى م��ا يص��در م��ن ه��ذه األص��وات مص��طلح األص��وات   

 Les sons Harmoniquesالطبيعي�ة  ) التوافقي�ة (الهارموني�ة  
Naturels) ،88: ٢٠١٢عبد المنعم( 

لعزف بخشب ا
 Con القوس

legno 

 Conيع�د أول ظه�ور له�ذه التقني�ة والمعروف�ة باس�م ك�ول ليجن�و         
legno      ف�������ي عم�������ل موس�������يقي غرب�������ي بعن�������وان ه�������اركي 
للمؤل��ف الموس��يقي توبي��اس  ) ١٦٠٥(Harke، harke"ه��اركي

 حي�ث دّون أس�فل النغم�ات عب�ارة أنق�ر      Tobias    Humeه�يم  
 تلك النغمات بخليفة قوسك

 ألداء التكنيكي على آلة الكمانمراحل تطور ا

على آلة الكمان بتطور صناعتها، وجـاء   ” تكنيك العزف “تأثر تطور   

هذا التطور عبر العصور المختلفة التي مرت بها صناعة هذه اآللة، وينبغي            

أن نشير إلى أن هذا التطور جاء بالتعاون الوثيق بين العـازفين وصـانعي              

يرات وظهرت نماذج مختلفة ومتطورة     اآلالت الموسيقية الوترية فحصلت تغ    

استجابة لمتطلبات الوظائف والحاجات الفنية، وأيضاً استجابة لالسـتحداثات         

وأيضاً كنتيجة لمتغيرات الواقع المادي الصوتي والحسـي    ” التكنيكية“األدائية  

ادت تجارب صانعي اآلالت ومحاوالتهم يوماً بعد يوم كـان          زوالجمالي فإذا   

 عازفي اآللة باألفضل واألفضل فوصول اآللة إلـى مـا           ذلك نتيجة مطالبة  

وصلت إليه كان نتيجة مجهود هؤالء الصناع المهرة فأخذ هـؤالء الصـناع            

يضيفون إليها من خبراتهم في صناعتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليـه،             

وعند مالحظة أسلوب التطور الذي مرت به مؤلفات اآللة وأسلوب مؤلفيهـا            

 :احل هيفأنها مرت بعدة مر
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 المرحلة األولى

وتبدأ هذه المرحلة منذ أوائل القرن السابع عشر حتى النصف األول           

من القرن الثامن عشر، وفى هذه المرحلة بدأت آلة الكمان تحل محل اآلالت             

القديمة، وينبغي أن نشير هنا إلى أن سبب احتالل آلة موسيقية موقـع آلـة               

ها عدم إمكانية مسايرة اآللة األقدم      أخرى إنما يرجع ذلك إلى عدة أسباب، من       

التطور الحاصل في المادة الموسيقية المستحدثة، بحيث تؤدى اآللة الحديثـة           

الشكل الفني الجديد أو التغير الحاصل في متطلبات العصر بالنسبة إلى طبيعة       

البناء الديناميكي واللون الصوتي وتحقيق القيم الجمالية والذوقية المطروحـة          

وتتسم موسيقى هذه الفترة باألداء الهادئ والـرزين وتهـذيب          ،  لكوما إلى ذ  

 وظهر ذلك جلياً في موسيقى تلـك الفتـرة         الشعور العاطفي والسيطرة عليه   

)Edwards,2011: 59.( 

 :المرحلة الثانية

وتبدأ هذه المرحلة في الفترة من النصف الثاني من القـرن الثـامن             

هذه المرحلة طرأت تغيرات على     عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر، وفى        

أكثـر تنويعـاً، أيضـاً      ” القوس“فأصبح استخدام   ” الكمان“بناء وتركيب آلة    

استخدام األوضاع العليا بشكل أكثر حرية وتغيرات الصوت ألجـل نوعيـة            

السـالتاتو  “ وضـربات القـوس      Staccatoاالسـتكاتو   “النغمة، واستخدام   

Saltato   والبيتزكاتو  Pitzzicato،  لليجـاتو   ، و اLegato ”     ثـم حـدثت

سـتراديفارى،  “تغيرات في بناء الكمان وذلك على يد صناع مهارة أمثـال            

تغير كبير في األسلوب    “وغيرهم نتج عنها    ” وجوارنيرى، وآماتي، وماجنينى  

، مثل وضع ).Norman,2006: 103(الفني و أيضاً تغيرات خاصة باألداء
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ي األوضاع العليا بشكل أكثر     إشارات وترقيمات خاصة باألصابع والعزف ف     

حرية، فأدى ذلك كله إلى إنتاج مجموعات أكثر من األصوات وتغيرات فـي         

 .نوعية النغمة

 :المرحلة الثالثة

وتبدأ هذه المرحلة في أوائل القرن التاسع عشر وكانت موسيقى هذه           

المرحلة قوية األثر بتجديداتها المتعددة وعناصرها المختلفة التي تدل علـى           

ر ما تكون بالعدوانية والتشاؤم والعنف في اإلحساس وفى التعبير، والتغني أكث

بالطبيعة والحب والتهويل في الوصف والتشاؤم، فكـان القـوس البـد وأن             

يضرب األوتار بشدة وذلك إلنتاج الخصائص الصوتية الخشنة وهى تتصف          

أمام بالصعوبة الغير عادية في األداء وفى األسلوب، فوضعت بذلك العازف           

وأداء فني أكثر تطوراً وتقدماً، كما أنه تم إدخال عناصر لـم تكـن              ” تكنيك“

ال أن المؤلفون في هذه المرحلة كانوا أكثر دقة في ترقيم           مطروقة من قبل، إ   

موسيقاهم من سابقيهم مما يقلل بذلك من كمية التخمين عما يقصدون، وقـد             

أدى هذا التطور إلى ظهور أساليب جديدة لم تكن موجودة من قبل وأشـكال              

 وإبراز إمكانيات   االنفراديأدائية تعبيرية جديدة وظهر ذلك من خالل العزف         

بيتهـوفن  : آللة، مع إظهار أهمية العازف المنفرد وذلك في موسيقى كل من          ا

 ١٨٤٠(، تشايكوفسكي   )١٨٩٣ – ١٨٣٣(في الفترة الثانية من حياته، برامز       

ــزر )١٨٩٣ – ــن، كروت ــوتى )١٨٣١ – ١٧٥٦(، مندلس  – ١٧٥٥(، في

 )Barry,2010: 82. (خاتشاتوريان، بيالبارتوك) ١٨٢٤

 



 

 

    ا  إق/ د
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 ةأناشيد األطفال المدرسي

تعد األناشيد المدرسية من اهم األنشطة والخبرات التي يمر بها الطفل 

فـي  خالل مراحل تعلمة بجميع المراحل الدراسية والتي تسهم بشكل فعـال            

منـذ  وإكسابهم القيم السـلوكية الحميـدة        و تنمية الحس     االجتماعية متنشئته

ينـي أو   وعرفت األناشيد المدرسية بأنها نص هادف ، ذو معنـى د          ،  الصغر

وطني أو اجتماعي يعمل على بث األسس التربوية للطفل ، ويلحن في حدود             

إمكانيات منطقة الطفل الصوتية طبقاً لعمره الزمني ، ويصاحب هذا اللحـن            

)  ١٨: ٢٠٠١ناصف، محمـد،    (بمصاحبة هارمونية تصلح للمرحلة االبتدائية    

 لمراحـل    مظهر هام من مظاهر الموسـيقى بالنسـبة        ا على أنه  كما عرفت 

الدراسة المختلفة ليس فقط ألنه أداه هامه في تكامل شخصية الطفـل ولكـن              

أيضا للخبرات والتجارب التي تحدث وتكتسب أثناء ممارسـتها ألن الغنـاء            

 ، فإن   والقيم والسلوكيات مشوق بذاته ولذلك فهو وسيلة جيدة لكسب المعرفة         

لة محببة إلـى نفسـه      الطفل يقبل على الغناء في سن مبكرة إذ يجد فيه وسي          

للتعبير عن احساساته  وعواطفه ، ويمارس الطفل الغناء بصورة طبيعية  ،             

فهو يتغنى فيما ينطق من حروف بطريقة تتناسب مع قدرة نموه وتكوينـه ،              

وتشكل اللغة عروضا إيقاعيا ولحنيا يحسها الطفل أكثر من غيره بل ويتغنى            

ط الذي يبذله الطفل في الغناء يفيده       بأغلب أسرارها في تلقائية غريزية والنشا     

  )٣٥: ٢٠٠٢عبد المحسن، داوود، (نفسـيا وصحيا واجتماعيا

  المدرسية األناشيدخصائص 

 من خمسة عناصر رئيسية وهي الكلمـات        األناشيد المدرسية تتكون  

واإليقاع واللحن والمصاحبة الهارمونية والطبقة الصـوتية، كمـا أن لحـن            



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

فيه إمكانية الطفل الصوتية وحتى تصـل األغنيـة         األغنية يجب أن يراعى     

المدرسية إلى األهداف التربوية الموسيقية المرجوة، ولكي تصبح أيضاً فـي           

خدمة العناصر الموسيقية المختلفة وحتى يظهر دورها في تنميـة شخصـية            

 : خصائص معينة وهي األناشيدالطفل البد أن تتوافر في 

كون سلسة بسيطة بحيث تقـرب      يجب أن ت   : أوالً من حيث الكلمات   

عباراتها واضحة معبرة عن موضوع النشيد      ،  قدر المستطاع من لغة الحديث    

 .يسهل حفظها وتذكرها وال يستغرق حفظها وقتاً طويالً 

 أن يكون جميالً معبراً عـن روح الكلمـات          : ثانياً من حيث اللحن   

من أنصاف  أن يكون في تسلسل موسيقي سلمي قليل القفزات خالي          ،  ومعناها

 أن يحتوي اللحن على جمل موسيقية قصيرة متعادلـة        ،  األبعاد الكروماتيكية 

  ٦٠: فرج، أميرة(

أن يكون إيقاع الكلمات ووزنها قصيراً متدفق       : ثالثاً من حيث اإليقاع   

أن يكون إيقاع اللحن شيقاً وواضحاً متميزاً      ، و ومالئم إليقاع األغنية المدرسية   

  )١٤: ١٩٨٣صبري، عائشة،  (عة الطفل ونشاطهبالحيوية ليتناسب مع طبي

 الجزء الثاني اإلطار التطبيقي

مستنبطة من األناشيد   ويشمل إعداد مجموعة من التدريبات التكنيكية       

 األداء على آلـة      تهدف إلى تحسين   المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت    

ن خالل مجموعة من    ، وتقنين تلك التدريبات م    الكمان بكلية التربية األساسية   

  . المحكمين المتخصصين بهذا المجال

 



 

 

    ا  إق/ د
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 خطوات إعداد التدريبات التكنيكية المقترحة

االطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بتطور  -١

 األداء العزفي على آلة الكمان

االطالع على مقررات التربية الموسيقية للمرحلة االبتدائية في دولة  -٢

 اختيار األناشيد المدرسية المناسبة إلعداد التدريبات الكويت بهدف

التكنيكية المقترحة، وقد راعت الباحثة التنوع في الساللم واالشكال 

اإليقاعية، واختيار الجمل اللحنية المميزة بلحن النشيد، كما راعت 

 .التنوع في الميزان الموسيقي المستخدم

بات تكنيكية من كل تدوين األناشيد المدرسية وصياغة ثالث تدري -٣

 ).األصابع(واليسرى ) القوس(نشيد تهدف لتنمية مهارات اليدين اليمنى 

 اوضع هدف كل تدريب مقترح واالرشادات العزفية الواجب مراعاته -٤

 . عند أداء التمرين

اعتمدت الباحثة التسوية الغربية آللة الكمان وهي التسوية المعمول  -٥

 :ة الكويت، وهي كالتاليبها بكلية التربية األساسية في دول

أسم 
 التسوية

 ترتيب التسوية على مفاتيح اآللة ضبط أوتار الكمان من الغلظ للحده

التسوية 
 الغربية

–صول (
 )مي-ال-رى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

 )عينة البحث(األناشيد المدرسية 

 النشيد األول 

 نشيد صياح الديك

 ـــــوركوكوكوكو بان النــ صاح الديك فوق السور مذهـــــــب

 ١مقطع 
 إصحوا إصحوا يا أطفال
 كوكوكوكو بان النــــور

 جــاء الصبح باإلقبال
 صاح الديك فوق السور

 ٢مقطع 
 هيا جدوا في األعمـــال
 كوكوكوكو بان النـــــور

 ليس المجــــــد في اآلمال
 صاح الديك فوق السور

 :لحن نشيد صياح الديك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يكنشيد صياح الد) ١(شكل 



 

 

    ا  إق/ د
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 حدود التمرينات المقترحة

 دو الصغير الهارموني :السلم 

 بسيط ثنائي :الميزان) ( 

 التمرين األول

يهدف إلى إداء سلم دو الصغير الهارموني مع التنوع في األداء 

ديتاشيه والقوس المتقطع والمتصل، والترقيمات التالية  باستخدام القوس

 . السلمتوضح األداء بالوضع األول والثالث ألداء

 

 

 

 دو الصغير الهارمونيسلم ) ٢(شكل 

 التمرين الثاني

يهدف إلى التدريب على أداء مسافة الثانية والثالثة الهابطة، كما 

 يهدف للتدريب على النغمات المرورية

 

 

 

  والنغمات المروريةعلى أداء مسافة الثانية والثالثة الهابطةتدريب ) ٣(شكل 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

  التمرين الثالث

 التدريب على التخطي بين األوتار، كما يهدف للتدريب يهدف إلى

 .على االنتقال بين الوضعين األول والثالث في أداء التمرين

 

 

 

 

 

 

 

االنتقال بين الوضعين  وعلى أداء التخطي بين األوتارتدريب ) ٤(شكل 

 األول والثالث

 النشيد الثاني 

 يا أعز األصدقاءنشيد 

 كلمات نشيد يا أعز األصدقاء

 يا رفاقي األوفياء  دقاء  أعز األصيا

 فهو أهل للدعاء  ألوا اهللا تعالىإس

 عداءوتعيشوا س  أن تنالوا كل خير 



 

 

    ا  إق/ د

)  ٤٠  ( 
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 )نشيد يا أعز األصدقاء(المدونة الموسيقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشيد يا أعز األصدقاء) ٥(شكل 

 حدود التمرينات المقترحة

  فا الكبير:السلم 

 )( ثنائي مركب :الميزان

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٤١  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

 :ين الرابعالتمر

وإداء سلم فا الكبير ) (يهدف إلى التدريب على الميزان المركب 

 .مع التنوع في األداء باستخدام القوس المتقطع والمتصل

 

 

 سلم فا الكبير) ٦(شكل 

 التمرين الخامس

يهدف إلى التدريب على أشكال القوس ديتاشيه كل نغمة بقوس أو كل 

 نغمتين في قوس

 

 

 

 

 

 

 

 ين للتدريب على أشكال القوستمر) ٧(شكل 



 

 

    ا  إق/ د
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 التمرين السادس

 والتدريب )Legato(يهدف التمرين للتدريب على األداء المتصل 

 على األداء في الميزان المركب

 

 

 

 

 

 

 تمرين للتدريب على األداء المتصل) ٨(شكل 

 النشيد الثالث

 نشيد قلمي

 قلميكلمات نشيد 

 قلمي ..قلمي

 أنت صديقي

 أنت هنائي

 يوم نجاحي

 نادوا حولي

 يا القلمحي

 منور األم

 يقعند الض

 يفيك رضائ

 كنت سالحي

 وا قوليوأرع

 مهو والعل



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٤٣  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

 : لحن نشيد قلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشيد قلمي) ٩(شكل 
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 حدود التمرينات المقترحة

 رى الصغير: السلم 

 بسيط ثنائي :الميزان: الميزان) ( 

 :التمرين السابع

 ع بالمازورة الواحدة، يهدف إلى األداء المتصل والمتقط

 

 

 

 

 

 

األداء المتصل والمتقطع بالمازورة تمرين للتدريب على ) ١٠(شكل رقم 

 الواحدة

 :الثامنالتمرين 

 تدريب على األداء المتصل والمتقطع بالمازورة الواحدةيهدف إلى ال

 

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٤٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

 

 

 

 

 

األداء المتصل والمتقطع بالمازورة تمرين للتدريب على ) ١١(شكل رقم 

 حدةالوا

 :التاسعالتمرين 

يهدف إلى التدريب على أداء التالفات المفككة، ومسافات الخامسة 

والثالثة، والتنقل بين األوضاع األول والثالث، واألداء الديتاشيه، أو أداء كل 

 .نغمتين بقوس

 

 

 

 

 

 

 أداء التالفات المفككةتمرين للتدريب على ) ١٢(شكل رقم 



 

 

    ا  إق/ د
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 النشيد الرابع

 تاحنشيد يارب يا ف

 كلمات نشيد يارب يا فتاح

 :١مقطع
 قد أشرق الصباح
 يـارب يـا فــتـــاح

 بنوره الوضـــــاح
 نرجو بك النجاح

 :٢مقطع
 الطير في البستان

 كل امرئ فرحـــــــان
 غنى على األغصان

 لما رأي الصــــــــباح

 لحن أغنية يارب يا فتاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشيد يارب يا فتاح) ١٣(شكل 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٤٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

 :العاشرن التمري

يهدف إلى التدريب على األداء المتصل واأللحان ذات البداية 

 باالنكروز، والضبط النغمي بعزف نغمة معفوقه بعد وتر مطلق

 

 

 

األداء المتصل واأللحان ذات البداية تمرين للتدريب على ) ١٤(شكل 

 باالنكروز

 :الحادي عشرالتمرين 

س المتصل، والعفق يهدف إلى التدريب على تخطي االوتار بالقو

 .بنفس األصبع على وترين، والتدريب على الضبط الدقيق ألداء النغمات

 

 

 

 

 تخطي االوتار بالقوس المتصلتمرين للتدريب على ) ١٥(شكل 

 :الثاني عشرالتمرين 

 لتدريب على أداء مسافة الثالثة والرابعة الهابطةيهدف إلى ا



 

 

    ا  إق/ د
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 فة الثالثة والرابعة الهابطةتمرين للتدريب على أداء مسا) ١٦(شكل 

 النشيد الخامس 

 نشيد يا إلهي

 يا إلهي

 مذهب
 أنت قـــــد أعطيتني
 كل ما فــي األرض
 يا إلهي الشكر لك

 عــيـنـــًا ألبصــــــر
 من حسن ومنظــر
 يا إلهي لك الحمد

 ١مقطع 
 أنت قـــد أعطيتني
 فأنا بالعـقـــــــــــــل
 يا إلهي الشكر لك

 ـًال يفكـــرعقـــــ
 أبني و أعمـــــــــــر
 يا إلهي لك الحمد

 يا إلهيلحن نشيد 

  

 

 

 

 

 

 نشيد دعاء الطفل في الصباح) ١٧(شكل 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٤٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

 حدود التمرينات المقترحة

 مقام كرد من درجة الدوكاه: السلم 

 بسيط ثنائي :الميزان) ( 

 التمرين الثالث عشر

ول والثالث آللة يهدف إلى التدريب على أداء النغمات بالوضع األ

 ).Legato(الكمان، والتدريب على األداء المتصل 

 

 

 

 

 

 

الثالث آللة األول ولتدريب على أداء النغمات بالوضع تمرين ل) ١٨(شكل 

 .واألداء المتصل الكمان

 التمرين الرابع عشر

لتدريب على الضبط النغمي لعفق النغمات بعد االوتار يهدف إلى ا

 القواسالمطلقة والتنوع في ا
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الضبط النغمي لعفق النغمات بعد االوتار لتدريب على تمرين ل) ١٩(شكل 

 .المطلقة والتنوع في االقواس

 التمرين الخامس عشر

، كما تدريب األصابع، وأداء كل أربع نغمات بقوس واحديهدف إلى 

 .يمكن أداء بقوس ديتاشيه

 

 

 

 

 

 

 

 .أربع نغمات بقوس واحدتمرين لتدريب األصابع، وأداء كل ) ٢٠(شكل 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٥١  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

 نتائج البحث

 البحث إلى استنباط مجموعة من التدريبات لتحسين اآلداء هدف

التكنيكي لدارسي آلة الكمان تعتمد على األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية 

لفروض  وفقاً تصنيفُها تم فقد الدراسة، نتائج لعرض وتسهيالً، بدولة الكويت

 عرض يلي وفيما حدة، على قق من صحة كل فرض التحتم بحيث البحث

 .النتائج لهذه

والذي نص األول  بالتحقق من صحة الفرض المتعلقة النتائج :أوالً

 :على

لألناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت سمات 

 .وخصائص فنية مميزة تفيد في إعداد التدريبات التكنيكية آللة الكمان

حة هذا الفرض قامت الباحثة باالطالع على اإلطـار  وللتحقق من ص 

النظري للبحث والدراسات السابقة والتي اعتمدت عليهما في إعداد اإلطـار           

لموسـيقى أناشـيد    النظري للبحث والذي أوضحت فيه السمات الفنية مميزة         

من حيث االيقاع واللحن والتي     األطفال بالمرحلة االبتدائية في دولة الكويت،       

 ي النقاط التالية تحددت ف

 اإليقاع  )١

 .تمتاز أناشيد األطفال ببساطة اإليقاعات المكونة -

 وضوح الوحدة المستخدمة ومواضع النبر بكل مازورة -

 االعتماد األكبر على الموازين البسيطة الثنائية والرباعية -
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 اللحن  )٢

تعتبر ألحان أناشيد األطفال المدرسية المقررة على المرحلة االبتدائيـة           -

 مـع وجـود القليـل مـن       لحان التي تعتمد على تونالية واحدة       من األ 

 .المقاميةالتحويالت 

 .الهارمونيةالتنوع في استخدام الساللم الكبيرة والصغيرة  -

 .المتكررةاالعتماد على كثرة العبارات اللحنية  -

 .بكثرةاستخدام أساليب تطويل العبارات بالتكرار أو التصوير  -

 ث األولومما سبق يمكن قبول فرض البح

والذي نص الثاني  بالتحقق من صحة الفرض المتعلقة النتائج :ثانياً

 :على

التدريبات التكنيكية المقترحة من قبل الباحثـة تعمـل علـى رفـع         

 .مستوى اآلداء التكنيكي لدي دارسي آلة الكمان في كلية التربية األساسية

ـ            ث وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بتحديد عينـة البح

والمكونة من خمسة أناشيد بواقع نشيد واحد من كل صف دراسي ثم قامـت              

بابتكار ثالثة تمارين عزفيه تكنيكية لكل نشيد مع تحديـد أرقـام األصـابع              

 :، ثم قامت بالتحقق من صدق التدريبات وثباتها كما يليوالتقويس المناسب

 :صدق التدريبات

خطاء الفنية والعزفية،  من األا خلوهالتمريناتيقصد بصدق استمارة "

تحتوى  )١ملحق رقم ( استبانة وللتأكد من ذلك قامت الباحثة بعرض



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٥٣  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

على التمرينات المدرجة بمتن البحث وهدف كل تمرين، وقد تم عرضها 

،  )٢ملحق رقم  (آلة الكمانالسادة المحكمين من األساتذة المتخصصين في 

 .بكلية التربية األساسيةالدارسين  مالئمه لطبيعة التمريناتللتأكد من أن 

وبعد العرض على السادة المحكمين تم تنفيذ توجيهات سيادتهم بشأن 

 غير التمارين، وتم استبعاد التدريباتتعديل أو إضافة أو حذف لبعض 

 السادة المحكمين مرة على التمريناتمالئمة للدارس األكاديمي، وتم عرض ال

 .ه لما وضعت لامالءمتهأخري حتى أقر الجميع 

 :التدريباتحساب ثبات 

 طالبات) ٥( قامت الباحثة باختبار التمرينات المقترحةلحساب ثبات 

 التربية الموسيقية، كلية التربية بقسم) ٣كمان (طالبات مقرر عزف منوع من 

، للطالبات، وذلك لتأكد من مناسبتها للمستوى الدراسي األساسية دولة الكويت

 الطالباتالعزفية، ثم قامت الباحثة باختبار وخلوها من الصعوبات التكنيكية 

األساسية والمعهد العالي للفنون  من كلية التربية *أستاذانوتقيمهم بمساعدة 

، وتم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة االتفاق الموسيقية دولة الكويت

وأخذت النتائج وتم حساب ) تمرين درجات لكل ١٠(بين المالحظين وأعطاء 

  Cooper وبر معادلة ك
)١(

 : كاالتي 

 

                                                           
المعه���د الع���الي للفن���ون  (س���امي جمع���ة / د.م.، أ) كلي���ة التربي���ة األساس���ية (محم���د عب���د الح���افظ س���ليمان  / د.م. أ*

 )الموسيقية
)١(  Cooper,I.,: “Measurement and Analysis of Behavioral Techniques” Coulombs, 

Ohio, cherlessMevill, Pup , 1974, P. 27.      
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 :والجدول التالي يوضح نسبة االتفاق بين المالحظين

جدول يوضح نسبة االتفاق بين المالحظين لحساب ثبات ) ١(جدول رقم 

 التدريبات

 التمرينات النشيد الصف
نسب االتفاق 
 بين المحكمين

 نشيد صياح الديك الصف األول االبتدائي
 التمرين األول

 ثانيالتمرين ال
 التمرين الثالث

٩٠% 
١٠٠% 
١٠٠% 

 الصف الثاني االبتدائي
نشيد يا أعز 

 األصدقاء

 التمرين األول
 التمرين الثاني
 التمرين الثالث

٩٠% 
٩٠% 

١٠٠% 

 نشيد قلمي الصف الثالث االبتدائي
 التمرين األول
 التمرين الثاني
 التمرين الثالث

٩٠% 
١٠٠% 
٩٠% 

 ب يا فتاحنشيد يار الصف الرابع االبتدائي
 التمرين األول
 التمرين الثاني
 التمرين الثالث

١٠٠% 
١٠٠% 
١٠٠% 

 نشيد يا إلهي الصف الخامس االبتدائي
 التمرين األول
 التمرين الثاني
 التمرين الثالث

٩٠% 
٩٠% 

١٠٠% 

يوضح الجدول السابق نسبة االتفاق بين المالحظين لحساب ثبات 

لنسبة الموجودة بالجدول تعبر عن ثبات  واالتدريبات المقترحة من قبل الباحثة

التدريبات ذات فاعلية لتحسين األداء على آلة عد ت، وعلى هذا التدريبات

 .الكمان لطالب كلية التربية األساسية

 

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٥٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

 :التوصيات والمقترحات

 التوصيات : أوالً

  محاولة االستفادة من النماذج المبتكرة من قبل الباحثة في مقررات آلة

 .كليات والمعاهد الموسيقية المتخصصةالكمان بال

  لخريجي الكليات الموسيقية المتخصصة العزفية االهتمام برفع الكفاءة

حتى يعود عليهم بالنفع في حياتهم  لديهم المقدمةمن خالل البرامج 

 . المهنية المستقبلية

  لتعريف معلمي التربية الموسيقية بمثل تلك الدراسات اعداد ورش عمل

 .البحثية

 هتمام بإثراء المكتبة السمعية باألناشيد المدرسية بالمراحل الدراسية اال

 .المختلفة

 المقترحات : ثانياً

  دراسة وصفية لمدى االستفادة من األناشيد المدرسية في تنمية قيم

 االنتماء الوطني

  دراسة تجريبية لدور آلة الكمان في التربية العملية المقدمة من طالب

 سية في دولة الكويتكلية التربية األسا

  تطبيق البحث على أناشيد الفرق الدراسية المختلفة 
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 مراجع البحث 

 المراجع العربية: أوالً

 القاموس الموسيقى، المركز الثقافي القومي، دار األوبرا المصرية، :بيومي، أحمد .١
 .م١٩٩٢القاهرة 

آلداء على آلة  االستفادة من الموروث الشعبي الكويتي في تحسين ا:البلوشي، سلمان .٢
، كلية ٩الكمان، بحث منشور، بمجلة علوم وفنون الموسيقى ، المجلد الثاني ، عدد 

 ٢٠١٠التربية الموسيقية، جامعه حلوان ، القاهرة ، 
في تنمية بعض ) الكورال( أثر الغناء الجماعي :الجبالي، عصمت الجبالي علي .٣

منشورة، كلية التربية جوانب القدرات والتحصيل الموسيقي رسالة دكتوراه غير 
 .١٩٨٣الموسيقية، جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية، 

 استخدام األلحان القومية فى تدريس آلة الكمان للطالب المبتدئ :رجب، رضا حسانين .٤
 .م١٩٨٢كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان،   رسالة دكتوارة–

رسين ألداء المقامات العربية برنامج مقترح لتحسين أداء الدا: سمك، محمد سيد علي .٥
المصّورة على آلة الكمان، رسالة دكتوراه، المعهد العالي للموسيقى العربية، أكاديمية 

 .٢٠١٢الفنون، القاهرة، 
مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم " : صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد .٦

 .م١٩٩١رية، القاهرة، عام ، مكتبة األنجلو المص"النفسية والتربوية واالجتماعية 
 طرق تعليم الموسيقى، مكتبة األنجلو المصرية، :صبري، عائشة، آمال صادق .٧

 .١٩٨٣ .القاهرة، جمهورية مصر العربية
 جامعة طنطا – كلية التربية – ركائز علم النفس التعليمي :الطويل عزت عبد العظيم .٨

 .٢٠٠٢ دار النشر الجامعي، –
 مقترح لتنمية مصاحبة األناشيد واألغاني المدرسية من برنامج: داوود عبد المحسن، .٩

رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية . خالل االرتجال الموسيقي التعليمي
 .٢٠٠٢. الموسيقية جامعة حلوان، القاهرة، جمهورية مصر العربية

دراسة تحليلية لدور آلة الكمان في الخماسي الوتري عند : عبد المنعم، مروة عمرو .١٠
موتسارت لدى دارسي آلة الكمان، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة 

 .٢٠١٢عين شمس، جمهورية مصر العربية، 
فاعلية برنامج مقترح لتحسين مهارة االنتقال بين األوضاع : عبد المنعم، مروة .١١

العزفيه المختلفة آللة الكمان من خالل بعض مؤلفات عمر خيرت، رسالة دكتوراه، 
 .٢٠١٦ية التربية النوعية، جامعة عين شمس، القاهرة، كل

 برنامج مقترح لتدريس آلة الكمان التربوي لطالب الفرقة الربعة :عالم، وليد احمد .١٢
بكلية التربية النوعية، بحث منشور، مجلة علوم وفنون الموسيقى، كلية التربية 

  .٢٠١١الموسيقية، جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية، 
دليل المعلم في التربية الموسيقية، الشركة المصرية : أميرة وآخرونفرج،  .١٣

 .١٩٨٣.  جمهورية مصر العربية.للطباعة، القاهرة



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٥٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 
 تدريبات تكنيكيه لتغيير أوضاع العزف على آلة الكمان، بحث :لبيب، حسين صابر .١٤

 ، كلية التربية ١منشور، بمجلة علوم وفنون الموسيقى ، المجلد الثاني ، عدد 
 م١٩٩٥سيقية، جامعه حلوان ، القاهرة ، المو

االستفادة من بعض األلحان العالمية في إعداد " :  عبد العزيز وسامي جمعهميرفت .١٥
بحث إنتاج مشترك منشور، مجلة علوم  ،"بعض المقطوعات الدراسية آللة الكمان 

ة، عام وفنون الموسيقى، المجلد التاسع، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهر
 .م٢٠٠٣

 .٢٠٠١ أناشيد األطفال المدرسية، مكتبة االنجلو المصرية، :ناصف، محمد .١٦
الموقع الرسمي لقسم التربية الموسيقية كلية التربية األساسية متاح في الرابط  .١٧

http://www.paaet.edu.kw/mysite/Default.aspxS   

 المراجع األجنبية: ثانياً

1. Auer, Lepold: Violin playing as I teach it, Second Edition, 
Dover Publications, Inc., New York,1999, p 34 

2. Barry Nancy .H.:The Effects of Different Practice techniques 
upon technical .Accuracy and Musicality in Student 
Instrumental Music Performance "Journal Articles .Floridam 
2010. 

3. Cooper,I.,: “Measurement and Analysis of Behavioral 
Techniques” Coulombs, Ohio, cherlessMevill, Pup , 1974, P. 
27.      

4. Edwards - string Ensemble Method: Beginning Classs- Sec. 
Edition U.S.A, WMC. Brown Company Publishers. 2011. 

5. Norman Lamb, Guid to teaching strings, WMC Brown 

Publishers, U.S.A, 2006. 
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 مالحق البحث

 ١ملحق رقم 

استبانة استطالع راي الخبراء في مدى مالئمة التمرينات المبتكرة من قبل الباحثة 
والمستمدة من األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت في تحقيق هدف 

 .الدراسة

 /السيد األستاذ الدكتور 

  تحية طيبة وبعد 

 تحسين (بعنوان هيا عبد العزيز محمد إسحاق تقـوم بإعداد بحث/ حيث إن الباحثة
من خالل تدريبات مستنبطة من األناشيد  األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية

 البحث استنباط مجموعة من هدف، وقد كان ) المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت
ريبات لتحسين اآلداء التكنيكي لدارسي آلة الكمان تعتمد على األناشيد المدرسية للمرحلة التد

 االبتدائية بدولة الكويت

  هدف االستبانة

مدى مالئمة التمرينات المبتك�رة     تهدف االستبانة إلى التعرف على رأي سيادتكم في         
 .من قبل الباحثة في تحقيق هدف البحث المذكورة

تكم إبداء الرأي حول ما إذا كانت التمرينات الموضوعة من قبل فالرجاء من سياد
الباحثة تصلح لرفع المستوى التقني لدارس آلة الكمان من خالل التمارين مستمدة من األناشيد 

أمام البند التي ترونه ) √(المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت أم ال وذلك بوضع عالمة 
 يعبر عن رأيكم 

 تراحات آراء واق

إذا كان لسيادتكم أراء واقتراحات برجاء تدوينها وتوضيحها وعرضها بالجزء 
 .المخصص لذلك

 ولسيادتكم خالص الشكر والتقدير على تعاونكم وإفادتكم للباحثة

    الباحثة

 )جميع التمرينات وأهدافها مدرجة باإلطار التطبيقي بمتن البحث(



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٥٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

مس�تنبطة م�ن   تحسين األداء على آلة الكمان بكلية التربية األساسية م�ن خ�الل ت�دريبات        
 األناشيد المدرسية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت

 

 ٢ملحق رقم 

 آلة الكمان األساتذة المتخصصين في من السادة المحكمينقائمة 

 سامي جمعة محمد علي   
  أستاذ آلة الكمان، المعهد العالي للفنون الموسيقية دولة الكويت

        مرفت عبد العزيز أحمد   
  أستاذ آلة الكمان، المعهد العالي للفنون الموسيقية دولة الكويت

     مجدي عزمي أنطوان   
 د العالي للفنون الموسيقية دولة الكويت أستاذ آلة الكمان، المعه

 جمال محمد ناصر 
 أستاذ مساعد آلة الكمان، المعهد العالي للفنون الموسيقية دولة الكويت
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