
 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٦٣  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

تحسين الوضع التشريحي لإلبهام مع األصابع وتآزرهم في تقنيات 
 البيانو من خالل بعض تمارين علي حسين

 على حسين حمدى النجار ، داليا فوزى حلمى قلينى ، مرنا حسن شكرى

 :ملخص

إهتمت هذه الدراسة بتحسين الوضع التشريحي لإلبهام واألصابع اإلخري وعملية الت�آزر م�ن        
تقنيات آلة البيانو في تمارين علي حسين، والتي تتبين من خالل مش�كلة ه�ذه           خالل أداء بعض    

الدراس�ة م��دي قص��ور إص��بع اإلبه��ام ومرونت��ه م�ع األص��ابع األخ��ري وض��عف عملي��ة الت��آزر   
بينهما نتيجة األوضاع التشريحية الخاطئة لدارسي آل�ة البي�انو، ل�ذي ه�دفت ه�ذه الدراس�ة إل�ي                    

إلبهام مع األصابع األخري وعملية الت�آزر لهم�ا عل�ي آل�ة          تحسين الوضع التشريحي لألصبع ا    
البيانو من خالل بعض تمارين علي حسين، وإتبعت هذه الدراسة المنهج التجريبي الذي يعتمد   
علي المالحظة المقننة والتي تتطلب تدخل ومعالجة لتلك المشاكل، وبعد إج�راء التجرب�ة عل�ي      

، ج�اءت النت�ائج محقق�ه أله�داف ه�ذه الدراس�ة،         )ني�ة ثما(عينة الدراسة م�ن دارس�ي آل�ة البي�انو           
والت���ي تتبل���ور ف���ي تنمي���ة إص���بع اإلبه���ام واألص���ابع األخ���ري وتآزرهم���ا وتحس���ين الوض���ع    
التش��ريحي إلص��بع اإلبه��ام م��ع تحس��ين الوض��ع التش��ريحي لألص��ابع األخ��ري عل��ي لوح��ة           

ة المف�اتيح م�ن خ�الل    المفاتيح، مما أدي إلي تنمية األداء في بعض التقنيات المختلفة عل�ي لوح�      
 .تمارين علي حسين

 مش�كالت ش�بكات    ، مص�در ال�دعم اإللكترون�ي      ،منص�ات ال�تعلم اإللكترون�ي        :الكلمات الدال�ة    
  منصة إدمودو ،الحاسب اآللي

 

  :المقدمة

الجديدة البناء الموسيقى   في القرن العشرين العديد من مفاهيم       ظهرت  

 إرتبـاط وثيـق بـين       د على وجود  عتم المفاهيم التكنيكية التي ت    والتى تعكس 

الجيد تقنيات االداء اإلستخدام السليم المبني على تفهم وظائف األعضاء، وبين 

 )٢ : ٢(.على آلة البيانو

عالء محمد كامـل،    (كما عند   قد أثبتت الدراسات واألبحاث العلمية      

جسدية التى تساعد دارس آله البيـانو علـى          ال التمارينأن ممارسة   ) ٢٠٠٩



 

 

 م  ى/ ا
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 وعدم معرفتهىء،طاالعادات السيئة التي اكتسبها نتيجة التعليم الخعلى القضاء 

القـوة  حديـد  اليـدين لت  و وظيف عضالت الـذراع     كيفية ت بإمكانية إستخدام   

 )٢١٨ : ١٠. (ألداء كل من النغمات والتقنيات العزفية بشكل جيدالمطلوبة 

أن الحركة العضلية   ) ٢٠٠٩علي حسين حمدي،    (كما أن في دراسة     

 سب الـدارس   وظائف ذات عالقات وآليات مختلفة تك       لها سم اإلنسان التي  لج

في األداء التي تؤدي إلي القدرة والتحكم فـي         والتقنيات  العديد من المهارات    

 )١٥٤١ : ١١. (العملية اآللية الحركية

ن آثار هذه الصعوبة تمتد إلي الفرق      أ) م١٩٧٩ ،سيد عثمان (وقد أكد   

ما يؤثر عليه نفسيا وإنفعاليا فتتراكم حوله مشاعر        الدراسية األعلى للطالب م   

 )٤١: 7. ( سلبية تؤثر على شخصيته

صعوبة التآزر وآلية الحس  آلة البيانوعلى داء األومن صعوبات تعلم 

 تقنيـات  خاصا اثناء اداء بعض ال    ) ٢٠٠٩علي حسين حمدي،    ( يقول   حركي

خاطئة فـي الشـكل     كثيرا ما يظهر منها وجود تراكمات       ، و على آلة البيانو    

التشريحي لألصابع واليد، مما ينتج عنه إجهاد وإعاقات تـؤثر سـلبا علـى            

لوضع التشريحي أو كيفيـة     االعازف، ويرجع ذلك لعدم الفهم الصحيح سواء        

 )١٥٤١: ١١. (أداء المهارة بشكل صحيح

مـا   )علي حسـين (  المؤلف المصري تمارين نجد أنه فى  ما سبق   وم

تحسـين أوضـاع    سين المبتدئين لمساعدتهم علـى      يتناسب مع مستوى الدار   

األصابع التشريحية علي آلة البيانو، إضافة إلـي التقنيـات العزفيـة التـي              

وما يتعلق  تتضمنها تدريبات علي حسين وخاصة تقنيات التريل، الجليساندو،         

 .إصبع اإلبهامب



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٦٥  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 :مشكلة البحث

التربيـة  لطالب مرحلة البكالريوس بقسم     ء عملية التدريس     أثنا لوحظ

الموسيقية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وجود قصـور بإصـبع            

اإلبهام وتآزره مع األصابع األخري لدارسي آلة البيانو، وتلك المشكلة تتسبب      

مرتبطة ال خاصةفي صعوبات أداء التقنيات العزفية التي تقابل دارسي البيانو          

علي األصـابع األخـري،       بدورها نعكسوالتى ت  ابالجوانب التشريحية خاص  

لتحسـين الجوانـب التشـريحية    ة هذه الدراسة    ومن هذا المنطلق جاءت فكر    

ألصابع من خالل اإلهتمام بإصبع اإلبهام وتآزره مع األصـابع األخـري            ل

بإستخدام بعض التقنيات العزفية التي لها عالقة مباشرة بإصبع اإلبهام مـن            

 . لي آلة البيانوخالل تمارين علي حسين للتقنيات العزفية ع

 :أهداف البحث

لتحسـين  األخري  إصبع اإلبهام وتآزره مع األصابع      مهارة أداء   تنمية   .١

 . علي آلة البيانواألداء

 علي آلة   إلصبع اإلبهام مع األصابع األخري    تحسين الوضع التشريحي     .٢

 .البيانو

 :منهج البحث

وهو  )ذو المجموعة الواحدة  ( المنهج التجريبي  هذه الدراسة استخدمت  

المنهج الذي يعتمد علي المالحظة المقننة أو المضبوطة، التي تتطلب تـدخال            

أو معالجة يقوم بها الباحث أو المجرب الذي يصطنع أحد العوامل ويتحكم فيه 

 )٩٨: ١٦(.ويعالجه



 

 

 م  ى/ ا
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 :عينة البحث

 :العينة البشرية -١

عينة البحث بشكل عشوائي مختاره من الفرق األربعـة،         قام إختبار   

ربية النوعية، قسم التربية الموسيقية، جامعة عـين شـمس، للعـام            بكلية الت 

، وعدد الطالب المختاره    )الفصل الدراسي الثاني   (٢٠١٩ – ٢٠١٨الدراسي  

 .)ثمانية(

 :العينة العزفية -٢

 : التالية تمارين علي حسين

- Ali Hussein Piano Techniques (Five Fingers, Chords 

with Thump and Broken Chords). 

- Ali Hussein Piano Exercises (Glissando and Trill).  

 :فروض البحث

فـي   توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الطالب           -١

لتحسين األداء قبلـي    األخري  مع األصابع     إصبع اإلبهام وتآزره   تنمية

 .بعدي لصالح التدريس البعدي

طالب قبـل   توجد فروق ذات دالله إحصائيه بين متوسط درجات ال         -٢

تنفيذ الجلسات وبعدها في تحسين الوضع التشريحي لألصابع علي آلة          

 .البيانو لدارسي البيانو لصالح اإلختبار قبلي بعدي

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٦٧  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 :مصطلحات البحث

 :آلية اإلبهام واألصابع علي البيانو: أوال

 البنيـة الداخليـة  ا بنية الجسم خاص هو تشريح :Anatomyالتشريح   -١

 تشريح العظـم     ، وهو أيضا   حيوانات والنباتات هيكل أجسام البشر وال   ل

هو العلم الذي يبحث في تكوين ، )١٨: 22  (وصف لبنية وشكل العظم

 )٦ : ٢( .الكائن الحي وعالقة أجزاءه بعضها ببعض

شكل من أشـكال النسـيج اللـين     هى عضلةال  :Muscles العضالت -٢

ـ      . ينقبض عند تعرضه للتحفيز الكهربائي     ى يؤدي هـذا االنكمـاش إل

هنـاك  ، وأيضا   الضغط على المفاصل التي تمكّن األجسام من الحركة       

 ) كما في بطانة األمعاء    (العضالت الملساء   : ثالثة أنواع من العضالت   

؛ وعضـلة القلـب،     )التي تمكن الحركة الجسـدية    (العضالت الهيكلية   

 هـي   العضالت الهيكليـة   و ،)٣٢٤ : 23)(تسبب في الدورة الدموية   (

مسئول عن قيام الجسم بالحركات الميكانيكية المختلفة       النسيج العضلي ال  

عن طريق إنقباض العضالت وإرتخائها ويتم ذلك بتوافق دقيق مع بقية    

 )٤ : 8 (.أجزاء وأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة

في أصابع اليد   اإلصبع القصير السميك     وهو   :Thumbإصبع اإلبهام    -٣

، )419:23(خـري ومختلف عن أصابع اليد األ    ين،  تعظمومكون من   

التـي    يستخدم في العديد مـن أداء التقنيـات           حيث هو األكثر تنوعا  

، Arpeggio أداء األربيجيـو     مثـل تستدعي أوضاع متعددة لإلبهـام      

وتوجد طرق مختلفة للعضالت ،  Chords التألفات،Scalesوالساللم 

 )٧٨:٢٥.(التي تتحكم وتؤثر عليه في أوضاعه وأشكاله للحركة



 

 

 م  ى/ ا
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 :Fingers Positionوضع األصابع  -٤

اصـابع اليـد االربـع    :  وتعنيFingerكلمة اإلصبع  :وتنقسم إلي

  ، اليد، ولكن ال يشمل اإلبهامالمتصله بكف

 اإلبهـام   بينما اصـبع  ،  )الكتائب( يتكون كل إصبع من ثالث عظام       

 ،)١٤٦: 22 (. فقطاثنينيحتوي على 

ـ      شكل   : تعني Positionوكلمة   اتيح، هيكل األصابع على لوحة المف

 )١٥٤٣: ١١.(اليد والذراع حركة  مع حرية اكتساب المهارة بعلى ه وقدرت

 :المهارة والتآزر: ثانيا

تقنى يحتاج الى اكتساب القدرة على القيام بعمل هى  :Skillsالمهارة  -٥

، )٣٧٩ – 22(ه مـا مهـار ليكتسب عن طريق التدريب تقنيات محددة   

 المقصود والممارسـة    نشاط معقد يتطلب فترة من التدريب     وكذلك هو   

 الكتسـاب تلـك     المنظمة والخبرة المضبوطة تؤدي بطريقة مالئمـة      

 )٢٦١٨ : ٤(.المهاره

 هي الجمع بين عضو أو أكثر في الجسـم          :Coordinationالتآزر   -٦

سواء عضلية أو حسية كوحده فعالة ألداء فعل ما يتطلب التنسيق فيما            

بشكل أكثر وضوح يستخدم ، وعملية التآزر "قيادة السيارة " بينهما مثل 

عضالت الجسم معا أو بالمشاركة مع األعضاء الحسية في عملية تتابع       

 )١٢٨:٣)(٨٨:٢٢.(ألداء فعل ما

 :التقنيات العزفية: اثالث

 جديدة يحتوى على اساليب  مالقيام بعملا هى :Technique التقنيات -٧

، )412:22(مستحدثة  تحتاج الى دراسة واكتساب مهارات متعـددة          



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٦٩  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 اكتساب مرونة   منالناتجة   التي تعبر عن العملية      المهارة العزفية ثل  م

األصـابع، والرسـغ،    (وسرعة في إستخدام الجهاز العضلي الحركي       

  موسـيقي  عمـل  بطريقـة سـليمة ألداء       موغيـره ) والساعد، والقدم 

 )4:19) (١٠:٢.(ما

 :اإلطار النظري: أوال

كيـة علـي آلـة      األخري وآليتهما الحر  تشريح اإلبهام واألصابع    (

 )البيانو

 : التشريح وعالقاته بالحركة علي آلة البيانو - أ

إصبع اإلبهام وأهميته في أداء بعض التقنيـات علـي آلـة            ) ١-أ

 :البيانو

إن إلصبع اإلبهام أهمية كبيره في أداء بعض التقنيات علي آلة البيانو 

 انـه  كمـا ،  مؤثره في األداء علي آلة البيـانو      العضالت  يعد من أهم ال   حيث  

وإلصبع االصابع االخرى،   ه علي لوحة المفاتيح عن باقي       يتختلف في وضع  ي

 ولديـة القـدرة علـى       اإلبهام أهمية حيث أنه يمكن أن يتحرك بحرية أكثر        

اإلنقباض واإلنبساط وهذا عكس األصابع األخري حيث أنها تقوم باألداء علي 

 )٢٩،٤٤ : 19 (.لوحة المفاتيح بالطرق بشكل رأسي

 :اصل اإلبهام واألصابع األخريمف )١-١-أ

 :حركات اإلبهام ومفاصل اليد مع األصابع األخري -

 المدي الواسع لحركة العظمة المشطية       أن حركات اإلبهام عبارة عن    

تجعل اإلبهام أكثر األصابع أهمية من الناحيـة        ) مشطية اإلبهام (األولي باليد   



 

 

 م  ى/ ا

)  ٧٠  ( 
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كة المواجهة أمام راحة    الوظيفية وترجع هذه األهمية لقدرة اإلبهام علي الحر       

اإلبهام لمس طـرف    اصبع   طرف   يستطيعاليد في مستوي موازي لها بحيث       

اإلمساك باألشياء بحركات أخري    كما باستطاعته   أي من أصابع اليد األخري      

القبض ، البسـط ،     (دقيقة، وتنحصر حركات اإلبهام في خمس حركات هي         

 )٢٩، ٤٤ : 19 ().اإلقتراب ، األبعاد ، المواجهة

كل إصبع من أصـابع اليـد        :مفاصل األصابع األخري  ) ١-١-١-أ

 :يحتوي علي ثالثة مفاصل وهم

 Hand – Knuckle هو مفصل أصل اإلصـبع  :المفصـل األول  -

وهو الذي يصل اإلصبع براحة اليد وهو عبارة عن مفصل تجويفي وكـرة             

وهـو يلعـب   .  يسمح بالحركة الجانبية والعموديةSaddle – Jointsمعدلة 

 .دورا هاما في سهولة األداء والعزف غي آلة البيانو

 ويصـل   Mid – Joint هو المفصل األوسـط  : المفصل الثاني -

 ويسمح بالحركة بينهما حول محور عرضـي        لثةسالمية اإلصبع األولي بالثا   

 . درجة١٢٠وهمي بزاوية قدرها 

 ويصل سالمية Nail – Jointهو مفصل الظفر :  المفصل الثالث -

بع الثانية والثالثة ويسمح بالحركة بينهما حول محور عرضي وهمـي           اإلص

 )٢٧، ٢٨ : ٨ (. درجة تقريبا٩٠بزاوية قدرها 

 :مفصلين هماويضم : إصبع اإلبهاممفاصل ) ٢-١-١-أ

بين عظم المشـط وعظـام      مفصل أصل اإلصبع    : المفصل األول  -

م ليأخـذ   رسغ اليد وهو مفصل يسمح ببعض الدوران مما يسهل حركة اإلبها          

ويقوم هذا المفصل بعملية القبض والبسط      . وضع التقابل مع األصابع األخري    
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 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد  )٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

رفع وخفض اإلبهام عند طرق      و Transverseحول محور عرضي وهمي     

ـ (لوحة المفاتيح ومن ذات المفصل تحدث أيضا حركة التبعيد والتقريب            تح ف

ة حـوالي   وتتأرجح سالمية اإلصبع األولي عموديا خالل زاوي      ) وضم اإلبهام 

 . درجة٥٠ درجة وجانبيا بزاوية حوالي ٤٥

 وهـو ربـاط   Mid - Joint المفصل األوسط : المفصل الثـاني  -

تجويفي يصل سالمية اإلصبع األولي بالثانية ويسمح لسالمية اإلصبع الثانية          

 . درجة٥٠بالحركة حول محور عرضي وهمي بزاوية قدرها 

في يصـل سـالمية    وهو مفصل تجويNail – Joint مفصل الظفر 

ويسمح بالحركة بينهما حول محور عرضي وهمـي        األولي بالثانية   اإلصبع  

 : ٨ (. في عمليـة القـبض والبسـط       ويقوم بعملية  درجة   ٩٠بزاوية قدرها   

٢٧،٢٨( 

 اإلبهام أسفل راحة اليد إلي       إصبع كال المفصلين يساعدان في مرور    

 )٢٧،٤٤،٢٩:١٩(.أقصي مسافة ممكنة

 :  واألصابع األخريامعضالت اإلبه) ٢-١-أ

 :ويوجد نوعان هما :عضالت اليد واألصابع األخري) ١-٢-١-أ

    العضـالت الخارجيـةExtrinsic Muscles :   تتكـون العضـالت

. الخارجية من العضالت الطويلة القابضة والباسطة للرسغ واألصـابع       

وهذه العضالت تتمركز حول عضالت الساعد خـارج منطقـة اليـد            

لكوع وتتحول إلي أوتار عند إقترابها من منطقـة         تجتمع عند منطقة ا   



 

 

 م  ى/ ا

)  ٧٢  ( 
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وتلعب العضالت الخارجية دورا هاما في حركـة األصـابع          . الرسغ

 )١٨:١٤. (ألعلي وألسفل عند عزف آلة البيانو

 

 

 

 

                                                                                   

   

 

 ت الخارجية لليديوضح العضال )١(شكل رقم 

    العضـالت الداخليـةIntrinsic Muscles :    تتكـون مـن أربعـة

 :مجموعات تتمركز فى اليد وهي

 التي تقـع عنـد قاعـدة اإلصـبع األول           األولي مجموعة العضالت 

Thenar  ،التي تقع عند قاعدة اإلصبع الخـامس  ومجموعة العضالت الثانية 

Hypothenar     عضالت ثني راحـة اليـد      ، ووظيفة هاتين المجموعتين من ال

 .بواسطة تقريب اإلصبع األول والخامس أحدهما إلي األخر

 العميقة الواقعـة بمنتصـف كـف اليـد          مجموعة العضالت الثالثة  

Lumbrical. 

وتتكون من أربعة عضالت رفيعة تنشأ من أوتار العضـلة العميقـة         

ت ومجموعة العضـال  ،  )١٩:١٤(القابضة ألصابع اليد ماعدا األصبع األول       



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٧٣  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

، وتتكون من سـبع     Interosseiالسطحية الواقعة براحة وظهر اليد      الرابعة  

عضالت رفيعة منشأها عظام كف اليد وتقع ثالثة منها براحة اليد وأربعـة             

 )٢٠:١٤. (منها بظهر اليد

وتقوم هاتان المجموعتان الثالثة والرابعة بعمل تكاملي مشترك حيث         

كف اليد بجعل اليد في وضع الكتابة       تقوم العضالت العميقة الواقعة بمنتصف      

أي قبض مفاصل أصل اإلصبع وبسط بقية المفاصل ماعدا اإلصـبع األول            

بينما تقوم عضالت الظهر وراحة اليد بفتح وضم األصابع وبهذا تكون هاتان            

. المجموعتان من العضالت هما المسؤلتين عن الحركة السـريعة لألصـابع          

)٢١:١٤ ( 

 

 

 

 

 

 

 

 ضح مجموعة عضالت اليد الداخليةيو )٢(شكل رقم 

لإلبهام عشرة عضالت تقـوم      :عضالت إصبع اإلبهام  ) ٢-٢-١-أ

 :بتحريكه، يمكن تقسيمها لمجموعتين



 

 

 م  ى/ ا

)  ٧٤  ( 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (8) N (28) October 2020 

موجودة بالساعد وتمر أوتارهـا عبـر الرسـغ         : المجموعة األولي 

بعضها تحت الضابط الرسغي القابض وبعضها تحت الضابط الباسط لتصـل   

مه لتقوم بتحريكـه وتسـمي تلـك العضـالت          لإلبهام حيث تندمج في عظا    

 :   وهيحيث أنها خارج اليد) العضالت الخارجية لإلبهام(

 . العضلة الباسطة الطويلة لإلبهام -١

 .العضلة المبعدة الطويلة لإلبهام -٢

  .لعضلة الباسطة القصيرة لإلبهاما -٣

 .العضلة القابضة الطويلة لإلبهام -٤

وم بتحريك اإلبهام وتسـمي     توجد باليد نفسها وتق   : المجموعة الثانية 

 :وهي) العضالت الداخلية لإلبهام(تلك العضالت 

 .العضلة المبعدة القصيرة لإلبهام -١

                                 .العضلة القابضة القصيرة لإلبهام -٢

 ).المقابلة(العضلة المواجهة  -٣

 .العضلة المقربة لإلبهام -٤

 .العضلة بين العظمية الراحية األولي -٥

 )٤٤:١٩.(ة بين العظمية الظهرية األوليالعضل -٦



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٧٥  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 يوضح عضالت إصبع اإلبهام )٣(شكل رقم 

 بين إصبع   ومصدرها) العضالت(التآزر بين آليات الحركة     ) ١-٢-أ

 :اإلبهام واألصابع األخري

إن مفهوم الحركة يرجع إلي آلية الجهاز العضوي ألداء فعـل مـا،             

لعضـوي علـي أداء تلـك       وتأتي من خالل إثارة تعمل علي دفع الجهـاز ا         

والحركة إما تكون   ،الحركة، وتكون علي حسب ضعفها وكثافتها لتحقيق الفعل       

إرادية أو غير إرادية تبعا للوظائف اآللية لآلجهزه العضلية  المختلفـة فـي              

لقشرة المخية المختصـة    عن طريق ا  المخ   ومصدر الحركة يرد إلي   .اإلنسان

ضات عصبية إلي النخاع الشـوكي      التي ترسل من خالل الخاليا العصبية وم      

هذا ،  ثم ومضات أخري لألعصاب الحركية التي تدفع العضالت إلي الحركة           

خر في سـرعتها ومـداها      آلوإن المؤثرات علي الحركة تختلف من شخص        

النفسـي   العامـل     وعددها وتوترها، وذلك مرتبط بعوامل كثيره من أهمهـا        

 درجة التوتر   –نفعال الشخصي   اإل: والفسيولوجي ويمثلهما علي سبيل المثال    

 مدي توافق سرعة الحركة بثقل      – مدي توافق الحركة بمستوي طاقة الفرد        –

 آليات الحركة لجسم اإلنسان هي عالقـات متكاملـة          ، والن وصحة اإلنسان 

يبدأ العمل بها نتيجـة المحفـزات التـي         فومتتابعة في تناسقها فيما بينهما،      



 

 

 م  ى/ ا

)  ٧٦  ( 
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وتتبلور تلك اآلليات   ،   تلك الحركة من أدائها    تستدعي نظام اآللية للقيام بهدف    

في نظامين للعضالت هما العضالت القابضة والعضالت الباسـطة، وتـأتي           

 )١٧٨٦، ١٧٨٥: ١٢ (.وظيفة آليتها في شكل تتابعي ألداء دور كل منهما

 : وإصبع اإلبهام مع األصابع األخريآلية حركة اليد) ٢-٢-أ

علي آلة البيـانو العديـد مـن        تتحكم في آلية حركة اليد ف العزف        

، وتسـمي   Forearmوالسـاعد    Elbowالعضالت، والتي تبدأ من الكـوع       

 لليد، مكانها أسفل الساعد وتمتد Extrinsic Musclesبالعضالت الخارجية 

 بالرسغ واليـد    تقعمرورا بالرسغ حتي اليد، أن أصغر هذه العضالت والتي          

 :ن صورها ووظائفهاوهي في طبيعتها جوهرية آللية الحركة ، وم

  . وهي أعلي جانب الساعدFlexorsالعضالت القابضة  -

 .وهي أعلي الساعد Extensorsالعضالت الباسطة  -

وأكبر العضالت في اليد متصلة بأربع أصابع واأللياف داخل العضلة           -

 .التحكم

عضلة مرنة عميقة تتصل حتي نهاية كل إصبع وتقوم بمهـارة آليـة              -

 .الحركة

لة بقاعدة كل إصبع لتساعده عند عدم اإلحتيـاج         عضلة سطحية متص   -

 .لمرونة كاملة

 .Thumbعضلة خارجية واحدة مرنة لإلبهام  -

عضلة واحدة رئيسية هي التي تمتد لألصابع وتوجد علـي منتصـف             -

عظم األصبع حتي نهايته بواسطة آلية األوتار، وعضلتان باسـتطان          

 .تعطيهم إستقاللية أكبر



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٧٧  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 : ١١ (.ر واحدة منهم بعيدة عن المحـو      ثالث عضالت ممتدة لإلبهام    -

١٥٤٥( 

 ليـتمكن الـدارس   تحتاج آلة البيانو إلي نظام دقيق في التدريب         لذا  

تقنيات جديدة ، ويجـب     وإكتساب مهارات عزفية وإتقان ما بها من مهارات         

 : تجنب التدريبات الخاطئة التي تؤدي إلي إجهاد األوتار مثل

 هام واألصابع األخري وكيفيـة     إلصبع اإلب  الحركة الخاطئة ) ١-٣-أ

 :  علي لوحة المفاتيحتحسينهم

ألصابع وتوظيفها بالشكل   اإن عدم المعرفة والفهم لطبيعة آلية حركة        

يعرضـه  و،   واليتهـا  عازف آلة البيـانو   ما يؤثر على عضالت     ،  صحيح  ال

ألصابع علي لوحـة المفـاتيح،      اركية  حاإلعاقات في الية    وربما  لإلصابات،  

 يجـب مراعـاه   زف آلة البيانو، وا عاداءفي  وكبير را أساسيا دووالتى لها  

 :فيما يلي لتحسين آلية حركة األصابعمايلى 

 :استخدامات خاطئة للمفاصل والعضالت) ١-١-٣-أ

 يعدلرسغ الذي   مفصل ا زائدة في المفاصل وخاصة     الحركات  مراعاه ال  -

ثر ي إلي إجهاد العضالت، وتـؤ     دمصدر قوة عازف البيانو، والتي تؤ     

 .علي اآللية الحركية

لرسغ أو األصابع بشكل مبالغ فيه، مما       االمفاصل سواء   مراعاه التواء    -

 .زفافي تقدم مهارة العويكون عائق  العضالت يرهق

تصلب العضالت وخاصة في منطقة الرسغ يعوق آلية الحركة علـي            -

 )٢٢٨٢ : ١ (.البيانو



 

 

 م  ى/ ا

)  ٧٨  ( 
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بع  لإلبهـام واألصـا    أوضاع لتحسين آليـة الحركـة     ) ٢-١-٣-أ

  :األخري

 لليد وخاصة لألصـابع، وذلـك بعـدم         صحيحوضع األصابع بشكل     -

 يسـاعد   ممـا  خفيفـة    ها انحناءا نحناءاواإستقامة الوصالت العظمية      

  بها تحسين آلية الحركة العضالت علي

متوازنا علي األصابع    على لوحة المفاتيح بشكل      اإلحتفاظ بوزن اليدان   -

 .لعضالتلإلحتفاظ بآلية الحركة دون إجهاد ل

 .الوصالت العظمية لألصابع في آلية الحركةتنشيط  -

 .استخدام الجاذبية كأحد مصادر الطاقة عند هبوط اليد بشكل طبيعـي           -

)١٥٤٨ : ١١( 

 :التقنيات والمهارة العزفية - ب

 The Technique: التقنية) ١-ب

التقنية العزفية تعني المهارة الميكانيكية التي تحقق السـيطرة علـي           

يقية عن طريق التناسق الكامل لكل الحركات الجسـمانية ومـدي           اآللة الموس 

القدرة علي التحكم في حركة األصابع والعضـالت أثنـاء العـزف علـي              

 )٢٢٨٢: ١(.اآللة

تتمحـور حـول    لها عدة معاني     و :المهارة وخصائصها ) ١-١-ب

 معقد معين يتطلب فترة من التدريب المقصود والممارسـة المنظمـة            نشاط

علي النشاط واإلنجاز والمعالجة الفعلية      معني التركيز ببوطة و والخبرة المض 

 )٤٧٨: ١٧. ( لفعل ماالواقعية



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٧٩  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

التـآزر الحـس     - سالسل اإلستجابة  :خصائص المهارة ) ٢-١-ب

  أنماط اإلستجابة - حركي

الطريقة الكليـة أو     - اإلقتران :شروط إكتساب المهارة  ) ٣-١-ب

معرفة النتائج والتغذية    ، وأيضا وزعالتمرين المركز والتمرين الم    - الجزئية

ــتعلم والراجعــة ــتعلماإلفــراط فــي  والتوجيــه واإلرشــاد أثنــاء ال . ال

)٤٩٢،٤٨٨،٤٨٧،٤٨١،٤٨٠،٤٧٩:١٧( 

 :المهارة العزفية والتقنيات) ٢-ب

 :إصبع اإلبهام وبدايته في التقنيات العزفية) ١-٢-ب

ن القرن الثـامن عشـر كـا      يه  بدء من القرن السادس عشر حتى بدا      

ربسكورد باالصبع الثالث التى تتوسـط اليـد        ان واله غالعزف على الة االر   

 االبهام و ى استخدام اصبع او يكاد ينعدم ويندر ) البنصر- االوسط–السبابة (

اداء المسافات الكبيـره     و - اداء االلحان السريعه   الخنصر ، وذلك اثر على    

 العديد مـن  اداء  - يقيةاداء الساللم الموس - اداء الجمل المتصله - الواسعه

                         )١٣، ٩: ٢٠.(الحليات والتقنيات

 وخاصة إصبع اإلبهام وإصـبع      Bachتطور إستخدام األصابع عند     

 :الخنصر لتالئم أفكاره حيث جاء ذلك في سياق ما يلي

 اصبعى االبهام والخنصر بعد ان كـان  كاصابع اليد كامله بما فى ذل     -١

 الثالث اصابع فقطيقتصر استخدام 

استخدام الشكل المنحنى لالصابع ويستنتج من ذلك وجود ترقيمـات            -٢

 لالصابع لبعض المولفات



 

 

 م  ى/ ا

)  ٨٠  ( 
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استخدام تبديل االصابع على النوته الواحده ممـا ادى الـى تـرابط              -٣

 .األلحان

ـ    إصبع ميه مرور أهاكتشف باخ     -٤ ، ١٢٥: ٢٠. (يـد ل ال ف االبهام اس

١٢٤( 

مؤلفات الموسيقية المتتابعة سواء    وجاء ذلك األثر هي إستخدام لل      

 :الكالسيكية أو الرومانتيكية أو القرن العشرين لما يلي

سالسه ورشاقه ويسر استخدام العديد من التقنيات مثـل اداء السـاللم             -أ 

 .بسرعه ورشاقه

 .اداء االربيجات والتالفات المفرده بيسر وسرعه -ب 

 .استخدام النغمات الملونه بشكل تقنى اكثر -ج 

عطى مساحة اكبر لحجم اليد،     أاالبهام فى كل االتجاهات     ع  صحركه اب  -د 

  دائها من قبلأداء العديد من التقنيات التى كان بصعب أوساعدها على 

 الهارمونيات ذات التحويالت المفاجئة ولكـن اسـتغمل     وكيفية تناول  -٥

 . االوكتافات والتالفات الواسعه قليلة الكثافه على المقاطع السلمية

ة، وساعد ذلك في    لة بزيادة عدد درجاتها الصوتي    توسع فى نطاق اال    -٦

تطور آلة البيانو بإمكانيتها الصوتية والبداالت علي تنوع تلك التقنيات          

. وتوظيف إصبع اإلبهام بشـكل أكثـر فـي العديـد مـن التقنيـات              

)٢٠٦،٢٠٥،١٩٩:٢٠( 

 تناول اإلبهام وجميع األصابع بشكل أكثر مرونة في    ساعد ومما سبق 

لفات أ مؤلفات تحتوى على ت    ةلفين فى كتاب  ؤ فبدا الم  تقنيات وأدائها العديد من ال  



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٨١  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

متكسره ومفرده، تتطلب حركه دائريه لليد بشكل بسيط، التعامل مع السرعه           

فى الحركات مليئة الحيويه والرشاقه والعبارات التعبيريه والتـدفق اللحنـى           

سـتخدام  واالهتمام بانتظام الوحده ، كمـا سـهل ا        ،  ساليب العزف البراق  أو

 فيو،  االلحان المترابطة، التنقالت الهارمونية الغير متوقعه وبانواعها العديدة       

القرن العشرين بمتطلباته السريعه والمتنوعه وصيغه المستحدثة الجديدة اتسم         

 .بمناخ ومالمح حديدة لعالم شكله التقدم العلمي والثورات والحروب المدمرة         

ـ       المؤلفـون   جعـل . ر عـن المنـاج    فاتخذت الفنون مسارات غريبة للتعبي

 ينطلقون بمهارات تكنيكية ومتنوعة تعبر عن التنافر واإلتجاهات         الموسيقيون

 والدوديكافونيـة  Barbarismكالحوشـية العنيفة، وكثيرا مـن المـذاهب   

Dodecaphony   ــة ــب لغ ــدة تناس ــيقية جدي ــر موس ــال عناص وإدخ

 )١١،١٠:٦.(العصر

 :صبع اإلبهامأنواع تقنيات مختلفة المستخدمة إ) ٣-ب

 :التقنيات) ١-٣-ب

 :تقنية التتابع السلمي) ١-١-٣-ب

عزف الساللم هي من أساسيات التكنيك علي آلة البيانو، ويعرف بأنه         

 )٥١:١٨. (عملية تتابع لنغمات متتالية تحصر فيما بينهم مسافات لحنية

 Jamesويوجد أهم مشكله عند أداء التتابع السلمي كما أشار إليهم 

W Bastien) (وهي: 

مرور إصبع اإلبهام تحت األصابع صعودا أو مرور األصـابع فوقـه     -

 )١٨٤: ٢٤.(هبوطا للسلم



 

 

 م  ى/ ا

)  ٨٢  ( 
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فلإلبهام تأثير كبير علي شكل اليد واألصـابع وتوجيـه العضـالت            

 . المؤثرة لألداء والحركة علي آلة البيانو

بعض اإلعتبارات التي يجب ) ١٩٨٣ –عفاف عبد الحفيظ    (فوضعت  

 مراعاة إمرار اإلبهام    -١: وهي التدريب علي عزف الساللم   مراعتها أثناء   

تحت األصابع بتحريكه مباشرة بعد طرق المفتاح التالي له للتأكد من وصوله            

إلي المفتاح الذي سيطرقه بالتدريج لتفادي النبر القوي الذي يحدثه الضـغط            

 .المباشر لإلبهام

الطريقة األكاديمية  حفظ جميع الساللم بأرقام األصابع ودليلها السليم ب        -٢

 .خصوصا في بداية عزفها

التدريب علي الوضع المتوازي لليدين علي لوحة المفـاتيح تفاديـا            -٣

للصعود والهبوط علي أثناء عزف المفاتيح البيضاء والسـوداء الـذي           

 .يسبب حدوث نبرات قوية في غير موضعها ويعوق تدفق النغمات

 وسـرعة واحـدة     مراعاة نغمات السلم يجب أن تعزف بقوة واحدة        -٤

 .وواحدة واحدة وزمن واحد دون إنفصال

 .تجنب العزف السطحي للنغمات بتنفيذ الضغط علي أطراف األصابع -٥

العـزف  : التدريب علي عزف التتابع السلمي بطرق مختلفـة منهـا          -٦

 العزف بتنوع في وضع النبـر       – العزف بإيقاعات مختلفة     –المتقطع  

 –هولة العزف بكلتا اليـدين       استعمال المقابالت لإلكتساب س    –القوي  

التدرج في السرعة عند العزف من البطئ إلي السريع بعد إتقانه السلم            

 .بشكل الصحيح



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٨٣  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 البطئ في عـزف     Tempoويلعب الذراع دورا كبيرا خصوصا في       

 السريع فاألصـابع هـي      Tempoالساللم، أما الساعد فيكون دوره أكبر في        

 .التي تلعب الدور األكبر فيه

 بأن الطالب المبتـدئ يبـدأ فـي    Gat & Bastienتفاق وقد جاء إ

التدريب علي عزف الساللم بعد أن يتقن بعض التمارين التكنيكية المختلفـة            

خاصة التمارين التي تساع علي تمرير اإلبهام أسفل األصابع، والتمكن مـن            

وهنا يتم عمليـة    . إستعمال ذراعيه وأصابعه استعماال حرا صحيحا بدون شد       

 : ٩. (ضع التشريحي لإلصبع اإلبهام وتآزره مع األصابع األخري   تحسين الو 

٨،٧( 

 :تقنية المسافات الهارمونية) ٢-١-٣-ب

التآلفات بكثرة مثل مسـافات الخامسـة       فقد ظهر في القرن العشرين      

وبذلك نجد أن مؤلفات آلة البيانو تحتوى على تقنيات عزفية           .ومسافة الثانية 

ر الموسيقية باساليب واتجاهـات متطـورة       حديثة تطورت مع تناول للعناص    

ولذلك فإن أدائها يحتاج من الدارس فهم وتقديم تلك المؤلفات باساليب أدائهـا             

 )١٠٢:١٥(العصرية، ونضجاً فنياً لتحقيق متطلبات األداء

 مثـل   ومن تلك التناوالت الجديدة فى مؤلفات القرن العشرين للبيانو        

 Mode de valeure et فــى مؤلفــة أوليفيــة ميســيانالمؤلــف 

d,intensites)(        ومدى حرية استخدامات العناصر الموسيقية، ويالحظ أن ،

تطور التقنيات العزفية قد إتسعت نطاقة ومهاراتة خاصة فى الوضع المفتوح           

لألصابع بكال اليدين سواء فى األوكتافات أو التألفات أو القفـز أو التنـوع              



 

 

 م  ى/ ا

)  ٨٤  ( 
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قدرة وتحكم فى األصابع وإكتسـاب      اإليقاعى وإستخدام البيدال ويتطلب ذلك      

لى آلة البيانو لدرجة الكفاءة للوصول بالمؤلفات إلى الشكل          التقنيات العزفيةع 

ويعنى ذلك   .الصحيح فى األداء، وأقرب ما يمكن من خيال المؤلف فى أدائها          

أداء صوتي المسافة هارمونية أكثر من أوكتاف مما يتطلب مهارة فى اليـد             

نفس وقت زمن أدائها وذلك يتطلب قفزة سريعة بين أداء          لسرعة األنتقال فى    

أحد الصوتين واألنتقال إلى األخر مع استخدام البيدال للحفاظ على استمرارية           

األنتقال من الصوت األوسط إلى الصـوت األسـفل         ) ٢٢(الصوت كما فى م   

، ولإلصبع اإلبهام دور كبير في عمليـة        والمسافة بينهما ما يقرب األوكتافان    

األصابع وفتحه علي لوحة المفاتيح حيث تأتي الحركة من الذراع الساعد    ضم  

والرسغ وشكل إصبع اإلبهام علي لوحة المفاتيح وتآزره مع األصابع األخري  

 )٣٠:١٣ (:والشكل التالي يوضح ذلك. لألداء تلك التقنية بشكل مرن

 

 

 

 

 

 )اليسرى(أداء أكثر من اوكتاف فى اليد الواحدة

 )٤( رقمشكل

 

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٨٥  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 :الحليات) ٢-٣-ب

 :Arpeggioو أربيجيحلية ) ١-٢-٣-ب

ويتطلب عزف نغماتها بالتتابع غالبـا مـن        ) ( ويشار له هكذا    

أغلظ نغمة إلي أحد نغمة بطريقة ميلودية في حركة واحدة سريعة، ويكـون             

وتأتي الحركة من الرسغ وقوة األصابع      . التزامن بينها متساوي وبنفس القوة    

ة من إصبع اإلبهام يليها بقية األصابع األخري وهنا لإلصبع     ويكون القوة نابع  

اإلبهام أهمية في الحفاظ علي شكل اليد وكيفية تحسن تآزرها مع األصـابع             

 )٦١:١٨. (األخري بمرونة وحرية دون شد

 :Glissandoحلية الجليساندو ) ٢-٢-٣-ب

تين وهي زحلقة النغمات المتتالية السريعة في اآلالت الوترية بين نغم         

 فيمر علـى     اإلبهام صبع لإل متباعدتين، وتؤدى على آلة البيانو بواسطة ظفر      

وتعتمد الحركة في أداء التقنيـة      . االصابع البيضاء فقط أو االصابع السوداء     

علي إصبع اإلبهام حيث تعتمد علي المفصلين وعضالت اإلصبع وشـكلهما           

 )١٧٩ : ٥ (: ويشار إليه كما في االمثلة.الصحيح علي لوحة المفاتيح

            

 

                                                   

                                                              

 )٥(شكل رقم 



 

 

 م  ى/ ا

)  ٨٦  ( 
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فيوجد العديد من التقنيات التي تستخدم إصبع اإلبهام حسب موقفه في           

وسوف يأتي ذكـر ذلـك      . ألداءالمؤلفة الموسيقية أو ما تتطلبه المهارة في ا       

 .باألمثلة في الجزء التطبيقي لإلستخدام إصبع اإلبهام

 :نبذه عن المؤلف) ١-ج

  مؤلف مصري تخصص في األداء بيانو ويقوم بالتدريس        علي حسين 

جامعة عين شمس، من مواليـد      ،  بكلية التربية النوعية  ،  قسم التربية موسيقية  ب

ة، جامعة حلوان، ودرس من خاللهـا        تخرج من كلية تربية موسيقي     القاهرة،

 قواعد أداء الموسيقي الغربية والش

تتلمـذ  رقية والتأليف، وتميز في األداء علي آلتي البيانو والقـانون،           

 الذين أثروا في المجتمـع والمحافـل الموسـيقية          ساتذهالعديد من األ  علي يد   

 سهير عبد    عواطف عبد الكريم،   بثينة فريد، : المختلفة المصرية والعربية مثل   

 وغيرهم ... العظيم، نبيل شوري، سميرة أبو الفضل 

حصل علي درجة الماجستير والـدكتوراه واألسـتاذية فـي األداء           

، له العديد من األنشطة التدريسية في مجـال الموسـيقي وفروعهـا             )بيانو(

المختلفة في العديد من المؤسسات الجامعية والحكومية والخاصـة والمحليـة     

وقام باإلشراف علي الرسائل العلمية التخصصـية فـي         . الدوليةواألقليمية و 

ونشـر  . مجال الموسيقي والرسائل البينية مع التخصصات العلمية األخـري        

العديد من األبحاث في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية في مجال التنميـة            

 أو  واإلبتكارات الموسيقية والتأليف الموسيقي سواء في المجـاالت العلميـة         

وشغل العديد من المناصب والعضويات مثـل       . المؤتمرات والمحافل الدولية  

مدير بمركز الخدمات النوعية ومركز الفنون جامعة عين شمس وعضوا في           
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 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد  )٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

جمعية العلماء المصريين لكندا وأميركا وعضو بجمعية األوروبية للموسيقي         

و في نقابـة  في المدارس وعضو في الجمعية الدولية للتربية الموسيقية وعض       

 .المهن الموسيقية، وعضو في تحكيم المسابقات والمجاالت المحلية والدولية

 :أسلوب التأليف وأعماله الموسيقية) ٢-ج

 :أعماله الموسيقية) ١-٢-ج

 المؤلفات التكنيكية للبيانو: 

 The polyrhythm for البوم المقابالت اإليقاعية للبيانو -١

Pianoزء الثاني من كتابين، والج) كتب٤(الجزء األول من. 

 The Studies of Rhythm for دراسات في اإليقـاع للبيـانو   -٢

Piano )دراسة ١٣ ( 

 Album Arabic Rhythm forإيقاع عربي للبيانو تمارين  ألبوم -٣

Piano ) تمرين ٢٤عدد ( 

 Album Techniques for Piano ألبوم لتقنيات متنوعة للبيانو -٤

 ) تمرين ٢٤عدد (

 Arabic Rhythm for Pianoالعربي للبيـانو  دراسات لإليقاع  -٥

The Studies)دراسة١٢ ( 

 مقطوعة ومنهم) ١٤(ألبوم : مؤلفات البيانو المنفرد: 

 -الحنـين   - ٢٠١٣ يونيـو  ٣٠زفة  - حتشبسوت في غرام مصر 

لحظات عابرة    -ايه اللي حصل     -الحذر –ميراث عربي    -تعليق   -الوطن  

 .لعبة األستغماية -فالس الشرق  -



 

 

 م  ى/ ا

)  ٨٨  ( 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (8) N (28) October 2020 

 بريليود وفيوج للبيانو في مقام عربي. 

 المؤلفات التربوية نصية وموسيقية: 

 أناشيد على ٨عدد  ( Songs for Schoolكتاب أناشيد مدرسية   -١

 )البيانو 

 Principles of(كتاب مباديءالمهارات الموسـيقية والحركيـة    -٢

musical and motor skills ( 

 )Music and Motion(كتاب الموسيقى والحركة  -٣

 أربعة أيدي وأكثر للبيانو مؤلفات: 

 )اربعة ايدي للبيانو(  البوم رحلة فراشة السندباد -

  الفراشة الشرقية-فالس الفراشة  - لعب الفراشة- الفراشة الشاردة 

الفراشة الشـاردة    -الفراشة االفريقية الفراشة الهندية      -الفراشة الالتينية    -

مقطوعات ثماني أيدي على ( يانومقطوعات الكثر من سبعة عازفين على الب

 .)البيانو

 مقطوعـة مصـريات    :ألصوات مختلفة من البيانو مؤلفات

  )وللبيان(تتألم 

 :مؤلفات آلية بمصاحبة البيانو -

 )      صوناتا فانتازيا للفلوت والبيانو(الفلوت يرقص مع البيانو  -١

    )مقطوعة فانتازيا للفلوت والبيانو( الحنين  -٢

 )انتازيا للفلوت والبيانومقطوعة ف( الوطن  -٤

   )مقطوعة فانتازيا للكمان والبيانو( الحنين  -٥

 )مقطوعة فانتازيا للكمان والبيانو( الوطن  -٦
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تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 فالس الكمان -٧

 آلية وموسيقى حجرة وآوركستراليةو  غنائيةمؤلفات: 

 كمان وفلـوت وريكـورد   ٣ -رباعي  ( The Argumentالجدل 

ـ غعلـى لحـن ا  ( انا ال اشـتكي   - )سبرانو   I Will Not Compliantةني

نداء  - )على لحن ألغنية لسيد درويش    (يامصر يحميكي الهلك     - )لشوبيرت

مجموعـة  (Oriental Trainقطـار الشـرق    - طيور الشـرق + العروبة

 -شروق الشمس  -نشيد  - لكلية لحن من الحياةا - )أوركسترالية مع البيانو

 .من أجل نفسك

 :أسلوب المؤلف) ٢-٢-ج

ف علي حسين بالتأليف الموسيقي بأنواعه المختلفـة مـن          تميز المؤل 

، وإتسـمت   ) أوركسـترالية  – غنائية   –آلية  (المؤلفات الموسيقية سواء كانت     

مؤلفاته وأخذت أساليب متعددة ومختلفة تبين مدي اإلهتمام بتلـك األنـواع            

ت والتقنيات المتنوعة علي آلة البيانو      المختلفة بالتأليف فمنها اإلهتمام بالمهارا    

لتحسين األداء وكان اإليقاع ومفاهيمه المختلفة لها تأثير علي إسلوب التأليف           

مثل اإليقاعات الغير منتظمة، والتعدد اإليقاعي والتنوع في الموازين، كمـا           

أيضا إتخذ إسلوب الموسيقي العربية في معظم المؤلفات من حيـث اإليقـاع             

تعدد المقامي بالدمج بين المقامات العربية والكنائسـية والغربيـة،          والمقام وال 

وأثر ذلك علي إسلوبه في البناء الهارموني وتنويعاته المختلفة والتـي تـأثر             

 .علي طابع المؤلفه



 

 

 م  ى/ ا

)  ٩٠  ( 
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وتم نشر وعرض الكثير من تلك المؤلفات السابق ذكرها في محافل           

رص وتركيـا وإيطاليـا     موسيقية مختلفة في كثير من البلدان مثل لتونيا وقب        

 .وأسبانيا

 :اإلطار العملي

 )تحسين الوضع التشريحي لإلصبع اإلبهام مع األصابع األخري وتآزرهم(

 :أوال الجلسات التطبيقية

 تجريبي لثمانية طالب من الفرق األربعـة        منهجيأتي اإلطار العملي    

وكـان   جامعة عين شمس،     – كلية التربية النوعية     –بقسم التربية الموسيقية    

 جلسات ومن خاللها تمت متابعة التغير الذي ظهـر علـي            ٧عدد الجلسات   

 من خالل تحسن آلية حركة الجسم وتنمية عملية التآزر بين إصـبع             الطالب

 لهذه التقنيـات    البساب الط تاإلبهام واألصابع األخري علي آلة البيانو، واك      

 .من تمارين علي حسين

 :منهج البحث

  ).ذات المجموعة الواحدة ( التجريبياستخدمت الباحثة المنهج

 ثمانية طالب  :عينة البحث

إستطالع رأي الخبراء في التقنيات العزفية       -١: األدوات المستخدمة 

لتنوع تقنيات ) علي حسين( تمارين -٢. لألصبع اإلبهام وتحديد عينة التقنيات

 تمـارين   -٣. اإلبهام مع األصابع األخري وتآزرهما والتحسن التشـريحي       

 كاميرا لتصوير الطالب فـي مراحـل        -٤). مرنا حسن (مبتكرة من الباحثة    



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٩١  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

العزف لتقنية اإلبهام مع األصـابع األخـري وتآزرهمـا وتنميـة الوضـع       

 .التشريحي

تمت قبل بداية الجلسات وبعد إنتهائها تطبيق اإلختبار القبلي والبعدي           -

 .للطالب

 الجلسة األولي

  دقيقة٦٠: زمن الجلسة              ١٥/٤/٢٠١٩اإلثنين: تاريخ الجلسة

 تشريح إصبع اإلبهام :العنوان

  :أهداف الجلسة

تعرف الطالب علي الوضع التشريحي لإلبهـام وعالقتـه باألصـابع            -

 .األخري وتطبيق ذلك علي آلة البيانو

 :خطوات تنفيذ الجلسة

سؤال الطالب عن معرفتهم لوضع األصابع واإلبهام وعملية التشريح          -

 .لهم

نبذه تفصيلية عن الوضع التشريحي لألصابع اليد كاملـة مـن           إعطاء   -

 .خالل الصور التوضيحية وعالقة كل إصبع بإصبع اإلبهام

تطبيق حركة اإلبهام وعالقته باألصابع األخري علي آلة البيانو مـن            -

خالل حركات مختلفة ومتعددة في شتي اإلتجاهـات مثـل الحركـة            

 .هام من راحة اليد والعكس اإلقتراب اإلب– حركة البسط –القابضة 

 



 

 

 م  ى/ ا

)  ٩٢  ( 
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 شكل يوضح شكل األصابع تشريحيا )٦(شكل رقم 

 :تقييم الجلسة

إدراج الطالب مدي أهمية إصبع اإلبهام من خالل الوضع التشـريحي            -

أهميـة العضـالت القابضـة      : وبعض الحركات السابق ذكرها مثـل     

 .والباسطة المؤثرة علي اإلبهام واألصابع األخري

 لثانيةاالجلسة 

  دقيقة٦٠: زمن الجلسة            ١٧/٤/٢٠١٩ اإلربعاء: تاريخ الجلسة

 إصبع اإلبهام واألصابع األخري وتآزرهما علي لوحة المفاتيح:   العنوان

 :أهداف الجلسة

تشريحيا وتآزره مع األصابع  إدراك الطالب للعالقة بين إصبع اإلبهام -

 .األخري علي لوحة المفاتيح

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٩٣  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 :الجلسةخطوات تنفيذ 

 .سؤال الطالب حول ما تم تدريسه سابقا -

سؤال الطالب حول خلفيتهم عن إصبع اإلبهـام وعالقتـه باألصـابع          -

 .األخري علي لوحة المفاتيح

تبدأ االجلسة بتدريب الطالب علي حركة إصبع اإلبهام وتـآزره مـع             -

 .األصابع األخري من خالل تمرين مبتكر

زواية المختلفة خاصة للعقلة األولي     اإلهتمام المستمر إلصبع اإلبهام وال     -

وشكله مع العقلة الثانية حسب وضعه مع األصابع األخري في عملية           

 .التآزر من خالل التمرين المبتكر

 

 

 

 )Thumb(يوضح أداء تقنية اإلبهام  )١( رقم صورة

 

 

 )٧(شكل رقم 

 :تقييم الجلسة

 .قانأداء الطالب للتمرين المعدة من قبل الباحثة بسالسة وإت -



 

 

 م  ى/ ا

)  ٩٤  ( 
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إعطاء الطالب بعض اإلرشادات في عملية التآزر بين إصبع اإلبهـام            -

 .واألصابع األخري والتأكيد علي الشكل التشريحي له

 :التقويم

 .أداء الطالب التمرين المبتكر لإلبراز ما تم شرحه -

 الثالثةالجلسة 

  دقيقة٦٠: زمن الجلسة             ٢٠/٤/٢٠١٩السبت : تاريخ الجلسة

 Five Fingers, Chords with Thump( تمرين علي حسين :العنوان

and Broken Chords.( 

 والتآلفـات    واألصـابع األخـري    الخمس أصابع، التآلفات، اإلبهام   (تمرين  

 )المفرطة

في اإلتجاه الصاعد إلكتساب    أداء الطالب تمرين علي حسين       :أهداف الجلسة 

عملية التـأزر مـن     الوضع التشريحي لألصبع اإلبهام واألصابع األخري و      

 .خالل التقنيات المختلفة بالتمرين

 )سوف يتم تقسيم التمرين نظرا لصعوبته علي جلستين: (ملحوظة

  :خطوات تنفيذ الجلسة

بدأت الجلسة بمراجعة ما سبق والتأكيد علي الوضع التشـريحي فـي             -

 .اليدين إلصبع اإلبهام مع األصابع األخري وعملية التآزر بينهما

لمعرفة نـوع التقنيـات   تحليله  وإعطاء التمرين للطالب    ب بدأت الجلسة  -

 .يقوموا بعزفهاالتي سوف 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٩٥  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 

 

 

 )٨(شكل رقم 

التأكيد علي عزف التمرين وأداء التقنيات بشكل صحيح خاصة إصبع           -

اإلبهام واألصابع األخري والتأكيد علي الشكل التشـريحي واإلهتمـام    

 .بعملية التآزر في كال اليدين صاعدا

  :لسةتقييم الج

يوجد هناك خطأ شائع بين الطالب في حركة ثنـي إصـبع اإلبهـام               -

وإقترابه من راحة اليد بشكل موازي وهذه العضلة هي المسئولة عـن            

 .إنثناء السالمية األخيرة لإلبهام وتم تعديلها

 Five Fingers, Chords with( أداء تمـرين علـي حسـين    -

Thump and Broken Chords( 

 األخطاء التشريحية في إصبع اإلبهام واألصابع األخري تعديل بعض :التقويم

 .وعملية التآزر أثناء أداء تمرين علي حسين بالنغمات صاعدا

 الرابعةالجلسة 

  دقيقة٦٠: زمن الجلسة            ٢٢/٤/٢٠١٩اإلثنين : تاريخ الجلسة

 Five Fingers, Chords with(تابع تمرين علـي حسـين    :العنوان

Thump and Broken Chords.( 



 

 

 م  ى/ ا

)  ٩٦  ( 
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  :أهداف الجلسة

 .سؤال الطالب حول ما تم تدريسه سابقا -

التأكد من عزف الطالب التمرين في اإلتجاه الصاعد إلكتساب الوضع           -

التشريحي لألصبع اإلبهام واألصابع األخري وعملية التأزر من خالل         

 .التقنيات المختلفة بالتمرين

لزيادة اإلهتمام علي  لهابط الجزء الثاني من التمرين في اإلتجاه اإعطاء -

إكتساب الوضع التشريحي لألصبع اإلبهام واألصابع األخري وعملية        

 التأزر من خالل التقنيات المختلفة بالتمرين

 :خطوات تنفيذ الجلسة

بدأت الجلسة بمراجعة ما سبق والتأكيد علي الوضع التشـريحي فـي             -

 .زر بينهمااليدين إلصبع اإلبهام مع األصابع األخري وعملية التآ

شرح وتحليل التمرين في اإلتجاه الهابط للتأكيد علي الوضع التشريحي           -

 . لإلصبع اإلبهام مع األصابع األخري واإلهتمام بعملية التآزر

أداء الطالب التمرين لمحاولة إتقانه إلكتساب الوضع التشريحي إلصبع    -

ختلفـة  اإلبهام واألصابع األخري وعملية التأزر من خالل التقنيات الم        

 .بالتمرين

إدراك الطالب بين شكل اإلصـبع تشـريحيا وحركتـه مـع           :تقييم الجلسة 

صـعودا  (األصابع األخري في عملية التآزر من خالل أداء التمرين كـامال            

 ).وهبوطا في كال اليدين

تصحيح بعض األخطاء إلصبع اإلبهام تشريحيا فـي الـربط بـين             :التقويم

 .رين التقنيات المختلفة في أداء التم



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٩٧  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 الجلسة الخامسة

  دقيقة٦٠: زمن الجلسة          ١٥/٥/٢٠١٩األربعاء : تاريخ الجلسة

 Glissandoأداء اإلبهام المنفرد عن طريق تقنية الجليساندو : العنوان

 :أهداف الجلسة

إكتساب الوضع التشريحي إلصبع اإلبهام واألصابع األخري وعمليـة          -

 .التمرينالتأزر من خالل التقنيات المختلفة ب

 بالشكل الصـحيح    )Glissando(تعرف الطالب علي تقنية الجليساندو       -

 .لكال اليدين

 ).Glissando(إكتساب الطالب تقنية الجليساندو  -

 :خطوات تنفيذ الجلسة

شرح الوضع التشريحي إلصبع اإلبهام واألصابع األخـري وعمليـة           -

  .التآزر في وضعية أداء تقنية الجليساندو

الب خارج آلة البيانو بوضع اليد واألصابع وخاصة        إعطاء تدريب للط   -

 .اإلبهام تشريحيا لتقنية الجليساندو تمهيدا لتطبيقه علي آلة البيانو

 .علي آلة البيانو) Glissando(حلية جليساندو أداء  -

في عملية التآزر مع اليد األخـري علـي لوحـة           أداء حلية جليساندو     -

 .المفاتيح

 :تقييم الجلسة

ب ما تم شرحه فكانت      وإستيعا التقنياتعزف   أثناءب  وضع اليد للطال   -



 

 

 م  ى/ ا

)  ٩٨  ( 
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هناك مالحظة أنه يوجد إختالف في وضع إصبع اإلبهام لذي تم التنويه 

عن ضرورة وضع إصبع اإلبهام بشكله التشريحي وزوايـا المختلفـة           

 .أثناء الحركة

 تقنيـة جليسـاندو      الوضـع الصـحيح لليـد ألداء       إكتساب الطـالب   -

)Glissando (  إصبع اإلبهام هابط باليد اليمني وصاعد باليد       بإستخدام

 .اليسري

 علي سلم دو الكبيرهابط باليـد       أداء الطالب تمرين حلية الجليساندو     :التقويم

 .اليمني وصاعدا باليد اليسري

 السادسةالجلسة 

  دقيقة٦٠: زمن الجلسة          ١٨/٥/٢٠١٩السبت : تاريخ الجلسة

 )Glissando and Trill(تمرين علي حسين  :العنوان

ة والتأكيد  صاعدال  في اإلتجاه  أداء الطالب تمرين علي حسين     :أهداف الجلسة 

إلكتسـاب الوضـع التشـريحي      ) Glissando(علي أداء حلية الجليساندو     

لألصبع اإلبهام واألصابع األخري وعملية التأزر من خالل التقنيات المختلفة          

 .بالتمرين

 :خطوات تنفيذ الجلسة

 بمراجعة ما سبق والتأكيد علي الوضع التشـريحي فـي           بدأت الجلسة  -

 .اليدين إلصبع اإلبهام مع األصابع األخري وعملية التآزر بينهما

للتعـرف علـي     وتحليلـه  في اإلتجاه الصاعد للطالب   إعطاء التمرين  -

 .التي سوف يقوموا بعزفهاالتقنيات 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٩٩  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

تقنية  أداءعلي  التركيز  مع  في اإلتجاه الصاعد    عزف الطالب التمرين     -

 بشكل صحيح واإلهتمام بالتآزر الحركي بين أصابع كـال          الجليساندو

 .اليدين

 

 

 

 )٩(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 يوضح أداء تقنية الجليساندو )٢(شكل رقم 

 :تقييم الجلسة

 والوضع التشـريحي    )Glissando(إكتساب الطالب تقنية جليساندو      -

 .إلصبع اإلبهام



 

 

 م  ى/ ا

)  ١٠٠  ( 
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يحتـاج إلـي    (بشكل مقبول    عد في اإلتجاه الصا   تمرينالأدي الطالب    -

 ) .تدريب أكثر

 .وجد تحسن ملحوظ في شكل اليدين وأدائها علي لوحة المفاتيحي -

تصحيح بعض األخطاء للطالب أثناء أداء التمـرين فـي اإلتجـاه             :التقويم

 .الصاعد

 السابعةالجلسة 

  دقيقة٦٠: زمن الجلسة      ٢٢/٥/٢٠١٩األربعاء : تاريخ الجلسة

 )Glissando and Trill(تمرين علي حسين تابع  :العنوان

 في اإلتجاه الهابط والتأكيـد      أداء الطالب تمرين علي حسين     :أهداف الجلسة 

إلكتسـاب الوضـع التشـريحي      ) Glissando(علي أداء حلية الجليساندو     

لألصبع اإلبهام واألصابع األخري وعملية التأزر من خالل التقنيات المختلفة          

 .بالتمرين

 :ذ الجلسةخطوات تنفي

 .سؤال الطالب حول ما تم تدريسه سابقا -

التأكد من عزف الطالب التمرين في اإلتجاه الصاعد إلكتساب الوضع           -

التشريحي لألصبع اإلبهام واألصابع األخري وعملية التأزر من خالل         

 .التقنيات المختلفة بالتمرين

دة  الطالب الجزء الثاني من التمرين في اإلتجاه الهـابط لزيـا           إعطاء -

اإلهتمام علي إكتساب الوضع التشريحي لألصبع اإلبهـام واألصـابع          

 .األخري وعملية التأزر من خالل التقنيات المختلفة بالتمرين



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١٠١  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 :تقييم الجلسة

 والوضع التشـريحي    )Glissando(إكتساب الطالب تقنية جليساندو      -

 .إلصبع اإلبهام

يحتاج (مقبول  والهابط  بشكل صاعدفي اإلتجاه ال  تمرين  الأدي الطالب    -

 ).إلي تدريب أكثر

 .ا علي لوحة المفاتيحموجد تحسن ملحوظ في شكل اليدين وأدائهي -

 .تصحيح بعض األخطاء للطالب أثناء أداء التمرين كامال :التقويم

 :تفسير النتائج: ثانيا

تم تفسير النتائج علي بنود اإلختبار القبلي بعدي للتقنيات التـي تـم             

 :الب عينة البحث وهي كالتاليتجريبها في الجلسات للط

 :تقنية اإلبهام واألصابع األخري :التقنية األولي

 جيد متوسط ضعيف  اسم التقنية

تقنية إصبع اإلبهام 
 واألصابع األخري

يؤدي إصبع اإلبهام واألصابع األخري -أ
وتآزرهم مع الوضع التشريحي لها بشكل 

 .صحيح
   

 
ي  يؤدي إصبع اإلبهام واألصابع األخر-ب

 .وتآزرهم في اطارها الزمني الصحيح
   

 
 يؤدي إصبع اإلبهام واألصابع األخري -ج

وتآزرهم في سياقها الزمني وفي سياق 
 ).زمنيا(عالقتها بما قبلها وبما بعدها 

   

 
 يؤدي إصبع اإلبهام واألصابع األخري -د

 .وتآزرهم في سياق التأزر حركي بين اليدين
   

 

 

 



 

 

 م  ى/ ا

)  ١٠٢  ( 
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 ن التطبيقي القبلي والبعدي بإختبار ت لتقنية اإلبهام واألصابع األخريالفرق بي) ١(جدول 

 المتوسط العدد المجموعات المتغير
االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 الخطأ

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

 النتيجة الداللة

 ٠٫٠٧ ٠٫٣٤ ١٫١٣ ٢٤ قبلى

البند 
 ٠٫١ ٠٫٤٨ ٢٫٦٧ ٢٤ بعدى األول

٠ ٢٣ ١٢٫٨٤ 

توجد 
فروق 
عند 

مستوى 
داللة 
٠٫٠١ 

 ٠٫٠٦ ٠٫٢٨ ١٫٠٨ ٢٤ قبلى

البند 
 ٠٫١٢ ٠٫٥٩ ٢٫٤٦ ٢٤ بعدى الثانى

٠ ٢٣ ٩٫٤٧ 

توجد 
فروق 
عند 

مستوى 
داللة 
٠٫٠١ 

 ٠ ٠ ١ ٢٤ قبلى

البند 
 ٠٫١٥ ٠٫٧١ ٢٫٣٨ ٢٤ بعدى الثالث

٠ ٢٣ ٩٫٤٧ 

توجد 
فروق 
عند 

مستوى 
داللة 
٠٫٠١ 

 ٠ ٠ ١ ٢٤ قبلى

البند 
 ٠٫١٣ ٠٫٦٦ ٢٫٤٦ ٢٤ بعدى الرابع

٠ ٢٣ ١٠٫٨٦ 

توجد 
فروق 
عند 

مستوى 
داللة 
٠٫٠١ 

 ٠٫٠٨ ٠٫٤١ ٤٫٢١ ٢٤ قبلى

إجمالى 
 ٠٫٤٥ ٢٫٢ ٩٫٩٦ ٢٤ بعدى ٦تقنية 

٠ ٢٣ ١٢٫٥٢ 

توجد 
فروق 
عند 

مستوى 
داللة 
٠٫٠١ 

 T( أنه بحسـاب قيمـة الــ    األوليكانت نتيجة البند األول للتقنية 

TEST (ة قبلى والمجموعة بعدى فوجد أن قيمة تبين درجات المجموع (T 

TEST)  وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتى تسـاوى   ١٢,٨٤= المحسوبة  

  ٠,٠٥ عند مستوى معنوية     ٢,٠٧ بقيمتى ت الجدولتين والتى تساوى       ١٢,٨٤



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١٠٣  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 ،  ٢٣  وذلك عند درجة حرية       ٠,٠١ عند مستوى معنوية       ٢,٨١، وتساوى   

 ٠,٠١ر من ت الجدولية عند مستوى معنوية        فوجد أن قيمة ت المحسوبة أكب     

  ٠,٠١اذاً هناك فرق جوهرى بين متوسطى المجموعتين عند مستوى معنوية           

 ومتوسط ٠,٣٤ بأنحراف معيارى قدره ١,١٣وبما أن متوسط التطبيق القبلى 

 أذاً متوسـط    ٠,٤٨ بأنحراف معيارى قـدره      ٢,٦٧التطبيق البعدى  يساوى     

ى من متوسط درجات التطبيق القبلـى وبداللـة         درجات التطبيق البعدى أعل   

 .أحصائية

مـدي  األولي  من خالل اإلحصاء تبين بأن نتيجة البند األول في القنية            -

تحسن شكل جسم الطالب أثناء األداء علي آلة البيانو من حيث الشكل            

التشريحي للجسم، إستقامة الظهر، عملية اإلرتخاء والوضع الصـحيح         

 والوضع التشريحي الصحيح، وتحسـن فـي        حلليد علي لوحة المفاتي   

عملية األداء علي لوحة المفاتيح وتبين مدي تنمية عملية التأزر بـين            

 .اإلبهام مع األصابع األخري

ـ   بـين   T TEST   كانت نتيجة البند الثاني أنه بحساب  قيمـة الـ

 (T TEST ) درجات المجموعة قبلى والمجموعة بعدى فوجد أن قيمـة ت 

 بقيمتى ٩,٤٧  وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتى تساوى  ٩,٤٧= المحسوبة 

  ، وتسـاوى   ٠,٠٥ عند مستوى معنويـة      ٢,٠٧ت الجدولتين والتى تساوى     

 ، فوجـد أن     ٢٣  وذلك عند درجة حرية       ٠,٠١ عند مستوى معنوية       ٢,٨١

 اذاً هناك   ٠,٠١قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية عند مستوى معنوية           

  وبما أن ٠,٠١ متوسطى المجموعتين عند مستوى معنوية فرق جوهرى بين 

 ومتوسط التطبيق ٠,٢٨ بأنحراف معيارى قدره   ١,٠٨متوسط التطبيق القبلى    



 

 

 م  ى/ ا

)  ١٠٤  ( 
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 أذاً متوسـط درجـات      ٠,٥٩ بأنحراف معيارى قدره     ٢,٤٦البعدى  يساوى    

 -التطبيق البعدى أعلى من متوسط درجات التطبيق القبلى وبداللة أحصائية

 تحسن  األوليصاء تبين بأن نتيجة البند الثاني في القنية         من خالل اإلح   -

 والوضـع التشـريحي   تقنية في زمنها الصحيحالأداء الطالب في أداء    

الصحيح، وتحسن في عملية األداء علي لوحة المفاتيح وتبـين مـدي            

 .تنمية عملية التأزر بين اإلبهام مع األصابع األخري

ـ  كانت نتيجة البند الثالث أنه بحساب  بـين   T TEST    قيمـة الـ

 (T TEST ) درجات المجموعة قبلى والمجموعة بعدى فوجد أن قيمـة ت 

 بقيمتى ٩,٤٧  وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتى تساوى  ٩,٤٧= المحسوبة 

  ، وتسـاوى   ٠,٠٥ عند مستوى معنويـة      ٢,٠٧ت الجدولتين والتى تساوى     

 ، فوجـد أن     ٢٣ية    وذلك عند درجة حر     ٠,٠١ عند مستوى معنوية       ٢,٨١

 اذاً هناك   ٠,٠١قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية عند مستوى معنوية           

  وبما أن ٠,٠١فرق جوهرى بين متوسطى المجموعتين عند مستوى معنوية  

 ومتوسط التطبيق البعدى     ٠ بأنحراف معيارى قدره     ١متوسط التطبيق القبلى    

توسط درجـات التطبيـق      أذاً م  ٠,٧١ بأنحراف معيارى قدره     ٢,٣٨يساوى  

 -البعدى أعلى من متوسط درجات التطبيق القبلى وبداللة أحصائية

 مـدي  األوليمن خالل اإلحصاء تبين بأن نتيجة البند الثالث في القنية      -

قدرة إستيعاب الطالب بالمحافظه علي زمن أداء التقنيـة بمـا قبلهـا             

ح،  والوضع التشـريحي الصـحي     وبعدها في إطارها الزمني الصحيح    

وتحسن في عملية األداء علي لوحة المفاتيح وتبين مدي تنمية عمليـة            

 .التأزر بين اإلبهام مع األصابع األخري



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١٠٥  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

ـ   بـين   T TEST   كانت نتيجة البند الرابع أنه بحساب  قيمـة الـ

 (T TEST ) درجات المجموعة قبلى والمجموعة بعدى فوجد أن قيمـة ت 

 ١٠,٨٦محسوبة والتى تسـاوى         وبمقارنة قيمة ت ال     ١٠,٨٦= المحسوبة  

  ،   ٠,٠٥ عند مسـتوى معنويـة       ٢,٠٧بقيمتى ت الجدولتين والتى تساوى      

 ،  ٢٣  وذلك عند درجة حريـة        ٠,٠١ عند مستوى معنوية       ٢,٨١وتساوى  

 ٠,٠١فوجد أن قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية عند مستوى معنوية             

  ٠,٠١د مستوى معنوية    اذاً هناك فرق جوهرى بين متوسطى المجموعتين عن       

 ومتوسط التطبيق ٠ بأنحراف معيارى قدره ١وبما أن متوسط التطبيق القبلى 

 أذاً متوسـط درجـات      ٠,٦٦ بأنحراف معيارى قدره     ٢,٤٦البعدى  يساوى    

 -التطبيق البعدى أعلى من متوسط درجات التطبيق القبلى وبداللة أحصائية

 مـدي  األوليرابع في القنية من خالل اإلحصاء تبين بأن نتيجة البند ال     -

تقنيـة فـي    الحركي لدي الطـالب أثنـاء أداء        التحسن عملية التآزر    

المقطوعه الموسيقية حيث بأن كل يد تقوم بأداء النوت الموسـيقية أو            

، إيقاعات مختلفة سواء إيقاعات منتظمة أو إيقاعـات غيـر منتظمـة           

ـ            ة وتحسن الوضع التشريحي الصحيح في عمليـة األداء علـي لوح

المفاتيح وتبين مدي تنمية عملية التأزر بين اإلبهـام مـع األصـابع             

 .األخري

 T TEST    أنه بحساب  قيمة الـاألوليوبالنسبة إلجمالى التقنية 

 T ) بين متوسط درجات التطبيق القبلى والتطبيق البعدى فوجد أن قيمة ت

TEST)  وى    وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتى تسـا ١٢,٥٢= المحسوبة

  ٠,٠٥ عند مستوى معنوية     ٢,٠٧ بقيمتى ت الجدولتين والتى تساوى       ١٢,٥٢



 

 

 م  ى/ ا

)  ١٠٦  ( 
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 ،  ٢٣  وذلك عند درجة حرية       ٠,٠١ عند مستوى معنوية       ٢,٨١، وتساوى   

 ٠,٠١فوجد أن قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية عند مستوى معنوية             

  ٠,٠١اذاً هناك فرق جوهرى بين متوسطى المجموعتين عند مستوى معنوية           

 ٠,٤١ بأنحراف معيارى قدره     ٤,٢١وبما أن متوسط التطبيق القبلى  يساوى        

 أذاً  ٢,٢ بأنحراف معيـارى قـدره       ٩,٩٦ومتوسط التطبيق البعدى  يساوى      

متوسط درجات التطبيق البعدى أعلى من متوسط درجات التطبيـق القبلـى            

 -وبداللة أحصائية

مـدي تحسـن    ألولي  اوقد تبين من درجة اإلجمالي لإلحصاء للتقنية         -

األداء وإرتفاع قيمة المهارة لدي الطالب علي آلة البيانو، من حيـث            

 لإلصبع اإلبهام وزوايا سواء للعقلة األولي والعقلـة         الوضع التشريحي 

الثانية في سياق الوضع التشريحي إلصبع اإلبهام واألصابع األخـري          

 سـياق  وذلك من خالل أداء التقنية في إطارها الزمني الصحيح وفـي         

وتبين مدي تنمية عمليـة التـأزر بـين         ،  عالقتها بما قبلها وبما بعدها    

 . الطالباإلبهام مع األصابع األخري في كال اليدين عند

 :تقنية الجليساندو :التقنية الثانية

 جيد متوسط ضعيف  اسم التقنية

حلية 
 )إنزالق(الجليساندو

)Glissando( 

ي لها  يؤدي الجليساندو مع الوضع التشريح-ا
 .بشكل صحيح

   

 
 يؤدي الجليساندو في اطارها الزمني -ب

 .الصحيح
   

 
 يؤدي الجليساندو في سياقها الزمني وفي -ج

 ).زمنيا(سياق عالقتها بما قبلها وبما بعدها 
   

 
 يؤدي الجليساندو في سياق التأزر حركي -د

 .بين اليدين
   

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١٠٧  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 
 ي بإختبار ت لتقنية الجليساندوالفرق بين التطبيقي القبلي والبعد) ٢(جدول 

 المتوسط العدد المجموعات المتغير
االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 الخطأ

قيمة 
 ت

درجة 
 الحرية

 النتيجة الداللة

 ٠ ٠ ١ ٢٤ قبلى

البند 
 ٠٫١٦ ٠٫٧٨ ٢٫٤٦ ٢٤ بعدى األول

٠ ٢٣ ٩٫١٧ 

توجد 
فروق 
عند 

مستوى 
داللة 
٠٫٠١ 

 ٠ ٠ ١ ٢٤ قبلى

البند 
 ٠٫١٥ ٠٫٧٤ ٢٫٢٥ ٢٤ بعدى الثانى

٠ ٢٣ ٨٫٣١ 

توجد 
فروق 
عند 

مستوى 
داللة 
٠٫٠١ 

 ٠ ٠ ١ ٢٤ قبلى

البند 
 ٠٫١٧ ٠٫٨٥ ١٫٨٨ ٢٤ بعدى الثالث

٠ ٢٣ ٥٫٠٤ 

توجد 
فروق 
عند 

مستوى 
داللة 
٠٫٠١ 

 ٠ ٠ ١ ٢٤ قبلى

البند 
 ٠٫١٧ ٠٫٨٣ ٢٫٠٨ ٢٤ بعدى الرابع

٠ ٢٣ ٦٫٤ 

توجد 
فروق 
عند 

مستوى 
داللة 
٠٫٠١ 

 ٠ ٠ ٤ ٢٤ قبلى

إجمالى 
 ٠٫٥٩ ٢٫٨٧ ٨٫٦٧ ٢٤ بعدى ٤تقنية 

٠ ٢٣ ٧٫٩٧ 

توجد 
فروق 
عند 

مستوى 
داللة 
٠٫٠١ 

 T( أنه بحسـاب قيمـة الــ    الثانيةكانت نتيجة البند األول للتقنية 

TEST (           ت"بين درجات المجموعة قبلى والمجموعة بعدى فوجد أن قيمـة "

)T TEST ( المحسـوبة والتـى   " ت" وبمقارنة قيمة ٩,١٧المحسوبة تساوي

 عند مستوى معنوية ٢,٠٧الجدولتين والتى تساوى " ت" بقيمتى ٩,١٧تساوى 



 

 

 م  ى/ ا

)  ١٠٨  ( 
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  وذلك عند درجة حرية ٠,٠١ عند مستوى معنوية  ٢,٨١  ، وتساوى ٠,٠٥

الجدوليـة عنـد مسـتوى      " ت"المحسوبة أكبر من    " ت" ، فوجد أن قيمة      ٢٣

رى بين متوسطى المجموعتين عند مستوى       اذاً هناك فرق جوه    ٠,٠١معنوية  

 ٠ بأنحراف معيارى قـدره  ١  وبما أن متوسط التطبيق القبلى    ٠,٠١معنوية  

 أذاً  ٠,٧٨ بأنحراف معيارى قـدره      ٢,٤٦ومتوسط التطبيق البعدى  يساوى      

متوسط درجات التطبيق البعدى أعلى من متوسط درجات التطبيـق القبلـى            

 .وبداللة أحصائية

 مدي تحسن الثانيةة اإلحصاء بأن البند األول في التقنية    وتبين من درج   -

شكل جسم الطالب أثناء األداء علي آلة البيـانو مـن حيـث الشـكل               

التشريحي للجسم، إستقامة الظهر، عملية اإلرتخاء والوضع الصـحيح         

 وتحسن الوضع التشريحي الصحيح في عملية       لليد علي لوحة المفاتيح   

وتبين مدي تنمية عملية التأزر بين اإلبهـام        األداء علي لوحة المفاتيح     

 .مع األصابع األخري

بـين  ) T TEST(كانت نتيجة البند الثاني أنه بحساب  قيمـة الــ   

 (T TEST) درجات المجموعة قبلى والمجموعة بعدى فوجد أن قيمـة ت 

 بقيمتى ٨,٣١  وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتى تساوى  ٨,٣١= المحسوبة 

  ، وتسـاوى   ٠,٠٥ عند مستوى معنويـة      ٢,٠٧التى تساوى   ت الجدولتين و  

 ، فوجـد أن     ٢٣  وذلك عند درجة حرية       ٠,٠١ عند مستوى معنوية       ٢,٨١

 اذاً هناك   ٠,٠١قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية عند مستوى معنوية           

  وبما أن ٠,٠١فرق جوهرى بين متوسطى المجموعتين عند مستوى معنوية  

 ومتوسط التطبيق البعدى     ٠ بأنحراف معيارى قدره     ١بلى  متوسط التطبيق الق  



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١٠٩  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 أذاً متوسط درجـات التطبيـق       ٠,٧٤ بأنحراف معيارى قدره     ٢,٢٥يساوى  

 -البعدى أعلى من متوسط درجات التطبيق القبلى وبداللة أحصائية

 مدي تحسن الثانيةوتبين من درجة اإلحصاء بأن البند الثاني في التقنية   -

 وتحسـن   ء حلية الجليساندو في زمنها الصـحيح      أداء الطالب في أدا   

الوضع التشريحي الصحيح في عملية األداء علي لوحة المفاتيح وتبين          

 .مدي تنمية عملية التأزر بين اإلبهام مع األصابع األخري

بـين  ) T TEST(كانت نتيجة البند الثالث أنه بحساب قيمـة الــ   

 (T TEST) يمـة ت درجات المجموعة قبلى والمجموعة بعدى فوجد أن ق

 بقيمتى ٥,٠٤  وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتى تساوى  ٥,٠٤= المحسوبة 

  ، وتسـاوى   ٠,٠٥ عند مستوى معنويـة      ٢,٠٧ت الجدولتين والتى تساوى     

 ، فوجـد أن     ٢٣  وذلك عند درجة حرية       ٠,٠١ عند مستوى معنوية       ٢,٨١

 اذاً هناك   ٠,٠١قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية عند مستوى معنوية           

  وبما أن ٠,٠١فرق جوهرى بين متوسطى المجموعتين عند مستوى معنوية  

 ومتوسط التطبيق البعدى     ٠ بأنحراف معيارى قدره     ١متوسط التطبيق القبلى    

 أذاً متوسط درجـات التطبيـق       ٠,٨٥ بأنحراف معيارى قدره     ١,٨٨يساوى  

 - أحصائيةالبعدى أعلى من متوسط درجات التطبيق القبلى وبداللة

 مـدي   الثانيـة وتبين من درجة اإلحصاء بأن البند الثالث في التقنيـة            -

إستيعاب الطالب بالمحافظه علي زمن أداء التقنية بما قبلها وبعدها في           

 وتحسن الوضع التشريحي الصحيح في عملية       إطارها الزمني الصحيح  

بهـام  األداء علي لوحة المفاتيح وتبين مدي تنمية عملية التأزر بين اإل          

 .مع األصابع األخري



 

 

 م  ى/ ا
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http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (8) N (28) October 2020 

بـين  ) T TEST(كانت نتيجة البند الرابع أنه بحساب  قيمـة الــ   

 (T TEST) درجات المجموعة قبلى والمجموعة بعدى فوجد أن قيمـة ت 

 بقيمتى ت ٦,٤  وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتى تساوى  ٦,٤= المحسوبة 

 ٢,٨١  ، وتساوى     ٠,٠٥ عند مستوى معنوية     ٢,٠٧الجدولتين والتى تساوى    

 ، فوجد أن قيمة ت      ٢٣  وذلك عند درجة حرية       ٠,٠١عند مستوى معنوية      

 اذاً هنـاك فـرق      ٠,٠١المحسوبة أكبر من ت الجدولية عند مستوى معنوية         

  وبمـا أن     ٠,٠١جوهرى بين متوسطى المجموعتين عند مستوى معنويـة         

تطبيق البعدى    ومتوسط ال  ٠ بأنحراف معيارى قدره     ١متوسط التطبيق القبلى    

 أذاً متوسط درجـات التطبيـق       ٠,٨٣ بأنحراف معيارى قدره     ٢,٠٨يساوى  

 .البعدى أعلى من متوسط درجات التطبيق القبلى وبداللة أحصائية

 مدي تحسن الثانيةوتبين من درجة اإلحصاء بأن البند الرابع في التقنية  -

طوعـه   فـي المق   التقنيـة عملية التآزر حركي لدي الطالب أثناء أداء        

 وتحسن الوضع التشريحي الصحيح في عملية األداء علـي          الموسيقية

لوحة المفاتيح وتبين مدي تنمية عملية التأزر بين اإلبهام مع األصابع           

 .األخري

بين ) T TEST( أنه بحساب قيمة الـ الثانيةوبالنسبة إلجمالى التقنية 

ـ     T) ة تمتوسط درجات التطبيق القبلى والتطبيق البعـدى فوجـد أن قيم

TEST)  وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتـى تسـاوى    ٧,٩٧= المحسوبة  

  ٠,٠٥ عند مستوى معنويـة  ٢,٠٧ بقيمتى ت الجدولتين والتى تساوى      ٧,٩٧

 ،  ٢٣  وذلك عند درجة حرية       ٠,٠١ عند مستوى معنوية       ٢,٨١، وتساوى   

 ٠,٠١فوجد أن قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية عند مستوى معنوية             

  ٠,٠١اذاً هناك فرق جوهرى بين متوسطى المجموعتين عند مستوى معنوية           



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١١١  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

 ومتوسط ٠ بأنحراف معيارى قدره ٤وبما أن متوسط التطبيق القبلى  يساوى 

 أذاً متوسـط    ٢,٨٧ بأنحراف معيارى قـدره      ٨,٦٧التطبيق البعدى  يساوى     

داللـة  درجات التطبيق البعدى أعلى من متوسط درجات التطبيق القبلـى وب          

 .أحصائية

ـ    الثانيةوقد تبين من درجة اإلجمالي لإلحصاء للتقنية         -  ني مـدي تحس

 فـي تقنيـة     األداء وإرتفاع قيمة المهارة لدي الطالب علي آلة البيانو،        

الجليساندو التي إهتمت بالوضع التشريحي ألصبع اإلبهـام والزوايـا          

دا في اليد   المختلفة له علي لوحة المفاتيح هابطا في اليد اليمني وصاع         

اليسري وأيضا تنمية عملية التآزر بين اليد التي تقوم بتقنية الجليساندو           

بإصبع اإلبهام واصابع اليد األخري، وذلك من خالل األداء الزمنـي           

وإكتساب . الصحيح وفي سياقها الزمني وعالقتها بما قبلها وبما بعدها        

ي تحقيـق   الطالب لتلك المهارات من تمرين علي حسين الذي يأكد عل         

الهدف سواء للوضع التشريحي لإلبهام واألصابع األخري أو عمليـة          

 .    التآزر من خالل  التقنيات المختلفة بالتمرين

 :خالصة النتائج

وقد تبين من الدرجات اإلحصائية لإلختبار القبلي بعدي مدي تحقيق          

 :األهداف وذلك فيما يلي

ام واألصابع األخـري    تنمية إصبع اإلبه  : الهدف األول  في سياق    أوال -

اإلحصائي في تنفسير   ) األول والثاني (وتآزرهما كما جاء في الجداول      

 :النتائج علي النحو التالي

 .تنمية مهارة إصبع اإلبهام بشكل أكثر مرونة في كال اليدين -١



 

 

 م  ى/ ا
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تناسق األصابع األخري مع إصبع اإلبهام بشكل أكثر مرونة في           -٢

 .عملية التبديل في كال اليدين

ملية التآزر بين إصبع اإلبهام واألصابع األخري سواء في تنمية ع -٣

 .اليد الواحدة أو اليدين معا

تحسين الوضع التشـريحي لإلصـبع      :  الثاني وفي سياق الهدف  ثانيا   -

كما جاء فـي الجـداول      اإلبهام واألصابع األخري علي لوحة المفاتيح       

 :لياإلحصائي في تنفسير النتائج علي النحو التا) األول والثاني(

تحسن الوضع التشريحي إلصبع اإلبهام وزوايا المختلفة سـواء          -١

كانت العقلة األولي أو العقلة الثانية أو مرونة العضالت المـؤثرة            

 .علي شكل وضعه علي لوحة المفاتيح

تحسين الوضع التشريحي إلصبع اإلبهام وزوايا مـع األصـابع           -٢

 .ديناألخري حسب األوضاع في التقنيات المختلفة في كال الي

تناسق الوضع التشريحي إلصبع اإلبهام واألصابع األخري أثناء         -٣

 .الحركة في األوضاع المختلفة ألداء التقنيات في كال اليدين

 : التوصيات:ثالثا

بإدخال منهج تشريحي مبسط يساعد فـي إدراك الـدارس األوضـاع             -

 .الصحيحة لألصابع اليد بوجه عام وإصبع اإلبهام بوجه خاص

ريبات محدده لتنمية التآزر بشتي أنواعه لدارسي آلة البيانو         اإلهتمام بتد  -

 .مع مراعاة الفروق الفردية

اإلهتمام بتقوية إصبع اإلبهام لألهميته الكبيره في أداء بعض التقنيـات           -

 .والتمارين والمؤلفات المختلفة



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١١٣  ( 
 

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

تحسين الوض�ع التش�ريحى لإلبه�ام م�ع األص�ابع وت�آزرهم ف�ى تقني�ات البي�انو م�ن خ�الل                 
 بعض تمارين علي حسين  

 

اإلهتمام بتمارين تدريبات علي حسين لما لها مـن أهميـة إلكتسـاب           -

 واألوضاع التشريحية لإلبهام واألصابع األخري في       التقنيات المختلفة 

 .كال اليدين

 :المراجع

 مجلة عل�وم وفن�ون الموس�يقي، المجل�د الخ�امس والثالث�ون،              :إلهام أحمد السيد هنيدي    .١
 .م٢٠١٦الجزء الرابع، كلية تربية موسيقية، جامعة حلوان، يونيه 

 آل�ة البي�انو م�ن خ�الل       برن�امج مقت�رح لتحس�ين األداء عل�ى         :أميرة بكر عب�ده العش�ري      .٢
تص��حيح األوض��اع الخاطئ��ة للجس��م نتيج��ة الت��دريب المس��تمر، رس��الة دكت��وراه، كلي��ة    

 .م ٢٠٠٩التربية النوعية، جامعة عين شمس،القاهرة، 
 الت�آزر العص�بي عض�لي وت�أثيره عل�ى تعل�م آل�ة البي�انو، مجل�ة          :جيرمين منير برس�وم   .٣

 .م٢٠٠٧ير علوم وفنون الموسيقى، المجلد الخامس عشر، ينا
مقي��اس تش��خيص ص��عوبات ال��تعلم لدارس��ي آل��ة البي��انو      : خال��د محم��د رش��دي محم��د   .٤

المبتدئين، مجلة علوم وفنون الموسيقي، المجلد الرابع والثالثون، الجزء الراب�ع، كلي�ة       
 م٢٠١٦تربية موسيقية، جامعة حلوان، يناير 

الث��اني، كلي��ة  تربي��ة الس��مع وقواع��د الموس��يقى الغربي��ة، الج��زء   :س��عاد عل��ي حس��نين  .٥
 .م١٩٧٧التربية الموسيقية بالزمالك، القاهرة، 

القومية في القرن العشرين عالم المعرفة، سلس�لة كت�ب ثقافي�ة ش�هرية              : سمحة الخولي  .٦
 .م١٩٩٢يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

 .م١٩٧٩ صعوبات التعلم، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، :سيد عثمان .٧
 تقنية اإلصبع الرابع وأثرها في تحس�ين األداء عل�ى آل�ة    :شرين سمير محمود الجندي    .٨

 .م٢٠٠٠البيانو، رسالة ماجستير، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، 
األسس الالزمة للتدريب علي آلة البيانو م�ن خ�الل الع�زف         : عفاف محمد عبد الحفيظ    .٩

 .م١٩٨٣ جامعة حلوان، الثنائي والجماعي، كلية تربية موسيقية،
 ال��تحكم العص��بي ف��ي الش��دة واالس��ترخاء لعض��الت ال��ذراع م��ن  :ع��الء محم��د كام��ل .١٠

خ��الل التمرين��ات المس��اعدة لس��هولة الع��زف عل��ى آل��ة البي��انو، مجل��ة عل��وم وفن��ون           
 .م٢٠٠٩الموسيقى، المجلد التاسع عشر، الجزء األول، 

وتزامنه�ا لع�ازف البي�انو     ابتكارات لتحسين آلية حركة األصابع  :علي حسين حمدي   .١١
، كلي��ة التربي��ة  ) العرب��ي الراب��ع –ال��دولي األول (المبت��دئ، الم��ؤتمر الس��نوي العرب��ي   

 .م٢٠٠٩النوعية، جامعة المنصورة، 
 تش��كيالت حركي��ة لألص��ابع والق��دم م��ن إيق��اع مؤلف��ات البي��انو  :عل��ي حس��ين حم��دي .١٢

جل���د الث���امن لتحس���ين الح���س حرك���ي ف���ي األداء، مجل���ة عل���وم وفن���ون الموس���يقي، الم
 .م٢٠١٤والعشرون، الجزء الثالث، كلية تربية موسيقية، جامعة حلوان، أبريل 



 

 

 م  ى/ ا
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 التص��فيف الش��امل وأداء تقنياته��ا عل��ى  : عل��ي حس��ين، مج��دي ف��وده، خال��د رش��دي   .١٣
 Mode de valeure etطريق�ة الق�يم وكثافته�ا    (البيانو عند أوليفية ميسيان فى مؤلفة

d,intensites(٢٠٢٠لموسيقي، المجلد الثانيواألربعون، يناير، مجلة علوم وفنون ا. 
عازف البيانو صغير اليدين وإقتراح بعض       المشاكل التي تواجه  : عماد فريد مرقس   .١٤

 .م١٩٩٥الحلول لها، رسالة ماجستير، كلية تربية موسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، 
بع��ة  ت��اريخ وت��ذوق الموس��يقى ف��ى العص��ر الروم��انتيكى، الط :عواط��ف عب��د الك��ريم .١٥

 .م١٩٧٩الثانية، القاهرة، 
من��اهج البح��ث وط��رق التحلي��ل اإلحص��ائي، مكتب��ة  : ف��ؤاد أب��و حط��ب، أم��ال ص��ادق  .١٦

 .م١٩٩٠أنجلو المصرية، القاهرة، 
علم النفس التربوي، الطبع�ة  : فؤاد عبد اللطيف أبو حطب، أمال أحمد مختار صادق     .١٧

 .م١٩٨٠الثانية، مكتبة األنجلو المصرية، 
مج لت�دريب بع�ض المه�ارات العقلي��ة وأث�ره عل�ي مس��توي      برن��ا: مرف�ت رج�ب حس�ن    .١٨

األداء العزفي علي آلة البيانو، رسالة ماجستير، كلية تربي�ة موس�يقية، جامع�ة حل�وان،       
 .م٢٠٠٦

 دور إص��بع اإلبه��ام ف��ي ع��زف البي��انو، رس��الة      :مه��ا محم��د ش��فيق محم��د مك��رم     .١٩
 .م ١٩٩٩ماجستير، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، 

مؤلفات آل�ة البي�انو، دراس�ة مس�حية م�ن عص�ر النهض�ة وحت�ى نهاي�ة                : برىهدى ص  .٢٠
 ).ت.ب(العصر الكالسيكى، الجزء األول،  نوتيكو للطباعة والنشر،القاهرة، 
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