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  أسلوب مقترح لتنمية الغناء الصولفائي عن طريق االستفادة
 من عزف مناهج آلة البيانو

 (*د. حممد عبد الغفار أمحد)

 مقدمة :
تعددد مددادة الصددولفيج وتدددريب السددمد مددن المددواد ال امددة والاددرورية   سدداب الدددار  
العديددد مددن الم دداراس ا ساسددية الازمددة لبنائدد  الموسدديقي ا  مددا أن ددا أياددا  مددن المددواد 

ا خددر. و ويعتبددر الغندداء أ ددد أهدد  المددرةرة بلدد ي  بيددر يددي بددااي المددواد الموسدديقية 
يروع ددا ا ساسددية والددر  يددرةر هددو اًخددر تدديةيرا  اويددا  يددي بددااي يددرو  هددر  المددادة 

 "الصولفيج وتدريب السمد"و
 

 مل لة الب ث :
ال ددا البا ددث أةندداء ايامدد  بالتدددري  لمددادة الصددولفيج وتدددريب السددمد بقسدد  التربيددة 

منر سنواس عديدة اعف لديد يي مسدتو. أداء  الموسيقية ب لية التربية النوعية ببن ا
الطدداب لللددق الغنددائي ل ددر  المددادة ا وبم اولددة البا ددث دراسددة ا سددباب المرديددة ل ددرا 
الاعف تبين ل  أن هناك أسبابا  عدية أدس إلى رلك ا  ان الرئيسي من ا هو عدد  تدواير 

صددة  آلددة البيددانوا ا م اندداس الاددرورية الازمددة لتدددريب الطدداب علددى هددر  الم ددارة وخا
 يث أن عدد آالس البيانو المتويرة بقس  التربية الموسيقية بال لية هو ستة علر آلدة ا 
يقابل ددا عدددد  بيددر مددن الطدداب يقتددرب مددن مدديتي طالددب وطالبددة للفددر  ا ربعددة ا هددرا 
با ااية إلى أن هناك العديد من المواد التي ت تاج إلى آلدة البيدانو  ةلدة ادرورية مةدي 

ا تدريب الصوس " هرا عداوة علدى ( .K . B)رتااي ا ا ناليد ا ال ارموني العملي " اال
ناهج الخاصة ب ا ا بما يزيد من صعوبة تدوير مالدور ا ساسي ل ر  اًلة وهو عزف ال

اًلة وأياا  الواس للتدريب على م ارة الغناء الصولفائي ا رلك  ل  ما دعا البا ث إلدى 
 أسدددلوب للتغلدددب علدددى هدددر  الملددد لة مدددن خددداي تطويدددد م اولدددة إياددداد طريقدددة أو

مناهج العزف ًلدة البيدانو ل دي تناسدب أداء الطداب أةنداء التددريب علدى هدر  الم دارة   
 خاصة  وأن لراء آالس بيانو اديدة للقس  ي اد أن ي ون درب من دروب المست يي و

 

 هدف الب ث :
ادة الصدولفيج وتددريب السدمد عدن ي دف هرا الب ث إلى تنمية الغناء الصولفائي يدي مد

 . طريق تطويد مناهج العزف ًلة البيانو واالستفادة من ا لتناسب أداء الطاب
 

 أهمية الب ث :
تتمةي أهمية هرا الب ث يي أن  ي اوي تويير ا م انية والواس الازمان لتدريب الطداب 

 على أداء م ارة الغناء الصولفائيو

 

                                                           
 كلية التربية النوعية ببنها  –بقسم التربية الموسيقية الصولفيج واإليقاع الحركي واالرتجال مدرس  (*
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 عينة الب ث :
 الةانية بقس  التربية الموسيقية ب لية التربية النوعية ببن ا  طاب الفراة

 

 أدواس الب ث :
بعددا التمددارين والنمددارج العزييددة التددي يتلقاهددا طالددب الفراددة الةانيددة يددي درو   -1

العزف على آلة البيانو من المن ج المخصص ل ر  الفراة مةي تمارين لوناو ا بدارتوك 
 عاس ا خر. الصغيرة والبسيطة وا ازيرنيانا وأياا  بعا المقطو

تمارين غنائية مبت رة مستنبطة من التمارين والنمارج العزيية المختارة مدن منداهج  -2
 آلة البيانو و

 

 وينقس  الب ث إلى لقين :
 

 اللق ا وي نار  ويلمي :
 الصولفيج -1
 تدريب السمد  -2
 الغناء -3
 نلية الغناء الصولفائي -4
 للفراة الةانية بقس  التربية الموسيقية ب لية التربية النوعية ببن امن ج آلة البيانو  -5
 الدراساس السابقة المرتبطة بمواو  الب ث -6
 

 : الشق الثاني تطبيقي ويشمل
تمارين غنائية مبت رة مستنبطة من التمارين والنمارج التدي يتلقاهدا الطالدب يدي منداهج 

سدتفادة من ددا يدي تدددريب الطالدب علددى أداء العدزف علدى آلددة البيدانو للفراددة الةانيدة و اال
 م ارة الغناء الصولفائي و

 

 الشق النظري : –أوالً 
 

  Solféggioالصولفيج    -1
" وتعني تـمارين صدـوتية  Solfège" إيطالية وهي بالفرنسية "  Solféggio لمة " 

 " أو بالمقددددداطد الصدددددولفائية   a - o - uتدددددـغنى بدددددـال روف الليندددددة "
"Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Siوالتددددي تسددددتعمي بدددددال  مددددن ال ددددا  و والتمريندددداس " 

 الددددددددددـصوتية الددددددددددـتي تغنددددددددددى بددددددددددـال روف اللينددددددددددة تسددددددددددمى علددددددددددى ا رادددددددددد  
 "Vocalizes  " وهدددددي  لمدددددة يرنسدددددية وبا يطاليدددددة "Vocalize   و والمصدددددطل"
"Solfège يعني تعلي  مـبادئ الـقراءة والـ تابة الدـموسيقية بمعندى دراسدة المسداياس "

وغيرها و وعادة ما يسدتخد  المقداطد الصدولفائية …وو  يقا  ا المفاتي  ا الموازين ا ا
وي ون الغرا من  هو القدرة على ترامة الرمدوز الموسديقية " التددوين " إلدى صدور 

 و(785-27)سمعية بل ي مبالر وبداة  بيرة 
 

 ولددى يددي وهددو أياددا  علدد  اددراءة النغمدداس الموسدديقية ا  مددا أندد  مددن أهدد  ا ساسددياس ا
دراسددة الموسدديقى عزيددا  أو غندداء  لتدددريب وتربيددة وسددما  النغمدداس بطريقددة صدد ي ة ا 
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وا لما  بالرموز والعاماس المستخدمة يي  تابة الموسيقى والقواعد التي ت  م دا مدن 
 وامددد  لمددة و(381-1) يددث اددبط النغمدداس والقددي  الزمنيددة مددن  يددث الطددوي والقصددر 

 "Solfeggio   " هي  لمة "Solfeggi  ما يوادد أيادا  المصدطل  التصدغير  ل دا  "
 وSolfeggitto  "( 23 :1759)وهو  لمة " 

 

وير. البا ث أن  أ د العلو  الموسيقية المعني بتعلدي  الدارسدين يندون وم داراس اللغدة 
الموسديقية مددن ادراءة وأداء وسددما  وتدددوين ا وهدو أساسددي لدارسدي الموسدديقى علددى 

 ا طا و
 

  Ear Trainingسمد      تدريب ال -2
 يددي ن ايددة القددرن التاسددد علددر  ددان أوي مددن  تددب عددن هددرا الفددر  مددن الموسدديقى ا
 وادددددددددددددرب انتبدددددددددددددا   بدددددددددددددار م تريدددددددددددددي الموسددددددددددددديق في بريطانيدددددددددددددا هدددددددددددددو

" والر  ادمس  تابات  يي مالة خاصدة بالامعيدة المت ددة   Dr. F.G. Shinn" لين
ويعتبر ما  تبد  "لدين"  "Incorporated Society of Musiciansللموسيقيين "

من العاماس ا ولى الم مة لما ي تاا  مدرسي التربية الموسيقية عن تدريب السدمد ا 
 و(313: 23)واد  تب ُمالدين لخدمة الطاب الدارسين للموسيقى 

 

واددددد تي ددددد اسددددتخدا  مصددددطل  تدددددريب السددددمد بالفعددددي عددددن طريددددق وراددددة ادددددم ا 
يددددة المت دددددة للمددددـوسيقيين والددددـر  "لددددين" يددددي المددددرتمر السددددنو  الخدددداص بالامع

  ا ةددد  1899"  بدددلنالترا يدددي ينددداير مدددن عدددا  Plymouthانعقدددـد يدددـي "بليمدددوث 
 أتبدددددددددددددددد هدددددددددددددددر  الورادددددددددددددددة بمرلدددددددددددددددف موسددددددددددددددديقي ت دددددددددددددددس عندددددددددددددددوان

"Elementary Ear Training والدددددددر  ا دددددددر أوي ادددددددـزء مدددددددـن " 
ال دددارموني  –يدددي نفددد  العدددا  ا  مدددا ا دددر الادددزء الةددداني  -  Melodicالل ندددي  –

 ا ومصدددطل  1910يدددي عدددا   –  .Harmony & Contr. P دددونترابنطي وال
(Aural Culture  ت دددريب السدددمد أو تةقيدددف ا رن أو الةقايدددة السدددمعية ادددد تددد )

" ولقدددددد  اندددددس Stewart Macphersonبواسدددددطة "سدددددتيوارس ما فرسدددددون 
مرتبطدددددة  – ادددددزء مدددددن المدددددن ج الدراسدددددي  –مناداتددددد  ب دددددرا الندددددو  مدددددن العمدددددي 

المدددـوسيقي ا وادددد أوادددـ  بالفعدددي أن هدددرين الندددوعين مدددرتبطين  بمناداتدددـ  للتدددرو 
 ببعاددددد ما إلدددددـى  دددددد  بيدددددرو وادددددد أصددددددر عددددددة مالدددددداس للعمدددددي اللدددددامي بدددددـداية

   وا عددددددددـوا  التددددددددي تليدددددددد  ا وهددددددددر  المالددددددددداس بعنددددددددوان1912مددددددددن عددددددددا  
"Aural Culture Based upon Musical Appreciation" (313:23) 

  
دة تـا ر أهمية واوانب مصطل  ت ريب السمد أو تةقيف ولـقد صـدرس تعريفاس متعـد

 ا رن أو تدريب السمد ـ  ما يسمي  البعا يي واتنا ال الي ـ  من ا ما يلي:
 

أندد  تنميددة عاليددة لو سددا  وا دراك الاددرور  يددي دراسددة الموسدديقى ا وييدد  تتدددرب 
لصدور المرئيدة ا ا رن على ربط وتسايي  ي ما تسمع  بداة عالية  العين التي تا ا ا

 و(123: 20)وهو يل ي دورا   بيرا  يي أساسياس التعلي  الموسيقي 
 

 ما أن  ير  من يرو  التعلي  الموسيقي يسعى تاا  ت سين وتنميدة العناصدر المختلفدة 
للموسيقى وأهم ا الزمن والعاماس ا يقاعية ا وعاااس النغماس سواء  اندس ل نيدة أ  

 و(850: 18)بالمقاماس والت وياس هارمونية و رلك ا  سا  
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وتر. سعاد  سنين أن  تربية وتنميدة االسدتيعاب الموسديقي ب دي أبعداد  و ويسدرس رلدك 
بيندد  ي ددت  بتعلددي  الطالددب أن يتعددرف علددى ا صددواس وا يقاعدداس و ال ارمونيدداس التددي 

 ني ويسمع  وأن يتم ن من تدوين ا ا والقدرة على أداء رلك هامة ادا  لدراسة ال دارمو
 ال ونتربويندددددددس ا وال يم دددددددن االسدددددددتغناء عنددددددد     موسددددددديقي ا  مدددددددا ر دددددددرُس أن

ا سددتارة " موني ددا  وسددتروب درسددير " نلددرس يددي  تاب ددا " تدددريب السددمد " أن هددرا 
 والمقدمة(:9)الفر  من العلو  الموسيقية هو يي ال قيقة لُب تخصص التربية الموسيقية 

 

 يقددددددددو  علددددددددى أسددددددددا  تددددددددـنمية  ددددددددـما تددددددددـعري  أمددددددددـيرة يددددددددـرج بددددددددـين  يددددددددـن 
 المددددددددـ ارة السددددددددـمعية عددددددددـند الددددددددـطالب  دراك العاادددددددداس الددددددددـموسيقية سددددددددواء

 انس مختصـة بـالنغماس أ  بدـا يقاعاس أ  بالدـ ارمونياس أ  بم ونداس الموسديقى بواد  
 و(37: 2)عا  

 

وتر. ياطمة الارل  أن تدريب السمد عبارة عن ت ني ياس السدمد القائمدة علدى تنميدة 
 سدددا  بدددالل ن وا يقدددا  وال دددارموني عدددن طريدددق ا داء والسدددمد ةددد  التددددوين و ا 

والمقصود بت ني ياس السدمد هندا هدو إعدداد الطالدب إعددادا  عاليدا  للتعدرف بدادة و فداءة 
علددى أ  بنددد مددن بنددود مددادة الصددولفيج وتربيددة السددمد وتدددوين ا ممددا يرهددي الطالددب 

 و(49: 14)للمعرية الموسيقية العالية 
 

عري  أميرة مصطفى بين  تنمية القدرة على أداء وت ليي وتدوين  ي مدا تسدمع  ا رن وت
 و(8: 3)من نغماس وإيقاعاس 

 

 مددا يددر. عبددد ال ددري  نصددر أن تدددريب السددمد ي ددت  بتنميددة ادددرة التمييددز لددد. الطالددب 
لفنون مادة الصولفيج ومبني على تددريباس تطبيقيدة مدـواوعة ب ددف أداء وت ليدي مدا 

 و(22: 11)سمع  بمنت ى الداة يصي ل
 

ويددر. البا ددث أن تدددريب السددمد هددو أ ددد العلددو  الموسدديقية القائمددة علددى التدددريب ا 
والمعنددي بارتقدداء وزيددادة مسددتو. ادددراس وم دداراس وإ سددا  ا رن ل ددي ت ددون اددادرة 
علددى التعددرف بداددة و فدداءة عاليددة وتمييددز وت ليددي وإدراك وربددط  ددي مددا تسددمع  مددن 

 ى المختلفة و عناصر الموسيق
 

  Singingالغناء      -3
الغندداء هددو أ ددد الوسددائي الموسدديقية التعبيريددة لونسددان ا وهددرا مددا ياعلنددا نر ددز علددى 

 ارورة دراسة  ي ما يتصي بالغناء وينمي  و 
سدواء  -والغناء السلي  موسيقيا يتمةدي يدي القددرة علدى أداء الددرااس الصدوتية بعين دا 

 ( و12: 8)على أسا  ا  سا  بالدرااس رات ا -بالتقليد أو االستدعاء 

 

وهدو اددرة الفدرد ( 88: 10)ويعرف الغناء أياا بين  إصدار صدوتا عدرب بطريقد  متعاابدة 
  (835: 25)على ترديد نغماس من دراــاس صوتية مخـتلفة بطريقة ايدة و

التطريدب والغنداء يقصدد بد  لغويدا  (7:  12و) ما يعرف أياا بين  الصوس البلر. المدنغ  
 غ( : 6)والترني  بال ا  الموزون وغير  ا وي ون مصا با بالموسيقى أو بدون ا و

 

وهو أياا  إصدار النغماس الموسيقية بواسطة الصوس البلر. وهي أاد  صورة للعمدي 
والغندداء لدد  ت نيددك م دددد يعتمددد علددى اسددتخدا  الددرئتين والتددي تعمددي علددى  الموسدديقيو

 (835: 25)لل نارة و ا مداد بال واء أو  وسائد
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ويددر. البا ددث أن الغندداء هددو ادددرة الفددرد علددى الددت    يددي رئتيدد  و أ بالدد  الصددوتية 
  خـراج الـتردداس الـصوتية " الدرااس الموسيقية " بل ي مابوط وايد و

 

"  ان مبنيا  أساسدا  علدى إدراك أن ادوة الصدوس الغندائي  Bel Cantoوالغناء الايد " 
 فدددردة ادددد تدددزداد أو تتندددااص و وتندددو  هدددر  القدددوة  دددان معدددـرويا  علدددي نغمـــــدددـة من

 (835: 25)" و Messadivoceبـ " 
 

أن القدددرة علددي غندداء ل ددن منفددرد بماددرد رريتدد  يبدددو  (*)ويقددوي ) ميلتددون يريدددمان (
 غلب النا  م ارة صعب الوصوي إلي ا ويعتبرون ا هبد  معطداة يقدط لدرو. المواهدب 

هددرا يددي رأيدد  خطددي ا يال قيقددة أن المقدددرة علددي غندداء ل ددن الموسدديقية والم تددريين وو
بمارد رريت  لي  من اختصاص رو. المواهب الموسيقية يقط يالغناء الصولفائي يي 
متناوي  ي إنسان يستمد إلي الموسيقى مندر طفولتد  و ويعتمدد الغنداء الصدولفائي علدي 

اال تيداج إلدي موهبدة  دراسة النوتة وأصول ا واواعدها لس ولة القدراءة الفوريدة دون
موسدديقية ي ددي إنسددان يمتلددك مصددادر داخليددة يم ددن اسددتغال ا يددي عمددي موسدديقي ايددد 
 وممتدددددددددددد عدددددددددددن طريدددددددددددق االات ددددددددددداد وا  سدددددددددددا  والتف يدددددددددددر السدددددددددددلي  و

هددرا وال ي بددر ) ميلتددون يريددددمان  ( االعتمدداد علددي آلدد  موسددديقية يددي تعلددي  الغنددداء 
ب علددي إ ساسدد  وخبرتدد  الموسدديقية الصددولفائي ا ومددن رأيدد  أندد  عندددما يعتمددد الطالدد

تصب  ا رن هي الطريق الو يد ال تساب الم دارة يدي القدراءة والغنداء الايدد و ويم دن 
اسددتخدا  اًلددة الموسدديقية لتواددي  بعددا النغمدداس أو  عطدداء دراددة ا سددا  للسددل  

 (835: 25)المراد الغناء يي  و
 

ناء الوهلي يتطلب م ارة عاليدة ويختلف البا ث مد يريدمان يي هرا الرأ   يث أن الغ
 ومن القراءة وال تابة الموسيقية يي الغناء السلي  وتم ن لديد

 
 

 نلية الغناء الصولفائي : -4
منر زمن بعيد ل  ي ن هناك ما يسمى بالغناء الصدولفائي  ند  لد  ي دن يعدرف بعدد  تابدة 

يدي ال ندائ  تعلد   " و انس ا غنيدة التقليديدة Notationالنوتة الموسيقية " التدوين 
أو تلقن با رن وتنتقي من ايي إلي ايي ا وعندما ا ر التددوين  دان معقددا  ي تفدي بدين 

 (532- 531: 24)ير ر المغنى بيداء اطعة م ددة ولي  أ ةر من رلك 
 

واددد بدددأس الدراسددة الفعليددة للغندداء الصددولفائي ال قيقددي وممارسددت  يددي أوائددي القددرن 
" الدر  لقدب  Guido d, Arizzo"اويددو ا ريدزو  إل داد  علدر علدى يدد الراهدب

بمختددر  الموسدديقى ونسددب إليدد  الفاددي يددي ال ةيددر مددن التقددد  الددر  تدد  خدداي القددرون 
الوسطى و وال تزاي  تابات  تمةدي لندا أيادي المصدادر لمعريدة ال الدة التدي  اندس علي دا 

لفاي يي تطدور الموسيقى والتدوين يي هر  ال قبة من الزمان ا و ان   " لاويدو " ا
التدوين وابت ار اسلوب مدون للناا  الصوتي يي العصدور الوسدطى وإدخداي ماموعدة 
 مصدددددطل اس ال تدددددزاي ايدددددد االسدددددتعماي يدددددـي العدددددال  و و دددددان اعتمددددداد " اويددددددو "

 علددددى المونو ددددورد لت ديددددد طبقددددة صددددوتا  مددددا ا ول ددددن خطددددر لدددد  ـ ل ددددي يسدددد ي 
ا إلدي بعاد ا الدبعا ـ أن ياعل د  على من يغنون مع  تر ر الطبقاس الصوتية ونسبت 

 -ال  -صدوي  -يا  -مى  -ر.  -يربطون بين أصواس السل  الستة وبين المقاطد " أوس 
Ut - Re - Me - Fa - Sol - La  يقد  ان بين يديد  نلديد يعريد   دي مغندى ا وتبددأ "

                                                           
 م .1922عام  ولد -كندى المولد  -مؤلف بولندي (  *



 (6) 

 عباراتدد  علددى درادداس السددل  المتتاليددة بالمقدداطد المددر ورة آنفددا و وه ددرا  ددان تاميددر
" اويدو " يتعلمدون ربدط المقداطد با صدواس بقصدد تدر ر ا بعداد علدى الن دو الدر  ال 
يزاي  ةيرا من ا طفاي يي العال  الناطق با ناليزية يتعلمون ب   تى يومنا هرا ا وهرا 

 و(7)هو ا سا  الر  اامس علي  طريقة " اويدو " الصولفائية 
  

الفنيددة الموسدديقية القدددرة علددى الغندداء  والغندداء الصددولفائي مددن أهدد  أوادد  الم دداراس
الصولفائي ا يياب أن ي تسدب الدارسدون هدر  الم دارة إلدي ااندب معدريت   للم داراس 
الموسدديقية ا خددر. والمددواد الناريددة والتقنيددة والتدددريب السددمعي والقددراءة الوهليددة و 

بدااي ويعتبر الغنداء الصدولفائي مدن أهد  الم داراس التدي تسداعد علدى اسدتيعاب وتنميدة 
الم اراس و ويساعد الغناء الصولفائي الدارسين علدى تعلد  أسدماء النغمداس بددون تعةدر 
 يدددث أن ل دددي صدددوس اسدددما  ا ويسددداعده  أيادددا علدددى ي ددد  العااددداس بدددين النغمددداس 
وا  سا  بالمقامية وتةبيت ا ا  ما ياعي الدارسين يي  الدة انتبدا  وأن تعمدي الدرا رة 

 داز الصدوتي لل  د  علدى مدد. صد ت  وسدامت  و وتسمد ا رن  ي صوس يخراد  الا
والغندداء الصددولفائي أياددا يسدداعد الدارسددين علددى إتقددان ا  سددا  بالعبدداراس والامددي 
 يث أن م دان التدنف  الصد ي  والطبيعدي للصدوس ي دون عندد انت داء املدة أو عبدارة 

ائي  ما يستطيد الدارسون إافاء بعا التعبيراس الصوتية الاميلة يدي الغنداء الصدولف
ييايف هرا إةراء  واماال  للغناء وباستطاعت   أيادا أن يسدتفيدوا مدن هدرا يدي العدزف 
بل سددا  وتعبيددر و وياددب أن ي ددون التدددريب علددى الغندداء الصددولفائي م ةفددا ومسددتمرا 
ول ددن ياددب التددددرج مددن السدد ولة إلدددي الصددعوبة ومددن القصدددر إلددي الطددوي بالنسدددبة 

 (31: 20)للتمارينو
 

عدن الغنداء الصدولفائي أند  بمادرد (  *)"  Harvey Grace  ويقدوي " هداريي ادري
ا طددا  يعطددى خلفيددة موسدديقية أوسددد مددن العددزف الددر  يلددتمي علددى تدددريب وتاميددد 
النغماس يي امي ل نية ا والغناء عموما هو أ ةدر الوسدائي الطبيعيدة والصد ية للتعبيدر 

ف الموسيقى و والصدوس عن النف  موسيقيا ا ويعتبر من أ ةر ا ساليب المناسبة لتيلي
يدي  دد راتد  يعتبدر اًلدة الموسدديقية الخاصدة ل دي إنسدان ويم دن للدارسدين أن ي ققددوا 
نتائج ايدة ادا خاي واس اصير إرا  ان لددي   الددايد للدتعل  واالسدتعداد الايدد ا و درا 

 (138-136: 19)واود المعل  رو الخبرة الايدة و
 

يددة بقسدد  التربيددة الموسدديقية ب ليددة مددن ج آلددة البيددانو للفراددة الةان -5
 التربية النوعية ببن ا

يتمةي من ج البيدانو للفرادة الةانيدة يدي دراسدة سدال  )ر. اال ا مديا سدي ا مدي ا ال  ( 
ال بيرة والسال  ) سي ا يا  ا دو  ا صوي ا دو ا يا ( الصدغيرة ال ارمونيدة والميلوديدة 

أو تدداف ( ا ةدد  دراسددة أربدديج  2) بُعددد  المناسددبة يددي اتاددا  متددواز  ةدد  ب ر ددة ع سددية
 تةلفدداس هددر  السددال  ) ال بيددرة والصددغيرة ( يددي  ر ددة متوازيددة ا با ادداية إلددى دراسددة

 ( إلدددى آخدددر ال تددداب ا8( مدددن صدددف ة )1" الادددزء ا وي راددد  )  Longo تددداب " 
 " مي رو وزمدددددو  Partok( ا و تددددداب " 599" مصدددددنف ) Gzernyو تددددداب"  

 ( إلددددددددى آخددددددددر ال تدددددددداب و  ددددددددرلك  تدددددددداب16ين )( مددددددددن تمددددددددر1مالددددددددد رادددددددد  )
 "Bach – Anna Magdalena  ا وأيادا  دراسدة ال ر دة ا ولدى    سدوناتين و "

 أما المقطوعاس ييدر  الطالب مقطوعتين وا دة من ما لمرلف مصر  و
 

                                                           
 إنجلترا. -م بكنت 1944م ـ وتوفي عام 1874مؤلف موسيقي إنجليزي وعازف أورج ـ ولد عام ( *

# 
   

# 



 (7) 

   الدراساس السابقة  -6
 أوال  : الدراساس العربية 

 

 (16) دراسة هويدا خليي أ مد بعنوان -
 مقترح يي تنمية التر ر السمعي لت سين ا ماء الل ني عن طريق " لوبأس" 

 " االستفادة من العزف على آلة البيانو "
 

الدراسة إلى تنمية التر ر السمعي يي درو  مادة تدريب السدمد عدن طريدق تلك  سهدي
 الربط بين ا وبين مادة العزف على البيانو

 

صي إلدى أسدلوب اديدد لتنميدة التدر ر الموسديقي ولقد توصلس البا ةة إلى أن  يم ن التو
خاصة  التر ر السمعي ا عن طريق الدربط بدين مدادتين دراسديتين ن  مدا أند  يم دن عدن 

 طريق هرا ا سلوب أن ي تسب الطالب السمد المطلق و
 

 (4) دراسة أميرة مصطفي بعنوان -
     "استخدا  لرائط التسايي  وسيلة مساعدة يي مادة تدريب السمد "   

الدراسددة إلددي م اولددة مسدداعدة الطدداب يددي التغلددب علددى الصددعوباس التددي  تلددك سهدددي
 يواا ون ا يي مادة تدريب السمد من خاي لرائط التسايي و

 

ومددن خدداي برنددامج  مقتددرح ومسدداي علددى لددرائط التسددايي تابعددس البا ةددة ال دداالس 
خدداي لددرائط  الخمدد  ومددد. اسددتاابت   ولقددد ا ددرس اسددتاابة ال دداالس للتدددريب مددن

التسايي ا وبالرغ  من التقدد  المل دوا يدلن ال داالس  اندس ت تداج إلدي التددريب يتدراس 
أ بددر علددى بنددود المددادة باسددتخدا  لددرائط التسددايي التددي وادد  أةرهددا ا ياددابي علددى 

 ال االس و
 

 (5)عبد ال ميد إبراهي  بعنوان  أميم دراسة  -
 "" النلاز الصوتي أسباب  وإم انية عاا    

 

الدراسدة إلدي ال لدف عدن أسدباب النلداز الصدوتي وإم انيدة عاا دا وتقددي   تلك سهدي
برنامج تدريبي للتغلب على أسباب هرا النلاز وعاج ا نوا  المختلفة مدن هدرا النلداز 
الصددوتي ورلددك للن ددوا بمسددتو. الطالددب يددي مددادة الصددولفيج وتدددريب السددمد بلدد ي 

 عا و 
 

أسباب النلاز الصدوتي بصدفة عامدة و صدرها يدي ةاةدة   ما تم نس البا ةة من معرية
 أسباب إما يسيولواية أو نفسية أو ينية و

 

ولقد تم نس البا ةدة مدن عداج ا ندوا  المختلفدة مدن النلداز الصدوتي بلدرط المداومدة 
على التدريب واالنتاا  و را رغبة ال الة للتغلدب علدى الملد لة و مدا ر درس البا ةدة أن 

  ائيا يي اميد ا  واي ول  يزوي أةر  بزواي المرةر بصفة ن ائية  والعاج ل  ي ن ن
 

 (8)دراسة دليلة رييق بعنوان  -
 " صعوباس الغناء الصولفائي وإم انية عاا ا "  

الدراسدددة إلدددي ت ديدددد أهددد  الملددد اس التدددي توااددد  الدارسدددين يدددي الغنددداء  تلدددك سهددددي
بة لتلددك الملدد اس مددن أاددي الصددولفائي  مددا ت دددف أياددا إلددي واددد ال لددوي المناسدد

 الوصوي بيداء الطاب إلي ا داء السلي  و



 (8) 

 

ولقد تم نس البا ةة من التعرف على الصعوباس التي تعترا بعدا الطداب يدي الغنداء 
 الصولفائي و صرها يي عدة أسباب هي :

 عد  ا  سا  باتاا  الل ن و و1
 اعف المساياس والتةلفاس من  يث السمد والغناء و و2
 الةانية الصغيرة بصفة خاصة و اعف مساية و3
 اعف ا  سا  بالمقامية و و4
 عد  التر يز و و5
 عد  ا  سا  بالميزان " أ  التر يز على الل ن علـى  ساب ا يقا  " و و6
 اعف الرا رة الل نية ال ارمونية وا يقاعية و و7
 اعف السمد الداخلي و و8
 نسبة الر اء ا اي من المتوسط و و9

 

هددر  الملد اس عددن طريدق برنددامج تددريبي لددامي ل ددي ولقدد تم نددس البا ةدة مددن عداج 
نقاط الاعف التي ألير إلي ا آنفا مد مراعاة اختاف نقاط ادعف  دي  الدة عدن ال الدة 
ا خر. وول  ي ن العاج ن ائيا يي اميدد ال داالس ا وتوصدلس البا ةدة إلدي أن التددريب 

 لنتائج ويي أغلب ال االس ياب أال ينت ي بلن اء التاربة لت قيق أياي ا
 

 (11)دراسة عبد ال ري  نصر بعنوان  -
 " لية تدريب السمد أداء  وإماء  لطالب" ت سين ا داء المتعدد التصويس يي مادة 

 التربية الموسيقية ""
 

الدراسددة إلددي تنميددة ا دراك السددمعي لتعدددد التصددويس ا يقدداعي والل نددي  تلددك سهدددي
يا وت ريريدددا لطددداب  ليدددة التربيدددة لت سدددين مسدددتو. ا داء المتعددددد التصدددويس لدددف 

الموسدديقية و  مددا ت دددف أياددا إلددي ال لددف عددن مددا يددي موسدديقانا القوميددة مددن أنمدداط 
 موسيقية مختلفة تصل  للتدريب السمعي بفروع  و

 

ولقددد أ دددس النتددائج المستخلصددة مددن هددر  الدراسددة أن تف دد  الطالددب مددن خدداي التدددريب 
فددة اددد أد. يعددا إلددى ت سددين ا داء المتعدددد لمفددرداس وأسدداليب تعدددد التصددويس المختل

التصويس يي مادة الصدولفيج وتددريب السدمد ل نيدا وإيقاعيدا ا لدف يا وت ريريدا و  مدا 
أ دددس النتددائج أياددا االعتمدداد علددى نمددارج مددن الموسدديقى القوميددة المصددرية واللددعبية 

را إلددي واللددائعة وا  اديميددة وبعددا النمددارج مددن الموسدديقى العالميددة ا واددد أد. هدد
 ت سين ا داء المتعدد التصويس يي مادة تدريب السمد و

 

 (13)دراسة ياتن ب يج بعنوان  -

 "مقارنة بين بعا بنود مادة الصولفيج وتدريب السمد والتعرف على معوااس"
 " الت صيي لد. طلبة السنة الةالةة ب لية التربية النوعية بيلمون "

 

بنددود مددادة الصددولفيج وتدددريب السددمد التددي  الدراسددة إلددى التعددرف علددى أ  تلددك سهدددي
تفو  يي ا طالب السدنة الةالةدة ب ليدة التربيدة النوعيدة بيلدمون لتددعيم ا ا وأ  البندود 
التي يتعةر يي ا للتعرف على أسباب رلك وعاا ا لت قيق أ سن مستو. يدي الت صديي 

 عند الطالب و
 

يدي بندد ا يقدا  والقدراءة  ولقدد ال ادس البا ةدة ارتفدا  مسدتو. الت صديي لدد. الطداب
الصددولفائية أ ةددر مددن البنددود ا خددر. و وهددي تراددد السددبب يددي رلددك إلددى أن الصددولفيج 



 (9) 

ا يقاعي والصولفيج القرائي ال ي تاج التدريب علدي   إلدى آلدة البيدانو ومدن المم دن أن 
يتدرب الطالب على الصولفيج ا يقاعي والصولفيج القرائي يي أ  م ان ويدي أ  وادس 

يتقيد الطالدب باًلدة أو ال ادرة وإنمدا ي تفدي بال تداب الدر  ي تدو  علدى التمرينداس  وال
ا يقاعية والقراءة الصولفائية يقط على الع   من الصولفيج الغندائي ي دو ي تداج إلدي 
آلة البيانو ا ومتابعة ا ل ان التي يغني ا الطالب ويتددرب علي دا ورلدك لمتابعدة التددريب 

 والغناء الص ي  و
 

 (15)دراسة م مد ألرف عةمان بعنوان  -
 " الغناء الفرد   خصائص  والعوامي التي تعو  ا تساب العملية الت ني ية يي  "

 

الدراسة إلى التعرف على أس  ا داء الفندي للغنداء الفدرد   مدا أن دا ت ددف  تلك سهدي
ندداء أياددا إلددى التعددرف علددى بعددا معوادداس ا تسدداب العمليددة الت ني يددة لددد. دارسددي الغ

الفددرد  بلدد ي إياددابي وتخطددي الصددعوباس والمعوادداس  ندد  مددن الاددرور  االرتقدداء 
 بمستو. ا داء الغنائي الفرد  لد. الطاب و

 

ولقد  لفس نتائج هر  الدراسة أن المعوااس التي ت وي دون ا تسداب العمليدة الت ني يدة 
 عند دراسة الغناء الفرد  هي :

 معوااس اسمية و و1
 معوااس رهنية و و2
 وااس نفسية ومع و3
 معوااس تربوية وتعليمية وااتماعية و و4
 معوااس ينية و و5

 

  الدراساس ا انبية ةانيا  :
 

 (22) ـ دراسة  ولي  ريتلارد الرسون بعنوان
 

 " العااة بين ا تلاف ا خطاء الل نية اوا ماء الل نية اوالغناء الصولفائي "
 

ا ماء الل نية ا والغنداء الصدولفائي الدراسة إلي ا تلاف ا خطاء الل نية و تلك سهدي
  ما ت دف أياا إلي إةباس واود عااة بين تلك الم اراس السمعية الةاةةو

 

ولقد واعس هر  الدراسة على أسا  أن من أهد  مقومداس الناداح يدي تعلد  الموسديقى 
 هو القدرة على تمييز ا خطاء يي أداء الدارسين و

 

ك عااددة واادد ة بددين  ددي مددن هددر  الم دداراس وأن الدراسددة أن هنددا تلددكولقددد واددد يددي 
العااة بين ا تلاف ا خطاء الل نية وا ماء أادو. مدن العاادة بدين ا تلداف ا خطداء 
الل نية والغنداء الصدولفائي ا وادد وادد أيادا أن اخدتاف نوعيداس السدال  المسدتخدمة 

 للتقيي  وا ل ان ترةر على هر  الم اراس و
 

 وا اس النار القائلة بين  :وهر  النتائج تريد 
  ياددب أن تقددد  خبددراس يددي تطددوير ادددراس ا تلدداف ا خطدداء الل نيددة إلددي اانددب

 الخبراس التقليدية يي ا ماء الل نية والغناء الصولفائي و
  ياددب الناددر إلددي ا مدداء علددى أن ددا وسدديلة هامددة لمسدداعدة تطددوير القدددراس

 وصفاء  و السمعية إلي ادراس سمعية وبصرية أ ةر انتقاء  
 ياب تقدير الغناء الصولفائي على أن   فاءة ن ائية خاصة و 



 (10) 

 اللق التطبيقي: –ةانيا  
 ث بواد تصور لألسلوب المقترح ورلك من خاي ابت ار تمارين غنائيدة ت دون ااا  الب

مستنبطة من التمارين والنمارج العزيية لمن ج البيانو الموادو  لطداب الفرادة الةانيدة 
ة الموسيقية ب ليدة التربيدة النوعيدة ببن دا يقدو  الطالدب بيدائ دا أةنداء عدزف بقس  التربي

من ج البيانو ممدا ادد يسداعد علدى تنميدة الغنداء الصدولفائي والوصدوي بد  إلدى مسدتو. 
 أياي من ا داء الص ي  و

 

 خطواس ا سلوب المقترح :
راة الةانية والدر  يقو  البا ث باختيار أ د المناهج العزيية الخاصة بةلة البيانو للف -

ي ون إلى  د  بير ملترك بين عدد من الطلبة ا ةد  وادد تمدارين مبت درة ت دون اائمدة 
 على استنباط ا ي ار الل نية وأياا  التنويد علي او

يقو  البا ث باختيار عينة الب ث من طاب الفراة الةانية بقسد  التربيدة الموسديقية  -
ن صعوباس  بيرة يي أداء التمدارين الغنائيدة أةنداء ب لية التربية النوعية الرين يعانون م

يددي االمت اندداس الدوريددة التددي الم ااددراس ومددن خدداي دراددات   المنخفاددة المسددتو. 
 يعدها البا ث أةناء التدري 

يقددو  الطدداب يددي هددر  الخطددوة بالتدددريب اليددومي علددى عددزف هددرا المددن ج وبددنف   -
 ية ة  االنتقاي إلى المقطوعاسمرا ل  المتبعة مةي البداية بالتمارين الت ني 

بعد إاادة  ي مر لة أو تمرين أو مقطوعة إاادة تامة يقو  الطاب بالتددريب علدى  -
ورلك بعدد لدرح البا دث  -بيسماء النغماس  ما هي مواوعة  -غناء التمارين المبت رة 

 لف رة  ي تمرين و
  يقو  الطاب بعد رلك بغناء التمارين المبت رة أةناء عزف المن ج -

 

 ج آلدةلتمدارين والنمدارج العزييدة المختدارة مدن مدن لعدرا وييما يلي 
 البيانو ا والتمارين المبت رة والمستنبطة من  ي تمرين و

 
 
 
 
 
 


