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 مهخص انبحث

 ألنت انبيانى عنذ فريذريش كانكبيرنير 341إسهىب أداء انذراساث انكبيرة مصنف 

رضمىزٍب  ،الجيبوُ سبسيخ لزىميخ المذساد الؼضييخ لذاسس األزؼليميخ المؤلفبد مه ال رؼزجش الذساسبد المُسيميخ

 .ثبلكليبد َالمؼبٌذ المُسيميخ المزخظظخ المىبٌج الذساسيخ الزخظظيخ

ُ ػل  مش الؼظُس َس     اوؼكسذ ثذَسٌب ػل  Etudesمُسيميخ الذساسبد رشاصبً يىيبً ٌبئالً مه الصذ آلخ الجيبو

 . الجيبوُػل  آلخ دا  اآلأسبليت  إػذاد الؼبصييه َػل 

ظٍشد مجمُػً مه الذساسبد ٌذيٍب األسبس  رىميخ الزمىيبد الؼضييخ ثبسلُة يخبلف  ف  المشن الضبمه ػششي

 . الجيبوُ رزىبست مغ إمكبويبد آلخ لك الٍبسثسكُسد  آلخ ي  ػضفالمزجؼخ ىيكيخ األسبليت الزك

 Gradues ad)( ثؼىاُان Muzio Clementi) 2563-2343ميزاضَ لليمىزا  ل يجاب د مؤلفابد الذساسابد

Parnassum)  ب ػلا  لُةاخ مفابريل الجيابوُ ثمشَواخ ما، َاوطاللٍيهٍزم  ثزحميك الكفبئخ األدائيخ ألطبثغ اليذر

ػزجاش لليمىزا  أَم ماه لزاات لازل  أ، بد ػضيياخزمىياارطُيؼاً لثُضاُ  اللحاه َ طايبتزٍبارسامذ ََساشػخ، 

.مجمُػخ دساسبد مُسيميخ ثئسلُة ركىيك  يالئم آلخ الجيبوُ
 

ماه الاذػبئم األسبسايخ يا  لذساسبد الجيابوُ ( 2574-2365 (Carl Gzerny) لبسم رشيشو  مؤلفبدَرؼزجش 

ثجمٍُسياخ مظاش  زخظظاخمالمىابٌج الذساسايخ ثبلكليابد المُسايميخ الٍب زرضامىزا لا، لاخاآلرؼلايم الؼاضف ػلا  

.جيبوُدساسبد المغ تيشٌب مه مؤلفبد الؼشثيخ 
 

رؼجاش ػاه الذساسابد  بد( لحلمخ َطل ثايه مؤلفاJohan Cramer) 2552-2363 جب د دساسبد لشامشَ

ٌابداالرغياشد  ةياش  الضبمه ػشش، َالزبسغ ػششالفكش الزمى  َاألدائ  الزي سبد المشويه  الزأليفياخ رجابي  رجب

ٍاشح ػلا  آلاخ الجيابوُ راد لاذساد اسزؼشاضايخ ػبلياخ  ٍاُس ػابصييه م الذساسبد ثزطُس طىبػخ آلخ الجيابوُ َظ

خ لك  رسابيش األدا  االسزؼشاضا  الازي سابد مؤلفابد الماشن دائيأسبليت الحشلً األ األمش الزي أدي ال  رطُس

 ش ثمضبثخ مؤلفبد رؼليميخ رسبػذ ػل  مسبيشح االرجبٌبد الفكشيخ المسزحذصخ.يكبوذ دساسبد لشام الزبسغ ػشش.

ٍاازم  (Fredric Chopin 1849-1810)جاب د دساسابد يشياذسي  ااُثبن   ٍاُن يىا  مزاألك ي لزؼجاش ػاه مف

ثزحميك الزؼبدم الفىا  ثايه الظايبتخ اللحىياخ، َرطُياغ الزمىيابد الؼضيياخ يا  اسالُة اابػشي يزظاف ثظافخ 

 ؼشيخ آللخ الجيبوُ.المظبئذ الش
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رشزمل  آللخ الجيبوُ (Grand Studies)( يمذ جب د دساسبرً 2321:2337) (Franz List) أمب يشاوض ليسذ

ػل  رمىيبد ػضييخ اسزؼشاضيخ مزألمخ رزظف ثبلظؼُثخ َرظٍش ثشاػخ الؼبصييه َلذسارٍم األسزؼشاضيخ ػل  

آلً الجيبوُ
.
 

ي ماه الذساسابد ػشياذ ثبسام الذساسابد السايمفُويخ َدساسابد أوُاع أخش َي  ثذايخ المشن الؼششيه ظٍشد

ٍابس ثشاػاخ الؼابصف ػلا  آلاً الجيابوُ ثظاُسح  ٍازم ثئظ أخشي ػشيذ ثذساسبد الجيبوُ َاألَسلسزشا َجميؼٍب ر

 جزاثخ َايمخ. 

 Friedrichشويش يم ميشاايل لاابلكجٍيليااَألٌميااخ الذساساابد مااه الىبةيااخ الزؼليميااخ َالفىيااً ألااف يشيااذسي  

Wilhelm Michael Kalkbrenner)  (1785–1849311ألضاااش ماااه الااازي لزااات األلمااابو   ؤلااافالم 

ٍابص الكيشَثالساذ ُوبربد َظاجيبوُ َالؼذيذ مه األَثشاد َ اللللُوشيشرُ  الذساسابد المُسايميخ لماب اثزكاش ج

(Chiroplast) زخذمً اسا "دليل اليذ" لمسبػذي الؼبصييه المجزذئيه ي  اسازخذان الُضاغ الظاحيل لالياذي َلاذ

ٍابص لاً أٌمياً ثبلىساجً لميل سبن طبوض المؤلف َ الؼبصف الفشوس  الشٍيش ػىذمب لبن طفالً َطش  ثأواً ج

 لجذايخ الزؼلم.

ُ مىٍب الذساسبد الز  َضغ ييٍب خجشرً اآلدائيخ ي  ػضف الجيبوُ.   ألف لبلكجيشويش الؼذيذ مه ممطُػبد الجيبو

ٍاب ثبلزحليال الىظاشي َالؼضيا  ماه ا (Grandes Etudes)َرؼزجاش الذساسابد الجشاواذ  لزا  وحاه ثظاذد رىبَل

ٍابساد الؼضيياخ  المؤلفبد الٍبمً آللً الجيبوُ لماب رشازمل ػلياً ماه رمىيابد ػضيياخ ػذياذح رسابػذ ػلا  رىمياخ الم

 َركبملٍب لذي الؼبصيييه.

ليخ مه رمىيبد لزا يكشد الجبةضخ ي  رىبَلٍب ثبلزحليل الىظشي َالؼضي  إليضب  خظبئظٍب الفىيخ َمب رشزمل ػ

 رذسيجبد رسبػذ ػل  رزليل طؼُثبرٍب الفىيخ َالزؼليميخ.محبَالد لزمذيم اسابداد يىيخ، َ مغ

 جاء انبحث في أربع فصىل:

 انفصم األول : 

 رمذيم الجحش َالذساسبد السبثمخ ةيش رضمه ٌزا الفظل مجحضيه:

 انمبحث األول : حقذيم انبحث ويخضمن :

        أسئلخ الجحش.-   أٌميخ الجحش.-    أٌذاف الجحش.-    الجحش.مشكلخ -     ممذمً الجحش.-

 مظطلحبد الجحش.-    أدَاد الجحش.-      ػيىخ الجحش.-      مىٍج الجحش.-    ةذَد الجحش.-



 473 

 انمبحث انثاني :

 َيزضمه صالس محبَس: الذساسبد َالجحُس الؼشثيخ َاألجىجيخ السبثمخ المشرجطخ ثمُضُع الجحش.

 .Etudeدساسبد سبثمخ رىبَلذ مؤلفخ الذساسبد  َمُس األالمح -

 Friedrich يشيذسي  لبلكجيشويشدساسبد سبثمخ رىبَلذ السيشح الزاريخ للمؤلف  ضبو المحُس ال -

kalkbrenner .َُأػمبلخ آللخ الجيبو 

 Friedrich يشيشيذسي  لبلكجيشودساسبد سبثمخ رىبَلذ أػمبم مؤلفيه آخشيه رلش ييٍب اسم  لشالمحُس الضب -

kalkbrenner .ي  طيبتزٍب الجحضيخ 

 : انفصم انثاني

 وينقسم اني مبحثين عهي اننحى انخاني: نهبحث اإلطار اننظري

َأٌم أػمبلً المُسيميخ. لبلكجيشويشفشيذسي  ييلٍلم مبيكل السيشح الزاريخ لالمجحش األَم  *  

 .بَرطُسٌ الذساسبد المُسيميخ آللخ الجيبوُ المجحش الضبو * 

 : انفصم انثانث

فريذريش ن 341انذراست انىصفيت نهذراساث انكبيرة مصنف  ويشخمم عهينهبحث اإلطار انخطبيقي 

 ، وجاءث االجراءاث عهي اننحى انخاني:كانكبيرنير

 رحذيذ الطجؼخ المُسيميخ.*

غ طالة الز  رزىبست م فشيذسي  لبلكجيشويشل 254رحذيذ المسزُي الزؼليم  للذساسبد الكجيشح مظىف *

 .الكليبد المُسيميخ المزخظظخ

 .فشيذسي  لبلكجيشويشل 254مظىف الخمس َػششيه دساسخ الذساسخ الُطفيخ للذساسبد الكجيشح *

فشيذسي  ل 254مظىف الخمس َػششيه دساسخ الظؼُثبد الؼضييخ الز  اازملذ ػليٍب الذساسبد الكجيشح *

 .لبلكجيشويش

ُ ي  الظؼُثبد *اسزطالع أسا  الخجشا  َاألسبرزي أػضب   ٌيئخ الزذسيس المزخظظيه ي  رذسيس آلخ الجيبو

 .فشيذسي  لبلكجيشويشل 254الؼضييخ الز  اازملذ ػليٍب الذساسبد الكجيشح الخمس َػششيه دساسخ مظىف 

فشيذسي  ل 254مظىف الزمىيبد األدائيخ الز  ثىيذ ػليٍب الذساسبد الكجيشح الخمس َػششيه  *اسزخالص

 .لبلكجيشويش
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الخمس  الذساسبد الكجيشحمسزخلظخ الز  ثىيذ ػليٍب الؼضييخ للزمىيبد األدائيخ الَالزذسيجبد سابداد اال*

 .فشيذسي  لبلكجيشويشل 254مظىف  َػششيه دساسخ

 : انفصم انرابع

 نخائج انبحث وحفسيرها

 وقذ جاءث نخائج انبحث نالجابت عن انخساؤالث انبحثيت انخانيه:

 آللخ الجيبوُ؟ فشيذسي  لبلكجيشويشل 254بئض الفىيخ للذساسبد الكجشي مظىف مب الخظ -* السؤام األَم:

 254مب المسزُي الزؼليم  للذساسبد الكجشي)الخمس َػششَن دساسخ( مظىف  -* السؤام الضبو :

 لفشيذسي  لبلكجيشويش؟

 254ف )الخمس َػششَن( مظىالذساسبد الكجيشحمب الظؼُثبد الز  اازملذ ػليٍب  -* السؤام الضبلش:

يشيذسي  ػىذ  254مظىف  الذساسبد الكجيشحمب الزمىيبد األسبسيخ الز  ثىيذ ػليٍب  ؟ لفشيذسي  لبلكجيشويش

 ؟لبلكجيشويش

الز  ثىيذ ػليٍب  بد الزمىيبد األسبسيخزذسيجيخ الممزشةخ لززليل طؼُثَمب الخطُاد ال -* السؤام الشاثغ:

 ؟شويشيشيذسي  لبلكجيػىذ  254مظىف  الذساسبد الكجيشح

 وقذ جاءث نخائج انبحث عهي اننحى انخاني:

 نخائج انبحث:

جب د وزبئج الجحش مؼجشح ػه االجشا اد الجحضيخ الز  إرجؼذ لالجبثخ ػل  أسئلخ الجحش َلذ جب د الىزبئج  

 رُضل أن :

 فشيذسي ل 254الذساسخ المسحيخ )الىظشيخ َالؼضييخ( للذساسبد الكجيشح الخمس َػششيه دساسخ مظىف  -2

مه الىبةيخ الىظشيخ  ػبمالً مسبػًذ لزُضيل الخظبئض الفىيخ للذساسبد ٌَ  مشرجطخ ثبألدا  الجيذ لبلكجيشويش

 َاألدائيخ الزكىيكيخ َالزؼجيشيخ َرسبػذ ػل  أدا  الؼمل الفى  ثظُسح مزكبملخ.

يزىبست مغ  254الكجيشح مظىف  ي  المسزُي الزؼليم  للذساسبد  وزيجخ اسزطالع أسا  الخجشا جب د -3

 .% مه مجمُع أسائٍم211لبوذ الىست الزكشاسيخ آلسا  الخجشا  مشةلخ الذساسبد الؼليب ةيش 

خ لززليل الظؼُثبد األدائيخ للزميبد الممزشة خالزذسيجي ألذد وزيجخ اسزطالع أسا  الخجشا  ي  الخطُاد-4

أوٍب رسبػذ ػل  إرمبوٍب  شويشفشيذسي  لبلكجيل 254األسبسيخ الز  ثىيذ ػليٍب الذساسبد الكجيشح مظىف 

  % 211 َرزليل طؼُثبرٍب ةيش لبوذ الىست الزكشاسيخ ألسزطالع أسا  الخجشا  ييٍب مه ةيش الظذق َالضجبد

َلذ ثلغ مؼبمل اإلسرجبط )َاةذ طحيل( ٌَ  ليمخ مشرفؼخ رشيش ال  إسزمشاس الذسجخ ػجش المُالف الميبسيخ 

سابداد الؼضييخ الممزشةخ للزمىيبد يمكه اػزجبسٌب رذسيجبد رؼليميخ المزؼذدح. َرؤلذ ػل  أن الزذسيجبد َاإل
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ً َرىم  المذساد األدائيخ للؼبصييه ةز  يزمكىُا مه أدا  الزمىيبد  رحمك الٍذف الزؼليم  الز  طممذ مه أجل

 ثظُسح أيضل.

 اننخائج انخي حىصهج إنيها انباحثت جاءث حىصياث انبحث عهي اننحى انخاني: وعهي ضىء

 : ياث انبحثحىص

للزؼشف ػل   يشيذسي  لبلكجيشويشللمؤلف  254ثبلذساسبد الكجيشح مظىف الجبةضخ ثبالٌزمبن  رُط  -2

ُ َإدساجٍب ضمه المىبٌج الذساسيخ ثبلكليبد المُسيميخ المزخظظخ.   أسلُثٍب الزأليف  َاألدائ  ػل  آلخ الجيبو

لجليخ لزؼلم  يُميخرمٍيذيخ الزذسيت ػليٍب لزذسيجبد َضشَسح  ثبالٌزمبن ثبلخطُاد الزذسيجيخرُط  الجبةضخ  -3

 الز  رمكىٍم مه أدا  رل  الذسسبد ثيسش َسٍُلخ إللزسبة المٍبسي األدائيخ 254الذساسبد الكجيشح مظىف 

ثضشَسح الزذسيت المىزظم ػل  الذساسبد  فشيذسي  لبلكجيشويشٌَزا يزفك رمبمبً مغ االرجبٌبد الفكشيخ ل

 ز  ركزمل المٍبسح األدائيخ للؼبصييه.خمس َػششيه لكل ةال

 واخخخم انبحث ب :

 * المشاجغ الؼشثيخ َاألجىجيخ.

 * مالةك الذساسخ.

 * ملخض الجحش ثبللغخ الؼشثيخ َاألجىجيخ.

 * مسزخلض الجحش ثبللغخ الؼشثيخ َاألجىجيخ.

 

 

 

 

 

 

 

 


