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االستفادة من بعض المؤلفات العالمية متعددة الهوية الثقافية في اعداد برنامج مقترح 
 لتعميم آلة البيانو

 ()باسم زاهر بطرسد/ أ.م.    

 مقدمة البحث:
والدراسػات  ،برصػيد ببيػر مػف البػرامت التعةيميػةتعد آلة البيانو مف اآلالت الموسػييية التػح يظيػت 

التػػػح تػػػـ توظي يػػػا مػػػح منػػػاىت متعػػػددة بثيػػػرة  امػػػت يةػػػا البيػػػث العةمػػػح مػػػح اال تيػػػار وا يػػػداد اليامػػػة 
ة البيػانو بعاػيا والتجريب. مالبةيات والمعاىػد الموسػييية مػح جميػح ءنيػاا العػالـ واػعت منػاىت لتعةػيـ آلػ

 ػػػاعـ يةػػػا التنػػػوع مػػػح مول ػػػات البيػػػانو يبػػػر العصػػػور التاري يػػػة الم تة ػػػة. مػػػح  اػػػامة الدراسػػػات التبنيبيػػػة 
 لتيويـ األداا ومعالجة الصعوبات العزمية الم تة ة.والتماريف ال اصة 

 ،المنػاىتشػمولية  الياعمػة يةػا آلػة البيػانو ىح البرامت الدراسية لتعةيـ؛مف البرامت الجادة واليادمةو 
يبػر العصػور الم تة ػة، معػازؼ البيػانو المػاىر يسػتطيح ءف متعػددة بايتواعيا يةا مول ات موسػييية  وذلؾ

 ،ومول ات البػاروؾ ،مول ات يصر النياة:التاري ية مثؿالعصور  مبديحليودي مول ات موسييية لةبيانو 
داا مول اتػػو ميػػارات  اصػػة لتيػػديـ أليتطةػػب  والمول ػػات اليديثػػة. وبػػؿ يصػػر ،والرومانتيبيػػة ،والبالسػػيبية

 .  (1)روح العصر مف  الؿ التعبيرات الموسييية المناسبة
بػرامت جديػدة متنويػة وشػيية تشػجح الػدارس يةػا ومح ىذه الدراسة يواح البايػث  مبانيػة تبػويف 

دراسة آلة البيانو مف  الؿ تبويف برامت  اعمة يةا تيديـ ميطويات وءيماؿ وتماريف ودراسات  اعمة يةا 
اليويػػػات والثيامػػػات الموسػػػييية الم تة ػػػة. ميػػػتـ ايػػػداد برنػػػامت تعةيمػػػح لػػػ داا يتبػػػوف مػػػف ميطويػػػات ىنديػػػة 

الثيػامح  التنػوعنية ويابانية وسورية ولبنانية متجذب الدارس مػف  ػالؿ ىػذا ومصرية ومرنسية وءمريبية وصي
 الممتح. 

مالعازؼ والدارس ىنا يمر بتجربة ممتعة وىػح األداا متعػدد الثيامػات واليوميػات. والجديػد ىنػا ىػو 
ييػػػر يػػػف تغييػػر المدرسػػػة التيةيديػػػة مػػػح تعةػػػيـ آلػػػة البيػػػانو مػػػف الميطويػػػات والتمػػػاريف التيةيديػػػة ءو يتػػػا التغ

                                                           

( ءستاذ مسايد البيانو )–  جامعة ءسواف. –بةية التربية النويية  –شعبة التربية الموسييية 
(1)O'Hara, Lucy  &Mark (2005) : Teaching History 3-11. Continuum. London &New York. P. 33. 
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وييتػػرح البايػػث مػػح ىػػذه الدراسػػة تيػػديـ مػػنيت يعتمػػد . (1)المػػدارس اليديثػػة المويػػدة الثيامػػة واليوميػػة واليويػػة
يةػػا تعدديػػة اليويػػة الثياميػػة وجمػػح يناصػػر ىػػذا المػػنيت وتوصػػي و وت سػػير اجػػزااه وواػػعيا مػػح مرايػػؿ 

 منيجية تيدـ لدارس آلة البيانو.
 مشكمة البحث:

البةيػات والمعاىػد اليظ البايث  ػالؿ تدريسػو آللػة البيػانو ومعرمتػو لةعديػد مػف ءسػاتذة البيػانو مػح 
 اطاليو يةا مناىت آلة البيانو وتوصي يا مح العديد مف البةيات والمعاىد الموسيييةبو ،الم تة ة الموسييية

لتعةػيـ آلػة البيػانو مػف ترونيػة اطاليػو ءياػًا يةػا العديػد مػف البػرامت ا ليببو  ،دا ؿ مصػر و ارجيػا ءيااً 
: وجد البايث  الؿ التطبييات الم تة ة مح شببات التواصؿ االجتمايح يبر االنترنت وتطبييات الموبايؿ

ءو  ()مػػػا سػػػبؽ ذبػػػره ىػػػح بػػػرامت طوليػػػة بعػػػض المعاىػػػد والبةيػػػات الموسػػػيييةالبيػػػانو مػػػح  منػػػاىتبعػػػض اف 
بػػرامت  اصػػة بثيامػػة  بعاػػيا ميطويػػات ودراسػػات يبػػر ييػب تاري يػػة معينػػة( ءو  اعمػػة يةػػا تاري يػة )ءي

وايدة )مثاؿ: منيت ييتػوي يةػا موسػييا الجػاز ميػط لدارسػح البيػانو األمػريبييف مثاًل(.ووجػد البايػث بعػد 
مناىت  اعمػة يةػا المػزج بونيا ىذه البرامت ت تير  لا يدد مف ميص توصي ات ىذه البرامت والمناىت ءف 

واف بػػاف بعػػض األسػػاتذة يجتيػػدوف مػػح اثػػراا منػػاىت بعػػض طالبيػػـ ثيػػامح لةيويػػات الموسػػييية الم تة ػػة.ال
 ببعض الميطويات الموسييية الياعمة يةا اليويات الثيامية الم تة ة.

 ييدؼ ىذا البيث  لا:أهداف البحث:
 نمطح وتيةيدي.برامت لتعةيـ آلة البيانو تتميز بالتعدد واال تالؼ يما ىو  ا تراح وايداد -1
 .ا تراح وايداد برامت لتعةيـ آلة البيانو تتميز بالتنوع الثيامح لةيويات الم تة ة -2
 .ت موسييية مف ثيامات الشعوب الم تة ة ت يد دارس آلة البيانو لياا الاوا يةا ميطويات ودراسا -3
 الميطويات الموسييية متنوية اليوية مح برنامت وايد ليثري ثيامة وتذوؽ الدارس. دمت -4
آللػة البيػانو مػح البةيػات والمعاىػد الموسػييية الم تة ػة بمول ػات متنويػة الثيامػة اثراا المبتبة الموسػييية  -5

 .واليوية آللة البيانو
 

                                                           
(1)Semán, P. & Vila , P.(2012) : Youth Identities and Argentine Popular Music: Beyond Tango. Springer. 

New York. P. 8. 

( )يديث –رومانتيبح  –بالسيبح  –تعنح انيا مرتبة بشبؿ زمنح ييث ت اح لتصنيؼ العصور باروؾ  :طولية. 
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 تبمف ءىمية ىذا البيث مح:أهمية البحث:
االسػػت ادة مػػف اليويػػات الثياميػػة الم تة ػػة التػػح يمبػػف مزجيػػا مػػح برنػػامت تعةيمػػح آللػػة البيػػانو مػػف 
 الؿ توصيؼ منيت آللة البيانو يشمؿ يةا مول ات وتمػاريف ودراسػات آللػة البيػانو تنتمػح ليويػات ثياميػة 

سػت ادة منيػا لتنميػة األداا لػ داا متعػدد اليويػات الثياميػة وايػدادىا لةػدارس لالودمجيا مح برنػامت م تة ة. 
 لةدارس.

 وىح: األسعةة بعض يةا ا جابة الدراسة ستياوؿأسئمة البحث:
 ؟ايداد برامت لتعةيـ آلة البيانو تتميز بالتعدد واال تالؼ يما ىو نمطح وتيةيديما ءىمية  -1
 ؟الم تة ةتتميز بالتنوع الثيامح لةيويات التح آلة البيانو  ال اصة بتعةيـبرامت بي تعدال -2
 ؟ مول ات آلة البيانوالتح تنتميةيويات ثياميةمتعددة لياا الاوا يةا ما ءىمية  -3
 ؟بيؼ تزيد دامعية دارس آلة البيانو يندما يتـ اثراا ثيامتو وتذو و لةموسييا متعددة اليوية -4
 ثيامية؟ما اىمية اثراا المبتبات الموسييية لةمعاىد الموسييية بمول ات موسييية متعددة اليوية ال -5

 حدود البحث: 
   مول ات ودراسات آلة البيانو  الؿ اليرف التاسح يشر واليرف العشريف :ةحدود زمني. 
  تعدد اليويات الثيامية يبر العالـ بةومكاني ة:حدود. 

 

 إجراءات البحث: 
  :منهج البحث 

والعال ات المنيت الوص ح )تيةيؿ ميتوى( ويعرؼ بوصؼ بؿ ما ىو باعف وت سيره وتيديد الظروؼ 
مول ات آلة لبعض مح ىذه الدراسة تيةيؿ الميتوى والماموف البايث ست دـ ءح و د التح توجد بيف الو اع  

ىػػذا المػػنيت  اسػػت داـويعػػد  ؼ المرجػػوة مػػف ىػػذه الدراسػة.ىػػدااألتيديػد . وذلبةالبيػانو متعػػددة اليويػػة الثياميػػة
اـ يمةيػة التيةيػؿ ومػؽ ءسػس منيجيػة ومعػايير وة مف ىذا البيػث مػح اػوا  تمػءداة لتيييؽ األىداؼ المرج  

 .   (1)مواويية
 

                                                           

 .   108. ا سبندرية. المبتب الجامعح اليديث. ص "الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية -البحث العممي": (1998) ميمد ،ش يؽ(1)
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 :عينة البحث 
ريف موسػػػييية متعػػددة اليويػػة الثياميػػػة تمػػ 2ويدد ميطوياتموسػػييية 6يػػدد يينػػة ميصػػودة ومنتيػػاة مػػػف 

وتنتمح ليوميات م تة ة، يواح البايث مف  الليا  مبانية االست ادة مف تةؾ اليويات الموسييية المتعددة 
 تعةيـ آلة البيانو.مح 
 :أدوات البحث 
 .مف مول ات موسييية آللة البيانولةنماذج الموسييية التح است دميا البايث دونات الموسييية الم   -
 .انح يةا اليوية المصرية والعربيةالتح تواح ءثر ىذه األغبعض تسجيالت الصوتية  -
مبانية است داـ ىذه الطريية مح رءي الطالب الدارسيف واألساتذة الستبشاؼ ااستبيانات استطالع  -

 .تعةيـ آلة البيانو

 مصطمحات البحث:
o   الهويةIdentity: 

التػح  وتعبيره يف مرديتو ويال تو مح الجمايػات وانتمااه لوصؼ الش ص يادة يست دـ ىاـ مصطةح
يةػػػـ  مػػػح ببثػػػرةالمصػػػطةح  ىػػػذا يسػػػت دـ .باليويػػػة الوطنيػػػة ءو اليويػػػة الثياميػػػة .ينتمػػػح ليػػػا ءو يعػػػيش بينيػػػا

يػة مػح الةغػة العرب اليويػة مصػطةحو . يةـ الن س االجتمػايح مح يشغؿ ءىمية ببرى، ويةـ الن س االجتماع
غيػػره ءو  التػح تميػػز شػيعا يػػف غيػػره ءو ش صػا يػػفال اصػػة ىػح السػػمات  ءياػػاً  اليويػػة. (1)مػف بةمػػة: ىػو

متيربػة تتغيػر مػف عناصػر وىػذه ال. تعبر يف ىويتوييمؿ يدة يناصر  ش صمجموية يف غيرىا. بؿ 
 .(2)و ت آل ر ومف منطية أل رى ومف مريةة أل رى

o   الهوية الثقافيةCultural identity: 
أنيا مجموية مف المالمح واألشباؿ الثيامّية األساسّية الثابتة،  اػامة ليػذا ميػح تعرؼ باليوّية الثيامّية 

تعنػػح التناسػػؽ بػػيف العيػػؿ واليوّيػػة يػػف طريػػؽ نبػػذ التعّصػػب والتطػػّرؼ العر ػػح والطػػاع ح مػػح شػػّتا صػػوره 
والرمػػوز واليػػيـ وا بػػدايات  وءشػػبالو، وتعػػّرؼ ءياػػًا يةػػا ءنيػػا مربػػٌب متجػػانٌس مػػف التصػػورات والػػذبريات

والتعبيػػرات والتطةعػػات لشػػ ٍص مػػا ءو مجمويػػٍة مػػا، وىػػذه المجمويػػة تشػػّبؿ ءمػػًة بيويتيػػا وياػػارتيا التػػح 
                                                           

 .   1001. ص مبتبة الشروؽ الدولية. الطبعة الرابعة.الياىرة .""المعجم الوسيط: (2004مدبور، براىيـ & ء روف ) (1)
(2)Gruen ,Erich S. (2011): "Cultural Identity in the Ancient Mediterranean". Los Angeles: Issues & 

Debates. PP.7–9. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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اليوّية الثيامّية ىح المعّبر األساسح يف ال صوصّية التاري ّيػة بما ءف  ت تةؼ مف مباٍف آل ر مح العالـ.
ة ىذه المجموية ءو األمة  لا البوف والمػوت والييػاة،  اػامًة  لػا لمجمويٍة ما ءو ءمٍة ما،  اامًة  لا نظر 

نظرتيػػا لسنسػػاف وميامػػو ويػػدوده و دراتػػو، والمسػػموح لػػو والممنػػوع ينػػو.  ذًا مػػةّف اليوّيػػة الثيامّيػػة يبػػارة يػػف 
ح يػػدٍد مػػف الترابمػػات الثيامّيػػة والمعرمّيػػة، سػػواا بانػػت تةػػػؾ المعػػارؼ تػػأتح انطال ػػًا مػػف تياليػػد ويػػادات مػػػ

العاعةة والمجتمح المييط بو، ياشيا ال رد منذ ليظػة مػيالده مبانػت األسػاس مػح تبوينػو طيةػة ءيػاـ يياتػو، 
 .(1)مف طبيعتو، ءو انطال ًا مف الديفوءصبيت جزاًا 

o  الموسيقيةالهويةMusical identity: 
مالموسييح مناف يعبػر يػف  .الطريية التح يتـ بيا التعبير يف الذات بشبؿ منح" ىح ةاليوية الموسييي"

ن سػػػو مػػػف  ػػػالؿ ىويتػػػو الموسػػػييية منسػػػتطيح ءف نػػػرى بصػػػمات بػػػؿ مولػػػؼ موسػػػييا ءو مػػػودي يةػػػا آلػػػة 
لو طريية معينة مميزة مح األداا يتميز بيا يف غيره. ءو يتا مح األداا الجمايح مبؿ موسييية ءو مغنح 

. ويمبػػف اليػػوؿ  نيػػا الطرييػػة التػػح شػػ ص لػػو ىويػػة  اصػػة بػػو،ءو جمايػػة ليػػـ ءياػػًا ىػػويتيـ ال اصػػة بيػػـ
نستطيح ءف نيدـ بيا ءن سنا ل  ريف مف  الؿ مف وموسييا وءداا وابػداع ي صػنا يػراه األ ػريف ويسػمعونو 

ويسػػت دـ  وموا  نػػا،تشػػبؿ األذواؽ والت اػػيالت الموسػػييية بياًنػػا ميًمػػا لييمنػػا  بمػػا ءنيػػاومنػػو يتواصػػةوا معنا.
. منجػػد األناشػػيد تميػػز العػػالـ التػػح ـ لةتعبيػػر يػػف وجيػػات النظػػر ال اصػػةالمةينػػوف ومنػػانح األداا موسػػيياى

 .(2)والموسييا الوطنية ىح تعبير يف اليوية والموسييا وا نشاد الدينح تعبير يف اليوية ءيااً 
o  البرنامجThe Program: 

ىػػو الم طػػط العػػاـ الػػذي واػػح مػػح و ػػت سػػابؽ ويتاػػمف مجمويػػة مػػف المػػواد العةميػػة التػػح  ػػد تبػػوف 
دا ػؿ الموسسػة التربويػة بغايات تدريسية تيدد لةطالب وييدد لػو متػرة زمنيػة، و ػد يػدرس المػتعةـ البرنػامت 

البايػػث ىػػو برنػػامت  ػػاص مبنػػح يةػػا م طػػط  ػػاعـ يةػػا األىػػداؼ  يتناولػػو. والبرنػػامت الػػذي (3)ءو  ارجيػػا
 .متعددة اليوية الثياميةالتح واعيا البايث لتعةيـ آلة البيانو مست دمًا ميطويات وتماريف 

 

                                                           
(1)Kupiainen, Jari& Others (2004) : "Cultural Identity in Transition: Contemporary Conditions, Practices 

and Politics of a Global Phenomenon". New Delhi: Atlantic Publishers &Dist, PP. 10 – 16. 

(2)Damon, W. and Hart, D. (1988). "Self-understanding in Childhood and Adolescence". Cambridge: 

Cambridge University Press, P. 22. 

(3)Smith,Michael J.(1990) : "Program Evaluation in Human Services".New York, Springer Publishing. P. 62. 
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o آلة البيانوThe Piano: 
ىػػح آلػػة موسػػييية مػػف آالت لويػػات الم ػػاتيح  ديمػػة تطػػورت يبػػر العصػػور الم تة ػػة وصػػةت  لػػا الشػػبؿ 

يةيػػػو ءالف مػػػح العصػػػر الرومػػػانتيبح، والبيػػػانو آلػػػة بامةػػػة اليارمونيػػػة وىػػػح اآللػػػة األساسػػػية مػػػح المتعػػػارؼ 
الموسييا العالمية و د بتب مول و الموسييا العالمية يددًا ال ييصا مف األيماؿ لةبيانو سواا باف من ردًا 

 .(1)مجموية ءو بمصايبة األوربسترا ءو مح

 نقسم البحث إلى:يالبحث: خطة
 :الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحثأواًل:
 ًا: اإلطار النظري: ويشتمل عمى النقاط التالية:ثاني

 .الثيامية الموسييية وتعددىااليوية  (1
 اليويات الموسييية وتدريس آلة البيانو. (2

 ًا: اإلطار التطبيقي: ويشتمل عمى:لثثا
 لمهويات المتعددة.إعداد برنامج تعميمي آللة البيانو قائم عمى المزج الثقافي 

 .وتوصيات البايث يصاعية يرايا وت سيرىا( ا )النتاعتنتاعت البيث ًا: رابع
 المراجح ومة ص البيث.ًا: خامس

 

 :الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحثأواًل: 
 بعػػد  طػػالع البايػػث يةػػا العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابية والبيػػوث بػػالمجالت العةميػػة المت صصػػة

مػػػح ءف مػػف تةػػػؾ الدراسػػات تت ػػؽ مػػػح مواػػوع البيػػػث اليػػالح  بعػػػض، وجػػػد البايػػث ءف الميةيػػة والعالميػػة
دراسػات رتػبيـ  ءربعةو دت ّير البايث  ،الموسييية والتعةيـ الموسييحيناليوية  بعض ىذه الدراسات تيدثت

 بالتالح:ترتيبًا زمنيًا مف اليديـ لةيديث وىـ 
 
 

                                                           
(1) Siepmann,Jeremy (1996): "Piano: The Complete Illustrated Guide to the World's Most Popular 

Musical instrument".Dubai: Hal Leonard Corporation. PP. 32-39. 
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 ().العولمة ظل في المصرية الموسيقية الهوية: بعنواف دراسة (1)
البيػػث يػػف اليويػػة الموسػػييية المصػػرية وتأثرىػػا باليداثػػة ا شػػارة  لػػا الدراسػػة  لػػا تةػػؾ  ىػػدمت

وءثػػر ذلػػؾ  والعولمػػة واالن تػػاح العػػالمح اليػػادث مػػح ذلػػؾ الو ػػت مػػف  ػػالؿ تويػػد العػػالـ دا ػػؿ  ريػػة صػػغيرة
الوصػػػ ح مػػػح تيةيػػػؿ  المػػػنيتالدراسػػػة  تةػػػؾواتبػػػح البايػػػث مػػػح .يةػػا الموسػػػييا المصػػػرية واليويػػػة المصػػػرية

ظواىر تأثر اليوية الموسييية المصرية بما ىو يادث مح المجتمح مف الغزو الثيامح مح ظؿ ما وتصنيؼ 
 . يعرؼ ويسما بظاىرة العولمة

التػػػدا ؿ الثيػػامح يةػػػا اليويػػة المصػػػرية االىتمػػاـ بػػأثر مػػػح الػػراىف الدراسػػػة مػػح البيػػػث تت ػػؽ تةػػؾ 
تةػػؾ مػػح ءف الػػراىف يػػف البيػػث  ت تةػػؼبينمػػا ، والمػػزج الثيػػامح لةيويػػات الموسػػييية الم تة ػػة بسػػبب العولمػػة

، بينما ىذا البيث ييتـ تيتـ باليوية المصرية وتأثير العولمة يةييا موسيييًا بما ىو  يجابح وسةبحالدراسة 
 .دة منيا مح تدريس آلة البيانوالتدا ؿ والمزج الثيامح لةيويات الموسييية ومياولة االست ابأثر 

 
 ().االجتماعية ووظيفتها الموسيقية الهوية: بعنواف دراسة (2)

 ثبػػات دور ومايةيػة اليويػػة الموسػييية مػػح زيػادة الػػويح المجتمعػػح ىػدمت ىػػذه الدراسػة  لػػا البيػث 
األثػػػر . وتبيػػػث ىػػػذه الدراسػػػة مػػػح والعال ػػة المتبادلػػػة بػػػيف اليويػػػة الموسػػػييية واألدوار والوظػػػاعؼ المجتمعيػػة

مح ىذه الدراسػة المػنيت الوصػ ح  . واتبح البايثالمتبادؿ بيف اليوية الموسييية والدور والوظي ة المجتمعية
تأبيػد . وءسػ رت النتػاعت  لػا ءنواع اليويػة الموسػييية وتأثيراتيػا يةػا المجتمػح ووظاع ػومح تيةيؿ وتصنيؼ 

المجتمػػح و ػػد بػػاف البايػػث اسػػت دـ بعػػض شػػراعح المجتمػػح المصػػري  مايةيػػة ودور اليويػػة الموسػػييية يةػػا
 .بعينة  ثبات مايةية اليوية الموسييية ودورىا المجتمعح

أثر اليويػػة الموسػػييية ودورىػػا ومواعػػدىا مػػف العديػػد مػػف تعراػػوتت ػػؽ ىػػذه الدراسػػة مػػح ىػػذا البيػػث مػػح ءنيػػا 
يتناوؿ دور مػزج اليويػات الموسػييية البيث  بينما ت تةؼ يف ىذا البيث مح ءف ىذا الوظاعؼ المجتمعية.

 .الم تة ة واالست ادة منيا مح تعةيـ آلة البيانو

                                                           

))اليػاىرة. بةيػة التربيػة الموسػييية،  سػـ تػأليؼ ونظريػات. : بيػث مػردي".الهويةالموسيقيةالمصريةفيظاللعولمة"(: 2000) ىدى  براىيـ يةح، سالـ
 الموتمر العةمح. الجزا السادس.  بتاب.جامعة يةواف

))الموسػػػػػػػييية، جامعػػػػػػػة اليػػػػػػػاىرة. بةيػػػػػػػة التربيػػػػػػػة : بيػػػػػػث مػػػػػػػردي".الموسييييييييقيةووظيفتهااالجتماعيةالهوٌةةةةةةة "(: 2001)  بػػػػػػػراىيـ ابػػػػػػػراىيـ، ينػػػػػػانح
 . الجزا األوؿ. 1بتابموتمرالبيعة.يةواف
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 ().مصر في االطفال ألغاني الموسيقية الهويةدراسة بعنواف: (3)
التعػػػػرؼ يةػػػػا اليويػػػػة الموسػػػػييية ألغػػػػانح األط ػػػػاؿ المصػػػػرية وتيةيةيػػػػا  لػػػػا الدراسػػػػة تةػػػػؾ ىػػػػدمت 

المصػػػرية مػػػػف  ػػػالؿ الميامػػػػات الموسػػػييية وا ييايػػػػات المسػػػػت دمة السػػػتنتاج يناصػػػػر اليويػػػة الموسػػػػييية 
مػػػح  الوصػػػ حالمنيجالدراسػػػة تةػػػؾ مػػػح  ةالبايثػػػ ت. واسػػػت دمواآلالت الموسػػػييية المسػػػت دمة وطرييػػػة األداا

لػػبعض النمػػاذج الغناعيػػة ال اصػػة باألط ػػاؿ لةبشػػؼ يػػف اليويػػة المصػػرية مػػح تةػػؾ ميتػػوى يػػرض وتيةيػػؿ 
ءىميػػة اليويػػة المصػػرية مػػح بنػػاا وتربيػػب األيمػػاؿ البشػػؼ يػػف الدراسػػة  لػػا  نتاعجتةػػؾ.وءسػػ رت األيماؿ

لةيوية وءىميتيا مح مح تناوليا الراىف الدراسة مح البيث تت يتةؾ و  .الموسييية ال اصة باألط اؿ مح مصر
ة لةيويػػمػػح تنػػاوؿ ىػػذه الدراسػػة الدراسػػة يػػف ىػػذا البيػػث وت تة تةؾ ،األيمػػاؿ الموسػػييية والتعةػػيـ الموسػػييح
بمػػزج اليويػات الثياميػػة الم تة ػػة مػػح انتػػاج بينمػا ىػػذا البيػػث ييػػتـ  .المصػرية مػػح ءغػػانح األط ػػاؿ المصػػرية

 .برنامت تعةيمح آللة البيانو
  

 ().الموسيقية والتجربة الهوية نظرية والهوية العقلدراسة بعنواف: (4)
Mind-Brain Identity Theory and the Musical Experience.  

الدراسػة  لػا ابتشػاؼ الػرابط بػيف العيػؿ )الجػزا السػيبولوجح( واليويػة الموسػييية وءثرىػا تةؾ ىدمت 
يةػػا العػػازؼ والمسػػتمح لةموسػػييا وءثػػر الموسػػييا اليوميػػة يةػػا الػػن س ا نسػػانية ودورىػػا مػػح ت عيػػؿ بييػػة 

 . األدوار ا نسانية األ رى بالثيامة والتعةـ وغيرىا مف الت ايالت اليياتية لسنساف
 ػح تيةيػؿ االرتبػاط بػيف اليويػة الموسػييية والوظػاعؼ العيةيػة المنيجالدراسػة تةػؾ مػح  بح البايثوات

 .ومياولة البشؼ يف ءثر ودور اليوية الموسييية مح تنمية العيؿ البشري، الم تة ة لسنساف
 اليويػػة الموسػػييية وءثرىػػا مػػح الت ايػػػؿاليػػاا الاػػوا يةػػا مػػح الػػراىف الدراسػػة مػػح البيػػث  تةػػؾتت ي

تيػػتـ بػػالجزا الن سػػح والعيةػػح وءثػػر اليويػػة الدراسػػة تةػػؾ مػػح ءف  وت تةػػؼ.العيةػػح ممػػا ي يػػد مػػح يمةيػػة الػػتعةـ
بػػأثر دمػػت ومػػزج اليويػػات الموسػػييية الم تة ػػة مػػح انتػػاج برنػػامت . بينمػػا ىػػذا البيػػث اىػػتـ الموسػػييية يةيػػو

 . تعةيمح لتعةيـ آلة البيانو
                                                           

))اليػػاىرة. بةيػػة التربيػػة : رسػػالة دبتػػوراه غيػػر منشػػورة".مصةةرلفةة االطفةةي للألغةةي  الهويةةةلالموسةةيقيةل"(: 2008) جػػيالف  ػػدري مصػػط ا، سػػرور
 .الموسييية،  سـ الموسييا العربية. شعبة تأليؼ. جامعة يةواف

(  ( Popp, A. John (2010): Mind-Brain Identity Theory and the Musical Experience. Research in Musical 

Arts. London:Elsevier Inc.Commentary on: The Musical Brain: Myth and Science by Montinaro pp. 442-453. 
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 : النظريطار اإلًا:ثاني
 .وتعددها الموسيقية الثقافية ( الهوية1

اليويػػة الثياميػػة ىػػح الصػػبغة والبصػػمة التػػح تميػػز شػػعب يػػف شػػعب ء ػػر، وىػػح التػػح تميػػز انسػػاف  
يػػػف ء ػػػر وا تػػػراف الثيامػػػة بالموسػػػييا ارتبػػػاط وثيػػػؽ ييػػػث اف الموسػػػييا ىػػػح المػػػرآة المعبػػػرة يػػػف الثيامػػػة، 

بػػس ءياػػًا صػػػييح. مالموسػػييا ىػػػح مالشػػعب المتياػػر مػػػح ثيامتػػو تجػػد الموسػػػييا مزدىػػرة ويظيمػػػة والع
 .(1)ميياس تيار الثيامة لةشعوب
ألف الشػ ص ىػو جػزا ، ءو ىوّية لمجمويٍة ما ءو ش ٍص ما نظػرًا ذاتياثيامٍة الاليوّية الثيامّية ىح 

و يتيػاطح مػح مصػطةح مصطةح اليوّية الثيامّية يماثؿ ءو ، وثيامتو ىح جزا مف ثيامة الجماية مف الجماية
ييػػث  ّف اليوّيػػة ىػػح ذات ال ػػرد، وتتاػػمف مػػح معناىػػا يػػددًا مػػف اليػػيـ والمعػػايير، وتشػػّبؿ  ،اليوّيػػةسياسػػة 

ثيامة ا نساف ومدى معرمتو مح يدٍد مف المجاالت الم تة ة،  اامًة  لا  لمامو ووييػو بالياػايا المييطػة 
 (2).بو مح المجتمح، ييث  ّنيا تمّثؿ التراث ال بري لو

  اامة الثابتة، األساسّية الثيامّية واألشباؿ المالمح مف مجموية ءنيا يةا الثيامّية اليوّية وتعّرؼ
 شػّتا مػح والطػاع ح العر ػح والتطػّرؼ التعّصػب نبػذ طريػؽ يػف واليوّية العيؿ بيف التناسؽ تعنح ميح ليذا

 واليػيـ والرمػوز والػذبريات التصػورات مػف متجػانٌس  مربػبٌ  ءنيػا يةػا ءياػاً  وتعػّرؼ وءشػبالو، صػوره
 بيويتيػا ءمػةً  تشػّبؿ المجمويػة وىػذه مػا، ءومجمويػةٍ  مػا لشػ صٍ  والتطةعػات والتعبيػرات وا بػدايات
 ال صوصػّية يف األساسح المعّبر ىح الثيامّية اليوّية. العالـ مح آل ر مبافٍ  مف ت تةؼ التح وياارتيا
 واليياة، الموت ونو  الؾ  لا األمة ءو المجموية ىذه نظرة  لا  اامةً  ما، ءمةٍ  ءو ما لمجمويةٍ  التاري ّية
              .ينو والممنوع لو والمسموح و دراتو، ويدوده وميامو لسنساف نظرتيا  لا  اامةً 

 تأتح المعارؼ تةؾ بانت سواا والمعرمّية، الثيامّية الترابمات مف يددٍ  يف يبارة الثيامّية اليوّية مةفّ   ذاً 
 األساس مبانت ميالده ليظة منذ ال رد ياشيا بو، المييط والمجتمح العاعةة مح ويادات تياليد مف انطال اً 

 .(3)الديف مف انطال اً  ءو طبيعتو، مف جزااً  وءصبيت يياتو، ءياـ طيةة تبوينو مح
                                                           

(1)DeLiège, I. and Sloboda, J.A. (ed.) (1996). "Musical Beginnings: Origins and Development of Musical 

Competence". Oxford: Oxford University Press. P. 69. 

(2)Fong, Mary  &Chuang,Rueyling  (2003). "Communicating Ethnic and Cultural Identity". Lanham, 

Maryland:Rowman& Littlefield Publishers. P. 76. 

(3)Ennaji ,Moha (2005). "Multilingualism, Cultural Identity, and Education in Morocco". New York. 

Springer Science & Business Media. PP. 21 – 25. 
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ـّ تيديػد العال ػة   ذًا مةّف اليوّية الثيامّية تغّطح ثالثة مستويات مردّية وجمايّيػة ووطنّيػة ءو  ومّيػة؛ بييػث يػت
ىذه المستويات بنوع اآل ر المواجػو ليػا، والعال ػة بػيف ءطػراؼ اليوّيػة الثياميػة وىػـ األمػراد والجمايػات بيف 

والمجتمػػح ءو األّمػػة تأ ػػذ شػػبؿ المػػّد والجزر.اليوّيػػة الثيامّيػػة يبػػارة يػػف بيػػاٍف يمبػػف ءف يتطػػّور، وال يمبػػف 
ش والػػتيّةص ءو باتجػػاه االنتشػػار، تيديػػدىا بم عطػػا نيػػاعح؛ ييػػث  ّنيػػا يمبػػف ءف تسػػير مػػح اتجػػاه االنبمػػا

وتمتاز ىذه اليوّية بغناىا الناتت يف تجارب ءصيابيا وبـّ المعاناة  التح مػّروا بيػا ونجايػاتيـ وانتصػاراتيـ 
وتطّةعاتيـ،  اامًة  لا ايتبابيا ا يجػابح ءو السػةبح باليوّيػات الثياميػة  األ ػرى التػح تتػدا ؿ معيػا بشػبٍؿ 

 .(1)ءو آ ر
يسػتييؿ و وييػا تيػت ميولػة العولمػة، وذلػؾ  ءنػو اليوّيػة الثيامّيػةجمػاؿ اليػوؿ مػح ميػـ وىنا يمبػف ا

لتعدد الثيامات يوؿ العالـ، ييث  ّنيا ال توجد ىناؾ ثيامٌة يالميٌة وايدة، ويستييؿ ءف تتواجد مح يػوـٍ مػف 
والجمايػات واألمػـ، وتعمػؿ األّياـ، لبف المتواجد يدٌد مف الثيامات المتعددة والمتنّوية يةػا مسػتوى األمػراد 

بػؿ ثيامػٍة مػف ىػذه الثيامػات بصػورٍة ي وّيػة وتةياعّيػة، ءو يػف طريػؽ تػد ٍؿ مػف ءصػياب ىػذه الثيامػة بيػدؼ 
الي اظ يةا ميّوماتيا وبيانيا ال اص، ومنيا ما يميػؿ  لػا االنبمػاش واالنغػالؽ، ونػوٌع آ ػر مػف الثيامػات 

 .(2)ييدؼ  لا التوّسح واالنتشار
ءمػا اليويػة الموسػييية الثياميػػة ىػح البصػمة والطػػابح ال ػاص ببػؿ شػػعب ومنطيػة مالمنطيػة العربيػػة 
تتميز موسيياىا باست داـ الميامات الموسييية ذات الثالث ءرباع النغمات. ءما الموسييا األوروبيػة متتميػز 

يطاليػػػة الغناعيػػػة التػػػح مييػػػا دوؿ بوىيميػػػا وءوروبػػػا الشػػػر ية بموسػػػييا ذات طػػػابح م تةػػػؼ يػػػف الموسػػػييا ا 
تستطيح ءف تبتش يا بمجرد االستماع  لييا، وت تةؼ الموسييا األمريبيػة يػف الموسػييا المنتشػرة مػح دوؿ 

 ءمريبا الجنوبية وت تةؼ الموسييا الصينية يف الموسييا اليندية يف الموسييا اليابانية. 
مػح المنطيػة العربيػة ت تةػؼ  ومح بؿ منطية ءو دولة ت تةؼ الموسػييا مػف دولػة  لػا ء ػرى منجػد

الموسييا ال ةيجية يف الموسييا السػورية والةبنانيػة وت تةػؼ ىػذه الػدوؿ يػف الموسػييا المصػرية المتميػزة 
بيويتيا المتعددة وت تةؼ ءياًا يف الموسييا السودانية وت تةػؼ يػف الموسػييا التونسػية والمغربيػة. ومػح 

 الموسييية ت تةؼ مف ميامظة ءو مياطعة  لا ء رى.  دا ؿ بؿ دولة نجد الطابح الموسييا واليوية

                                                           
(1)Tavani  ,Claudia (2012). "Collective Rights and the Cultural Identity of the Roma: A Case Study of 

Italy". Leiden.Boston. MartinusNijhoffPublishers . PP. 63 – 66. 

(2)Linnekin , Jocelyn&Poyer,Lin  (1990). "Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific". Leiden.Boston. 

University of HawaiiPress  . P. 71. 
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م ػػح مصػػر نجػػد الموسػػييا السػػايةية ت تةػػؼ يػػف موسػػييا الريػػؼ وت تةػػؼ موسػػييا شػػماؿ مصػػر 
يػػف جنوبيػػا، ومػػح الموسػػييا السػػايةية ن سػػيا نجػػد الموسػػييا ا سػػبندرية ت تةػػؼ يػػف موسػػييا السػػويس 

لموسػييا النوبيػة مبػؿ موسػييا ىويتيػا التػح تميزىػا واالسماييةية. وت تةؼ موسييا الصػعيد الشػعبية يػف ا
طريية ءداا معينة واسػت داـ آالت مح العديد مف العناصر مثؿ المياـ الموسييح واست داـ  ييايات معينة و 

 (1) موسييية تميز بؿ منطية يف األ رى.
البيػانو بمزيػد مػف ومف الم يد االست ادة مف مزج ىذه اليويات الموسييية المتعددة  ثػراا دارس آلػة 

 الميطويات الموسييية البثيرة متعددة اليوية الثيامية الموسييية.

 الهويات الموسيقية وتدريس آلة البيانو.( 2
توجد العديػد مػف البػرامت التعةيميػة آللػة البيػانو الياعمػة يةػا ءىػداؼ يديػدة منيػا اليػاعـ يةػا ىػدؼ 

ميطويػػات الم تة ػػة لتيييػػؽ ىػػدؼ معػػيف مثػػؿ تػػدريس التػػدريب التبنيبػػح آللػػة البيػػانو مػػف  ػػالؿ توظيػػؼ ال
ميطويػػػػات تيتػػػػوي يةػػػػا صػػػػعوبات يزميػػػػة معينػػػػة مثػػػػؿ ءداا تأل ػػػػات مرببػػػػة بطرييػػػػة معينػػػػة ميػػػػتـ ا تيػػػػار 
ميطويات ت دـ ىذا اليدؼ ومف  الؿ تجميح يػدد مػف األىػداؼ ييػـو المػنيت التعةيمػح يةػا تيييػؽ ىػذه 

 األىداؼ. 
وتوجػػد البػػرامت التعةيميػػة التيةيديػػة التػػح تيػػاوؿ اف تييػػؽ ءببػػر يػػدد مػػف األىػػداؼ والياعمػػة يةػػػا 
منػػاىت تجريبيػػة جيػػدة. ممػػثاًل المنػػاىت التػػح يػػتـ تدريسػػيا لطػػالب بةيػػات التربيػػة الموسػػييية والتربيػػة النوييػػة 

اث يةمية تجريبية لبف وتـ تجريبيا ليس ميط مح ءبيميح مناىت جيدة واعت نتيجة  برة طويةة ترابمية 
تػػـ تجريبيػػا مػػح الوا ػػح العمةػػح والتدريسػػح وىػػح البػػرامت التػػح تعةمنػػا آلػػة البيػػانو مػػف  الليػػا. ميػػذه المنػػاىت 
توجد مييا تعددية مف  ػالؿ ا تيػار األيمػاؿ مثػؿ السػوناتات الم تة ػة لمبػديح البالسػيبية مثػؿ "بيتيػومف" 

""Beethoven
()"يااؼ  لييا بعض ءيماؿ "باخ . "Bach"

()  وميطويػات لمػول ح الرومانتيبيػة مثػؿ
"Chopin"" شػوباف"

().  مػػح  اػػامة الدراسػػات العزميػػة وتمػػاريف التبنيػػؾ التػػح تسػػايد الػػدارس مػػح األداا

                                                           

 .8 . صس الوطنح لةثيامة وال نوف واألدبالمجة. البويت: "في موسيقي القرن العشرين القومية": (1992) سمية ،(ال ولح1)
() "لودميت ماف بيتيومف ""Ludwig van Beethoven" ( 1828 – 1770مولؼ موسييح ءلمانح بالسيبح)ـ. 
()  "يوىاف سبسيتاف باخ""Johann Sebastian Bach" ( 1750 – 1685مولؼ موسييح ءلمانح ينتمح لعصر الباروؾ)ـ . 
() " شوباف" "مريدريؾFrédéric Chopin ـ(1849 – 1810) الرومانتيبحعصر ةتمح لين بولندي األصؿ" مولؼ موسييح. 
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الجيػػػد. والتػػػح تسػػػايد الػػػػدارس يةػػػا تجػػػاوز الصػػػػعوبات العزميػػػة التػػػح تواجػػػو الػػػػدارس ءثنػػػاا تدريبػػػو يةػػػػا 
 الميطويات ال اصة باآللة.

ىناؾ بعض البرامت التعةيمية التح  امت يةا است داـ اليوية الثيامية والموسييية مػح تػدريس لبف 
آلػػة البيػػانو. وتػػـ اسػػت داـ بػػرامت موسػػييية تػػديـ اليوميػػة الموسػػييية مػػح التػػدريس. مػػتـ  يػػداد بعػػض البػػرامت 

نو مػػح الواليػػات المتيػػدة وميػػة معينػػة. ممػػثاًل تػػـ ايػػداد بػػرامت تعةيميػػة آللػػة البيػػابايتواعيػػا يةػػا ميطويػػات  
 اعـ يةا اليوية الموسييية األمريبية ال اصة بنوع معيف مف الموسػييا األمريبيػة مثػؿ موسػييا األمريبية 

الجاز. بما  امت بعض المعاىد الموسييية مح روسػيا بتػدريس منػاىت  اعمػة ميػط يةػا الموسػييا الروسػية 
وبعػػػض البػػػرامت  ػػػاـ بيػػػا بػػػايثيف  (1)ييا الروسػػػية.مالميطويػػػات والدراسػػػات والتمػػػاريف  اعمػػػة يةػػػا الموسػػػ

 ()مصرييف بةيداد برامت تعةيمية آللة البيانو  اعمة يةا الموسييا العربية ءو الموسييا المصرية.
البػرامت التعةيميػة الموسػييية بػيف المػزج ءما الميترح ىنا مح ىذه الدراسػة بنػاا يةػا ميػور المػوتمر 

. مياـ البايث بةيداد برنامت تعةيمح آللة البيانو  اعـ يةػا مػزج اليويػات الثياميػة الموسػييية الثيامح واليوية
الم تة ػػة ودمجيػػا مػػح برنػػامت وايػػد. وىػػذا ىػػو الجديػػد يمػػا ىػػو  ػػاعـ مػػف بػػرامت  اعمػػة يةػػا ىويػػة وايػػدة ءو 

ناسػب لػدارس آلػة ميػاـ البايػث بةيػداد برنػامت تعةيمػح م اعمة يةا تسةسؿ زمنػح يبػر العصػور الم تة ػة. 
البيػػانو مػػف  ػػالؿ مجمويػػة مػػف التمػػاريف والميطويػػات مػػف ىويػػات موسػػييية م تة ػػة بالموسػػييا اليابانيػػة 
والموسييا اليندية والموسييا العربية والموسييا المصرية والموسييا األوروبية الشر ية والموسييا الغربية 

لبرنامت الشيؽ الذي يسايد الدارس ليس ميط يةا والموسييا األمريبية. ودمت ىذه المبونات  يداد ىذا ا
 التعةـ لبف التذوؽ ءياًا.

 ويشتمل عمى: :التطبيقيًا: اإلطار لثثا
 إعداد برنامج تعميمي آللة البيانو قائم عمى المزج الثقافي لمهويات المتعددة.

 أ. الموسيقى اليابانية:
اىػػػـ مػػػا يميػػػز الموسػػػييا اليابانيػػػة ىػػػح الموسػػػييا التيةيديػػػة ال اصػػػة باليابػػػاف، ولػػػـ تعػػػرؼ اليابػػػاف 
الموسييا اليديثة  ال  ريبػًا  ػالؿ اليػرف السػابؽ وتطػورت الموسػييا مػح اليابػاف لػيس يةػا المسػتوى ال نػح 

                                                           
(1)Comeau   ,Gilles (2013). "Piano Pedagogy: A Research and Information Guide ". Oxford - United 

Kingdom. Routledge . P. 101. 

( ) البايث لتدريس آلة البيانو مف  الؿ الموسييا الشعبية والموسييا العربية والموسييا المصريةيوجد العديد مف البرامت التح  اـ بيا. 
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يػػػح اآلالت ميػػػط لبػػػف ءصػػػبيت تنػػػتت جميػػػح اآلالت الموسػػػييية. وءصػػػبح ليػػػا مبػػػر ومػػػدارس مػػػح تعةػػػيـ جم
الشػػييرة. و ػػد ا تػػار البايػػث ميطويػػة متوسػػطة الصػػعوبة  Suzuki()"الموسػػييية مثػػؿ مدرسػػة سػػوذوبح "

تصةح لةدارس مح المستوى المتوسط )ال ر ة الثالثة مح بةيػة التربيػة النوييػة(. مػف مول ػات "رينتػارو تػابح" 
"RentarōTaki "

()  مولؼ بعنواف"Menuetto"  ـ. وىػذا العمػؿ 1900و د بتب ذلؾ العمؿ مػح يػاـ
ويمثؿ ىػذا  بالرغـ مف ىارمونيتو الغربية لبنو ييمؿ  ومية يابانية مح سياؽ نسيت األلياف الدا ةية لةعمؿ.

 العمؿ اليوية اليابانية مح ىذا المنيت.

 

RentaroTaki" للمؤلف الموسٌقً الٌابانً"Menuettoمقطوع  ( جزء من 1مدون  موسٌقٌ  رقم )
() 

 :اليابانية خاصة بالهويةمالحظات 
ىذه الميطوية التح يستطيح مف يستمح الييػا  دراؾ ءنػو يسػتمح لموسػييا ليسػت غربيػة بػالرغـ مػف 

وتشػبو والياباف اليارمونية الغربية والبولومونيػة لبػف يػدرؾ المسػتمح ءنػو يسػتمح لموسػييا مػف الشػرؽ األ صػ 
مف  الؿ االليػاف المنسػوجة دا ػؿ العمػؿ. وىنػا يجػب  الياف الميامات ال ماسيةمح ميةوديتيا  لا يد ما 

دراؾ ميتواه  بؿ البدا مح العزؼ واألداا.  االستماع لةعمؿ اواًل وتذو و وا 

                                                           

( )مح  تعد مدرسة ببرى مح تعةيـ اآلالت الموسييية مثؿ البيانو والبماف وساعر آالت االوربسترا السيم ونح وليا مناىت ومول ات ودراسات يديدة
 . ىذا الشأف

() "رينتارو تابح""RentarōTaki"(1879 – 1903)موسييح ءباديمح يابانح ويازؼ لةبيانو، لػو مول ػات شػييرة آللػة البيػانو لبنيػا  ةيةػة لوماتػو  ـ
 .المببرة

( )( بصػيغة 1ومرمػؽ اياػًا مػح ىػذا البيػث تسػجيؿ ر ػـ ) 27، 26( ص9دونة بامةة بػالماليؽ مدونػة ر ػـ )المmp3 بمػا  .لةميطويػة الموسػييية
  اـ البايث بواح تر يـ األصابح ليذا النموذج مف الميطوية.
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 مالحظات هامة لألداء:
اوبتاؼ صعودًا وىبوطػًا مػح اتجػاه وايػد  2مح مساية  ثـ ءداا سةـ سح الببير ءداا سةـ سح الصغير -

 ومح اتجاه يبسح، وءداا األربيت باليديف االثنيف،  بؿ ءداا ىذه الميطوية.
لمسايدة الدارس الذي ييتاج  لا مسايدة  مح النموذج المدرج بالبيث، واح تر يـ ألصابح اليديفتـ  -

 .ىذه الميطويةمح ءداا 
ل اصػػة بػػالتعبير والسػػرية واألداا المتػػرابط واألداا المتيطػػح وءداا الجمػػؿ االلتػػزاـ بػػأداا المصػػطةيات ا -

 والعبارات الموسييية.
لةمولؼ الموسػييح "يوىػاف  Part inventions &3 2يتبح مح ءداا ىذه المول ة  طوات ءداا مول ات  -

"Bach, Johann Sebastian"سبسيتاف باخ" 
() 

( مػػف ايػػداد البايػػث لةتػػدريب يةػػا ءداا التيمػػة األساسػػية 2( )مدونػػة موسػػييية ر ػػـ 1ءداا تمػػريف ر ػػـ ) -
 ويشارؾ ىذا التمريف الميطوية السابية مح ا يساس باليوية اليابانية.  ليذه المول ة.

 (:1تمرين رقم )

 

 ()من اعداد الباحث للتدرٌب على أداء التٌم  األساسٌ  للمؤلف  الموسٌقٌ  (1رقم ) ( تمرٌن2مدون  موسٌقٌ  رقم )

 بتر يـ األصابح التح واعيا البايث لالست ادة مف ءداا ىذا التمريف. االلتزاـألداا ىذا التمريف  -

                                                           

() "يوىاف سبسيتاف باخ""Bach, Johann Sebastian" (1750 – 1865مولؼ موسييح ءلمانح ينتمح لعصر الباروؾ )ـ . 
() ( بصيغة 2مرمؽ مح ىذا البيث تسجيؿ ر ـ )mp3 ( 1لةتمريف ر ـ.) 
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 ب. الموسيقى الصينية:
الصػػػينيةبأنيا موسػػػييية  وميػػػة وشػػػعبية ليػػػا طابعيػػػا ال ػػػاص الػػػذي يميزىػػػا الموسػػػييا  تتميػػػز ءياػػػاً 

المول ػػػات الموسػػػييية التيةيديػػػة الصػػػينية وتػػػـ صػػػياغة العديػػػد مػػػف ، وءصػػػالتيا التػػػح تمتػػػد  لػػػا مجػػػر التػػػاري 
" NieEr"" نػػػح  يػػػومول ػػػات " ءىػػػـ مػػػفو . ل وربسػػػترا وآللػػػة البيػػػانو

()  النشػػػيد الػػػوطنح الصػػػينح "مسػػػيرة
وىػػػػو يمػػػػؿ ييمػػػػؿ مػػػػح نسػػػػيجو سػػػػمات الموسػػػػييا الصػػػػينية yiyonggjunjinxingqu()"المتطػػػػوييف" "

 .التح نيةيا مف ءيدىا آللة البيانواليديمة ممتزجة بالتوزيعات اليارمونية اليديثة 

 

NieEr"الصٌنً"" للمؤلف الموسٌقً "yiyonggjunjinxingqu( جزء من مقطوع  3مدون  موسٌقٌ  رقم )
() 

 :خاصة بالهوية الصينيةمالحظات 
وىنا نجح المولؼ الموسػييح  الصينية مح الموسييا.اليومية ىذه الميطوية تعبر تمامًا يف الروح 

بأنو وظؼ التأل ات وال طوط الةينية ليذا العمؿ مح توايح روح الموسييا الصينية بؿ و ػاـ بتيويػؿ آلػة 
 البيانو لتيابح اآلالت الوطنية التاري ية الصينية. 

 مالحظات هامة لألداء:
اوبتػػاؼ صػػعودًا وىبوطػػًا مػػح اتجػػاه وايػػد ومػػح اتجػػاه يبسػػح،  2مػػح مسػػاية  صػػوؿ الببيػػرءداا سػػةـ  -

 وءداا األربيت باليديف االثنيف،  بؿ ءداا ىذه الميطوية.
                                                           

()"نح  يو ""NieEr"(1912 – 1935)موسييا ويازؼ صينح شيير لو ايماؿ شييرة لبنو تومح مببرًا لذلؾ ايماه  ةيةةمولؼ ـ. 

() "مسيرة المتطوييف"""yiyonggjunjinxingqu  ـ1932النشيد الوطنح الصينح و اـ بتألي و نح  يو ياـ . 
( )( بصػػيغة 3ومرمػؽ اياػػًا مػػح ىػػذا البيػػث تسػجيةيف ر ػػـ ) 28( ص10دونػة بامةػػة بػػالماليؽ مدونػػة ر ػػـ )المmp3&mp4 لةميطويػػة الموسػػييية. 

 .RaifHusicic"بما  اـ البايث بواح تر يـ األصابح ليذا النموذج مف الميطوية. وءيدىا لةبيانو: "رايؼ ىيسيؾ" "
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تـ واح تر يـ ألصابح اليديف مح النموذج المدرج بالبيث، لمسايدة الدارس الذي ييتاج  لا مسايدة  -
 .ىذه الميطويةمح ءداا 

لةميطويػػػػػة المرمػػػػػؽ مػػػػػح البيػػػػػث ليتػػػػػذوؽ الػػػػػدارس ءداا ىػػػػػذه  ل يػػػػػديووا االسػػػػػتماع لةتسػػػػػجيؿ الصػػػػػوتح -
 وتمثؿ ىذه الميطوية اليوية الصينية مح ىذا المنيت الدراسح آللة البيانو..الميطوية

 . الموسيقى العربية:ج
تتميػػػز ءياػػػًا الموسػػػييا العربيػػػة بأنيػػػا موسػػػييح ذات طػػػابح  ػػػاص وميامػػػات  اصػػػة بيػػػا وتيتػػػوي 

الميطويػػات التػػح ت ةػػو ءغةػػب ىػػذه الميامػػات يةػػا ثػػالث ءربػػاع النغمػػات، لبػػف مػػا يناسػػب آلػػة البيػػانو ىػػح 
يمػار  مػف ايػداده. ومػف اليػاف ميامتيا مػف ثػالث ءربػاع النغمػات. و ػد ا تػار البايػث ميطويػة "يػاال بينػا"

 وتمثؿ اليوية العربية مح منيت البيانو الياعـ يةا مزج اليويات الموسييية. عح.الشري
 ياال بينا

 

 ()عمار الشرٌعً. ومن اعداد الباحث للبٌانو للمؤلف الموسٌقً  "ياال بينا"( جزء من مقطوع  4مدون  موسٌقٌ  رقم )

 
 

                                                           

( )( ص11المدونػػة بامةػػة بػػالماليؽ مدونػػة ر ػػـ )( بصػػيغة 4ر ػػـ ) ومرمػػؽ اياػػًا مػػح ىػػذا البيػػث تسػػجيؿ 29mp3 بمػػا  ػػاـ  .لةميطويػػة الموسػػييية
 البايث بواح تر يـ األصابح ليذا النموذج مف الميطوية ولةميطوية بامةة مح الماليؽ. 
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 :العربيةخاصة بالهوية مالحظات 
والتػػح صػػاغيا البايػػث يةػػا ليػػف موسػػييا يربيػػة شػػييرة لةموسػػييار يمػػار تتميػػز ىػػذه الميطويػػة 

الشريعح برشا ة الةيف العربح والمصاغ مح مياـ النياونػد وىػو ميػاـ يربػح يصػةح لػ داا يةػا آلػة البيػانو 
ألنو  الح مف ثالث ءرباع النغمات. لبف مح مجمؿ الةيف تستطيح ءف تدرؾ مف يذوبة الةيف ءنؾ تستمح 

 يتميز برشا تو. لةيف يربح
 مالحظات هامة لألداء:

يزؼ بعض و  مف  الؿ األ واس المواوية يةا بعض األجزاا. legatoاست داـ العبارات المتصةة  -
 واداا ىذه التعبيرات تيتاج تدريب مسبؽ  بؿ األداا. .Staccatoالنغمات المتيطعة 

اوبتػاؼ صػعودًا وىبوطػًا مػح اتجػاه وايػد ومػح اتجػاه يبسػح، وءداا  2مح مسػاية  ريالصغيرءداا سةـ  -
 .ةف االثنيف،  بؿ ءداا ىذه الميطوياألربيت باليدي

 التدريب يةا ءداا بعض اليارمونيات البسيطة مح اليد اليسرى. -
 االستماع لةتسجيؿ الصوتح لةميطوية المرمؽ مح البيث ليتذوؽ الدارس ءداا ىذه الميطوية. -
وىػػو تمػػريف تبنيػػؾ ل صػػابح يسػػايد ( مػػف ايػػداد البايػػث 5( )مدونػػة موسػػييية ر ػػـ 2ءداا تمػػريف ر ػػـ ) -

 وىو مصاغ يةا ذات الةيف ال اص بالميطوية. .الدارس مح اداا ىذه الميطوية

 (:2تمرين رقم )

 
 ()الموسٌقٌ ألداءالمقطوع األصابع ٌساعد الدارس ( من اعداد الباحث للتدرٌب 2( تمرٌن رقم )5مدون  موسٌقٌ  رقم )

 ألداا ىذا التمريف االلتزاـ بتر يـ األصابح التح واعيا البايث لالست ادة مف ءداا ىذا التمريف. -

                                                           

() ( بصيغة 5مرمؽ مح ىذا البيث تسجيؿ ر ـ )mp3 ( 2لةتمريف ر ـ.) 
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وييػػػدؼ ىػػػذا التمػػػريف المصػػػاغ يةػػػا ليػػػف األغنيػػػة المصػػػرية "يػػػاال بينػػػا" والمنسػػػوج مػػػف يناصػػػر اليويػػػة 
وزيادة مرونتيػا ألداا ىػذه الميطويػة وغيرىػا مػف الموسييية المصرية ليسايد الدارس يةا تدريب األصابح 

 الميطويات.
 د. الموسيقى الروسية:

تتميز الموسييا الروسية بأنيا مصدر مبرة ايياا الموسييا اليومية مح الموسييا العالميػة ويرجػح 
"Glinka"" جةينبػػػا" لػػػا ال اػػػؿ مػػػح ذلػػػػؾ

(⁎) .والموسػػػػييا اليوميػػػة الروسػػػية ىػػػػح  ءبػػػػو اليوميػػػة الروسػػػية
الموسػييا التػح ءييػت التػراث الموسػييح الروسػح العريػػؽ ذات ىويػة  اصػة  ةػيط بػيف المااػح واليااػػر 

وا تػػػػػػػػػػػار البايػػػػػػػػػػػث ايػػػػػػػػػػػدى الميطويػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػف موسػػػػػػػػػػػييا "تشايبومسػػػػػػػػػػػبح" والغػػػػػػػػػػػرب.  (⁎⁎⁎)والشػػػػػػػػػػػرؽ
"Tchaikovsky"
 Swan"مػف موسػييا باليػو "بييػرة البجػح"  آللػة البيػانوالتح اييدت صياغتيا (⁎⁎⁎⁎)

Lake"
() .بنموذج مف لةموسييا الروسية اليومية التح يبرت يف اليوية الروسية بواوح 

 

 (). تشاٌكوفسكًللمؤلف الموسٌقً  "بحيرة البجع"من 22الفالس مصنف ( جزء من 6مدون  موسٌقٌ  رقم )

                                                           

 ـ(.1857 – 1804: مولؼ موسييح روسح )"Mikhail Glinka"ميخائيل جمينكا (⁎⁎)
 .الميصود بالشرؽ ىنا ىو شرؽ اوروبا(⁎⁎⁎)
 ـ(. 1893 – 1840مولؼ موسييح روسح ): "PyotrIlyich Tchaikovsky"بيتر إليتش تشايكوفسكي(⁎⁎⁎⁎)

() مبػػوف وىػػح باليػػو . 1876-1875 يػػدى الرواعػػح الموسػػييية لةموسػػييح الرومػػانتيبح الروسػػح تشايبومسػػبح، والتػػح ءل يػػا مػػح ال تػػرة مػػف يػػاـ
 .مف ءربعة مصوؿ

( )( بصػػػيغة 6ومرمػػػؽ اياػػػًا مػػػح ىػػػذا البيػػػث تسػػػجيؿ ر ػػػـ ) 31، 30( ص12دونػػػة بامةػػػة بػػػالماليؽ مدونػػػة ر ػػػـ )المmp3  ليػػػذا ال ػػػالس مػػػف ءداا
 بما  اـ البايث بواح تر يـ األصابح ليذا النموذج مف الميطوية.  .األوربسترا



 

 م0202أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 64اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -املوسيقى جملة علوم وفنون 

594 

 :الروسيةخاصة بالهوية مالحظات 
والػػذي ييمػػؿ مػػح بػػؿ ت اصػػيةو الموسػػييا الروسػػية بتطةعيػػا لتبػػوف جػػزا مػػف الموسػػييا  ىػػذا العمػػؿ

العالميػػة باسػػت داـ بػػؿ ىارمونيػػػات المدرسػػة الرومانتيبيػػة األوروبيػػة لبػػػف يامظػػت يةػػا األليػػاف الروسػػػية 
 وبية.الشعبية والر صات المنتشرة مح الريؼ البوىيمح والروسح والتح تميز الجزا الشر ح مف اليارة األور 

 مالحظات هامة لألداء:
اوبتاؼ صعودًا وىبوطًا مح اتجاه وايد ومح اتجػاه يبسػح، وءداا  2ءداا سةـ دو الصغير مح مساية  -

 األربيت باليديف االثنيف،  بؿ ءداا ىذه الميطوية.
تـ واح تر يـ ألصابح اليديف مح النموذج المدرج بالبيث، لمسايدة الدارس الذي ييتاج  لا مسايدة  -

 .ىذه الميطويةءداا مح 
 االستماع لةتسجيؿ الصوتح مح البيث ليتذوؽ الدارس ءداا ىذه الميطوية.  -

 ه. الموسيقى الفرنسية:
ىويتيػػا مػػح  يطاليػػا. وتعػػد ايػػدى الموسػػييا ال رنسػػية تمثػػؿ التطػػور لةموسػػييا الغربيػػة التػػح بػػدءت 

النشػيد الػوطنح ال رنسػح  وا تػار البايػثيةيات تطور الموسػييا العالميػة ولبنيػا متميػزة بيويتيػا ال رنسػية. 
""la Marseillaiseبةػػود جوزيػؼ روجيػػو دي ليػػؿ"  ال رنسػػح لةمولػػؼ الموسػييح""Claude Joseph 

Rouget de Lisle"
يػف اليوميػة  تعبير ييييحوىو " William Wallaceومف ايداد "وليـ واالس" "(⁎)

 .واليوية ال رنسية

                                                           

 ـ(. 1836 – 1760) مرنسحمولؼ موسييح : "Claude Joseph Rouget de Lisle"كمود جوزيف روجيه دي ليل (⁎)
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 (). كلود جوزٌف روجٌه دي لٌلللمؤلف الموسٌقً  المارسلٌٌز الفرنسً( جزء من 7مدون  موسٌقٌ  رقم )

 :الفرنسيةخاصة بالهوية مالحظات 
باسػػػت داـ البالسػػػيبية الصػػػارمة مػػػح البنػػػاا الموسػػػييح سػػػواا ىارمونيتػػػو ءو مػػػح يتميػػػز ىػػػذا العمػػػؿ 

ىػػح منيولػػة مػػف البنػػاا الصػػياغة آللػػة البيػػانو ىػػذه التيػػويالت المياميػػة مػػح العمػػؿ ءو مػػح البنػػاا الةينػػح. و 
 .  مح بعض التبسيط ليتناسب مح  مبانات البيانو لةعمؿ البامؿ األوربسترالح

 مالحظات هامة لألداء:
اوبتػػاؼ صػػعودًا وىبوطػػًا مػػح اتجػػاه وايػػد  2ءداا سػػةـ صػػوؿ الببيػػر وسػػةـ صػػوؿ الصػػغير مػػح مسػػاية  -

 لميطوية.ومح اتجاه يبسح، وءداا األربيت باليديف االثنيف،  بؿ ءداا ىذه ا
تـ واح تر يـ ألصابح اليديف مح النموذج المدرج بالبيث، لمسايدة الدارس الذي ييتاج  لا مسايدة  -

 .ىذه الميطويةمح ءداا 
 االستماع لةتسجيؿ الصوتح مح البيث ليتذوؽ الدارس ءداا ىذه الميطوية.  -

 
 

                                                           

( )( بصػيغة 7ومرمػؽ اياػًا مػح ىػذا البيػث تسػجيؿ ر ػـ ) 33، 32( ص 13دونة بامةة بػالماليؽ مدونػة ر ػـ )المmidiبمػا  ػاـ  .ليػذه الميطويػة
 البايث بواح تر يـ األصابح ليذا النموذج مف الميطوية. 
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 و. الموسيقى األمريكية:
األصػػؿ، لبنيػػا انتشػػرت مػػح الواليػػات المتيػػدة األمريبيػػة بػػالرغـ مػػف موسػػييا الجػػاز ىػػو موسػػييا امريييػػة 

لةدرجػػة التػػح ءصػػبيت تمثػػؿ اليويػػة الموسػػييية ال اصػػة بالشػػعب األمريبػػح. وموسػػييا الجػػاز ىػػح يصػػيةة 
الموسػػييا العبيػػد األمريبيػػة ماػػاؼ الييػػا بعػػض ءنػػواع الموسػػييا الدينيػػة األوروبيػػة ماػػاؼ الييػػا بعػػض 

وءصبح ليا ىارمونيتيا ال اصة بيا.  صير نسبيًا تشبةت موسييا الجاز.الموسييا الشعبية و الؿ تاري   
 The""وىػػػح ميطويػػػة "ال نػػػاف"  Scott Joplin"()"وا تػػػار البايػػػث ءيػػػد ايمػػػاؿ "سػػػبوت جػػػوبةيف" 

Entertainer  ببؿ متنا ااتيا.وىح تمثؿ الطابح واليوية الموسييية األمريبية 

 

 (). سكوت جوبلٌناألمرٌكٌللمؤلف  الفنانمقطوع  ( جزء من 8مدون  موسٌقٌ  رقم )

 :األمريكيةخاصة بالهوية مالحظات 
يعد ىذا العمؿ آللة البيانو نموذج شديد الواوح لطابح موسييا الجاز األمريبية، وذلؾ ليس ألنو 

بنػااه  ػاعـ يةػا  وايػد موسػييا الجػاز األمريبيػة والتػح ألشير مول ح موسييا الجاز األمريبييف لبػف ألنػو 
 .  ليا سماتيا وىارمونياتيا وايياياتيا و وايدىا ال اصة

                                                           

( ) ـ(.1917 – 1868) الجاز االمريبيةمولؼ موسييح لموسييا 

( )( بصػيغة 8ومرمػؽ اياػًا مػح ىػذا البيػث تسػجيؿ ر ػـ ) 35، 34( ص14دونة بامةة بالماليؽ مدونة ر ػـ )المmp3 بمػا  ػاـ  .ليػذه الميطويػة
 البايث بواح تر يـ األصابح لبؿ الميطوية. 
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 مالحظات هامة لألداء:
اوبتػػاؼ صػػعودًا وىبوطػػًا مػػح اتجػػاه وايػػد ومػػح  2ءداا سػػةـ دو الببيػػر وسػػةـ دو الصػػغير مػػح مسػػاية  -

 اتجاه يبسح، وءداا األربيت باليديف االثنيف،  بؿ ءداا ىذه الميطوية.
، لمسايدة الدارس الذي ييتاج  لا مسايدة مح ءداا ليذه الميطويةتـ واح تر يـ ألصابح اليديف  -

 .ىذه الميطوية
 االستماع لةتسجيؿ الصوتح مح البيث ليتذوؽ الدارس ءداا ىذه الميطوية.  -

 االحصائية عرضها وتفسيرها(. )النتائجًا: نتائج البحث رابع
لةبيث توصؿ  لا تيييؽ ءىداؼ البيث مف  الؿ  التطبييحبعد يرض البايث لسطار النظري وا طار 

 الرد يةا ءسعةتو والتح بانت بالتالح: 
 ؟أهمية اعداد برامج لتعميم آلة البيانو تتميز بالتعدد واالختالف عما هو نمطي وتقميديما .1

باسػػتعراض اىميػػة تنػػوع البرنػػامت الموسػػييح ا طػػار النظػػري وجػػاا الػػرد يةػػا ىػػذا السػػواؿ مػػف  ػػالؿ 
وءىميػة اشػتمالو يةػا نمػاذج م تة ػة مػف اليويػات الموسػييية الم تة ػة بمػا اسػتعرض البايػث مػح  التعةيمح

ا طار التطبييح مف  الؿ ايداد نموذج منيجح لتعةيـ آلة البيانو لةدارس المتوسط باشػتماؿ المػنيت يةػا 
 الموسييا اليابانية والصينية والعربية والروسية وال رنسية واألمريبية.

 ؟برامج الخاصة بتعميم آلة البيانو التي تتميز بالتنوع الثقافي لمهويات المختمفةتعد الكيف .2
بتيػػديـ نمػػوذج  يػػداد مػػنيت  ػػاعـ يةػػا مػػزج التطبييػػح ا طػػار وجػػاا الػػرد يةػػا ىػػذا السػػواؿ مػػف  ػػالؿ 

تمريف  2نماذج لميطويات موسييية متنوية اليوية ويدد  6اليويات الموسييية الم تة ة ميدـ البايث يدد 
تبنيبػػػح تمػػػت صػػػياغتيـ مػػػف  ػػػالؿ بعػػػض الميطويػػػات الميدمػػػة مػػػف البايػػػث با اػػػامة لةتوصػػػية بػػػأداا 
الماليظػػػػػات العزميػػػػػة لبػػػػػؿ تمػػػػػريف وميطويػػػػػة وتشػػػػػمؿ بي يػػػػػة األداا والسػػػػػاللـ المطةػػػػػوب ءداعيػػػػػا  بػػػػػؿ ءداا 

 .الميطوية
 ؟عددةأهمية إلقاء الضوء عمى مؤلفات آلة البيانو التي تنتمي لهويات ثقافية متما .3

النظػػري ييػػث شػػرح البايػػث اليويػػة وءثرىػػا مػػح الػػتعةـ  مػػف  ػػالؿ ا طػػار وجػػاا الػػرد يةػػا ىػػذا السػػواؿ
مبانيػػة توظيػػؼ ذلػػؾ مػػح تعةػػيـ آلػػة البيػػانو بمػػا واػػح البايػػث ءىميػػة تيػػديـ ىػػذا التنػػوع  .وءثرىػػا الن سػػح وا 

مبانية ادااه واثر ذلؾ يةا الدارس.  الثيامح وا 
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 ؟البيانو عندما يتم اثراء ثقافته وتذوقه لمموسيقى متعددة الهويةتزيد دافعية دارس آلة  كيف .4
النظري بتواػيح دور اليويػة الثياميػة وتيػديـ برنػامت ءواًل مف  الؿ ا طار  وجاا الرد يةا ىذا السواؿ

شػػػيؽ يزيػػػد دامعيػػػة الػػػدارس بتػػػذوؽ وءداا ميطويػػػات ذات ىويػػػات م تة ػػػة و ػػػدـ البايػػػث النمػػػوذج مػػػح 
 .ف  الؿ تيديـ بعض األيماؿ م تة ة اليوية ومزجيا مح برنامت وايدا طار التطبييح م

 ؟اهمية اثراء المكتبات الموسيقية لممعاهد الموسيقية بمؤلفات موسيقية متعددة الهوية الثقافيةما .5
البايػػث بأىميػػة اشػػتماؿ البػػرامت والمبتبػػات مػػح التوصػػيات الميدمػػة مػػف وجػػاا الػػرد يةػػا ىػػذا السػػواؿ 

البيػانو مػح مصػر يةػا العديػد مػف المول ػات متنويػة اليويػة الموسػييية  ثػراا ثيامػة العػازؼ الموسييية آللة 
 .والدارس وتنويح المناىت الدراسية باشتماليا يةا ميطويات متنوية اليوية الموسييية

 توصيات الباحث:
والمسػػاية  ىػػذا النمػػوذج يمبػػف تبػػراره بتبػػويف منػػاىت متنويػػة اليويػػة مػػف بػػؿ ثيامػػات العػػالـ الموسػػييية -1

متروبػػػة لةبػػػايثيف  يػػػداد البػػػرامت المتنويػػػة الياعمػػػة يةػػػا مػػػزج اليويػػػة وتجريبيػػػا يةػػػا الدارسػػػيف مػػػح 
 .المرايؿ الدراسية الم تة ة لدارسح البيانو

 .اثراا المبتبة الموسييية بالمول ات اليومية آللة البيانو التح تشمؿ العديد مف الثيامات الموسييية -2
الميطويػػات يةػػا طػػالب ال ر ػػة األولػػا والثانيػػة شػػعبة التربيػػة الموسػػييية ببةيػػات يصػػةح تطبيػػؽ ىػػذه  -3

 التربية النويية.
 التوسح مح تدريس الميطويات ذات اليوية الموسييية مح مناىت البيانو مح البةيات الموسييية. -4
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االستفادة من بعض المؤلفات العالمية متعددة الهوية الثقافية في اعداد برنامج مقترح "
 " البيانولتعميم آلة 

 مالحق البحث 
 المدونات الموسيقية كاممة

 أ. الموسيقى اليابانية:

 
 RentaroTaki" للمؤلف الموسٌقً الٌابانً"Menuettoمقطوع  ( 9مدون  موسٌقٌ  رقم )
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 RentaroTaki" للمؤلف الموسٌقً الٌابانً"Menuettoمقطوع  ( 9تابع مدون  موسٌقٌ  رقم )
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 :الصينية. الموسيقى ب

 
 NieEr"" للمؤلف الموسٌقً الصٌنً ""yiyonggjunjinxingqu( مقطوع  12مدون  موسٌقٌ  رقم )
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 :العربية. الموسيقى ج

 

 
 عمار الشرٌعً واعداد الباحث للبٌانوللمؤلف الموسٌقً  "ياال بينا"( مقطوع  11مدون  موسٌقٌ  رقم )



 

 م0202أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 64اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -املوسيقى جملة علوم وفنون 

605 

 :الروسية. الموسيقى د

 
 . تشاٌكوفسكًللمؤلف الموسٌقً  "بحيرة البجعمن" 22مصنف الفالس ( 12مدون  موسٌقٌ  رقم )
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 . تشاٌكوفسكًللمؤلف الموسٌقً  "بحيرة البجعمن" 22الفالس مصنف ( 12مدون  موسٌقٌ  رقم )تابع 



 

 م0202أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 64اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -املوسيقى جملة علوم وفنون 

607 

 :الفرنسية. الموسيقى ه

 

 
 . كلود جوزٌف روجٌه دي لٌلللمؤلف الموسٌقً  ( المارسلٌٌز الفرنس13ًمدون  موسٌقٌ  رقم )
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 . كلود جوزٌف روجٌه دي لٌلللمؤلف الموسٌقً  ( المارسلٌٌز الفرنس13ًمدون  موسٌقٌ  رقم )تابع 
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 . مقطوع  الفنان للمؤلف األمرٌكً ستوك جوبلٌن( 14مدون  موسٌقٌ  رقم )
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 . مقطوع  الفنان للمؤلف األمرٌكً ستوك جوبلٌن( 14مدون  موسٌقٌ  رقم )تابع 
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برنامج مقترح  فياعداداالستفادة من بعض المؤلفات العالمية متعددة الهوية الثقافية ": ممخص البحث
 "لتعميم آلة البيانو

 ()باسم زاهر بطرسد/ أ.م.    

بالعديد مف البرامت الجادة واليادمة لتعةيـ  تتعد آلة البيانو مف اآلالت الموسييية التح يظي 
دارسييا ءساسيات األداا ومعالجة الصعوبات العزمية التح تواجييـ مح ءداا المول ات الموسييية ال اصة 
باآللة. ومف المميزات ال اصة لةعديد مف البرامت التعةيمية آللة البيانو شمولية بعايا بايتواعيا يةا 

صور الم تة ة، معازؼ البيانو الماىر يستطيح ءف يودي مول ات موسييية لةبيانو مول ات موسييية يبر الع
يبر العصور الم تة ة بمول ات يصر النياة ومول ات الباروؾ والبالسيبية والرومانتيبية والمول ات 
اليديثة. وبؿ يصر يتطةب ءداا مول اتو ميارات  اصة لتيديـ روح العصر مف  الؿ التعبيرات 

   المناسبة.

والجديد الذي ييتريو البايث ىو تيديـ برنامت ميترح لتعةيـ آلة البيانو  اعـ يةا است داـ اليويػات  
الثياميػػة الموسػػييية الم تة ػػة ومزجيػػا ليػػودي ميطويػػات موسػػييية ليسػػت يبػػر العصػػور لبػػف يبػػر اليويػػات 

ة ال اصػة بللػة البيػانو. ميسػايده الم تة ة. ميعزؼ الدارس المول ات ال رنسية واأللمانية واألمريبيػة والروسػي
يةا األداا آللة البيانو باتساع مداربػو وثيامتػو وىنػا لػـ ييػدؼ البايػث تجاىػؿ ءىميػة البػرامت الياعمػة يةػا 

 يوية شعبيا.باألداا يبر العصور. لبف  اامة األداا يبر اليويات الثيامية الم تة ة، وتيديـ الموسييا 

 لػػا تشػػجيح الػػدارس يةػػا تعةػػـ وءداا مول ػػات م تة ػػة الطػػابح وىػػدؼ البايػػث بةيػػداد ىػػذا البيػػث  
واليوية با تالؼ ىويتيا. مما يودي  لا تي يز التعةـ لدى الدارس واتساع مداربو وثيامتة وتشجيعو ل داا 
مػػف  ػػالؿ تيػػػديـ المول ػػات الموسػػييية الم تة ػػػة الطػػابح وميػػػًا ال ػػتالؼ ثيامػػة المولػػػؼ الموسػػييح و وميتػػػو. 

ايث مح  يػداد ىػذه الدراسػة المػنيت الوصػ ح تيةيػؿ ميتػوى لػبعض النمػاذج الم تػارة لميتػوى واست دـ الب
برنػػامت تعةيمػػح يشػػمؿ مول ػػات آللػػة البيػػانو تعبػػس ءثػػر اليويػػات الموسػػييية الم تة ػػة مػػف  ػػالؿ مزجيػػا مػػح 

 برنامت تعةيمح وايد.

                                                           

( ءستاذ مسايد البيانو )–  جامعة ءسواف. –التربية النويية بةية  –شعبة التربية الموسييية 
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جراااتو وءدواتو ومصطةياتو ويتبوف البيث مف الميدمة ومشبةة البيث وءىدامو وءىميتو وءسعةتو   وا 
مح استعراض بعض الدراسات السابية مح ذات اتجاه البيث. ثـ استعراض ا طار النظري لةبيث بعرض 
لةيويػػات الموسػػييية الم تة ػػة لمول ػػات البيػػانو وميػػًا لثيامػػة المولػػؼ و وميتػػو. وا طػػار التطبييػػح الػػذي ييػػدـ 

مػف  ػالؿ مػزج اليويػات الموسػييية الم تة ػة. وينتيػح بتواػيح  ت صيؿ لةبرنامت الميتػرح لتعةػيـ آلػة البيػانو
 النتاعت واجابة ءسعةة البيث ثـ التوصيات والمراجح العربية واألجنبية.
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Research Summary: "A suggested program based on mixing cultures and 

identities of different international musical compositions to teach the 

Piano" 

Dr. Basem Zaher Botros
((

 

The piano is one of the musical instruments that need serious and purposeful 

programs, to teach its students the basics of performance. In addition, to address 

the difficulties playing them in performing the musical compositions of the 

instrument. One of the peculiar features of the piano is that the piano is 

comprehensive throughout the different eras. A skilled pianist can perform 

musical pianos through different eras, such as Renaissance, Baroque, classical, 

romantic, and modern compositions, and each age requires performing his own 

skills with special skills to present the spirit of the age through appropriate 

musical expressions. 

The researcher in this study presents a proposal to teach the piano instrument 

for beginners, based on the use of different musical identities, and mixing them 

to perform musical pieces not through the ages but across different identities. 

He plays French, German, American, Russian and Egyptian music. It helps him 

to perform the piano by expanding his awareness and culture, and here the 

researcher did not aim to cancel the performance through the ages, but to add 

performance across different cultures of identity and present music in the spirit 

and identity of its people. 

The researcher aimed to prepare this research to widen the perceptions and 

culture of the piano student, and encourage him to perform by presenting 

musical compositions of a different nature, according to the different culture 

and nationality of the musical composer. Moreover, the researcher used in 

preparing this study the descriptive approach analyzing the content of some 

models selected for the content of an educational program that includes 

literature for a piano machine that reflects the impact of different musical 

identities by mixing them in one educational program. 

 

                                                           
(•) Assistant Professor of Piano - Division of Musical Education - Faculty of Specific Education - 
University of Aswan. 
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The research consists of the introduction, the research problem, its goals, 

importance, questions, procedures, tools and terminology, with a review of 

some previous studies in the same direction of research. Then he reviewed the 

theoretical framework of the research by presenting the different musical 

identities of piano works according to the author's culture and nationality. The 

applied framework that details the proposed program for teaching the piano by 

mixing different musical identities. It ends with clarifying the results and 

answering research questions, then Arab and foreign recommendations and 

references. 

 


