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لبعض الموضوعات الحركي   التعبيرإلثراء  (Quadrille)الكوادريل   رقصة اإلستفادة من
 طالب كلية التربية النوعية  دى لالدالكروزية  

 نيفين محمد كمال الدين فتحي
    مقدمة :

 وهي ومشاعره رغباته عن بها ليعبر اإلنسان يستخدمها التي التعبير وسائل من وسيلة الحركة
 الحركة  طريق فعن ، الحركي بالتطور كبير حد إلى تطوره ويرتبط ، والدته منذ جودةمو  فطرية غريزة
 والجسم والعقل  القلب تنشط فهي ، أهمية وللحركة ، واالرتخاء ، للشد اإليقاعي التغيير تدريجيا   لديه يتكون

 . له الجسمية الحركات استعمال بدون تعليم يتم أن يمكن ال وأنه ،
لمية والفنية وهي  العناصر األساسية التي أسس عليها دالكروز مادته الع  وتعتبر الحركة أحد

( من هذا  E. J. Dalcrozeوقد استلهم المؤلف والمربي السويسري إميل جاك دالكروز ) اإليقاع الحركي،
وجعله وسيلة    Eurhythmicsابتكار علم اإليقاع الحركي   هي  الترابط بين الحركة واإليقاع في الموسيقى

 . 1العالقة بين الموسيقى التي نتلقاها والموسيقى التي بداخلنا   ادإليج
فن ا متكامال ، فإذا تمكنا من األداء الجيد لإليقاع الحركي   هاوتدريبات دالكروز تشكل في مجموعات 

حصلنا على صورة هارمونية رشيقة يكون عنصر اإليقاع فيها بمثابة تيار مستمر بين المخ وجميع  
 .2الجسم أطراف  

إجماال (   أشخاصهي عبارة عن رقصة ألربعة أزواج )ثمانية   Quadrille رقصة الكوادريلأما  
جاذبة   وقد تكون هذه الرقصةمرتبة في مربع ، مع زوج واحد على كل جانب ، ويواجه منتصف الساحة 

الحركي من حيث تنظيم وإبتكار جمل حركية جسمية تفيد في دراسة المقررات الخاصة باإليقاع للطالب  
لبعض   إذا تم تناولها ضمن تدريبات مصاغة بشكل تعليمي يتم توظيفه تبعا  أو التعبير الحركي 

 
  ال التربية  الحركي واإلرتجال الموسيقي.مدرس بقسم  الصولفيج واإليقاع  تخصص  اإلسكندرية،  النوعية ، جامعة   موسيقية، بكلية التربية 

القادر ،   1 والطفل   جيالن أحمد عبد  المتحدة للطباعة ،  الموسيقى  القاهرة :   .  53( ، ص 2001) 

أبو حطب ،  أمال 2 فيصادق ، و فؤاد  البحث وطرق التحليل اإلحصائي  والتربوية واالجتماعية  مناهج  األنجلو   العلوم النفسية  )القاهرة : مكتبة 
 . 6( ، ص  1996المصرية ، 
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لمحتوى المقرر الخاص بمادة اإليقاع الحركي بكلية التربية النوعية جامعة   الموضوعات الدالكروزية
 األسكندرية .

مستوى أداء   اع الحركي وتحسيناهتمت العديد من الدراسات بمحاولة إيجاد طرق إلثراء مادة اإليق
الطالب للتمارين اإليقاعية الحركية المختلفة لتحقيق التآزر الحركي المطلوب ،  ومنها دراسة ، ) جيالن 

(   2005( ، ) نجوان البرنس طه  2005جمال الدين    ( ، ) كاميليا محمد  1988أحمد عبد القادر 
الفعال   وذلك إلرتباطه وتأثيره مادة اإليقاع الحركيحيث أوضحت تلك الدراسات وغيرها ضرورة اإلهتمام ب

وقد وجدت الباحثة انه من الممكن أيضا  محاولة مزج هذه الرقصة  األخرى ،   التربية الموسيقةعلى فروع  
الغربية بالثقافة الموسيقية لمدينة األسكندرية والتي قد تبرز هوية الطالب وتنمية قدرتهم على ابتكار وأداء 

 لحرة ذات األهداف الموسيقية المتعددة .التشكيالت ا
 مشكلة البحث :
  –الثانية )قسم التربية الموسيقية  الفرقة اإليقاع الحركي لطالب    بتدريسالباحثة    قياممن خالل 

الصعوبات في األداء  من  بعضوجود جامعة األسكندرية ( ، الحظت الباحثة    –كلية التربية النوعية  
 :  لة فيمتمثالطالب  بعض  الحركي لدى 

 .  Polyrhythmأداء التمرينات ذات التعدد اإليقاعي   -
تعدد    –الكونتربوينت  –الكروزية مثل ) اإلقدام واإلحجامتمرينات لبعض الموضوعات الد أداء -

 .التصويت (
 إبتكار التشكيل الحركي في الفراغ . -
ن األداء على تحسي في األداء قد يعمل  وجاذب إستخدام إسلوب جديدما دعي الباحثة إلى م 
 .للطالبالحركي 

 البحث :  سؤال 
  ؟ الحركي  اإليقاعفاعلية البرنامج المقترح في تحسين وإثراء أداء الطالب في ما   .1

 هدف البحث:
 يهدف هذا البحث إلي:

 . رقصة الكوادريلتحسين أداء الطالب في مادة اإليقاع الحركي من خالل استخدام  
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 أهمية البحث :
 لى : ترجع أهمية هذا االبحث إ

 .  ستهدفة من العملية التعليميةم إعداد خريج قادر على توظيف الحركة لخدمة األهداف التربوية ال .1
 .التي تعكس هويته الثقافية والفنية إعداد خريج لديه القدرة على إبتكار و إعداد التشكيالت الحركية .2
اإليقاع الحركي سواء في إعداد خريج لديه القدرة على ابتكار أساليب جديدة تساعد في إثراء مادة   .3

 المجال األكاديمي أو المجال الحر.
 :  هتفترض الباحثة أن  فروض البحث :

أداء الطالب في مادة    وإثراء  تحسين يعمل على  رقصة الكوادريلإعداد برنامج يستخدم    من الممكن .1
 .وتساعده في اإلبتكار الحر  اإليقاع الحركي

في االختبار القبلي    –عينة البحث    –الطالب    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات .2
 .البعدي

 إجراءات البحث :
 ) المنهج التجريبي (:  المنهج أوالً :

( وفيه يقوم الباحث بمالحظة  ة) منهج المجموعة الواحدالتجريبي  المنهج قامت الباحثة باستخدام  
لتغيير اليذي يحيد  ، اذا وجييد أو أبعياده ويقييس مقيدار ا مسيتقلأداء المفحوصيين قبيل وبعيد تطبييق متغيير 

مثل ) طريقة معينة للتدريب ( لفترة مالئمة من الوقت ثم يطبق عليهم االختبار مرة ثانية    تغير في أدائهم
ييتقل )  ييدد اثييير المتغيييير المسي يياني لكيييي يحي ييار الثي يية فيييي االختبي ييات المجموعي ييد ذليييك يحسيييب متوسيييط درجي وبعي

 1 صيل الدراسي (التدريبات المبتكرة (  على المتغير التابع ) التح
 العينة  :  ثانياً :

  عينة بشرية : -أ
يية النوعييية  الفرقيية الثانيييةطييالب  يييقية بكلييية التربيي ييامعي  –جامعيية األسييكندرية قسييم التربييية الموسي العييام الجي
2019  –  2020 . 

 
 

وآخرونفان دالين،   .1 نبيل نوفل  وعلم النفس، ترجمة محمد  التربية  في  األنجلو المصرية ،    مناهج البحث   .163ص  ( ،1997) القاهرة : مكتبة 
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   عينة فنية : -ب
   .  Polyrhythmذات تعدد إيقاعي  تدريبات حركية  -1
 .  hop – hipبصيغتي  تدريبات حركية  -2
 .  quadrille du prince` imperialوعة ال  مقط -3
 لحن شعبي سكندري ) سالم إسكندراني ( . -4
 : األدوات  :   ثالثاً 

 *.جاالت أهداف مادة اإليقاع الحركيبطاقة مالحظة الطالب لقياس مستوى األداء لبعض م  .1
 **  .  )إعداد الباحثة( اإلختبار القبلي / البعدي .2

 حدود البحث :
 2020 -  2019نية : أوال  : الحدود الزم  

 . : كلية التربية النوعية جامعة األسكندريةثانيا  : الحدود المكانية 

 مصطلحات البحث : 
    (:Program) البرنامج .1

هو المخطط الذي يوضع في وقت سابق على عمليتي التعلم والتدريس في مرحلة من مراحل  
خالل مدة معينة قد تكون شهر ا أو ستة  التعليم ويلخص اإلجراءات والموضوعات التي تنظمها المدرسة

أشهر أو سنة. كما يتضمن الخبرات التعليمية التي يجب أن يكتسبها المتعلم مرتبة ترتيب ا يتماشى مع  
 . 1سنوات نموهم وحاجاتهم ومطالبهم الخاصة وبالتالي فهو أشمل وأعم من المنهج

 
 
 
 

 
  1ملحق  *

 2ملحق  **
اللقاني 1 المناهج وطرق التدريس ،الجمل و علي، أحمد  في  التربوية المعرفة  المصطلحات  الثانية)  معجم  الكتب   : القاهرة ؛   الطبعة   1999،   عالم 

 .  39( ، ص
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 :   (Rhythm) اإليقاع  .2
ذا مدلول يختلف من حيث الطول والقصر اختالفا نسبي ا، وهو تحديد  تقسيم األزمنة تقسيم ا منظم ا 

حركة األلحان من حيث السرعة والبطء باصطالحات إيطالية وهذا يعطي القيمة الزمنية المطلقة للرموز 
 . 1اإليقاعية على إختالف أشكالها 

 :  (Eurhythmic) اإليقاع الحركي .3
بالجسم، مبنى على اإلحساس واإلدراك واألداء.  هو ترجمة لإليقاع والموسيقى بواسطة الحركة

يخلق اندماجا بين الذهن والسمع وأعضاء الجسم. فهو وسيلة إلقامة العالقة بين الموسيقى التي نتلقاها  
 .2والموسيقى التي بداخلنا  

 3 (  :  Quadrille Danceرقصة الكوادريل )  .4
 . أو أكثر  رقصة مربعة مكونة من خمسة أرقام أو أكثر ألربعة أزواج -

 . بالمرك و   الثنائي البسيط الزمنقطعة من الموسيقى لمثل هذا الرقص ، بالتناوب بين   -
 األول: اإلطار النظري ويشمل :الجزء  م هذا البحث إلى جزئين :  وينقس

 سابقة .دراسات   .1
 .(الحركي  التعبير -  الحركي اإليقاع)  التعليم الموسيقي من خالل الحركات الجسمية : .2
اإليقاع الحركي .األهداف   .3  الرئيسية لمادة 
  Quadrilleالكوادريل  .4

 الثاني: اإلطار التطبيقي ويشمل :الجزء  
 أدوات البحث . .1
 البرنامج والدروس المبتكرة . .2
 نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها . .3

 
الغربية،   علي حسنين  سعاد 1 السمع وقواعد الموسيقى   .  3ص( ،   1991جامعة حلوان ،    : القاهرة  ؛الطبعة الخامسة ؛الجزء األول)  ،   تربية 

الحركي واأللعاب الموسيقية  ،شاكر وني و  ،أمين فهمي   أميمة 2 التربية والتعليم:  القاهرة )  ،  اإليقاع   .  2ص( ، 1974،   وزارة 
3  Dictionary.com https://www.dictionary.com/browse/quadrille 

https://www.dictionary.com/browse/quadrille
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 توصيات البحث . .4
 الجزء األول : اإلطار النظري 

 السابقة المرتبطة بموضوع البحث :  الدراسات .1
  " تطويع الخطوات واألغاني الشعبية النوبية لتحسين األداء الحركي ة األولى بعنوان :الدراس -

 *لطلبة كلية التربية الموسيقية " 
يية هيييدفت ييارات الحركيي ييعبي فيييي تحقييييق بعيييض المهي ييتفادة مييين التيييرا  الشي يية  إليييى اإلسي  تليييك الدراسي

وواضييحة  ريقية تيدوين بسييطةوالموسييقية فيي كيل مين اإليقياع الحركيي والتعبييير الحركيي . وكيذلك وضيع ط
يية الميينهج التحليلييي ، وكانييت العينيية نميياذج مييين  للخطييوة الشييعبية مييع المصيياحبة الغنائييية ، واتبعييت الدراسي

يية ، وأظهيييرت النتييائج ييدريبات مبتكييرة مييين الباحثي ييعبي النيييوبي وتي ييار  التييرا  الشي ييتفادة مييين اإلطي يية اإلسي إمكانيي
 برنامج في تحقيق أهداف البحث .صياغة الخطوات اإلجرائية للوأيضا    النظري للبحث

  أوجه القصور عند بعض الدارسين بكلية التربية الموسيقية فيالدراسة الثانية بعنوان : "  -
 *"  أداء اإليقاع الحركي وامكانية عالجه

طاليب  هدفت تلك الدراسة إلى تحدييد أنيواع القصيور وتصينيفها ، تحدييد أسيباب القصيور ليدى كيل
اإليقياع الحركيي  الممكنة في عيالج نيواحي القصيور المختلفية وييتم ذليك لتحسيين على حده ، إيجاد الحلول

الدارسييين الييذين  عنيد الدارسييين ، واتبعييت الدراسيية المينهج الوصييفي " دراسيية الحاليية " ، وكانيت العينيية ميين
 ( بكلية التربيية 1988 – 1982لديهم قصور في اإليقاع الحركي للفرقة التحضيرية في ) العام الدراسي 

الطالب بشكل واضح وملحوظ على    الموسيقية جامعة حلوان ، وأظهرت النتائج تحسن مستوى األداء عند
اإلحصييائية بييين األداء القبلييي والبعييدي  المسيتوى الجميياعي والفييردي ، وهييو مييا أثبتتييه الفيروق ذات الدالليية

 للطالب ، مما يؤكد فعالية البرنامج المعد .
 

 

 
 ( . 1988، يناير، القاهرة :  1 ، ع11، مججامعة حلوان ) مصر :  وبحوثدراسات  ،أحمد عبد القادر جيالن* 

 .(  1999،  جامعة حلوان،  نشورة ، كلية التربية الموسيقية غير م،  دكتوراةرسالة ،)  فهمي خليل محمد نوال* 
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مدى فاعلية برنامج يستخدم التشكيالت الحركية لتحسين أداء طالب   "الدراسة الثالثة  بعنوان :   -
 **"  الفرقة اإلعدادية في اإليقاع الحركي  

للمقييابالت  هيدفت تليك الدراسية إلييى تحسيين أداء طيالب الفرقية اإلعدادييية بكليية التربيية الموسييقية
ذو المجميوعتين ،  نهج التجريبياإليقاعية من خالل أدائهم لتشكيالت حركية مبتكرة ، واتبعت الدراسة الم 

م ،   2002 -2001 وكانيت العينيية مين طييالب الفرقيية اإلعداديية بكلييية التربييية الموسييقية جامعيية حلييوان
وأظهرت النتائج أن البرنامج المتبع أدى إلى تحسين أداء الطالب في المقابالت اإليقاعية وساعدهم على 

 متميزة . ت حركيةأدائها بسهولة ويسر كما ساعدهم في عمل تشكيال
 *" أثر دراسة بعض إيقاعات الفالمنكو إلثراء مادة اإليقاع الحركي"  الدراسة الرابعة  بعنوان :  -

حركيية  تلك الدراسة إلى التعرف على بعض إيقاعات الفالمنكو ودراسيتها ، دراسية أسياليب  هدفت
األداء التعبيري    الحركي ، تحسين لبعض إيقاعات الفالمنكو ، توظيف إيقاعات الفالمنكو في مادة اإليقاع

ييو ميين أجيييل الوصيييول إلييى أداء ييات الفالمنكي ييادة التعبييير الحركيييي مييين خييالل إيقاعي أفضيييل ، واتبعيييت  فييي مي
يية الدراسيية الميينهج يية  ميين طييالب الفرقيية التجريبييي ذو المجموعيية الواحييدة ، وكانييت العيني الثانييية بكلييية التربيي

ييوان وعييددهم ) يية حلي يياك أثييير ذا أثبتيييت النتييائج( طيييالب ، و 10الموسيييقية جامعي ييائية مييين  أن هني دالليية إحصي
 استخدام إيقاعات الفالمنكو في إثراء مادة اإليقاع الحركي .

 االستفادة من الدراسات السابقة :
 تحديد المصادر والمراجع المناسبه للبحث الحالي. -
 تحديد مشكلة البحث وأبعادها .  -
 قة في بناء برنامج البحث الحالي .اإلستفادة من التدريبات الخاصة بالدراسات الساب -
 إختيار و تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل وتفسير نتائج البحث الحالي . -
 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة للبدء من حيث ماانتهت تلك الدراسات .  -

 
 

 
 . ( 2003: لقاهرة ا ، 8، مج  جامعة حلوان، ) مصر :  مجلة علوم وفنون الموسيقىالدين ،  جمال كاميليا محمود** 

الموسيقيةغير منشورة ،  ،   رسالة ماجستير )  ،نجوان البرنس طه  *  . (  2003،  ، جامعة حلوان  كلية التربية 
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 التعليم الموسيقي من خالل الحركات الجسمية : .2

الصفاء ، وهذا ما جعلهم يضعون في المرتبة األولى الحركات أحب األغريق الصحة والجمال و 
المرنة للتعبير عن الموسيقى ، وقد ظهر الرقص كآداة للعقائد شامال  الفن والفلسفة . وقد أخضع اإلغريق  

هيئة الجسم اإلنساني لتنظيم لم يغفل حرية التفكير واإلدراك ، وكان بروتاغوراس أشهر السفسطائيين  
ر أكثر مما يعني باألشياء ، ونعني باألفكار عملية اإلحساس واإلدراك والفهم والتعبير  يعني باألفكا

 بأكملها .

نمية  لسفة اليونانية ، ومن إهتمامه بتوقد استلهم جاك دالكروز من عنصر اإليقاع ومن تلك الف
ى اإلحساس  اإلحساس والتعبير الموسيقي مادة )) اإليقاع الحركي (( الذي نعتبره علم وفن يقوم عل

  .1واإلدراك واألداء 

 اإليقاع الحركي لدالكروز :
 1900يرفتوار جنيف سنة  اختار جاك دالكروز كلمة اإليقاع الحركي عندما اشتغل في كونس

للنظام التعليمي للمبادئ الموسيقية من خالل الحركات الجسمية ، واستطاع دالكروز بواسطة  كعنوان 
ب للنغم واإليقاع ، ومما ال شك فيه أن إسلوبه هذا ساعد على الحركات الجسمية إيقاظ وعي الطال

التطوير الفني الذي عمل على إظهار التعبير الشخصي ، وأوجد السهولة في القراءة الموسيقية ، وفي 
األداء الموسيقي ، ويعتبر دالكروز أول  من أدخل فكرة تمثيل قيمة النوتة بواسطة الحركات اإليقاعية  

( وأداء الخطوة بالمشي ثم سحب القدم ( والحجل ) ( والجري )ل المشي )اإلنتقالية مث

 . 2(  وقد كان ومازال تأثير هذا اإلتجاه في المفاهيم التعليمية ملموسا  في تعليم الموسيقى  األخرى )
 التعبير الحركي :

اذج أصلية  يبدأ بالحركات التعبيرية التي على غير نموذج ، ويمكن أن تتطور بعد ذلك إلى نم 
لتشكيالت حركية ، واإليقاعات اإلبداعية تتضمن التمثيل الصامت وكذلك إحياء التجارب الحقيقية  

 
  ،" تطويع الخطوات واألغاني الشعبية النوبية لتحسين األداء الحركي لطلبة كلية التربية الموسيقية "  ،عبد القادر أحمد  جيالن 1

 .(  1988، يناير ،    1، ع  11مججامعة حلوان ،    ر:) مص،    دراسات وبحو 
القادر،   2  .  96، ص  (1988،   ) مرجع سابقجيالن أحمد عبد 
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والخيالية ، ويستخدم عادة الجسم بأجمعه في اإلتجاهات المختلفة والمستويات والسرعات ، وتكون 
لى أطراف األصابع للقدم الحركات حرة غير مقيدة فيمكن الربط بين الحركات األساسية والوقوف مثال  ع

وتستخدم الحركة وسيقى هي الدافع والمثير للتصور  أو أستخدام حركات محورية للجسم وتكون الم 
 Formالجسمية كوسيلة من وسائل التعبير عن مضمون المقطوعة الموسيقية وذلك من حيث البناء الفني  

تعتبر اإلستجابة للمؤثرات الموسيقية السابق  العبارات الموسيقية ونهاية الجمل ، و   –الميزان    –اإليقاع  - 
  .1ذكرها سواء داخليا  أو خارجيا  هي العنصر األساسي في التعبير الحركي 

)) وممارسة الفرد لإليقاع الحركي تقوم على تكرار عدد من األفعال النفسية والعضلية وأداء هذه األفعال 
 2ة من المراكز الحسية والعصبية وأعضاء الجسم (( يتطلب إدراكا  وإستجابة سريعة بين األوامر الصادر 

مثل التذكر   Intellectuallوتعني تدريبات اإليقاع الحركي بأهم الملكات وتنمي نواحي النشاط العقالني  
تقدير المساحة والفراغ وتنمية اإلحساس بالنسب والتناسب وتنمية التذوق   –الفهم   –اإلنتباه   –التخيل    –

 وبواسطة تلك التدريبات يمكننا :الجمالي وتقديره  

 اكتشاف القدرة على اإلستجابة :  -أ

في التدريبات ألداء تغييرات معينة مما ينمي سرعة إستجابة    hip – hopوذلك باستخدام صيغة األمر  
  العضالت للتأثيرات العقلية .

 اكتساب القدرة على التركيز :  -ب

ه دين البيانو والطالب والتي تساعده على التركيز وتعو " ب  canonوذلك من خالل تدريبات التتابع الحر " 
   على أداء إيقاع معين بينما يستمع إليقاع آخر .

 

 
 

القادر،   1  .  97، ص  1988 ،  مرجع سابقجيالن أحمد عبد 
 . 8ص  ،( 1974،   مرجع سابق)   ،أمين أميمة   2



 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

1076 

 تنمية اإلنتباه واإلستجابة :  -ج
 من خالل توقف الحركة المفاجئ أو التوقف المتدرج في البطييء . .1
 التحرك لألمام أو الخلف بالتوالي . .2
 القفز عند إعطاء إشارة معينة . .3

 لضبط الحر لألطراف : تنمية ا -د 

( في يد وفي اليد األخري إشارات الميزان الثنائي ذو وحدة استخدام اشارات الميزان الثالثي ذو وحدة )
، وتمرينات التحويل من ميزان   3مقابل   2كروش بالقدمين وبذلك نحصل على التقابل   6( وأداء ) 

   Transformationلبند  إلى آخر مع اإلحتفاظ بجزئيات اإليقاع وتغير الوحدة وا

 تنمية اإلحساس اإليقاعي وتكوين الشخصية :  -ه

ناحية اإلحساس بطابع األلحان لما تحتويه    Plastic-Expressionتنمي تدريبات التعبير الحركي 
الموسيقى من إيحاء بالعظمة أو الحزن أو الفرح أو المرح ، كذلك تنمي ناحية اإلستماع الدقيق ، فالطالب  

 ع كل عالمة وألنواع النبر ولكل تحويل من سلم آلخر .يستمع إليقا

 تنمية الطالقة الحركية :   -و 

وذلك من خالل استماع الطالب لجمل موسيقية مختلفة ، تصدر تيارا  من االستجابات المرتبطة بكل  
 جملة على حده ، والتعبير عنها حركيا  .

 الوصول إلى المرونة الحركية : -ز

وذلك من خالل األداء المتنوع للحركات المختلفة في التدريبات والتي  يمكن تحقيق المرونة الحركية
 الوجه .  –الرقبة    –الكفين    –يستخدم فيها الطالب الذراعين  
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 الوصول إلى األصالة الحركية : -ح

ؤدي الموسيقى إلى إثارة الحركات الجسمية والتي يعبر بها الطالب عن أحاسيسه فينقل لنا صورة حركية ت
  .1مميزة 

كذا فإن إستخدام اإليقاع والتعبير الحركي كوسيلة لتنمية القدرة على اإلستجابات الحسية  وه
للمؤثرات الصوتية ومقابلتها بردود أفعال حركية ذات معان معبرة ومنسجمة وواضحة ، فهي بال شك 

 تنمي القدرة في توثيق الروابط بين السمع والذهن واألعضاء .  

 يقاع الحركي :األهداف الرئيسية لمادة اإل  .3
والمزاج    الهدف األساسي لإليقاع الحركي هو إيجاد تيار مستمر متصل متجانس بين الشخصية

العناصر   والذكاء لتحقيق نمو متزن للفرد وذلك عن طريق ربط اإليقاع الحركي باللحن حيث تكتمل
تأثيرها على  ة ولهااألساسية المكونة للموسيقى وهي بدون جدال من أقرب الفنون إلى الطبيعة البشري

 اإلنسان من ثال  نواح :
 فالموسيقى في استطاعتها أن تؤثر على الشخص فتجعله مسرورا  أو حزينا  .العاطفة :  -أ

 فهو الذي يهدينا إلى فهم شكل المؤلفة الموسيقية أو الصيغ الموسيقية .العقل :   -ب 
 فالموسيقى لها أثرها في تهدئة الشخص أو إثارته .الجسم :  -ج

 ها تعمل على :كما أن
 تحسين االستجابات اإليقاعية واكتساب القدرة على التركيز . -
 وسيقى واإلحساس بالتناسب والتناسقة والسمعية وتنمية ملكة تذوق الم تنمية الناحية الموسيقي -
عائشة سعيد   -) أميمة أمين فهمي   .2تنمية الذاكرة الموسيقية واكتساب القدرة على التخيل واإلبتكار  -

 (   6 -5  م ، ص 2002سليم ،  
 

 
القادر أحمد جيالن 1  98،   97ص  ،  (1988،  ) مرجع سابق  ،عبد 

الحركي  ،عائشة سعيد سليم   و أمين  أميمة 2 اإليقاع  والتطبيق في  بين النظرية  األول  )  الموضوعات الدالكروزية  األنجلو :  القاهرة  ؛الجزء  مكتبة 
 .  5،6، ص (  2002،   المصرية
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 :  (   Quadrille Danceرقصة الكوادريل )  .4
في المسيرات العسكرية في القرن السابع عشر والتي نّفذ فيها أربعة   quadrilleنشأ مصطلح  

اإليطالية ) ومعناها مربع   quadrigliaتشكيالت مربعة ، وهي كلمة ربما مشتقة من   مرتبين فيفرسان 
 صغير( .

حيث تم استخدام   cotillion: في البداية كان شكل  1760الرقص في فرنسا حوالي عام تم تقديم  
 ولكن تمت إضافة اثنين من األزواج في نهاية المطاف لتشكيل جوانب مربع ،  اثنين فقط من األزواج ، 

 

 
   1شكل 

 يمثالن الرجال ( C,Dيمثالن السيدات ،   A,Bرقصة الكوادريل من زوجين حيث )
رقص أحد الزوجين ، ياألزواج في كل ركن من أركان الساحة ، في أداء الرقص ، حيث  تناوب  ت

 .   ح األزواج اآلخرونيستريو 
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   2شكل 

 الرجال (  تمثل السيدات ،   تمثلأزواج حيث ) 4رقصة الكوادريل من  
" اآلن رقصة حية مع أربعة أزواج ، مرتبة على quadrille des contre dansesأصبحت " 

ل مربع ، يواجه كل زوجين المركز. كان يسمى أحد الزوجين "الرأس" ، واألزواج المجاورة األزواج  شك 
  ،كررها الزوجان الجانبياني"الجانب". غالب ا ما كان يتم أداء شخصية الرقص أوال  من ِقبل الزوجين ثم  

  jetéاليه ، مثل المصطلحات المستخدمة في الرقص هي في الغالب نفس المصطلحات الموجودة في الب
 .  arabesqueو   pliéو    croiséو    chasséو 

أصبحت أكثر شيوع ا في القرن التاسع عشر ، فقد تطورت إلى أشكال تستخدم عناصر من  
الفالس ، بما في ذلك الكالدونيان والنكرز. في ألمانيا والنمسا الملحنين الرقص )جوزيف النر وعائلة 

من شعبيته استعارة ، "كوادريل فخم" ، من تشكيل مستمر للتحالفات  شتراوس( تتألف من كوادريل. جعلت  
السياسية الجديدة مع شركاء مختلفين من أجل الحفاظ على توازن القوى في أوروبا. سخر لويس كارول  

 The Lobster Quadrille" (1865.)من الرقص في مغامرات أليس في بالد العجائب في فيلم "
صة ألربعة أزواج )ثمانية رقصات إجماال ( مرتبة في مربع ، مع زوج  الرقص المربع عبارة عن رق

تم توثيق الرقصات المربعة ألول مرة في إنجلترا في   ، واحد على كل جانب ، ويواجه منتصف الساحة
لقد جاءوا إلى أمريكا  ا والقرن السادس عشر ولكنها كانت شائعة جد ا في فرنسا وفي جميع أنحاء أوروب

في بعض البلدان والمناطق ، من خالل   وبيين وشهدوا تطورا  كبيرا  هناكالمستوطنين األور   الشمالية مع
األمريكي الغربي    رقصة المربعقد تكون رقصات المربعة مكانة رقصة شعبية  الحفظ والتكرار ، حققت ال
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ة الرومانسية  الشكل األكثر شهرة في جميع أنحاء العالم ، ربما بسبب ارتباطه في القرن العشرين بالصور 
والية    19صنفتها  ، لرعاة البقر األمريكيين. لذلك فإن الرقص المربعي يرتبط بقوة بالواليات المتحدة

 أمريكية كرقصة رسمية للدولة.
تعتمد حركات الرقص المربع المختلفة على الخطوات واألشكال المستخدمة في الرقصات الشعبية  

ة تشمل الرقص الريفي  بعض هذه الرقصات التقليدي ،  من البلدانلعديد لالتقليدية والرقصات االجتماعية  
 (  p (1996) Cantwell, Robert , ( 110:253 .1  والرباعياإلنجليزي  

 ويشمل : إلطار التطبيقياثانياً : 
 ( :أدوات البحث ) 

ييادة رأي  ) اسييتمارة اسيييتطالع ييراء فيييي السي ييار القبليييي / البعيييدي  – دروس البرنييامجالخبي ييامج ا  -اإلختبي لبرني
 المبتكر ( 

 : اإلختبار القبلي البعدي .1
يهدف إلى قياس مستوى األداء ألفراد العينة قبل التجربة وبعدها في  ) تقييم (  االختبار  ويعد هذا

مادة اإليقاع الحركي والتي تهدف إلى تحقيق أداء بعض الموضوعات الدالكروزية حركي ا بطريقة صحيحة  
مجاالت لكل مجال مجموعة أهداف أو ثالثة  بار من ثالثة تمارين تمثل  اإلختوقد صممت الباحثة هذا   ،

 (5( إلى المستوى )1متطلبات فرعية ولكل متطلب فرعي مجموعة من المستويات تتدرج من المستوى )
الدرجة  ويتطلب من المقيم تحديد درجة جودة المهارة لدى الطالب وذلك بإعطاءه أقرب درجة ، خصصت  

 المجال، درجة (  20( وخصص له )مستوى اإلنتباه والتركيز) األول   المجال،  (  درجة  50للتقيم )الكلية  
مستوى  )   الثالث والمجالدرجة (   15وخصص له )(   مستوى التآزر الحركي وتنظيم الحركاتالثاني ) 

 .درجة (  15( وخصص له )اإلبتكار واإلرتجال  
كلية التربية  بلى العينة بقسم التربية الموسيقية  وقد أجرى االختبار القبلي ع  إجراء االختبار القبلي: -

 .األسكندرية النوعية جامعة 

 
1 Wilson, Marguerite, Dancing: A Complete Guide to all Dances., ( Philadelphia: The Penn 

Publishing Company . 1904) . 
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التعرف على رقصة  وقد أجرى هذا االختبار على أفراد العينة بعد  إجراء االختبار البعدي: -
 وكيفية أداء األساليب الحركية المختلفة واستخدامها في اإليقاع الحركي. الكوادريل

 روس والحصص(:البرنامج التدريبي) الد .2
  2019 / 10 / 7يوم في الفترة من يوم    29جلسات خالل  5استغرق البرنامج   : زمن البرنامج 
دقيقة. وتعتمد   60  –  45من    زمن كل جلسةيتراوح  أسبوعي ا   جلسةبواقع    2019  /11 / 4حتى يوم 

ثم عمل    ضوع البحثمو  للرقصةنظري ا وحركي ا على التطبيقات الحركية   الكوادريلالجلسات على دراسة  
كلية   –طالبات (  4طالب ( ، )  4)   وتم تطبيق البرنامج على طالب الفرقة الثانية،  تقويم لكل درس
 .األسكندرية جامعة    –التربية النوعية  

  : أهداف البرنامج
مادة  لبعض الموضوعات الدالكروزية ضمن مقرر يهدف البرنامج إلى تحسين أداء الطالب  

 رقصة الكوادريل وهي : استخدام  اإليقاع الحركي ب
 .(  التشكيل الحركي  -تعدد اإليقاعات     -) اإلقدام واإلحجام  

 طرق تدريس البرنامج:
 تنوعت طرق تدريس البرنامج كما يلي:

 طريقة البيان العملي(.  –طريقة المناقشة   –)طريقة الشرح 
 طرق التقويم المتبعة في البرنامج:

 . ة كل جلسة من جلسات البرنامج للوقوف على مدى تقدم العينةالتقويم المرحلي: في نهاي
 محتوى البرنامج:

 .الموضوعات الدالكروزية موضوع البحث   -
 حركي ا.التعرف على طريقة أدائها  نظري ا و  الكوادريلدراسة   -
 أهداف معرفية ومهارية ووجدانية. -
 ،   (Data show  –البيانو    – CDإسطوانات الي   –  جهاز الحاسوبالوسائل المستخدمة ) -
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استعانت الباحثة باسطوانات لبعض نماذج من الفيديو لمشاهدة األساليب الحركية ألداء رقصة  
ا إلى المقطوعات الموسيقية المصاحبة لها مثل كوادريل هايدن في سلم ال  الكوادريل ، واالستماع أيض 

ا ببعض الرسومات وا ألشكال التوضيحية للحركات الخاصة  الكبير ، دو الكبير . كما استعانت أيض 
 بالكوادريل أثناء الشرح .

 دروس البرنامج: 
البروتوكول الخاص برقصة    وكتابة  تحليلقامت الباحثة بإعداد تمرينات مقترحة قائمة على  

ضمن تدريبات  إدراج الموضوعات الدالكروزية  ثم الكوادريل من حيث الوقوف والحركة لألزواج الراقصة  
في شكل   في جزء التشكيل الحركي الحر  لطالبون هناك مجاال  لإلبتكار الوهلي لأن يك   علىمتنوعة 

  :قسمين  وقد تم تقسيم دروس البرنامج إلى  بسيط
وشرح محتوى البرنامج للطالب من أهداف  جلسة تمهيدية لشرح الجزء النظري وتضمن    القسم األول -

 بتنفيذ البرنامج .  ووسائل وطرق التدريس المستخدمة واإلجراءات الخاصة
باستخدام األساليب    لتطبيق الموضوعات الدالكروزية موضوع البحثجلسات   3وتضمن    القسم الثاني -

 .لرقصة الكوادريلالحركية  

  الجلسة التمهيدية

 .  وحركيا   التعرف على البروتوكول الخاص برقصة الكوادريل نظري ا  :  موضوع الجلسة
 2019/  10/   7 :الجلسةتاريخ 

 دقيقة  60 :الجلسةمن  ز 

 األهداف المعرفية:

 أن يتعرف الطالب على تاريخ رقصة الكوادريل . .1
 رقصة الكوادريل . تطورالطالب    يتعرفأن  .2
 أن يتعرف الطالب على األساليب الحركية المميزة لرقصة الكوادريل . .3
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 األهداف ) النفس حركية(:
 .فيديو ألداء رقصة الكوادريل أن يشاهد الطالب   .1
 رقصة الكوادريل بطريقة صحيحة .  جزء من دي الطالب  أن يؤ  .2
 .داخل الدروس للموضوعات الدالكروزية موضوع البحث  تمرينات  الأن يؤدي الطالب   .3

 األهداف الوجدانية:
 . أن يهتم الطالب باآلداء الحركي من حيث المرونة واستخدام المساحة ومستويات الفراغ .1
 لرقصة الكوادريل . أن ينتبه الطالب لطريقة األداء الحركي .2
 التشكيل الحركي .الحركات المبتكرة في هويتهم من خالل الطالب   يظهران  .3

 الوسائل المستخدمة:
 .  السبورة .1
 . (فيديوهات   -للكوادريل ) رسومات وأشكال داء الحركات األساسية نماذج توضيحية أل .2

 آلة األكورديون . .3

 (المناقشة   –التحليل    –تنتاج  االس  –البيان العملي ) :   طرق التدريس المستخدمة
 اإلجراءات التطبيقية للتنفيذ :

 :  (  quadrille)  رقصة الكوادريلث التعرف على أوالً: من حي 
  .لها  المكونةوعن الحركات األساسية    رقصة الكوادريلألقت الباحثة نبذة عن  .1
 بعة .مشاهدة فيديو لرقصة الكوادريل للتعرف على كيفية حركة ووقوف األزواج األر  .2
  للرقصةالطالب   مشاهدةأثناء   لرقصة الكوادريلأوضحت الباحثة الطابع واألسلوب المميز   .3

على  التعرف   فيوالتي تساعدهم (  quadrille du prince` imperial)لكوادرريل  باالخاصة 
 . ض المبادئ األساسية ألداء للرقصةبع 
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    ثانًيا: من حيث التدريبات الحركية:

التعرف على طريقة أداء الرقصة من حيث  إلى   ركية التمهيدية في هذه الجلسةالتدريبات الح تهدفو 
حركات   –حركات الذراعين   –قفز   –زحلقة    –الحركات األساسية التالية: )مشى   الوقوف في البداية

 .اليدين (  وطريقة تبديل األماكن وتغيير الشركاء بمرونة  

 
   3شكل 

 أزواج   بعة أر فيديو توضيحي لرقصة الكوادريل من  
 األول الدرس 

 : (1)موضوع الجلسة  
 رقصة الكوادريل من 8: أنكروز   1من أنكروز الجزء األول ) أ (   التعرف على بروتوكول -

quadrille du prince imperial    ( ويسمىles salutes    وتعني التحية )   وأداؤه حركيا . 
  2019/   10/   14 :الجلسةتاريخ 
 دقيقة.  60 :الجلسةزمن  

 الوسائل المستخدمة:
 السبورة . .1
 ( .فيديوهات   -للكوادريل ) رسومات وأشكال نماذج توضيحية ألداء الحركات األساسية  .2

 المناقشة   –التحليل    –االستنتاج   –البيان العملي :   طرق التدريس المستخدمة
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 اإلجراءات التطبيقية للتنفيذ :
 األول: التدريب (1
  مربع يمثل فيه كل زوج ضلع من أضالع المربعشكل   الطالب في حجرة التدريبات على  يقف .1

 ملتزمين بوضع االستعداد بطريقة دالكروز.
بحيث تؤدى جميع    التاليمتبعا  خطوات التشكيل  يؤدي الطالب التحية التقليدية في بداية الرقصة   .2

 :( الخطوات بالمشي على الشكل اإليقاعي )

 
   4شكل 

 البداية والحركة ألداء التحية    يوضح 
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عند وصول الزوج الثاني أمام الزوج الثالث ، الزوج األول أمام الرابع يقوم الطالب باإلنحناء   .3
 :   ةالتالي الصورةلألسفل بالجسم كما في 

 
 5شكل 

 يوضح انحناء الجسم ألداء التحية  

من الزوج     الشاب  ويستلممن الزوج الثالث ،  لفتاة من الزوج الثاني االشاب  يستلم .4
 .من الزوج الرابع   األول الفتاة 

 
   6شكل 

 من التدريب األول  4يشرح الخطوة  
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، وبالمثل الزوج األول + فتاة الزوج    ج األولمكان الزو يعود الزوج الثاني+ فتاة الزوج الثالث إلى  .5
 كما في الصورة التالية :إلى مكان الزوج الثاني  الرابع  

 
 7شكل 
 من التدريب الثاني 4يشرح كيفية أداء الخطوة 

   التقويم :
تطلب الباحثة من الطالب أداء الجزء األول بمصاحبة الموسيقى من الذاكرة كما تم أداؤه بتوجيه   -

 الباحثة .
 تالحظ الباحثة الحركات وتصحح األخطاء إن وجدت . -
  التدريب الثاني : (2
يمشي الطالب في دائرة التمرين اآلتي كامال  مع مع أداء إشارات ضبط الميزان لعدة مرات   .1

 بمصاحبة البيانو .

 
   8شكل 

 تمرين إيقاعي في ميزان ثنائي 
ول وعند ذكر رقم المازورة أزواج في شكل مربع  كما سبق في التدريب األ 4يقف الطالب   .2

المعنية من الباحثة والذي يأتي على الوحدة الثانية من المازورة السابقة لها ، يؤديها الطالب كما  
 -يلي :
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  فتصبحاالتجاه للداخل  في ضعف السرعة ب 3،4طالب الزوجين   ) المازورة األولى ( :يؤديها •
 : 

  
  .بالتصفيق   1،2) المازورة الثانية ( : يؤديها طالب الزوجين   •
معكوسة بالمشي على وحدة النوار وأداء   3،4) المازورة الثالثة ( : يؤديها طالب الزوجين   •

 االتجاه للخارج .إشارة الميزان ب
 ) المازورة الرابعة ( : يؤديها جميع الطالب بالتصفيق . •

 (   :2موضوع الجلسة )
 )  اإلقدام واإلحجام (    -
 2019/   10/   21 :الجلسةتاريخ 
 دقيقة.  45 :الجلسةزمن  

  التدريب الثالث : (3
يمشي الطالب في دائرة التمرين اآلتي كامال  مع مع أداء إشارات ضبط الميزان لعدة مرات   .1

 بمصاحبة البيانو .

 
   8شكل 

 ثالثيتمرين إيقاعي في ميزان  
 .  4أمام   3و الزوج    2أمام   1يقف الطالب في المربع زوج   .2
ويقف أمام الزوج   1يمشي الزوج  ل  ثالثيعد مازورتين بوحدة النوار في ميزان  تبدأ الباحثة التمرين ب .3

 : كالشكل التالي ليصبح  ( على الشكل اإليقاعي )  4أمام الزوج   2، الزوج   3
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   9شكل 

 Hopحركة الطالب عند األمر  
ين  زوجمن العلى آخر وحدة من المازورة المعنية يؤدي كل    Hopعند سماع صيغة األمر  .4

 .التمرين    ( بتصفيق4،3 (( إشارة الميزان الثنائي و يقوم الزوجين  2،1)
طالب بتبادل األوامر على آخر وحدة من المازورة المعنية يقوم ال  Hipعند سماع صيغة األمر  .5

 بين التصفيق وأداء إشارة الميزان .السابقة  
   Hop , Hipيعاد التمرين لعدة مرات باستخدام صيغتي األمر  .6
بالمعكوس اإليقاعي  يعيد الطالب أداء التمرين كامال     Hop Hipغة األمر عند سماع صي .7

 فيؤدى التمرين كالتالى : دائرة في  الثالثيمع أداء إشارة الميزان  بالمشي للعالمات 

 
   10شكل 

 التمرين السابق معكوس  
   التقويم :

وع اإلقدام تطلب الباحثة من الطالب ابتكار تمرين إيقاعي حركي محضر واستخدام موض -
 واإلحجام في أداء التمرين .

 مع تصحيح األخطاء .  Hipو   Hopتتابع الباحثة اداء الطالب للتمرين بصيغتي ال   -
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 الثانيالدرس 
 :   (1)  موضوع الجلسة

من رقصة   24كروز ا: أن 9كروز امن أنالتعرف على بروتوكول الجزء األول ) ب(  تابع    -
( وتعني التحية وأداؤه    les salutesويسمى )    quadrille du prince imperialالكوادريل 

 . حركيا   
 ( ( حتى ) D.Cختام الجزء األول )  -
 2019/   10/   28 :الجلسةتاريخ 
 دقيقة.  45 :الجلسةزمن  

 الوسائل المستخدمة:
 السبورة . .1
 ( .فيديوهات   -للكوادريل ) رسومات وأشكال نماذج توضيحية ألداء الحركات األساسية  .2

   (  quadrille du prince` imperial) الموسيقية   ةالمقطوع .3

 المناقشة   –التحليل    –االستنتاج   –البيان العملي :   طرق التدريس المستخدمة
 اإلجراءات التطبيقية للتنفيذ :

 التدريب األول: (1
يؤدي الطالب الجزء األول ) أ ( من الرقصة السابق أدؤها في التدريب األول من الدرس األول   .1

 ن حيث إنتهينا كما في الشكل التالي : لنبدأ م 
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   11شكل 

 بداية الجزء األول ) ب(   
ولكن هذه المرة عن طريق تصافح اليدين مع بتكملة التحية  كل واحده مقابل األخرى  تقوم الفتيات   .2

على الشكل  وتؤدى الخطوات    مرات متتالية 4تبديل األماكن مرة باليد اليمنى ومرة باليد اليسرى  

 .(  ) اإليقاعي
مع هذه الحركات التبادلية يتغير أماكن الفتيات بالدوران داخل مربع داخلي حتى تصل كل فتاه  .3

 إلى مكانها أمام شريكها في الرقص كما في األشكال التالية : 
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   12شكل 

 الحركات التبادلية باليدين اليمنى واليسرى للفتيات  
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 التدريب الثاني : (2
( من الرقصة السابق أدؤها في التدريب األول من الدرس الثالث  يكرر الطالب الجزء األول ) ب  .1

 لنبدأ من حيث إنتهينا كما في الشكل التالي : 

 
   13شكل 

 وضع وقوف الطالب لبداية التدريب الثاني 

اه اليمين ثم يعود في إتج ()على النموذج اإليقاعي   كل طالب بأخذ خطوتين جانبيتين يقوم   .2
 اليسار كما موضح بالشكل التالي نفس الخطوتين في إتجاهى بأخذ لماكنه مرة أخر 

 
   14شكل 

 خطوات جانبية لليمين ثم لليسار 
 13كما في الشكل   مقابل شريكه  الجانبية العكسية يصل كل شريك فيمع هذه الحركات   .3
 البداية كما موضح بالشكل التالي  يقوم كل زوج بالدوران في المكان ليعود في مكانه لوضع   .4
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   15ل شك 
 الختام 

 ( تعدد اإليقاعات   ) (  :2موضوع الجلسة )
 2019/  11/   4 :الجلسةتاريخ 
 دقيقة.  60 :الجلسةزمن  

 :الثالثالتدريب  (3
" بين أداء الباحثة والطالب مبنيا  على استخدام النماذج    Canonكانون " ال  صيغة  يؤدي الطالب -

 ()         اإليقاعية اآلتية :
وهو نوع من   دائرة شكل في  بين الباحثة والطالب  ثالثي" في ميزان   Canonيؤدى الكانون "  -

 تعدد اإليقاعات البسيط . 

 
   16شكل 

 كانون "صيغة ال تمرين متعدد التصويت " 
نفس التمرين السابق بعد إضافة بعض السكتات إلى اإليقاع السابق و يؤدى   الطالب  يؤدى -

 " كالتالي :   Polyrhythmكتمرين متعدد اإليقاعات مركب "  
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   17شكل 

 تمرين متعدد التصويت " مركب " 
 : الرابعالتدريب  (4
لحن مستوحى من المقطوعة عينة  الطالب  جميع  يغني لطالب كما في الشكل التالي : ثم  يقف ا -

 مع اداء إشارة الميزان الثنائي .  الكبير سيفي سلم البحث  

 
   18شكل 

 د التصويت  بداية التدريب الثاني ألداء تمرين متعد 

في تقابل باليد  ()للداخل على إيقاع  كروز(ا) من بعد األن المشيبالغناء و   الطالباتتقوم   -
   (  . 3مقابل   4)  طالبة( ،  2مقابل   1 طالبةاليمنى )



 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

1096 

 

 19شكل 
 الكبير لحن في سلم سي

ليسرى حتى تصل  تكرر الطالبات الحركة السابقة مع التغيير باليد اليسرى ثم اليد اليمنى ثم اليد ا -
 كل طالبة أما الطالب المكمل للزوج الخاص بهم كما في الشكل التالي : 

 

   20شكل 
 نهاية التدريب وصول الطالبات لما يقابلهم من الطالب   

 في أماكنهم .كروز امن بعد األن     :  اإليقاعيقوم الطالب بالغناء مع تصفيق   -

 بالغناء والمشي متعددة  نفس الوقت إيقاعات   وهكذا تكون النتيجة هي أداء المجموعتين في -

  .والتصفيق  
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   التقويم :
تطلب الباحثة من الطالب ابتكار جملة حركية بسيطة على لحن معطى مستخدما  فيها جميع   -

 الخبرات السابق دراستها في ضوء ما تم التعرف عليه من رقصة الكوادريل .
   الثالثالدرس 

 : (1)موضوع الجلسة  
ي في الفراغ قائم على مزج بروتوكول رقصة الكوادريل مع هوية وثقافة الشعب تشكيل حرك   -

 السكندري الموسيقية .
 2019/   11/   11 :الجلسةتاريخ 
 دقيقة.  60 :الجلسةزمن  

 الوسائل المستخدمة:

     .  آلة األكورديون -

      data show جهاز ال -

 التحليل    –االستنتاج   –العملي   البيان:   طرق التدريس المستخدمة
 اإلجراءات التطبيقية للتنفيذ :

 التدريب األول: (1
 تقوم الباحثة بعزف لحن ) سالم إسكندراني ( على آلة األكورديون . -
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   21شكل 

 لحن شعبي في سلم دو الكبير 
 يقف الطالب في شكل المربع كما سبق في التدريبات السابقة . -
عبرة عن السالم االسكندراني من خبراتهم  تطلب الباحثة من كل زوج من الطالب ابتكار حركات م  -

 السابقة عن الثقافة والفنون الشعبية لمدينة األسكندرية .
 قام كل زوج من الطالب بابتكار جملة حركية على أول عبارة من اللحن . -
كتابتها في شكل  رسمها و قامت الباحثة بإعادة صياغة الجمل الحركية المبتكرة من قبل الطالب و  -

صيغة الكانون كهدف موسيقي للتشكيل وأيضا  أداء بعض األشكال اإليقاعية    لتنفيذخطوات  
 كاآلتي :بالمشي والتصفيق  
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   22شكل 

 الجزء األول من التشكيل ) ابتكار الطالب ( 
 التدريب الثاني: (2
 يقف الطالب في شكل المربع كما سبق في التدريبات السابقة . -
للحركات الخاصة للجزء الثاني    data show تعرض الباحثة الشكل التوضيحي على جهاز ال -

 كالتالي :من اللحن الشعبي مع الشرح العملي لكيفية أداء كل مازورة 
: وضع اليدين خلف الظهر وأداء حركة الحجل باألرجل اليمنى مع تقابل   1مازورة  •

 ) ثم الحجل باألرجل اليسرى في زمن  )  ) األرجل بينهم في زمن ) 

( مرتان على أول ضلعين بالمازورة ثم  ق الشكل اإليقاعي ) : تصفي 2مازورة  •

 ( .( ثم فتح اليدين ألداء )الخبط باألرجل على األرض بإيقاع )
: يجلس الطالب على األرض كما موضح بالشكل ويقوم بالتصفيق للخارج  3مازورة  •

لنموذج  ( ثم بالربت على الفخذ با( ثم لليسار بإيقاع )بجهة اليمين بإيقاع ) 

( ، في نفس الوقت تؤدي الطالبة إشارة الميزان الرباعي مقابل    اإليقاعي )
 إشارة الميزان الثنائي في وضع الوقوف . 
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: يتجه الطالب من وضع الجلوس إلى وضع الوقوف وهو يؤدي عالمة (1)4مازورة  •

خرى ولكن في بالتصفيق وتؤدي الطالبة إشارة الميزان الرباعي مقابل الثنائي مرة أ( )

( ، بظهور وضع الدوران حول الطالب حتى يتقابلوا في آخر المازورة بأداء شكل)
 .  (2)4المرجع يقوم الطالب بتكرار الموازيير الثالثة األولى ثم أداء المازورة 

ثم يقفوا ويصفقوا   )يمسك الطالب بأيديهم ويقوموا بالدوران في زمن  ) : (2)4مازورة  •

 لجزء األول .( إلنهاء اشكل )
قام كل زوج من الطالب بأداء مازورة مازورة كال  على حده مع المالحظة والتوجيه وتصحيح   -

 األخطاء .
 التدريب الثالث: (3
من قبل   قام الطالب بأداء الجزء الثاني بشكل متصل مع مصاحبة العزف على آلة األكورديون -

 الباحثة كالتالي: 

 
   23شكل 

 ) إعداد الباحثة (الجزء الثاني من التشكيل   
)  : وضع اليدين في الوسط وأداء حركة زحلقة جانبية لجهة اليمين في زمن 1مازورة  •

 ( ثم تكرار نفس الحركة لجهة اليسار في نفس الزمن .
 .  في وضع الوقوفللمازورة اإليقاعي   النموذج: تصفيق   2مازورة  •
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لجه اليمين مع رفع اليد   مع ميل الجسمباألرجل  أداء حركة حجل جانبية  :  3مازورة  •

( ثم تكرار الحركة في  اليمنى وخفض اليسرى على النموذج اإليقاعي )  
 الجهة اليسرى .

ثم يقفوا ويخبطوا بأرجلهم شكل ) يمسك الطالب بأيديهم ويقوموا بالدوران في زمن  )  •

 ( إلنهاء الجزء الثاني  .)
 الختام :

لحن الشعبي موضوع الدرس كامال  بمصاحبة العزف  يؤدي الطالب التشكيل الحركي الخاص بال -
 على آلة األكورديون .

  التقويم :
في السرعة المحددة ، وتغلبت   (  النموذج اإليقاعي )  واجه الطالب صعوبة في أداء 

الباحثة على هذه الصعوبة بإعادة االداء وتكراره في زمن أبطئ بشكل منفصل ثم أداؤه داخل التمرين  
 مرة أخرى .

 تائج البحث وتحليلها وتفسيرها :ن

 Gain Ratio   :Modifies لبالك الكسب معادلة الباحثةت  استخدم  البرنامج فاعلية من للتحقق
(Black) 
 .:  1 اآلتية لمعادلةا بإستخدام

 
 24شكل 

 (Blake, C.S  1966 pp. 439- 446)  معادلة بالك  
  س - ص = (الخام الكسب )حيث •
 البعدية المالحظة في الدرجة( =  ص )حيث •

 
1  
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 القبلية المالحظة في الدرجة ( =  س)  حيث •
 س  -د = المتوقع والكسب •
 المالحظةلدرجة  العظمى النهاية ( =د )  حيث  •
 كما للتجريبية القبلية بالمالحظة مقارنة للتجريبية البعدية للمالحظة المعدل الكسب فإن ذلك وعلى

 التالي : الجدول في يتضح

 1جدول  

 المقترح التواصلي البرنامج فاعلية عن للكشف لبالك لالمعد الكسب 

 
 المجال

 
 س

 
 ص

 
 د

 
  س  -ص

 
 س -د  

 
الكسب 
 المعدل

مستوى اليقظة  
 1.36607 14 11.25 20 17.25 6 واإلنتباه 

مستوى التآزر  
 1.27826 8.625 7 15 13.375 6.375 الحركي

مستوى اإلبتكار 
 1.33125 12 8.875 15 11.875 3 واإلرتجال

 
 1.3254 34.625 27.12 50 42.495 15.375 المستوى العام

 الجدول إلى وبالنظر ( 1.2 )  البرنامج فاعال  هي العتبار الفاصل الحد بالك أن اعتبر وقد
وهذا (  ( 1.23 المالحظة لبطاقة البعدي والتطبيق القبلي التطبيق بين عام بشكل النتيجةأن  نجد  السابق

 الجدول في المقترح البرنامج فعالية  تتبعنا ، وإذا الكسب معادلة حسب المقترح مجالبرنا فاعلية دليل على
 لبطاقة البعدي والتطبيق القبلي التطبيق  بين المجاالت كل نتيجة أن نجد الثالثة المجاالت في السابق
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  تحمسو   إلى تفاعل األولى الثالثة المجاالت في الفاعلية الباحثة وترجع ( 1.2 ) من أكبر المالحظة
لمحاكتها في تنفيذ  واستجاباتهم  رقصة الكوادريل الغربية والتعرف على كيفية أداؤها  ألداءالطالب  

التمرينات المقترحة والذي عمل هذا التفاعل على تحسين خبراتهم وإستغاللها في إبتكارات حركية مرتبطة  
 بهويتهم المحلية .

 

   24شكل 
 كلبالمخطط بياني لنتائج الكسب المعدل  

 التوصيات والمقترحات : 

محاولة المزج بين األساليب الحركية لألنماط اإليقاعية الغربية والعربية المتنوعة في مادة اإليقاع  .1
 الحركي والتعبير الحركي.

مالحظة و توجيه الطالب إلى كيفية االبتكار إلعداد التشكيالت الحركية ذو األهداف الموسيقية   .2
 المختلفة .

محافظات أخرى إلعداد خريجين قد يكون لهم أثر في رنامج في كليات متخصصة في تطبيق البإعادة   .3
 الحفاظ على هويتنا الثقافية المصرية ونقلها لألجيال الجديدة .
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 :1ملحق

 :ب في مجاالت مختلفة  ( : قياس مستوى أداء الطالبطاقة مالحظة  ) 

 المجال    1 2 3 4 5 
 درجة (  20األول : " مستوى اليقظة واإلنتباه " )  المجال •      

 
 1 بوضع اإلستعداد وأداء األشكال بطريقة صحيحة  اإللتزام        
 2 اإلنتباه في تنفيذ األوامر في وقتها المحدد مثل ) ذكر رقم المازورة (       
القدرة على التركيز في أداء بعض العمليات المركبة مثل ) اداء معكوس       

 الشكل (
3 

 4 (  hop – hipسرعة االستجابة في تنفيذ األوامر مثل )       
  
 درجة (   15)   الثاني : " مستوى التآزر الحركي " المجال •      

 
الزمن   لزمن من بداية التمرين لنهايته )المحافظة على انتظاماإللتزام با      

) 
1 

 2  مرونة وتنظيم حركات الجسم بين األيدي واألرجل        
 المجال    1 2 3 4 5 
ي للتمارين المتعددة التصويت وطريقة أداؤها سرعة التحليل الموسيق        3 
  
 درجة (   15الثالث : " مستوى اإلبتكار واإلرتجال "  )  المجال •      
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 1 القدرة على التخيل واإلبتكار      
 2 القدرة على ابتكار جماعي منظم      
 3 توظيف الخبرات السابقة في ابتكار تشكيل حرك ي في الفراغ        
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 :  2ملحق

 (  50النهاية العظمى )                                              االختبار القبلي/البعدي

 السؤال األول : ) اإلقدام واإلحجام (  •

 

يمشي الطالب التمرين في دائرة كامال  مع مع أداء إشارات ضبط الميزان لعدة مرات بمصاحبة   -
 و .البيان

   :ما  بإشارة ضبط الميزان كما يليعند سماع رقم المازورة يقوم الطالب بأداء الموازيير ملتز   -

 في ضعف السرعة . 1يؤدي الطالب مازورة   Hopعند سماع صيغة األمر  .1

 بطريقة معكوسة .  3،  2يؤدي الطالب المازورتين    Hipعند سماع صيغة األمر  .2

باستخدام   3يؤدي الطالب مازورة   Hop , Hipيغتي األمر يعاد التمرين لعدة مرات باستخدام ص .3
 .  c.pاإليقاعات المكملة  
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 السؤال الثاني : ) تعدد التصويت (   •

 يؤدي الطالب تمرين إيقاعي متعدد التصويت بالطريقة المتبعة . -

 

 السؤال الثالث : ) ابتكار حر (   •

 بي المعطى  .موازيير للحن الشع   4يبتكر كل طالب حركات حرة في حدود   -

 

 

 

 

 



 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

1110 

 "  quadrille du prince` imperial: مقطوعة "   3ملحق
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 درجات الطالب في االختبار القبلي البعدي :  4ملحق

 
 الطالب

 (1المجال )
 درجة ( 20)

 (2المجال )
 درجة ( 15)

 (3المجال )
 درجة ( 15)

 المجموع
 درجة ( 50)

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل

1 6 17 7 13 4 11 17 41 

2 7 16 9 14 2 13 18 43 

3 5 17 7 13 3 12 15 42 

4 7 16 6 12 3 12 16 40 

5 6 17 7 13 4 10 17 40 

6 5 18 6 14 2 13 13 45 

7 5 20 5 14 3 12 13 46 

8 7 17 4 14 3 12 14 43 

 



 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

1112 

 ملخص البحث

ته العلمية والفنية وهي اإليقاع الحركة هي أحد العناصر األساسية التي أسس عليها دالكروز ماد
  وتحسين الحركي اإليقاع إلثراء مادة طرق  تقديم بمحاولةدراسات  ال من العديد اهتمت وقدالحركي ، 

 على الفعال  وتأثيرها الحركي اإليقاع وذلك إلرتباط مادة المختلفة اإليقاعية للتمارين الطالب أداء مستوى
بتقديم طريقة قد تكون جاذبة للطالب من خالل رقصة  الحالي ثالبح إهتم وقد ، األخرى الموسيقى فروع

 اإليقاعية قد تواجههم في دراسة المقرر عند أداء التمارين التي الصعوبات لتذليل بعض الكوادريل الممتعة
ضمن بعض الموضوعات الدالكروزية ، باإلضافة إلى محاولة مزج هذه الرقصة الشعبية ذو الهوية 

ة الموسيقية لمدينة األسكندرية والتي قد تبرز هوية الطالب السكندرية وتنمية قدرتهم على األوروبية بالثقاف
 ابتكار وأداء التشكيالت الحرة ذات األهداف الموسيقية المتعددة .

ويهدف البحث الحالي إلى إعداد برنامج مقترح مستوحى من رقصة الكوادريل إلثراء التعبير  
إعداد خريج النوعية جامعة األسكندرية ، وتكمن أهمية هذه البحث في   الحركي لدى طالب كلية التربية

لديه القدرة على ابتكار أساليب جديدة تبرز هويته و تساعده في إثراء مادة اإليقاع الحركي سواء في  
 . المجال األكاديمي أو المجال الحر

( طالب ، وتوصلت  8اتبع البحث الحالي المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة مكونة من )
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية في 

 التطبيق البعدي .

 : وينقسم البحث إلى

 .  للبحثالجزء النظري : الدراسات السابقة والمفاهيم النظرية   -

اختبار قبلي بعدي ، نتائج  الجزء التطبيقي : ) الخطوات اإلجرائية للبحث ، دروس البرنامج ،  -
 البحث وتحليلها وتفسيرها ، التوصيات ، المراجع ، الملخص(  

 الموضوعات الدالكروزية ( ، التعبير الحركي ، ) الكوادريل   الكلمات المفتاحية :
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Research summary 

 

Movement is one of the basic elements on which Dalcroze based his 

method and artistic material, the Eurhythmics, and many studies have been 

interested in trying to provide ways to improve  Students performance 

Eurhythmics and its effective impact on other department of music.  

The present research was interested in presenting a method that might be 

attractive to students  through the Quadrille dance to overcome some of the 

difficulties that may face them in studying Eurhythmics When performing the 

exercises within some of the Dalcrozian topic, moreover that to trying to mix 

this folk dance of European Identity with the musical culture of Alexandria city, 

The present research aims to prepare a proposed program inspired by the 

Quadrille dance to enrich the Eurhythmics among students . 

 The importance of this research lies in preparing a graduate who has the 

ability to devise new methods that reflect his identity and help him to enrich 

subject of Eurhythmics , whether in the academic or free sphere.  

The research followed the experimental approach based on one group 

consisting of (8) students, and the results found that there were statistically 

significant differences between the mean scores of students of the experimental 

group in the post application . 

1. Theoretical part: previous studies and theoretical concepts related to 

the topic. 

2. The practical part ( procedural steps for the research, program lessons, 

pre-post test, research results, analysis and interpretation, 

recommendations, references, summary( 

Key words: (Quadrille , Eurhythmics Expression , Dalcrozian topics ) 

 


