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  ملخص

عبر مراحل مترابطة  إن تطور الموسيقا في األردن مر 
ى   دتومتسلسلة أ يقية     إل د الموس ات والمعاه تشكيل الكلي

يقية متع    رق موس ى ف افة إل ام . ددةباإلض إال إن اهتم
ى  الباحث انصب   ة     عل ترا األردني رق االورآس دراسة ف

منه    ا تتض ة م ث بمراجع ام الباح ا ق ا، آم وتعريفه
ق     ات تتعل ن معلوم ة م ع العلمي ادر والمراج المص

ة ا    ايير العالمي د المع ترا وتحدي ة باالورآس لخاص
ا   ب دى تطابقه ترا وم ع االورآس ة  م رق األردني الف

  . لالورآسترا
  

   :آلمات مفتاحية

  .، العالميةفرق، المعايير االورآسترا،

  

  Abstract 
The evolution of music in Jordan passed 
through coherent and sequential stages and 
resulted in the formation of colleges and 
conservatories as well as multiple bands. 
The researcher examined the available studies 
related to the subject of the study, determined 
the international criteria and standards of 
orchestra conducted by the specialists, and  
applied these criteria and standards to the 
Jordanian Orchestra. 
 

  
  

                                                            

كماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في استجزء مستل من رسالة الطالب مهدي زهدي محمد الطشلي  الدراسةهذه   1.
  . وهي غير منشورة ،تخصص الموسيقا في جامعة اليرموك 
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  : أهداف الدراسة
ع      ث اطل ة، حي ايير العالمي ي األردن للمع ترا ف رق األورآس ق ف دى تطبي ة م ى معرف ة إل ذه الدراس دف ه ته
ادر         منه المص ا تتض ة م ام بمراجع ا ق ة، آم ة بموضوع الدراس وفرة المرتبط ات المت ى الدراس ث عل الباح

ا   د مع ام بتحدي ترا، وق ق باألورآس ات تتعل ن معلوم ة م ع العلمي ل ذوي والمراج ن قب ترا م يير األورآس
ي  ة وه ترا األردني رق األورآس التعريف بف ام ب اص، وق ة  : االختص لحة األردني وات المس ترا الق أورآس

تخدم  يمفوني، واس ان الس ترا عم ين وأورآس انين األردني ة الفن ترا نقاب في وأورآس نهج الوص ث الم الباح
ائق والمعلومات ومن ث      التحليلي،  ى جمع الحق ذا       الذي يعتمد عل د استخدم الباحث ه ا وتفسيرها، وق م تحليله

  .المنهج نظرا لمالئمته أغراض هذه الدراسة
  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

 ما هي المعايير العالمية لألورآسترا؟ .1
 ؟"عينة الدراسة"ما مدى توفر المعايير العالمية لألورآسترا لدى فرق األورآسترا األردنية  .2
 ؟"عينة الدراسة"فات فرق األورآسترا األردنيةما تصني .3
  

  .2009تحددت الدراسة الحالية مكانيا في االردن ، آما حددوت زمانيًا عام  :حدود الدراسة
ة ة أهمي رق       إ :الدراس ذه الف زات ه ى ممي رف عل ب التع ة يتطل ترا األردني رق االورآس ى ف رف عل ن التع

يقية في األ    اة الموس ة التطور الموسيقي      ومكوناتها ودورها في الحي ة حرآ ذلك متابع ردن آ
ة        يقية والفني ازاتهم الموس رق وانج ذه الف ادة ه التي تنهض بها األردن باإلضافة إلى معرفة ق

  . آذلك مدى تطبيق هذه الفرق للمعايير العالمية
  

زام    أو،  األردندراسة تصنف فرق االورآسترا في   أجريت أنلم يسبق : مشكلة الدراسة ان مدى الت ذه   بي ه
ات         .الفرق بالمعايير العالمية  ى مكون ذه الدراسة للتعرف عل ل ه لذا فان الحاجة ماسة لمث

  . ومدى التزامها بالمعايير العالمية المتعارف عليها  األردنفرق االورآسترا في 
  

  :الطريقة واإلجراءات
ثلة بمنهج الدراسة يتناول الباحث الطريقة واإلجراءات التي اتبعها في تنفيذ هذه الدراسة، والمتم

 .ومجتمعها واختيار عينتها، وباقي اإلجراءات األخرى المتعلقة بها
  

  :  منهـج الدراسـة
الذي يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات ومن ثم تحليلها وتفسيرها، اتبع الباحث المنهج الوصفي 

 .وقد استخدم الباحث هذا المنهج نظرا لمالئمته أغراض هذه الدراسة
  



 المجلة األردنية للفنون

333 
 

  :تمع الدراسـةمج
  :الفرق الموسيقية التي تعتمد نهج األورآسترا في األردن

 . أورآسترا القوات المسلحة األردنية -1
 ). فرقة أورآسترا المعهد الوطني سابقًا( أورآسترا عمان السيمفوني -2
 .أورآسترا نقابة الفنانين األردنيين  -3

  
   :عينة الدراسة

  .أورآسترا عمان السيمفوني. 3.أورآسترا نقابة الفنانين األردنيين. 2.أورآسترا القوات المسلحة األردنية. 1
  

  :إجراءات الدراسة
بموضوع هذه  –بشكل مباشر أو غير مباشر  –قام الباحث باإلطالع على الدراسات المرتبطة  .1

مكتبة جامعة اليرموك، مكتبة الجامعة : الدراسة، وذلك من خالل زيارته لعدد من المكتبات العلمية
نية، مكتبة األآاديمية األردنية للموسيقا، ومكتبة المعهد الوطني للموسيقا، وبعض المواقع األرد

  .اإللكترونية على شبكة اإلنترنت
في األردن، " عينة الدراسة"قام الباحث بتصميم بطاقة معلومات خاصة عن قادة األورآسترا  .2

الل هذه المقابالت التعرف على وبناًء عليه قام بإجراء مقابالت مع قادة األورآسترا، تم من خ
العديد من األمور الموسيقية المتعلقة بهذه الدراسة، والتعرف على الوضع األآاديمي لكل قائد وقد 

 . قام الباحث بتحليل ودراسة هذه المعلومات ومن ثم صياغتها بالشكل المطلوب
أقسام : ة معايير وهيقام الباحث بإعداد بطاقة تحكيم تختص بمعايير األورآسترا، تضمنت أربع .3

فقرات، الكتابة ) 5(فقرة لكل قسم، قائد األورآسترا تكون من) 11(األورآسترا تكونت من
فقرات، وقد تم ) 7(فقرات، التوازن الصوتي لألورآسترا تكون من) 6(لألورآسترا تكونت من

نموذج  عرض هذه البطاقة على خمسة ُمحكِّمين من المختصين في مجال األورآسترا، وذلك عبر
حيث جرى تثبيت المعايير التي حصلت على ) 2(أعده الباحث لطلب التحكيم آما في الملحق رقم

  . من آراء المحكمين% 80موافقة 
وأورآسترا القوات ) أورآسترا عمان السيمفوني(قام الباحث بزيارة المعهد الوطني للموسيقا .4

للحصول على معلومات تخص آل المسلحة األردنية وأورآسترا نقابة الفنانين األردنيين، 
أورآسترا، من حيث تاريخها، نشأتها، أقسامها، عدد العازفين، األعمال التي أدتها آل أورآسترا، 

 .ومن ثم قام الباحث بتحليلها ودراستها ومن ثم صياغتها
عمل إحصاء ونسب مئوية لفرق بقام الباحث بعمل إحصاء ونسب مئوية للمعايير العالمية، ومن ثم   .5

ومقارنتها بالنسب المئوية للمعايير العالمية لألورآسترا، " عينة الدراسة"ورآسترا األردنيةاأل
 .لتلك المعايير" عينة الدراسة"لمعرفة مدى تطبيق فرق أورآسترا
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  : الدراســات السابقـة
  :الدراسات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بموضوع البحث: أوال

ى ة األول ت :الدراس ري، ت( قام ة، النم وان) 1996الي ة بعن لحة " بدارس وات المس يقات الق اريخ موس ت
وات        ةالحالي  الدراسة يرتبط هذا البحث ب "األردنية ترا الق ه موضوع أورآس من حيث تناول

أتها الم ا و  سلحة األردنية والحديث عن نش ا و تطوره ا     و  فرقه ي أدته يقية الت ال الموس األعم
  . وعدد العازفين

    رابسودي للبيانو "بدراسة بعنوان) Hee, Yong  ،2001هي، يونغ ( باحثقام ال: الثانيةالدراسة 
  "Rhapsody for Piano and Small Orchestra"" واألورآسترا الصغير 

ب              ي تكت ال الت ن األعم ديث ع ه الح ث تناول ن حي الي م ث الح ث بالبح ذا البح رتبط ه ي
  .الصغيرلألورآسترا وآذلك الحديث عن اآلالت الموجودة في األورآسترا 

  بدراسة بعنوانMalin Cederlöf,2006) مالين سيدرلوف( قام الباحث: الدراسة الثالثة
  "علم صوتيات المنصة التي تناسب األورآسترا"

Podium Acoustics for the Symphony Orchestra""   
تناولت هذه الدراسة موضوع القاعات الموسيقية في السويد، وقام الباحث بعمل دراسة  

  :خمس قاعات موسيقية في السويد هيحول 
1. Berwaldhallen   2. The Gävle Concert Hall     3. Malmö Concert Hall 
4. Västerås Concert Hall    5. Louis de Geer, Concert- and Congress Hall  .  

ائية الصوت ويرتبط هذا البحث بالبحث الحالي من حيث تناول موضوع القاعات الموسيقية والعالقة بين فيزي
م المنصة  ة، وتتحدث عن حج اع  xالعرض  xالطول ( واألشخاص داخل القاع م ) االرتف ذلك عن حج وآ
  . وشكل القاعة بالكامل، عدد المقاعد، األبواب والستائر

وان   ة بعن ة الرابع يمفوني  : الدراس و الس ترا تورنت       "Toronto Symphony Orchestra"أورآس
ترا تو  ( ه أورآس ام بتقديم ام  ق و ع ات    ) 2002رنت ة مجموع ذه الدراس ت ه تناول

ترا  مها األورآس ي تض ون     اآلالت الت ة روي طومس ن قاع ديث ع افة للح باإلض
Roy Thomson Hall   ى وي عل ي تحت ة   2600الت رف جوق د، وغ مقع

ى المنصة        ولألورآسترا،  ازفين عل ع الع داخل و توزي رتبط  .شكل القاعة من ال وي
ن    الي م ث الح ث بالبح ذا البح ه موض ه ث تناول مها  حي ي تض وع اآلالت الت

  .عدد عازفيها واألعمال الموسيقية التي آدتهاو تاريخها ونشأتهاو األورآسترا
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  :بموضوع البحث سات المرتبطة ارتباطًا غير مباشرالدرا: ثانيًا
 أورآسترا أمريكا"بدراسة بعنوان) Wang, Alice  ،2003وانغ، أليس( قام الباحث :الدراسة الخامسة

  "The American  Symphony Orchestra""السيمفوني
ى استماع      دأ يتحول إل يقا تناولت هذه الدراسة الحديث عن الجمهور الذي ب ة   الموس الحديث

يكية،          قليًال ًاالتي تستخدم عدد ال الكالس ام باألعم ز أو االهتم د الترآي م يع ازفين ول من الع
ترا أمري  موضوعيرتبط هذا البحث بالبحث الحالي من حيث تناول و ا السيمفوني   أورآس ك

  .األعمال الموسيقية التي أدتها و قادتهاو تطورهاو والحديث عن تاريخها
  بدراسة بعنوان) 2007سكرية، هيثم، (قام الباحث : الدراسة السادسة

  "الموسيقا البروجرامية عند آل من رفعت جرانة ويوسف خاشو"
ة ذه الدراس ت ه وم الموس تناول ديث عن مفه م الح ل أه ا، وتحلي ة وأنواعه يقا البروجرامي

تخدموها   ي اس ترالية الت ة األورآس اليب الكتاب ة، وأس ال يوسف خاشو ورفعت جران أعم
ل   و.للموسيقا البروجرامية يرتبط هذا البحث بالبحث الحالي من حيث تناوله موضوع تحلي

آلالت      ترالي ل ع األورآس ترا والتوزي ة لألورآس يقية المكتوب ات الموس اليب المؤلف ، وأس
  .استخدام الكتابة لألورآسترا في الموسيقا البروجرامية

  
  :نبذة عن األورآسترا 

ترا  اهدين     : Orchestra)(األورآس رح والمش ين المس لة ب افة الفاص ي المس ة تعن ة قديم ة يوناني آلم
ي مجمو .  وآانت تستخدم مـن قبـل الراقصين والعازفين ـن   وبالمفهوم الحديث أصبحت األورآسترا تعن عة م

بية   نفخ الخش ية وآالت ال ة القوس ن اآلالت الوتري ألف م ـازفيها، تت ة وع يقية المختلف يةو اآلالت الموس  النحاس
  ).Arnold, Denis,1983 , P 1329 (واآلالت اإليقاعية

ي            ى النحو األت ا عل ة في أوروب يقية المتالحق رات الموس ا للفت ترا طبق اريخ األورآس : يمكن مراجعة ت
ارو ال ر الب يكي ) 1750-1600(يآعص ر الكالس انتيكي ) 1820-1750(م، العص ر الروم        م،  العص
ديث) 1820-1900( م العصر الح ى اآلن -1900( م، ث ا  ). حت ين لن ة يب رات الزمني ل والفت دد المراح إن تع

  . مدى تطور فرق األورآسترا من حيث األداء والكتابة الموسيقية، إضافة إلى اآلالت المستخدمة
دايا اروك  بب ر الب نَّاع اآلالت ت عص ز ُص ان   أنج ة الكم ميم آل يقية تص ، (Violin) الموس

رًا    )(Double bassوالكونترباص  (Violoncello)، التشيلو(Viola)الفيوال ذه اآلالت دورًا آبي ، ولعبت ه
وريللي    ال آ ة أمث ذه المرحل ي ه روا ف رة ظه يقيين مه يما وأن موس ة، س يقا اآللي ي الموس ، )Corelli(ف

دي ) Lully(يلولل ة           ) A.Vivaldi(وڤيڤال ى مرتب ة إل يقا اآللي وا الموس وا ورفع رة دفع ة آثي ات آلي وا مؤلف آتب
  ).207، ص1998حمام، عبد الحميد، (عالية من التقدم
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أصبحت األورآسترا أآثر استقاللية في هذا العصر آمجموعة متنوعة من العازفين إذ ضمت ثمانية 
   ):Carse, Adam, 1964, p 338(م آاآلتيعشر عازفا على األقل وتم توزيعه

 آنترباص تشيللوفيوال ثاني فيوال أول آمان ثاني آمان أول   
 1 2 2 2 2-3 2-3 اآلالت الوترية

    ترومبيت باصون اوبوااآلالت النفخية الخشبية والنحاسية 
  3-2 2-1 3    

      تمباني اآلالت اإليقاعية 
  1      

  )1(قم الجدول ر
إبراز إمكانياتها في شتى  الى أدى تطور آلة البيانو ومحاولة الموسيقيين فقد أما في العصر الكالسيكي
ر في تطوير      ) Sonata Form(المؤلفات وخاصة في قالب السوناتا د آبي ايم بجه ، وساهمت أورآسترا مانه

 ومن روادها فن قيادة األورآسترا، األداء األورآسترالي واالرتقاء بمستوى الكتابة لألورآسترا ووضع أسس
تاميتس  ر  J. Stamitzش تس  ، F.X. Richter، ريخت ابيخ   ، A. Filtzفيل ، وأصبح  Ch.Channabichآان

دن د هاي ة عن ذه المرحل ي ه ازفين ف دد الع وفن) Mozart(وموتسارت) Hayden(ع ، )Beethoven(وبيته
  ):181، ص1986، لفنونمحيط ا(نحو ثالثة وأربعين عازفا موزعين على النحو التالي

    آنتراباص تشيلو قيوال آمان  
   4 5 5 16 اآلالت الوترية

ترومبيتفرنش هورن باصونآالرنيت اوبوا فلوتاآلالت النفخية الخشبية والنحاسية 
  2-1 2 2 2 2 2 

      تمباني اآلالت اإليقاعية 
  2      

  )2(الجدول رقم 
  .أضيف لها آالت أخرىزاد، وثبت آل مجموعة آما ل أن عدد العازفين ويالحظ من خالل هذا الجدو

  )1(الشكل رقم 
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ارة عن ( ر معروف وهي عب ان غي امن عشر لفن رن الث ي الق يا ف ة فينيس ذه الصورة بمدين رسمت ه
  ).أورآسترا ضمت اآلالت الوترية واألوبوا والهورن

ترال    ال األورآس يقية ُتشكل     أما العصر الرومانتيكي فبدأ تطور األعم نفخ الموس ية، وأصبحت آالت ال
ترا    ن آالت األورآس ًرا م ا آبي وبان       ،جانًب درك ش يقا فري ي موس ذهبي ف ره ال انو عص ل البي                       ودخ

)Fredric Chopin ( وشومان )Robert Choman(  وليست )Franz Liszt(     ى ر عل ، وطرأ تَوسع آبي
ترا، رق األورآس   األورآس بحت بعض ف ك وأص دن فيلهارومني ل لن ،  London Philharmonicترا مث

رلين   ترا ب م   Berlinوأورآس الي    80تض و الت ى النح وزيعهم عل م ت ا ت                                  عازف
)(Arnold, Denis,1983, P1329:   

    آنتراباص تشيلو قيوال آمان  
    7 11 8 27 الوترية اآلالت

النفخية  اآلالت
 خشبية والنحاسية  ال

 باصون آالرنيت اوبوا فلوت
فرنش 
 هورن

ترمبون ترومبيت

  5 4 5 5 4 3 3 

      تمباني  يقاعية اإل اآلالت
  2       

       هارب آالت اخرى 
  1       

  )3(الجدول رقم 
  

  . لهاربويالحظ من خالل هذا الجدول ازدياد أعداد آالت النفخ الخشبي والنحاسي ودخول آلة ا
ازفين       عزفاستمرت األورآسترا في فقد أما في العصر الحديث   ابقة، وازداد عدد الع ات العصور الس مؤلف

دأ إدراج آالت      ترا وب ي األورآس ع ف اع موق بح لإليق ونجوأص ات)Gonge(الج ، )Castanets(، الفَقاش
يليفون ون)Xylophone(اإلآس كل األو  ) Vibraphone(، الفيبراف بح ش ا، وأص اآلتي وغيره ترا آ  رآس

:(Westrup, Jack, 1980, p 687)  

         آنتراباص تشيلو قيوال آمان   
     8 12 12 32 الوترية اآلالت

النفخية  اآلالت
الخشبية 

 باصون آالرنيت اوبوا فلوت والنحاسية  
فرنش 
 توبا ترمبون ترومبيت هورن

  4 4 4 4 6 4 3 1 

 اآلالت
                 االيقاعية 

  )4(الجدول رقم 
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  الحديثيوضح شكل األورآسترا ) 2(الشكل رقم 

  
  :أقسام األورآسترا

ة    ل مجموع م واألداء، ولك كل والحج ي الش اين ف ة تتب ة مختلف ات آلي ن مجموع ترا م ون األورآس تتك
سبة إلى أوجه الشبه بين آالتها من مجموعات أو العائالت بالنالتصنف هذه .خاصية تتميز فيها بطريقة العزف

  :على النحو اآلتي.حيث طريقة العـزف أو الخامات التي تصنع منها
 .اآلالت اإليقاعية. 3 .والنحاسية اآلالت النفخية الخشبية. 2  .اآلالت الوترية القوسية .1

  )Bow String Instruments(اآلالت الوترية القوسية. 1
ة        تمثل اآلالت الوترية العمود الف ا وعصبها، وتأخذ دور البطول ل قلبه ا تمث قري لألورآسترا، آم

يقية،    داث الموس ي أداء األح ي  وف ة آالت ه ات أربع م الوتري ان :تض وال)Violin(الكم ، )Viola(، الڤي
يللو اص) Violoncello(التش اءه   )Double Bass(والكنترب يقي بن ف الموس س المؤل ث يؤس ، حي

عدد اآلالت   طاء اللحن األساسي آللة الكمان أو آلة التشيللو، يتجاوزاألورآسترالي على عائلة الكمان بإع
ترا حيث          د األورآس ة المؤلف أو قائ ر حسب رؤي ه يتغي الوترية أآثر من نصف آالت األورآسترا، إال أن

  . (Del Mar, Norman, 1981, p 29 ) يتناسب العدد مع آالت النفخ واإليقاع
  
   : )Brasses(والنحاسية  (Wind Instruments)الخشبية اآلالت النفخية . 2

يصدر الصوت فيها عن طريق تحريض هواء أنابيبها لالهتزاز إذ يتم نفخ الهواء من الفم مباشرة  
  :أو بواسطة أخرى، ولها صفات مشترآة وهي

  . ذات أنابيب، يتناسب ارتفاع نغمتها األساسية مع طول عمود الهواء المهتز. 1
  .يؤدي الختالف مساحتها الصوتية أطوالها متباينة مما. 2
  .الحصول على نغمات مختلفة بتقصير األنبوب أو بإطالته أو بواسطة فتحات. 3
  .الحصول على طبقات صوتية إضافية عدا الطبقة األساسية عند زيادة شدة النفخ. 4
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ا الصوتي وفي سهولة أو صعوبة خروج بعض            . 5 ؤثران في طابعه يقية ي ة الموس ادة اآلل شكل وم
  ).126، ص1998حمام، عبد الحميد، (النغمات منها 

  
  :وتقسم آالت النفخ إلى مجموعتين

  :والتي تتكون من) Woodwinds(آالت النفخ الخشبية : المجموعة األولى -
  ).Concert Flute in C(دو درجةآونسرت فلوت في . 1:وتضم عائلته )Flute(الفلوت -

   .)Piccolo in C(دوفي درجة بيكولو . 2
ه  )Oboe(ألوبواا - وا في درجة دو   . 1:وتضم عائلت زي في    . Oboe in C(.2(أوب هورن إنجلي

  ).English horn in F(درجة فا 
 :وتضم عائلته )Clarinet(الكالرنيت -

 .)Clarinets Bb and A( آالرنيت في درجة سي بيمول وال. 1
  ). Bass Clarinet Bb(سي بيمول في درجة  باص آالرنيت .2
 ).Alto Clarinet in Eb(درجة مي بيمول  ألتو آالرنيت في .3
ول       .4 ي بيم ة س ي درج ت ف اص آالرني                      آنتراب

)Contrabass Clarinet in Bb.(  
ون  - ه  )Bassoons(الباص م عائلت ون . 1:وتض ون . Bassoon.(2(باص آنتراباص

)Contrabassoon.(  
  

 :والتي تتكون من) Brasses(آالت النفخ النحاسية : المجموعة الثانية -
  :وتضم عائلته )Trumpet(الترومبيت -

  ). Trumpet in Bb(ترومبيت في درجة سي بيمول، دو، ري ومي بيمول .1
  ).Piccolo Trumpet in Bb and A(بيكولو ترومبيت في درجة سي بيمول وال  . 2

  :وتضم عائلته )Trombone(الترومبون -
  .)Tenor Trombone(تينور ترومبون . 1
  ).Bass Trombone(باص ترومبون  .2
  ).Alto Trombone(ألتو ترومبون . 3

 ).Horn in F(فا  درجة هورن في.1:وتضم عائلته )French Horn(الفرنسي  الهورن -
 :وتضم عائلته )Tuba(التوبا  -

  ).Contrabass Tuba in Bb and C(آنتراباص توبا في درجة سي بيمول و دو .1
ادرا ف        .2 ا ون ا في درجة ف   )Bass Tuba in F and rare Eb(ي مي بيمول  باص توب

)Blatter, Alfred. 1980, p 68.(   
ة صغيرة    وت   (Mouthpieceوتتميز آل آالت النفخ بوجود قطع دا الفل ا ع ترآب في طرف    ) فيم
مى    ازف تس ا الع نفخ به ي ي ة لك ة اآلل م(أنبوب بيات و) مبس ي الخش و(ف يات) بيكين ي النحاس                                  ف

   .)135، ص2001عبد الوهاب، محمد،(
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   (Percussion Instruments)اآلالت اإليقاعية. 3

ي     ترا الت تتميز اإليقاعات بإمكانات فريدة في تنوع إصدار الصوت، فهي المجموعة الوحيدة في األورآس
الطابع الحزين  لديها آم ضخم من األلوان الصوتية، والقدرة على التحول السريع من الطابع الراقص إلى 

  ).211، ص2001عبد الوهاب، محمد،(
  :تصنف اآلالت اإليقاعية عادة في عائلتين

اء أو صندوق     ): Membranophones( اآلالت اإليقاعية ذات غشاء: أوًال مشدود على تجويف في شكل إن
  :رنان وهي نوعان

ي   وأشهرها آل  )Definite pitch(المنغمة وهي آالت تصدر نغمات موسيقية محددة  - أ اني الت ة   التمب
  .يكتب لها على أآثر من خط لحني

اع النغمي     -ب  Indefinite pitchغير المنغمة وهي آالت تصدر ضربات إيقاعية غير محددة االرتف
ل  )Side Drum(، الطبل الجانبي)Tambourine(، الدف أو الرق)Bongos(مثل البونجز ، الطب

  .وجميعها يكتب لها على خط واحد فقط. )Bass drum(، الطبل الكبير)Snare drum(الصغير
  :وهي نوعان: Idiophonesاآلالت اإليقاعية المصوتة بذاتها : ثانيًا

  )  ته�أغلبها آالت ذات قطع مصو( )Definite pitch( ةآالت تصدر نغمات موسيقية محدد -أ
ل     ون: مث ية)Vibraphone(الفيبراف ، )Glockenspiel(، الجرس

افون يلوفون)Marimbaphon(الماريمب ل  )Xylophone(، اإلآس دن مث ن المع ها م : ، وبعض
ة راس المعلق تا)Tubular bells(األج د أو  )Celesta(، الشيليس طر واح ى س ا عل ب له ، و يكت

  .سطرين
يصنع بعضها من المعدن ) Indefinite pitch(آالت تصدر ضربات إيقاعية غير محددة النغمات   - ب

ل ث: مث نج)Triangle( المثل ل)Cymbal( ، الص ونج)Sistrum( ، الصالص ). Gonge( ، الج
ل   ب مث ن الخش ها م اتين: وبعض ة )Claves( العص بة المجوف ك )Wood Block(، الخش ، البول

بي رقية  () Temple Block(الخش ول الش ب الطب ل) أغل رق    : مث ة، ال دف، الطبل ر، ال المزه
)Forsyth, Cecil, 1982, p 23.( 

ى     )Piano(والبيانو) Harp( آلة الهارب ة، عل ترا الثالث هذه اآلالت ال تدخل في مجموعات األورآس
ات أل    ا    الرغم من أن آلة البيانو والهارب وترية، لكنها ال تصنف ضمن مجموعة الوتري ة فيه ن إصدار النغم

ترا حسب     ارب األورآس ليس عن طريق القوس وإنما بطريقة ميكانيكية خاصة لآللة، وترافق آلة البيانو واله
  ).Kennan, 1971, P 239( الحاجة

  
   Maestroقائد األورآسترا

ى           ي أجريت عل يالت الت ين التحل د المصريين، وتب ة عن يرجع تاريخ القيادة إلى عصور اُألسر القديم
د  المؤشر      د المؤشر     )  Cheironome(التصاوير العائدة لتلك األسر من خالل حرآات ي وآانت حرآات ي

اء يقا والغن ى الموس دل عل د ا( ت ام، عب د،حم رن ) 147، ص1998لحمي ة الق ي بداي ادة، وف ى القي باإلضافة إل
د   ان،      ًاوغالب ، الخامس عشر عندما بدأ العزف الجماعي ينتشر، وآان لكل مجموعة قائ ا يكون عازف الكم م

ة    تخدام عازف آل اع اس اع، ش ع ضربة اإليق ه م ا رقبت ود محرآ ازف الع ل العصا، أو ع ه مث تخدمًا قوس مس
ة األورغ مسؤوًال           الهاربسيكورد آقائد دان األول عازف آل اك قائ ان هن را آ للفرقة أو المجموعة، وفي األوب
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ان      ة الكم اني عازف آل ين، والث ترا      مسؤول  وهو  عن المغني يقية في األورآس                                  عن أداء عازفي اآلالت الموس
  ).69، ص1988الشوان، عزيز، ( 

وفي  . السابع عشر وجدت طرق أخرى بدأت تطبق مثل األوراق الملفوفة، العصا الصغيرة في القرن
ى        م تكن بحاجة إل ة بحيث ل بدايات القرن الثامن عشر الميالدي آانت فرق األورآسترا صغيرة بصورة عام

ام    ي ع ة، وف د للفرق ون     1830قائ ان مندلس ا، وآ تخدام العص ر اس را وانتش ترا آثي رق األورآس رت ف  م آب
)Mendelssohn (ترا وعصاه    . أول قائد يستخدم العصا الخشبية د األورآس وأصبح هناك تمارين تخص قائ

وم    ى الي تخدم إل ت تس ا زال وف   .م انس بل ر ه ن    ) Hans von Bulow(ويعتب ادة م تهن القي ن ام أول م
ر ثومسون        . الموسيقيين رع الملحن ولت رن العشرين اخت ة إشارات خاص  ) Walter Thompson(وفي الق

ؤديين    ة والم د الفرق ن أو قائ ل الملح ن قب ال م أداة اتص نظم آ ال الم د االرتج تعمل عن                                  تس
)Westrup, Jack 1980, p 641.(  

و المسؤول عن ضبط السرع          ترا فه ل وروح األورآس ترا    والقائد هو عق د األورآس ة، ويستخدم قائ
ه  يدا ى الي ارة إل وت الصوت  لإلش ي صعود وخف ي العزف أو ف طء ف ألداء من سرعة وب يقية ل ابير الموس                          تع
  .)71، ص1988الشوان، عزيز،  (

ون ذ  وينبغ ترا أن يك د األورآس ى قائ م    اي عل ي عل ة ف ة عالي يقادراي ة    ،الموس ة التام ه المعرف ولدي
ي   ليتمكن من تصحيح بالمدونة الموسيقية ترا     األخطاء الت ا األورآس ع به ترا    و يمكن أن تق د األورآس وم قائ يق

  .(Kahn, Emil,1965, P 167)جلوس العازفين  بتوضيح النبض في العمل بشكل عام، وتوزيع أماآن
ا        ى يكون مطابق ازفين حت تعتمد أجزاء القيادة على اإليقاع واألداء، وقدرة تفسير النص الموسيقي للع

ره، ول    لوب عص ف وأس ار المؤل يقي        ألفك ل الموس ي العم ز ف لوبه المتمي ه وأس اص ب حره الخ د س ل قائ                                  ك
  ).207، ص 1987قدوري، حسين، ( 
  

  الكتابة لألورآسترا

ه    ي مجموعات تخدمة ف ترالية المس ة األورآس ن الكتاب يات ف نفخ   ( إن أساس بي، ال نفخ الخش ة، ال اآلالت الوتري
ي، اآلالت ا ة النحاس ؤلفين    ) إليقاعي ار الم ة لكب ال المختلف ل األعم الل تحلي ن خ ح م كل واض ت بش نبع

و     دن، موتسارت، بيته ال هاي وز، آورساآو   ڤالموسيقيين في ذلك الوقت أمث ز، برلي ، تشايكوفسكي  ڤن، برام
  ):7، ص1993إسماعيل، محمد آمال، (وغيرهم، وهذه أهم المبادئ التي تكتب لها األورآسترا

  :Orchestra Unisonأحادية اللحن : المبدأ األول
وين     د التل د دون مصاحبة، ويمت ن صوت واح ن م زف لح ترا بع وم األورآس والمقصود أن تق
ات صوتية            ا أو مضاعفتها في طبق ى تكراره ة من صوت واحد عل األورآسترالي لفكرة لحني

  .مختلفة في آن واحد
  

  :Background or Accompanimentالخلفية الموسيقية أو المصاحبة : المبدأ الثاني
ة       ذه الحال وني   " يحتوي العمل الموسيقي في ه وهو يتكون   " Homophonicالنسيج الهوموف
  .من لحن أو فكرة أساسية مع المصاحبة
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  :Secondary Melodyاللحن الثانوي : المبدأ الثالث
مع اللحن   يتساوى في القيمة  ًالحني ًايسمى أيضا باسم اللحن المضاد ويعطي فكرة أو موضوع

  .األساسي، ويتوقف تميز اللحن األساسي عن اللحن الثانوي على التفسير الشخصي للمستمع
  Four Part Writing الكتابة ألربعة خطوط لحنية: المبدأ الرابع

األجزاء         ة ب وات األربع رف األص ة، وتع وط لحني ة خط ن  أربع يقي م ل الموس ون العم يتك
ي أورآسترالي  ، وقد يضاعف جزء ل  الحقيقية اللحنية د آامل من أجل        حن دار بع راره بمق بتك

  .تحقيق رؤية المؤلف مستغال التباين الصوتي الناتج عن التكرار
  ):Polyphony Texture Contrapuntal) (الكنترابونطي(النسيج البوليفوني: المبدأ الخامس

ة، ويمكن للخط ال       ة العناصر اللحني ي أن  نسيج موسيقي متعدد األصوات يتكون من آاف لحن
تقًال رًا ومس ا ح ون خط اة أو يك ون محاآ ة . يك تراليا بطريق دون أورآس ن أن ي ا يمك آم

ا" وني " الفوج ترالي للنسيج البوليف وين األورآس د التل ارموني، ويجب أن يراعى عن أو اله
  .التوازن السمعي بين ألحان النسيج

  ):Harmony Chords(التألفات الهارمونية : المبدأ السادس
وِّن رموني يؤدي إلى سماع أو أداء صوتين أو أآثر في آن واحد، مرآب ها مع بعضها    وُتَك

ترا   آلوتدون ت. أو التنافر) التوافق(إما نوعا من التجانس فات هارمونية لمجموعات األورآس
نفخ ا ( ات، ال ي الوتري بي أو النحاس اة الت ) لخش ع مراع وت    آم ود ص أثر بوج ي تت ات الت لف

اس اء      ، وا Leading Voiceالحس اة البن ب مراع وتي، و يج وازن الص افات والت لمس
  .الهارموني للتاۤلفات

  
  التوازن الصوتي لألورآسترا

  :هو نسبة وزن رنين صوت إلى وزن رنين صوت أخر، ويحدد وزن رنين الصوت ما يلي التوازن الصوتي
  .آلما زاد عدد اآلالت زاد وزن رنين الصوت: عدد اآلالت الموسيقية -1
ه في            : ةالمساحة الصوتي -2 ا من وزن يقية م ة موس ة آلل ة المرتفع ين الصوت في المنطق يقل وزن رن

 .المنطقة المنخفضة لنفس اآللة
ة الصوت -3 ن   : طبق اص، ع ل الكنترب ة مث ة الغليظ ي اآلالت ذات الطبق ين الصوت ف د وزن رن يزي

 .وزنه في اآلالت ذات الطبقة الحادة مثل آلة البيكولو
 .آلما زاد عدد النغمات في التآلف الواحد يزيد وزن رنين الصوت: الكثافة -4
يزيد وزن رنين الصوت آلما زاد تعدد الصوت سواء آان هارمونيا أو بوليفونيا، وتتوقف  : النسيج -5

 .آثافة النسيج على تعدد األلحان الرأسية أو األفقية التي تسمع في آن واحد مع نسبة التوافق فيه
 .ابع النغمات سريعايقل وزن رنين الصوت آلما آان تت: السرعة -6
 .يزيد وزن رنين الصوت آلما زادت شدته: التلوين الصوتي -7
اً  (يقل وزن رنين الصوت آلما آان اللحن ُسَلميًا: سالسة األلحان -8 دفقًا وسلس اه    ) مت وخاصة  في اتج

 .الصعود ألعلى
 .تزيد قوة الصوت آلما زاد عنصر التنافر بين نغماته: االنسجام النغمي -9
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ي -10 د اللحن ة، آ :البع افة اللحني ا زادت المس وت  لم ين الص ل وزن رن                                  ق
  ).238، ص 2001، عبد الوهاب،  محمد( 

  :أما أحجام األورآسترا المناسبة للتوازن الصوتي فهي على النحو التالي
لكبيراألورآسترا ااألورآسترا المتوسط األورآسترا الصغير قسم الوتريات

 12-16 8-12 4-8 آمان أول
 10-14 6-10 3-6 آمان ثاني

 8-12 4-8 2-4 يوالڤ
 6-10 3-6 3-2 تشيللو

 6-10 3-6 1-3 آنترباص
    قسم النفخ الخشبي

 1 )1(  بيكولو
 2-3 2 1 فلوت
 2-3 2 1 أوبوا

 1   هورن إنجليزي 
 2-3 2 1 آالرنيت

 1   باص آالرنيت
 2-3 2 1 باصون

 1   ترباصونآن
    قسم النفخ النحاسي

 4-6 4 1-2 هورن فرنسي
 3 2-3 )1( ترومبيت
 3 3 )1( ترومبون

 1 1  توبا

    قسم اإليقاع

 1 1 1 تمباني

 3 2 1 آالت أخرى
  )5(الجدول رقم 

  
اني أساسية في آ            ة التمب ر آل اع، وتعتب ازفين لقسم اإليق ل آما يشير الجدول إلى المرونة في عدد الع

ه العمل الموسيقي           أحجام األورآسترا، ا يتطلب ة المؤلف وم يقية حسب رؤي وتعزى زيادة عدد اآلالت الموس
)Kennan, Kent, 1970, p 3(.  
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  )Concert Halls(قاعات الحفالت الموسيقية 

ترا   يه يقية أو األورآس رق الموس ل الف ن قب ال م ه االحتف تم في ذي ي اء ال ان أو البن ة . المك ل قاع ولك
ب       موس ل الخش ا مث ي تكوينه ة ف واد الداخل ا والم ب بنائه ا و نس ددها حجمه ي يح معية الت ا الس يقية تردداته

  ).http://www.syrcata.org(والفلين، حيث يتأثر الخشب بالصوت والذبذبات ويمكنه تجميع الصوت 
ة في   بعد نضوج األورآسترا وزيادة عدد عازفيها ب  دأت تظهر القاعة الكبيرة من أجل الحفالت العام
دن سنة        ) York(بنايات  يقيي لن ل عدد من موس ورد    . 1678في لندن التي أسست من قب                 استخدم جون هيكف

)John Hickford (  القاعات الكبيرة في لندن لحفالته الموسيقية ومن ثم استخدم موتسارت)Mozart (  في
ل  ) J.C.Bach(االت الكبيرة، وآذلك باخ الص 1765عام ا في      ح) C.F.Abel(وآب ان حفالتهم ا يقيم يث آان

افتتحت قاعة آلهة الشعب لالحتفاالت والتسلية في شارع أآسفورد بلندن، وظهر في   1772 في عام. القاعات
ام   ي ع رة، وافتتحت ف ات والصاالت الكبي ول للقاع رن المي ذا الق انڤر للصاالت   1775ه ة ه ة قاع المربع

)Hanover Square Rooms  (  الومون ي اثن) Peter Salomon(وقدم فيها بيتر س دن    ةعشر  ت ة لهاي حفل
)Haydn( .  

ا      ) Grosser Redoutensaal(جروسر ريدوتينسال     ة ڤين اع في مدين ضم  ) Vienna(عمل اجتم
وبدأت أول حفالتها ) Vienna Philharmonic" (الڤيينا فيلهارمونيك"هايدن وموتسارت وبيتهوفن وأنشئ 

ام  ا ) 1842(ع ام وآم ال  ) 1879(افتتحت ع ك فرنس ة ميوزي ا قاع ن ) Musicvereinsaal(بڤيين د م وتع
ترا          ات األورآس ع متطلب تالءم م ا ي وت وم تم بالص ي ته الم الت ي الع ات ف ل القاع                                  أفض

)(Arnold, Denis, 1983, p 456.  
ام     خالل تطور  دأ االهتم األورآسترا في القرن التاسع عشر وزيادة عدد العازفين وآذلك الحضور، ب

د،    ا، عدد المقاع ى بجودة الصوت، وشكل القاعة وحجمه ترا تعن ات األورآس بإنشاء قاعات خاصة لمتطلب
د    تطيع قائ ى يس ري حت ف دائ كل نص هم بش نى جلوس ازفين، ليتس ة الع ذلك منص اءة وآ تائر واإلض الس

رس، مستطيلة،      من . آسترا رؤيتهم جميعااألور ل حذوة ف مواصفات القاعة الموسيقية التي تتنوع أشكالها مث
   :مربعة، دائرية أو بيضوية آاألتي

  .ومنع ارتداده أن ال تكون األسقف مقعرة حتى ال تسبب تجمع الصوت. 1
  .ناعما وموازيا لألرضية، حتى ال يخلق ارتدادًا صوتيًا أال يكون السقف. 2
  عمل الجدران الخلفية للقاعات الموسيقية مستقيمة وتكون جدران القاعة محشوة بمواد  . 3

  ).27، ص1994مور، . إ. ج( عازلة للصوت ومكسوة بمواد تنشر أو تمتص أو تعكس الصوت    
  حتى ال يدخل الضوء ، وجود منطقة أو ممرات انتقالية بين داخل وخارج القاعة .4

  .رج ويحدث اإلبهار لعيون الجمهور والعازفينمباشرة من الخا     
  التهوية والتدفئة داخل القاعة الموسيقية يعمالن على حسن األداء وحسن استماع العازفين  . 5

  .(http://www.zag-arch.com)والجمهور    
ن   . 6 ازفون م ا الع ي يجلس عليه احة المنصة الت راوح مس اع الج 2م300 -250أن تت ل ارتف زء ، وأن ال يق

  ).118، ص 1996عبيد، هاني، ( م1.2م وال يزيد عن  0.5األمامي من المنصة عن 
ر         . 7 وي ومباش وفير صوت ق ة لت اع المنص ى ارتف ل عل ذا المي د ه ة، ويعتم ون مائل ة أن تك ية القاع أرض

  ). 118، ص 1996عبيد، هاني، (واستقبال واضح للصوت الصادر عن األورآسترا
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راو . 8 ين  زمن التردد األمثل يت ى   1.5ح ب ردد طرداً        2.4إل ذا الت ة ويتناسب ه ردد في الثاني    وحجم القاعة   ت
  ).59، ص1994مور، . إ. ج(

را    ال األوب ي أعم ا، فف ل إليه يقي الموآ ل الموس ا حسب العم ددها وتنظيمه ي ع ترا ف رق األورآس تختلف ف
ا الم يس منصة المسرح وإنم ا ول ان المخصص له ي المك ة ف ه تجلس الفرق ازفين والبالي ان المخصص للع ك

ى منصة      ة عل تجلس الفرق رى ف يقية األخ رق الموس يمفونية والف رق الس ي الف ا ف رح بينم الة المس ضمن ص
  .http://www.sama3y.net )( المسرح

  
  :المعايير العالمية لألورآسترا

  معايير منها  أربعةاير الخاصة بدراسة االورآسترا إلى تنقسم المع
  

  :المعيار األول أقسام األورآسترا ويتكون
 .الكمان، الفيوال، التشيللو، الكنترباص: قسم اآلالت الوترية القوسية ويضم -1
 .الفلوت، األوبوا، الكالرنيت، الباصون: قسم اآلالت النفخية الخشبية ويضم -2
 .الهورن الفرنسي، الترومبيت، الترومبون، التوبا: اسية ويضمقسم اآلالت النفخية النح -3
 .التمباني، اإلآسيليفون، الطبل، المثلث، سنيردرام: قسم اآلالت اإليقاعية ويضم -4

  
  :المعيار الثاني قائد األورآسترا

أن يكون متمكنًا من العزف على آلة موسيقية أو أآثر، اإللمام بالعزف على آلة البيانو، دراسة 
 أن يكون على معرفة تامة في األداء ص قيادة األورآسترا في الدراسات الموسيقية األآاديمية،تخص

  .والتوزيع األورآسترالي
  

  :المعيار الثالث الكتابة لألورآسترا ويتضمن
التلوين األورآسترالي للخلفية الموسيقية أو ، الكتابة لألجزاء األربعة، اللحن الثانوي، اللحن الموحد

  .، التّالفات الهارمونية"الكنترابونطي"النسيج البوليفوني ، المصاحبة
  

  :المعيار الرابع التوازن الصوتي لألورآسترا ويتضمن
، عازفًا 55إلى  40األورآسترا المتوسط يضم من ، عازفًا 30إلى  25األورآسترا الصغير يضم من 

  .عازفًا 80إلى  60األورآسترا الكبير يضم من 
  
  :ألردنيةالموسيقية افرق ال

د اهللا األول     "  ك عب ة المل د جالل يقي،      ) 1950 -1920(في عه ى للتطور الموس ات األول وضعت اللبن
ثم انتقلت   ، وآانت فرقة موسيقا الجيش وفرقة موسيقا دار اإلذاعة في رام اهللا من أوائل التنظيمات الموسيقية

ك الحسين   وب ).198، ص1997غوانمه، محمد، (إلى العاصمة عمان  1959في عام   عد أن استلم جاللة المل
د،    ( "سلطاته الدستورية تأسست في األردن العديد من الفرق الموسيقية د الحمي ام، عب ). 101، ص 2008حم

ام  ) م1991(أنطون شمعون، وخَلفه في عام  اإلذاعة توّلى قيادة فرقة) م1977(في عام "  إميل حداد، وفي ع
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ة جورج أ   ثم ) م1996( ادة الفرق س،   ( "سعد توّلى قي اوي، أن اً  )96، ص2007ملك ة  ال ، وتضم حالي  21 •فرق
  :عازفًا موزعين على النحو التالي

فلوتآنترباصتشيللوآمان
ليد 
 جيتار

باص 
 اورغ جيتار

االالت 
ناي قانون عودااليقاعية

7 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 

  )6(الجدول رقم 
من الدرا    ة ض ذه الفرق دمج ه تطيع أن ن ا ال نس ا بأنن ة    علم ايير الخاص روط والمع ق الش دم تحقي ة لع س

  :أهمهاأما فرق االورآسترا ف. باالورآسترا
  أورآسترا القوات المسلحة األردنية

، حيث تم إحضار خمسة مدربين من 1977تم تشكيل أول أورآسترا للقوات المسلحة األردنية عام 
إلرسال دفعات من الطلبة إلى  سنحت الفرصة ،مصر لتدريب منتسبي األورآسترا على اآلالت المتوفرة

تم تطوير فرقة األورآسترا، وآانت قيادة  1985وبعد عودتهم عام  1981آونسرفتوار ڤيينا في النمسا عام 
  ).42، ص 1996النمري، تالية،(األورآسترا تنسب للضابط األقدم

العالمية  عزف بعض المقطوعاتوتشارك األورآسترا في الكثير من األنشطة الوطنية والعالمية، "
ولهذه الفرق ذخيرة من المقطوعات المتنوعة التي عزفتها وتحتوي مختلف . هاليوهان شتراوس وغير
، والعديد من المارشات العسكرية، والقطع العربية )السالم الوطني لكل دولة(األناشيد الوطنية العالمية

ألعمال التي أدتها أورآسترا أبرز ا منو). 115، ص 2008حمام، عبد الحميد،(الفالسات  موسيقاوبعض 
بيتهوڤن، السيمفونية  ).Mozart, Titus Overture(موتسارت، افتتاحية تيتوس:• القوات المسلحة األردنية

بيزيه، سويت ).Beethoven, Symphony No. 5, 1Movement & 4( الخامسة، الحرآة األخيرة
يوهان شتراوس، الدانوب .)Georges Bizet, Carmen suite No. 1,5( آارمن، األولى والخامسة

                          فرانس فون سوب، اليت آافاليري ).Johann Strauss, Beautiful blue Danube( األزرق
)Franz von suppe, Light Kavalry.( وينضم  •ويقود فرقة أورآسترا القوات المسلحة إبراهيم جبر

  :النحو التاليلها اآلن تسعة وسبعون عازفا موزعين على 
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  )7(الجدول رقم 
                                                            

تم الحصول على المعلومات الخاصة بعازفي فرقة اإلذاعة من خالل االتصال الذي أجراه الباحث مع ضرغام بشناق يوم األحد   •
16/08/2009. 

ى المعلومات الخاصة بف     • م الحصول عل ا       ت ي أجراه ة الشخصية الت ة من خالل المقابل وات المسلحة األردني ترا الق ة أورآس رق
 .12/5/2009الباحث مع الفنان إبراهيم حبر في منزله، الجمعة 

، متخصص في العزف    1976التحق بموسيقات القوات المسلحة عام :  قائد أورآسترا القوات المسلحة األردنية -إبراهيم جبر  •
ان األول على آلة الكمان وات المسلحة        ) Concert Leader(، تم اختياره آقائد الكم ترا الق د أورآس ا قائ وعازف صولو، وحالي

تعلم       1987أآمل دراسته آللة الكمان في النمسا، وفي عام . األردنية، قاد العديد من الفرق الموسيقية ا ل ى النمس اده أيضا إل تم إيف
 .لى آلة البيانو، وآالت اإليقاع والتوزيع األورآستراليقيادة األورآسترا، باإلضافة إلى التعلم ع
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  :أورآسترا نقابة الفنانين األردنيين
ندما طلب رئيس رابطة الفنانين األردنيين األسبق ع 1997تأسست نواة ألورآسترا نقابة الفنانين عام 

ى المسرح          •عامر ماضي من هيثم سكرية ة في دورة الحسين عل ذه الفرق ة، شارآت ه بتشكيل فرقة نموذجي
ام     ام          ،1997الجنوبي في جرش ع ان في ع انين آ ة الفن ترا نقاب مع   2001إال أن التشكيل الحقيقي ألورآس

  .ة األولانطالق مهرجان األغنية األردني
لألورآسترا العديد من المشارآات المحلية آمهرجان األغنية األردنية، مهرجان جرش، مهرجان 

 )102، ص 2007ملكاوي، أنس، ( (mbc) الفحيص، مهرجان أفضل صوت على القناة الفضائية إم بي سي
رية في مهرجان وضمت أورآسترا نقابة الفنانين األردنيين واحدًا وأربعين عازٍف تحت قيادة هيثم سك

  :، موزعين على النحو التالي)2001( االول األغنية األردنية
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  )8(الجدول رقم 
  

ام      :أورآسترا عمان السيمفوني  ترا ع واة أورآس يد عوض تحت اسم رابطة        1985تشكلت أول ن ادة س بقي
دين       ين وعشريقيين األردنيين، وضمت اثنالموسي ان وأسسها سيف ال ترا عم ن عازفًا، وتشكلت أيضًا أورآس

  ).02/10/2009مة هاتفية الشرقاوي، صبحي، مكال(شحاده، وصبحي الشرقاوي مع طاقة من الشباب 
ام   ين ع ور الحس ة ن ة الملك ن جالل ه م يقا  1986بتوجي وطني للموس د ال ن تأسس المعه ل م داد جي إلع

يقيين  ة الموس ه األردن  ي الطلب ن خالل د، وم ل المعه ل، (مث داد، إمي وطني  ). 34، ص 2003ح د ال أ المعه وأنش
نة  مه س ت اس ه حمل ترا ل يقا أول أورآس ور ا(1989للموس ة ن ين،مؤسس يقي،  20لحس داع الموس ن اإلب ا م عام

دعم من           ).26، ص2005 يقا وب وطني للموس د ال ترا المعه ولدت أورآسترا عمان السيمفوني من رحم أورآس
  .وفنيًا ويتولى المعهد الوطني للموسيقا اإلشراف على األورآسترا إداريًا. أمانة عمان الكبرى

  :سين عازفا موزعين على النحو التاليوتضم أورآسترا عمان السيمفوني حاليا اثنين وخم
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  )9(الجدول رقم 
                                                            

ين     -هيثم سكرية • انين األردني ة الفن ترا نقاب الي لل     قائد أورآس د الع يقا تخرج من المعه ام   موس ات،     1992ع أليف والنظري قسم الت
ـان ع    ا     1993ام اجتاز امتحان القيادة في الدورة التي تلقاها من الملحقية الثقافية األمريكية في َعـّم وم الدراسات العلي ، أنهى دبل

د  / تأليف وحصل على درجة الماجستير في الفنونبال   تخصص  –قسم التأليف والقيادة  2005عام  قسم تأليف وقيادة من المعه
نة   / أآاديمية الفنون موسيقاالعالي لل اهرة س ام      2007الق ة ع ة األردني ترا الوطني اد األورآس ة ا   1997، ق ترا نقاب انين  وأورآس لفن

  .2001األردنيين عام 
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تم استضافتهم      عدد العازفين أحيانا إلى صلوتزداد هذه األرقام حسب العمل الموسيقي إذ ي ا، ي السبعين عازف
  .من خارج أعضاء األورآسترا للحفلة فقط

  :أبرز األعمال الموسيقية التي أدتها أورآسترا عمان السيمفوني منذ تأسيسها ومن
ة، المصنف       ة الفاجع ز، افتتاحي  ).Johannes Brahms, Tragic Overture, op. 81(81يوهان برام

وس  ة تيت ارت، افتتاحي دول ).Mozart, Titus Overture(موتس ه، فاران  ).Bizet, Farandole(بيزي
ا راش بولك ريش ت تراوس، ت ة،  ). (Strauss, Trisch-Trasch Polkaش يمفونية الخامس وڤن، الس بيته

 ).Beethoven, Symphony No. 5, Finale(الحرآة األخيرة
  

  النتائج والتوصيات
، وقام "قائمة رصد المعايير العالمية لألورآسترا" توصل الباحث بعد جمع البيانات بواسطة أداة لدراسة

  .بعرضها وفقًا ألسئلة الدراسة
  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

 لألورآسترا؟ما المعايير العالمية : نص السؤال األول على
ة مئوية لألورآسترا، ووضع نسبلإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحث برصد المعايير العالمية الرئيسة 

لكل معيار، حيث تبين أن هناك أربعة معايير رئيسة، وآل معيار رئيس يتضمن مجموعة معايير 
  ).  10( فرعية، وقام الباحث بوضع نسب مئوية لكل معيار، آما هو مبين في الجدول رقم

  المعايير العالمية الرئيسة لألورآسترا

 المعايير العالمية الرئيسة الرقم
عدد المعايير 

 فرعيةال
النسبة المئوية

 %22.22 4 أقسام األورآسترا 1
 %22.22 4 قائد األورآسترا 2
 %33.34 6 الكتابة لألورآسترا 3
 %22.22 4 التوازن الصوتي لألورآسترا 4

 %100.00 18 المجموع
  )10(الجدول رقم 

  
معيارًا ) 18( معايير رئيسة لألورآسترا العالمية تتضمن) 4( أن هناك) 10(يبين الجدول رقم

، وآذلك لمعيار قائد %)22.22( معايير فرعية بنسبة مئوية) 4( فرعيًا، حيث آان لمعيار أقسام األورآسترا
معايير فرعية ) 6( األورآسترا، ومعيار التوازن الصوتي لألورآسترا، بينما آان لمعيار الكتابة لألورآسترا

  :لألورآسترا، حيث آانت على النحو التاليمية الفرعية آما تم رصد المعايير العال%). 33.34( بنسبة مئوية
  :معيار أقسام األورآسترا )1

آما آانت تضمن هذا المعيار الرئيس أربعة معايير فرعية، والتي تعتمد على تنوع اآلالت، حيث 
  ).11(رقمورد في الجدول 
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  المعايير العالمية لألورآسترا للمعيار الفرعي أقسام األورآسترا
 النسبة المئوية العناصر ايير الفرعيةالمع الرقم

1 

 اآلالت الوترية القوسية

 الكمان

 الفيوال 2 23.53%
 التشيلو 3
 الكنترباص 4
5 

 آالت النفخ الخشبي

 الفلوت

 األوبوا 6 23.53%
 الكالرنيت 7
 الباصون 8
9 

 آالت النفخ النحاسي

 الهورن

23.53% 
 الترومبيت 10
 ونالترمب 11
 التوبا 12
13 

 آالت اإليقاع

 التمباني 

29.41% 
 اإلآسيليفون  14
 الطبل 15
 المثلث  16
 سنيردرام 17

 %100.00 17 المجموع 
  )11(الجدول رقم 

عناصر يجب توفرها في ) 4( معيار اآلالت الوترية القوسية يضم أن) 11(يبين الجدول رقم
أما معيار آالت اإليقاع فيجب ت النفخ الخشبي، ومعيار آالت النفخ النحاسي، األورآسترا، وآذلك معيار آال

  .عناصر) 5(تضمنيأن 
  :معيار قائد األورآسترا  )2

  ).12( رقمآما ورد في الجدول آانت تضمن هذا المعيار الرئيس أربعة معايير فرعية، حيث 
  المعايير العالمية لألورآسترا للمعيار الفرعي قائد األورآسترا

 العناصر لرقما
 أن يكون متمكنًا من العزف على آلة موسيقية أو أآثر 1
 أن يكون ملمًا بالعزف على آلة البيانو 2
 دراسة تخصص قيادة األورآسترا في الدراسات الموسيقية األآاديمية 3
 أن يكون على معرفة تامة في األداء والتوزيع األورآسترالي 4

  )12(الجدول رقم 
عناصر يجب توفرها في قائد ) 4(المعيار الفرعي لقائد األورآسترا يضم أن) 12(رقميبين الجدول 
  . األورآسترا
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  :معيار الكتابة لألورآسترا )3

 ).13(في الجدول رقم وردآانت آما تضمن هذا المعيار الرئيس ستة معايير فرعية، حيث 
  

  االمعايير العالمية لألورآسترا للمعيار الفرعي الكتابة لألورآستر
 العناصر الرقم

 اللحن الموحد 1
 اللحن الثانوي 2
 الكتابة لألصوات األربعة 3
 التلوين األورآسترالي للخلفية الموسيقية أو المصاحبة 4
 ".الكنترابنطي"النسيج البوليفوني  5
 .التّالفات الهارمونية 6

  )13(الجدول رقم                                   
  

عناصر يجب توفرها في الكتابة ) 6(المعيار الفرعي للكتابة لألورآسترا يضم أن) 13( قميبين الجدول ر
  .لألورآسترا

  
 :معيار التوازن الصوتي لألورآسترا )4

  ).13(في الجدول رقمورد آانت آما تضمن هذا المعيار الرئيس أربعة معايير فرعية، حيث 
  ن الصوتي لألورآستراالمعايير العالمية لألورآسترا للمعيار الفرعي التواز

المعايير الرقم
 العناصر الفرعية

النسبة  نوع األورآسترا
األورآسترا  المئوية

 الصغير
األورآسترا 
 المتوسط

األورآسترا 
 الكبير

1 

 قسم الوتريات

 16 – 12 12 – 8 8 – 4 آمان أول

26.32% 
 14 – 10 10 – 6 6 – 3 آمان ثاٍن 2
 12 – 8 8 – 4 4 – 2 يوالڤ 3
 10 – 6 6 – 3 3 – 2 تشيللو 4
 10 – 6 6 – 3 3 - 1 آنترباص 5
6 

قسم النفخ 
 الخشبي

 1 )1(  بيكولو

42.10% 

 3 – 2 2 1 فلوت 7
 3 – 2 2 1 أوبوا 8

هورن  9
 1   انجليزي

 3 – 2 2 1 آالرنيت 10

باص  11
 1 2  آالرنيت

 3 – 2  1 باصون 12
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المعايير الرقم
 العناصر الفرعية

النسبة  نوع األورآسترا
األورآسترا  المئوية

 الصغير
األورآسترا 
 المتوسط

األورآسترا 
 الكبير

 1   آنترباصون 13
14 

قسم النفخ 
 النحاسي

 6 – 4 4 2 – 1 هورن فرنسي

21.05% 
 3 3 – 2 )1( ترومبيت 15
 3 3 )1( ترومبون 16
 1 1  توبا 17
18 

 قسم اإليقاع
 1 1 1 تيمباني

 3 2 1 آالت أخرى 19 10.53%
%100.00 19 16 14 مجموع ال

  )14(الجدول رقم                                     
عناصر يجب توفرها في ) 4(معيار التوازن الصوتي لألورآسترا يضم أن) 14(يبين الجدول رقم

عنصرًا، واألورآسترا المتوسط يجب ) 14(األورآسترا، حيث أن األورآسترا الصغير يجب أن يتضمن من
  .عنصرًا) 19(عنصرًا، واألورآسترا الكبير يجب أن يتضمن) 16(أن يتضمن

  
  : المتعلقة بالسؤال الثاني النتائج: ثانيًا

عينة "لألورآسترا لدى فرق األورآسترا ما مدى توافر المعايير العالمية : نص السؤال الثاني على
لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحث بالتعرف على فرق األورآسترا األردنية،  في األردن ؟" الدراسة

ورآسترا عمان السيمفوني، أورآسترا القوات أ: فوجد أن هناك ثالثة فرق أورآسترا في األردن، هي
المسلحة األردنية وأورآسترا نقابة الفنانين األردنيين،  آما قام الباحث برصد درجة توافر المعايير 

  :لألورآسترا في آل منها، وذلك بمساعدة آل قائد أورآسترا، آانت النتائج على النحو التاليالعالمية 
  :حسب معيار أقسام األورآسترا )1

  ).15(رقمآما ورد في الجدول آانت درجة توافر هذا المعيار لدى فرق األورآسترا األردنية الثالث، 
  درجة توافر معيار أقسام األورآسترا لدى فرق األورآسترا األردنية الثالث

المعايير الرقم
 العناصر الفرعية

أورآسترا عمان 
 السيمفوني

أورآسترا القوات 
 المسلحة األردنية

نقابة  أورآسترا
الفنانين األردنيين

  النسبة التوافر
  النسبة التوافر المئوية

  النسبةالتوافر المئوية
المئوية

1 
اآلالت 
الوترية 
 القوسية

%100 * %100 * %100 * الكمان
%100 * %100 * %100 * الفيوال 2
%100 * %100 * %100 * التشيللو 3
%100 * %100 * %100 * الكنترباص 4
5 

آالت النفخ 
 الخشبي

%100 * %100 * %100 * الفلوت
%100 * %100 * %100 * األوبوا 6
%100 * %100 * %100 * الكالرنيت 7
 0 0 %100 * %100 * الباصون 8
آالت النفخ  9

 النحاسي
%100 * %100 * %100 * الهورن

%100 * %100 * %100 * الترومبيت 10
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 0 0 %100 * %100 * الترمبون 11
 0 0 0 0 %100 * التوبا 12
13 

 آالت اإليقاع

%100 * %100 * %100 * التمباني
 0 0 0 0 0 0 اإلآسيليفون 14
%100 * %100 * %100 * الطبل 15
 0 0 0 0 %100 * المثلث 16
%100 * %100 * %100 * سنيردرام 17

 %71 12 %82 14 %92 16 17 مجموع العناصر
  •)15(الجدول رقم 

وافر عناصر        ) 15( يبين الجدول رقم ى في ت ة األول د احتلت المرتب أن أورآسترا عمان السيمفوني ق
ة   %)92( عنصرًا، وبنسبة مئوية) 16(معيار أقسام األورآسترا ، وجاءت أورآسترا القوات المسلحة األردني
ة   ) 14(في المرتبة الثانية بتوفر ين   ، واحتلت أورآس  %)82( عنصرًا، وبنسبة مئوي انين األردني ة الفن  ترا نقاب
  .%)71( وبنسبة مئويةعنصرًا ) 12(المرتبة األخيرة بتوفر

  :حسب معيار قائد األورآسترا )2
  ).16(رقمآما ورد في الجدول آانت درجة توافر هذا المعيار لدى فرق األورآسترا األردنية الثالث، 

  دنية الثالثدرجة توافر معيار قائد األورآسترا لدى فرق األورآسترا األر

 العناصرالرقم

أورآسترا عمان 
 السيمفوني

أورآسترا القوات 
 المسلحة األردنية

أورآسترا نقابة 
 الفنانين األردنيين

  النسبة التوافر
  النسبة التوافر المئوية

  النسبة التوافر المئوية
 المئوية

أن يكون متمكنًا من العزف على آلة  1
 %100 *%100 *%100 * موسيقية أو أآثر

أن يكون على معرفة تامة في األداء  2
 %100 *%100 *%100 * والتوزيع األورآسترالي

3 
دراسة تخصص قيادة 

األورآسترالي في الدراسات 
 الموسيقية األآاديمية

0 0 0 0 * 100% 

أن يكون ملمًا بالعزف على آلة  4
 %100 *%100 *%100 * البيانو

%100 4 %75 3 %75 3 مجموع العناصر
  )16(الجدول رقم                                    

قد احتلت المرتبة األولى في توافر  أن أورآسترا نقابة الفنانين األردنيين) 16(يبين الجدول رقم
عمان  ما جاءت أورآسترا، بين%)100( عناصر، وبنسبة مئوية) 4(عناصر معيار قائد األورآسترا

 عناصر، وبنسبة مئوية) 3(ت المسلحة األردنية في المرتبة الثانية بتوفرالسيمفوني وأورآسترا القوا
)75(%.  

                                                            

  .األورآسترا في متوفر العنصر •
  .األورآسترا في متوفر غير عنصرال 0
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  :حسب معيار الكتابة لألورآسترا  )3
  ).17(رقم آما ورد في الجدولآانت درجة توافر هذا المعيار لدى فرق األورآسترا األردنية الثالث، 

  ردنية الثالثدرجة توافر معيار الكتابة لألورآسترا لدى فرق األورآسترا األ

 العناصرالرقم

أورآسترا عمان 
 السيمفوني

أورآسترا القوات 
 المسلحة األردنية

أورآسترا نقابة 
 الفنانين األردنيين

التوافر
  النسبة
 المئوية

 التوافر
  النسبة
 المئوية

 التوافر
  النسبة
 المئوية

 %100 * %100 * %100 * اللحن الموحد 1

2 
ية التلوين األورآسترالي للخلف

 الموسيقية أو المصاحبة
* 100% * 100% * 100% 

 %100 * %100 * %100 * اللحن الثانوي 3
 0 0 %100 * %100 * الكتابة لألصوات األربعة 4
 %100 * %100 * %100 * "الكنترابونطي"النسيج البوليفوني  5
 %100 * %100 * %100 * التّالفات الهارمونية 6

 %83 5 %100 6 %100 6 درجة توافر  العناصر
  )17(الجدول رقم                                     

م دول رق ين الج د  ) 17(يب ة ق لحة األردني وات المس ترا الق يمفوني وأورآس ان الس ترا عم أن أورآس
ترا        ة لألورآس ار الكتاب وافر عناصر معي ى في ت ة   ) 6(احتلت المرتبة األول ، %)100(عناصر، وبنسبة مئوي

  .%)83(عناصر، وبنسبة مئوية) 5(في المرتبة الثانية بتوفر ورآسترا نقابة الفنانين األردنيينبينما جاءت أ
  

 :حسب معيار التوازن الصوتي لألورآسترا )4
  ).18(رقم آما ورد في الجدولآانت درجة توافر هذا المعيار لدى فرق األورآسترا األردنية الثالث، 

  
  ألورآسترا لدى فرق األورآسترا األردنية الثالثدرجة توافر عناصر معيار التوازن الصوتي ل

المعايير  الرقم
أورآسترا عمان  العناصر الفرعية

 السيمفوني
أورآسترا القوات 
 المسلحة األردنية

أورآسترا نقابة 
 الفنانين األردنيين

1 

 قسم الوتريات

 8 12 12 آمان أول
 6 8 8 آمان ثاٍن 2
 2 8 – 4 5 يوالڤ 3
 3 7 – 3 5 تشيللو 4
 1 6 – 3 3 آنترباص 5
6 

قسم النفخ 
 الخشبي

  0 0 بيكولو
 1 2 2 فلوت 7
 1 2 2 أوبوا 8
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هورن  9
  0 0 انجليزي

 1 2 2 آالرنيت 10

باص  11
  0 0 آالرنيت

 0 2 2 باصون 12
  0 0 آنترباصون 13
14 

قسم النفخ 
 النحاسي

 2 4 4 هورن فرنسي
 1 3 2 ترومبيت 15
 0 4 2 مبونترو 16
 0 0 1 توبا 17
 0 1 1 تيمباني قسم اإليقاع 18
 3 5 2 آالت أخرى 19

 11 14 15 مجموع ال
  )18(الجدول رقم                                     

  
) 15(أن أورآسترا عمان السيمفوني قد احتلت المرتبة األولى بدرجة توافر) 18(يبين الجدول رقم

وجاءت أورآسترا القوات المسلحة . ل أن األورآسترا تنحو لتصنيفها أورآسترا متوسطيمكن القووعنصرًا، 
يمكن القول أن وعنصرًا، ) 14(األردنية في المرتبة الثانية في توافر عناصر التوازن الصوتي لألورآسترا

في المرتبة  نبينما جاءت أورآسترا نقابة الفنانين األردنيي. األورآسترا تنحو لتصنيفها أورآسترا متوسط
  .يمكن القول أن األورآسترا تنحو لتصنيفها أورآسترا صغيروعنصرًا، ) 11(األخيرة بتوفر

  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا

ى   ث عل ؤال الثال ص الس ة      : ن ايير العالمي وافر المع ب ت ة حس ترا األردني رق األورآس نيفات ف ا تص م
ا ؟ ترا فيه ذا ا لألورآس ن ه ة ع رق  لإلجاب ي ف وافرة ف ر المت ة العناص ث بمقارن ام الباح ؤال، ق لس

  : األورآسترا األردنية بالمعايير العالمية لألورآسترا لمعرفة تصنيفاتها، على النحو التالي
 :فرقة أورآسترا عمان السيمفوني )1

وافر عناصر   ة ت د درج ام الباحث برص ة    ق يمفوني لمعرف ان الس ترا عم دى أورآس ترا ل األورآس
  ).19(رقمآما ورد في الجدول سب المعايير العالمية لألورآسترا العالمية، حيث آانت ح تصنيفها
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درجة توافر عناصر معيار التوازن الصوتي لألورآسترا لدى أورآسترا عمان السيمفوني 
  ومقارنتها بالمعايير العالمية

المعايير  الرقم
 العناصر الفرعية

أورآسترا  نوع األورآسترا
عمان 

السيمفوني
األورآسترا  لتصنيفا

 الصغير
األورآسترا 
 المتوسط

األورآسترا 
 الكبير

1 

قسم 
 الوتريات

 المتوسط 12 16 – 12 12 – 8 8 – 4 آمان أول
 المتوسط 8 14 – 10 10 – 6 6 – 3 آمان ثاٍن 2
 المتوسط 5 12 – 8 8 – 4 4 – 2 يوالڤ 3
 المتوسط 5 10 – 6 6 – 3 3 – 2 تشيللو 4
 المتوسط 3 10 – 6 6 – 3 3 - 1 رباصآنت 5
6 

قسم 
النفخ 
 الخشبي

 المتوسط 0 1 )1( 0 بيكولو
 المتوسط 2 3 – 2 2 1 فلوت 7
 المتوسط 2 3 – 2 2 1 بواوأ 8
 المتوسط 0 1 0 0هورن انجليزي 9
 المتوسط 2 3 – 2 2 1 آالرنيت 10
 الصغير 0 1 2 0 باص آالرنيت 11
 الكبير 2 3 – 2 0 1 باصون 12
 المتوسط 0 1 0 0 آنترباصون 13
14 

قسم 
النفخ 
 النحاسي

 المتوسط 4 6 – 4 4 2 – 1 هورن فرنسي
 المتوسط 2 3 3 – 2 )1( ترومبيت 15
 الصغير 2 3 3 )1( ترومبون 16
 الكبير 1 1 1 0 توبا 17
قسم  18

 اإليقاع
 الكبير 1 1 1 1 تيمباني

 وسطالمت 2 3 2 1 اآلالت أخرى 19
 المتوسط 15 19 16 14 مجموع العناصر

  )19(الجدول رقم                                    
م دول رق ين الج ط ) 19(يب ترا المتوس ة األورآس ر فرق ت عناص د حقق يمفوني ق ان الس ترا عم أن أورآس

بة وافر   و، %)87.50(بنس دى ت ط، ل ترا متوس نيفها أورآس و لتص ترا تنح ول أن األورآس ن الق عناصر  يمك
  .معيار التوازن الصوتي لألورآسترا

  
  :فرقة أورآسترا القوات المسلحة األردنية) 2

وافر عناصر      وات المسلحة      قام الباحث برصد درجة ت ترا الق دى أورآس ترا ل ة    األورآس ة لمعرف األردني
  ).20(رقم آما ورد في الجدول تصنيفها حسب المعايير العالمية لألورآسترا، حيث آانت 
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توافر عناصر معيار التوازن الصوتي لألورآسترا لدى أورآسترا القوات المسلحة األردنية  درجة
  ومقارنتها بالمعايير العالمية

المعايير الرقم
 العناصر الفرعية

أورآسترا  نوع األورآسترا
القوات 

المسلحة 
 األردنية

التصنيف األورآسترا 
 الصغير

األورآسترا 
 المتوسط

األورآسترا 
 الكبير

1 

قسم 
الوتريات

 الكبير 12 16 – 12 12 – 8 8 – 4 آمان أول
 المتوسط 8 14 – 10 10 – 6 6 – 3 آمان ثاٍن 2
 المتوسط 8 – 4 12 – 8 8 – 4 4 – 2 يوالڤ 3
 المتوسط 7 – 3 10 – 6 6 – 3 3 – 2 تشيللو 4
 المتوسط 6 – 3 10 – 6 6 – 3 3 - 1 آنترباص 5
6 

قسم 
النفخ 
 الخشبي

 المتوسط 0 1 )1( 0 بيكولو
 المتوسط 2 3 – 2 2 1 فلوت 7
 المتوسط 2 3 – 2 2 1 أوبوا 8

هورن  9
 المتوسط 0 1 0 0 انجليزي

 المتوسط 2 3 – 2 2 1 آالرنيت 10
 الصغير 0 1 2 0 باص آالرنيت 11
 الكبير 2 3 – 2 0 1 باصون 12
 المتوسط 0 1 0 0 آنترباصون 13
14 

قسم 
 النفخ
 النحاسي

 المتوسط 4 6 – 4 4 2 – 1 هورن فرنسي
 الكبير 3 3 3 – 2 )1( ترومبيت 15
 الكبير 4 3 3 )1( ترومبون 16
 الصغير 0 1 1 0 توبا 17
قسم  18

 اإليقاع
 الكبير 1 1 1 1 تيمباني

 الكبير 5 3 2 1 اآلالت أخرى 19
المتوسط 14 19 16 14 مجموع العناصر

  )20(الجدول رقم 
ترا المتوسط بنسبة    ) 20(يبين الجدول رقم أن أورآسترا القوات المسلحة األردنية قد حققت عناصر األورآس

ار  و، %)68.75( وافر عناصر معي دى ت ترا متوسط، ل و لتصنيفها أورآس ترا تنح ول أن األورآس ن الق يمك
  .التوازن الصوتي لألورآسترا

  :فرقة أورآسترا نقابة الفنانين األردنيين )3
ام ال وافر عناصر ق ة ت ة    باحث برصد درج ين لمعرف انين األردني ة الفن ترا نقاب دى أورآس ترا ل األورآس

  ).21( تصنيفها حسب المعايير العالمية لألورآسترا، موضحة في الجدول رقم
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درجة توافر عناصر معيار التوازن الصوتي لألورآسترا لدى أورآسترا نقابة الفنانين األردنيين 
  يير العالميةومقارنتها بالمعا

المعايير الرقم
 العناصر الفرعية

فرقة نقابة  نوع األورآسترا
الفنانين 
 األردنيين

التصنيف األورآسترا 
 الصغير

األورآسترا 
 المتوسط

األورآسترا 
 الكبير

1 

قسم 
 الوتريات

 المتوسط 8 16 – 12 12 – 8 8 – 4 آمان أول
 سطالمتو 6 14 – 10 10 – 6 6 – 3 آمان ثاٍن 2
 الصغير 2 12 – 8 8 – 4 4 – 2 يوالڤ 3
 المتوسط 3 10 – 6 6 – 3 3 – 2 تشيللو 4
 الصغير 1 10 – 6 6 – 3 3 - 1 آنترباص 5
6 

قسم 
النفخ 
 الخشبي

 المتوسط 0 1 )1( 0 بيكولو
 الصغير 1 3 – 2 2 1 فلوت 7
 الصغير 1 3 – 2 2 1 أوبوا 8
 المتوسط 0 1 0 0 هورن انجليزي 9
 الصغير 1 3 – 2 2 1 آالرنيت 10
 الصغير 0 1 2 0 باص آالرنيت 11
 المتوسط 0 3 – 2 0 1 باصون 12
 المتوسط 0 1 0 0 آنترباصون 13
14 

قسم 
النفخ 
 النحاسي

 الصغير 2 6 – 4 4 2 – 1 هورن فرنسي
 الصغير 1 3 3 – 2 )1( ترومبيت 15
 الصغير 0 3 3 )1( ترومبون 16
 الصغير 0 1 1 0 توبا 17
قسم  18

 اإليقاع
 الصغير 0 1 1 1 تيمباني

 الكبير 3 3 2 1 آالت أخرى 19
 الصغير 11 19 16 14 مجموع العناصر

  )21(الجدول رقم 
  

ترا الصغير بنسبة       ) 21( يبين الجدول رقم د حققت عناصر األورآس ين ق  أن أورآسترا نقابة الفنانين األردني
ول أنو%). 78.57( ن الق ار     يمك وافر عناصر معي دى ت ترا صغير، ل نيفها أورآس و لتص ترا تنح األورآس

  .التوازن الصوتي لألورآسترا
  

  التوصيات
ى أفضل               ا إل ترا في األردن للوصول به رق األورآس اول ف ي تتن د من األبحاث والدراسات الت إجراء المزي

تويات ن او.المس ل م اء جي دريب وإنش ى ت ل عل م لمالعم يقيين للوصول به اٍللموس توى ع ى  س ي األداء عل ف
ا     و. اآلالت الموسيقية التي تتضمنها األورآسترا ة، للوصول به ترا األردني تقديم الدعم المادي لفرق األورآس

ة       آذلك .لتحقيق المعايير العالمية واحي الفيزيائي ي الن ترا حسب المواصفات تلب بناء قاعات موسيقية لألورآس
 .رق األورآستراوضع أسس تنافسية للدخول إلى فو.للصوت
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