
  198 -177 ،2014 ،2العدد  ،7المجلد ،المجلة األردنية للفنون

 

  التربية الموسيقية باستخدام عناصر التصميم في مجالوسائل تعليمية 
  

  عاصم عبيدات

  .األردن/ قسم التصميم، كلية الفنون الجميلة، جامعة اليرموك 

  شريف علي حمدي

  .مصر/ كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان 

 21/5/2014:تاريخ القبول   1/1/2014: تاريخ االستالم

 

Teaching Aids in the Field of Music Education Using Design Elements 
 

Asem Obeidat, Faculty of Fine Arts, Yarmouk University, Jordan. 
Shereef Hamdi, Faculty of Music, Holwan University, Egypt. 

  الملخص
تھدف ھذه الدراسة إلى عرض نماذج ُمرشدة 

تعاون والتكامل بين لطلبة الفنون الجميلة لكيفية ال
جديدة في  صصاتھم المختلفة الستحداث أفكارتخ

مجاالتھم، وقد تناولت الدراسة فكرة ابتكار وسائل 
تعليمية في مجال التربية الموسيقية باستخدام بعض 
عناصر التصميم، وأسفرت النتائج عن ابتكار عشرة 
وسائل تعليمية تضمنت العديد من المفاھيم الموسيقية 

  .النظرية
الوسائل التعليمية، عناصر  :الكلمات المفتاحية

  .التصميم، التربية الموسيقية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Abstract 

This study aims to present models to 
guide Fine Arts students in collaboration and 
integration of their various disciplines to 
develop new ideas in their fields. The study 
has addressed the concept of creating teaching 
aids to be used in music education, using 
some of the design elements. The results of 
the study revealed ten teaching aids, including 
many theoretical musical thoughts. 
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  :مقدمةال

رأى مرسومة على  رسوم منذ فجر التاريخ، فقد رأى صورته أول مالاصور واإلنسان ال عرف

أو ُمنعكسة على سطح زجاجي أو معدني المع، ثم حاول تقليد الطبيعة فأخذ يرسم رسوماً صفحة مياه النھر، 

  .)1993إبراھيم،(تخطيطية للحيوانات والطيور واألشجار والصخور، ومن ھنا نشأ فن الرسوم التخطيطية 

لتدل صل مع غيره؛ فقام باختيار رسوم ل اإلنسان بعد ذلك أن يجعل من ھذه الرسوم وسيلة للتواحاو

   .)1994أبو النوارج،(الھيروغليفية وغيرھا المرسومة مثل على كلمات ُمعينة ومن ھنا نشأت اللغات 

لمات؛ فعن كوسيلة ناجحة في تعليم األطفال معاني الكحتى اآلن ومازالت الصورة المرسومة تستخدم 

بشكل يَْثبُت  ومن ثم ترتبط ھذه الكلمة بما دلت عليه الصورة طريق الصورة يتعرفون على الكلمة ويحفظونھا

ولعل السبب في ھذا يرجع إلى أن الكلمة المكتوبة قد ال تحتوي على أي عنصر يشبه عناصر في الذھن، 

ً تشبه الشكلتحوي  بينماالشيء الذي ترمز إليه،   ذاته، مما يجعلھا أسھلالعام للشيء  الصورة خطوطا

 ً  تخصصيھما العالقة بين ن يفكران في استثمار، وھذا ما جعل الباحثيالُمجردة من الكلمة وأسرع فھما

البتكار وسائل تعليمية مرئية باستخدام بعض عناصر التصميم للتعبير عن مفاھيم ) التصميم والموسيقا(

  .واضحاً عنھاعبر الكلمات تعبيراً موسيقية قد ال تُ 

تناول إن فكرة التكامل بين تخصص الموسيقا وبعض مجاالت الفنون الجميلة ليست بالجديدة؛ فقد 

دليل معلم الموسيقا الصادر عن الحكومة اإليرلندية العالقة بين الموسيقا وبعض عناصر الفنون البصرية 

باعتبار أن بعض خصائص  ،وسيقاوالتصميم مثل الخط والشكل بحيث يمكن التعبير عن ھذه العناصر بالم

الموسيقا تشبه الخط على سبيل المثال، حيث يمكن أن تكون الموسيقا متقلبة أو متموجة أو ناعمة أو متكسرة 

سريع وبطيئ، قوي وضعيف، متصل (كالخطوط، ومن ناحية أخرى بعض عناصر التعبير الموسيقي 

ة أو القصيرة أو من خالل األشكال المضيئة يمكن االستدالل عليھا من الخطوط الطويل....) متقطع،و

وعليه يمكن تطوير الوسائل التعليمية في مجال الموسيقا ، (Government of Ireland, 1999) والمعتمة

وقد راعى الباحثان أصالة األفكار المستخدمة في تنفيذ الوسائل  ،بعض عناصر التصميماستخدام  من خالل 

  .تنفيذ جميع الوسائل التعليمية الواردة في متن البحثالتعليمية؛ حيث قاما بابتكار و

  

   :مشكلة البحث

بصفة عامة ومجال التربية الموسيقية  مية الوسائل التعليمية في جميع مجاالت التدريسبالرغم من أھ

ال يملكون األفكار االبتكارية و االنتقائي يفتقرون إلى الحس إال أن بعض الطالب الُمعلمين ؛بصفة خاصة

ي توجھھم نحو انتاج الوسائل التعليمية بأنفسھم، ومنھم من ال يَِعي وجود عالقة بين غالبية المفاھيم الت

بتكار وسائل تعليمية في مجال التربية العالقة ال استثمار ھذه وإمكانيةالموسيقية وبين عناصر التصميم، 

  .ةالموسيقية بحيث تكون أكثر تشويقاً وفاعلية وذات أھداف تربوية ُمحدد

  

  :ھــدف البحث

كنماذج ُمرشدة للطالب  وسائل تعليمية في مجال التربية الموسيقية باستخدام بعض عناصر التصميم ابتكار

  .الُمعلمو
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  :أھميــة البحث

الفنون للوصول إلى أھداف تربوية  تخصصاتتكمن أھمية البحث في فكرة التكامل بين مختلف 

ً ُمرمحددة ليشكلوا اتھم باختالف تخصص الجميلةشداً يحتذي به دارسو الفنون ، ويُعتبر ھذا البحث نموذجا

جديدة ومفيدة في مختلف المجاالت، وما  لتناغم؛ تؤدي إلى استحداث أفكارفيما بينھم وحدة من الترابط وا

لذلك من مردود إيجابي على دارسي الفنون الجميلة بصفة عامة، كما يُعد من األھمية بمكان تلك األفكار 

التي قد تؤدي يمية في مجال التربية الموسيقية كيفية تصميم وسائل تعل عنكرة الواردة في متن البحث المبت

  .بشكل أو بآخر إلى تطور طُرق التدريس المستخدمة في مجال التربية الموسيقية في األردن) األفكار(

  

  :أسئلة البحث

  وسيقية؟التصميم التي يمكن توظيفھا في مجال التربية الم عناصرما ھي 

  في ابتكار وسائل تعليمية في مجال التعليم الموسيقي؟ العناصركيف يمكن االستفادة من ھذه 

  

  .المنھج الوصفى: منھج البحث

  

  .ي مجال التربية الموسيقيةالوسائل التعليمية البصرية ف: حدود البحث

  

  :عينة البحث

  ").الكثافةعتم ومضيء، ومُ "القيم السطحية النقطة، الخط، الشكل، و( التصميم عناصربعض 

  

  :مصطلحات البحث

  :الوسائل التعليمية

أُطلق على الوسائل التعليمية مسميات مختلفة؛ فُسميت أحياناً وسائل اإليضاح، والوسائل الُمعينة على 

التدريس، والوسائل السمع بصرية، وغيرھا من األسماء، ويمكن تعريفھا بأنھا الُمثيرات التي يتم عن طريقھا 

، ويقصد بھا )2002حمزة، (ين الُمرسل والمستقبل علم الفعال نتيجة االتصال المباشر أو غير المباشر بالت

  .في ھذه الدراسة جميع الرسوم التوضيحية التي يستخدمھا مدرس الموسيقا داخل حجرة الدراسة

  

   :عناصر التصميم

مدلوالته ومعانيه، تشتق ھذه  أنواع الفنون تمكننا من فھم للتصميم عناصر ولغة رمزية كما لبقية

فيعمل التصميم على تنسيقھا وترتيبھا وتحويلھا إلى نظام يمكن إدراكه واالستفادة منه،  ,العناصر من الطبيعة

وعليه فإن عملية التصميم تعتمد على التنظيم البصري وعلى إدراك الطبيعة واستخالص نظم ھندسية 

يقاع والوحدة والتنوع واالتزان واالنسجام والسيادة والنسب متنوعة تحقق مبادئ التصميم التي تتضمن اإل

  .)1998شوقي (المتناسقة 
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  :النظري اإلطار

  :الوسائل التعليمية

الوسائل التعليمية كثيرة ومتنوعة، قد تتفاوت من حيث خصائصھا ومميزاتھا وجوانب القصور فيھا 

ر أنسبھا وأفضلھا في المواقف التعليمية المتنوعة أيضاً، ولذلك ينبغي على المعلم دراسة ھذه الوسائل الختيا

  .)2002حمزة، ( لتحقيق األھداف التربوية المرجوة

دامھا جميعاً استخداماً متكامالً، وقد يتطلب لتحقيق ھدف واحد أكثر من وسيلة شريطة أن يكون استخ

أو إقحامھا دون داٍع  وسائلدون إفراط في استخدام البحيث تؤدي كل وسيلة دوراً ال تؤديه الوسيلة األخرى 

  .)1991سيد،( ألن استخدام الوسائل التي ال لزوم لھا قد يشتت المتعلم ويعوق متابعته للرسالة ،لھا

  

  :أھمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم

 :إلى أھمية الوسائل التعليمية في التعليم بصفة عامة وقد أوجزھا الباحثان بما يلي) 1986(أشار اللقاني 

  .تساعد على استثارة اھتمام المتعلم وإشباع حاجاته مما يجعله أكثر استعداداً للتعلم .1

  .تسھم في اشتراك جميع حواس المتعلم مما يترتب عليه بقاء أثر التعلم .2

تساعد على فھم المتعلم للمعنى المقصود تحديداً، والذي يصعب على اللغة اللفظية توضيحه؛ نظراً  .3

  .عند كل من المعلم والمتعلم) في بعض األحيان(الواحد الختالف داللة اللفظ 

  .ٍعل المشاركة اإليجابية للمتعلم مما يزيد قدرته على التأمل ودقة المالحظةتُف .4

  .تنوع الوسائل التعليمية يؤدي إلى تثبيت المعلومة .5

  .تساعد في ترتيب وتنظيم األفكار التي يكونھا المتعلم .6

  .البھجة والتشويق وتمنع تسلل المللتضفي على العملية التعليمية روح  .7

 .تساھم في توفير الوقت والجھد .8

  

  :الوسائل التعليميةالعوامل األساسية في اختيار 

  :عوامل في الموقف التعليمي. 1

يعتبر تحديد الھدف ھو الخطوة األولى الختيار الوسيلة التعليمية المناسبة للموقف : تحديد الھدف

كثر من وية، وقد يتطلب تحقيق ھدف واحد أعليمي أھدافه التربالتعليمي، حيث أن لكل موقف ت

  .وسيلة

عند اختيار الوسيلة ينبغي مراعاة المرحلة الدراسية للمتعلم؛ : مناسبة الوسيلة للمرحلة الدراسية

حيث أن الوسيلة التي تستخدم لعرض موضوع ما على طلبة المرحلة الثانوية قد ال تناسب طرح 

  .رحلة االبتدائيةنفس الموضوع على الم

يُراعى عند اختيار الوسيلة مستوى ذكاء المتعلمين : مراعاة المستوى الثقافي والخبرة السابقة

وحاجاتھم وخبرتھم السابقة؛ فالمتعلم األقل ذكاًء والذي ليس لديه خبرة سابقة عن موضوع الدراسة 

  )2000قُرني، ( .قد يحتاج ألكثر من وسيلة لتوضيح المعلومة
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عدد مجموعة المتعلمين يؤثر على اختيار الوسيلة وحجمھا، فالوسيلة التي تناسب : تعلمينعدد الم

  .مجموعة صغيرة من المتعلمين قد ال تناسب عدداً أكبر

  

  :عوامل في الوسيلة التعليمية 

يجب خلو محتواھا من األخطاء العلمية والفنية، كما يتناسب محتواھا مع القيم : صحة المحتوى -

  .األعراف السائدة في المجتمعوالمبادئ و

عرض المادة بطريقة منظمة مترابطة يساعد المتعلم على إدراك المعلومة وفھم : ُحسن عرض المادة -

  .المادة العلمية بصورة أفضل، فتكون للوسيلة قيمتھا

 الوسيلة البسيطة الجذابة ھي التي تحوي العناصر األساسية للرسالة فقط،: البساطة وسھولة االستخدام -

كثيرة ال داعي أو زخارف وألوان  ن تشويش سمعي أو بصري كاستخدام خلفية موسيقية صاخبةدو

ل الوسيلة سھلة االستخدام خفيفة الوزن عن غيرھا إذا كانت تحقق نفس الھدف لھا، كما تُفضً 

  .التربوي

ك أثراً سلبياً يتر منھاإھدار الوقت والمال في إنتاج وسائل ال فائدة : التكاليف وتوافر عنصر األمان -

، فالوسيلة الصالحة ليست بالضرورة ي على المؤسسة التعليمية دون داعٍ ويزيد من العبء المال

الوسيلة الُمْكلِفة، كما ينبغي توفر عنصر األمان في الوسيلة، وأال يتسبب استخدام الوسيلة في أي 

ً ر للمتعلم أو للمعلم حتى لو كان بضرر أو خط   )2000 حيدر،( .سيطا

  

  :اصر التصميمعن

التصميم ھو لغة من لغات الفنون المختلفة سواء المسموعة كالموسيقا أو األدائية كالدراما أو المرئية 

كالنحت، وھو أحد مظاھر التعبير عن النفس والمشاعر والعواطف وإضفاء الجمال على األشياء، ولكن 

الفن والعلم في آن واحد، وھو الجمع بين أبعد من ذلك؛ فھو التمازج بين  التصميم يتعدى ھذا التعريف إلى

فيمون وويجاند ( ذا فائدة ومنفعة رقة األحاسيس والمشاعر المتذوقة للفن وبين علوم صناعته وتطبيقه ليصبح

Faimon & Weigand, 2004(.   

ما ھو مرتبط بحاجات ومشكالت خارج  كل  )فيمون وويجاند(الباحثان  ، كما أشارويشمل التصميم

المحيط الخارجي وتطلبت أن يقوم المصمم بحلھا والتعامل معھا  أشخاص من م انبثقت مننفس المصم

مرضية ألذواق طارحيھا، فالتصميم في مفھومه العام ھو حل إبداعي مقبول لمشكلة  بصورة إبداعية

ية، تصميمية ترتبط بطبيعة التصميم، كالتصميم الداخلي الذي يھدف إلى إيجاد حلول لمشكالت فراغية داخل

  .وتصميم الجرافيك الذي يھدف إلبداع حلول ترويجية وتسويقية وإعالنية

وتُعد الطبيعة المحيطة من أھم مصادر التصميم لما تتضمنه من عناصر مشتقة من األشجار 

والحيوانات والطيور والجبال والسھول والسماء والكواكب وغيرھا، وكل ھذه المفردات الطبيعية تشكل 

م يتناوله بمنتھى الدقة واالتقان ويحقق من خالله أھدافه التعبيرية البتداع حلول مرضية مصدر إلھام للمصم

، ويتحقق التصميم من خالل عناصر متنوعة مثل النقطة والخط والشكل واللون والقيم لمشكالته التصميمية

   .)1998 ،شوقي( كدرجات الظل والنور السطحية
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  :م الًمستخدمة في متن البحثعناصر التصمي وفيما يلي استعراض لبعض

ا حجم أو مساحة محددة، وھي مصمتة ليست فراغ: النقطة ً ھي موضع ثنائي األبعاد في الفراغ، وليس لھ  ا

ً محاط دائرة  ا و، (ب ق )1982َعب رض أو عم ول أو ع ا ط يس لھ ري ل ا البص ة بمعناھ              ، والنقط

وٍز )2002الحسيني، (وط المتقاطعة ، كما وتعتبر تعبيراً عن ملتقى الخط)2012غزوان، ( اٍن ورم ، ولھا مع

د ترمز : قد ترتبط بھا ة ق ى اللوحة الفني فھي قد تعني بداية الشيء، أو نھايته، أو مركزه، وإذا جاءت في أعل

ي الخذالن، واالنحطاط، والفشل،  ود، والشموخ، والبعث للسماء، وإذا حلت بأسفل اللوحة جاءت لتعن للخل

  ).1998شوقي (النقطة ليس لھا ثقل مادي ولكنھا غزيرة المعاني إذا ما تم توظيفھا بعناية والموت، وھكذا ف

    

عند تحريك النقطة من مكانھا، أو عند إضافة مجموعة من النقاط ) طويالً كان أم قصيراً (يتشكل الخط  :الخط

ا أشار ال)Brainard, 1998برينارد (بجانب بعضھا البعض  رة كم اك  ، وللخط أنواع كثي وير وبينت ان ل باحث

"Lauer & Pentak"ا تقيم، : ، فمنھ ا، والمس ات، والمتعرج بزواي المستمر، والمتقطع، والمتعرج بمنحني

ي ) مثالً (ودالالت؛ فالخط المستقيم  طوط معانولكل نوع من ھذه الخ داد، واالنبساط، (إذا ُرسم أفقياً يعن االمت

تقيم العمودي ، وقد يرمز لألرض أو للمرأة، أو ي)واالتساع ا الخط المس دوء، بينم وم أو الھ عني الراحة أو الن

ي  د يعن وة، (ق موخ، والق اءوالش اء، والعط ال)الكبري البة الجب ل أو لص ز للرج د يرم                            ، وق

(Lauer & Pentak, 1995).  

اً؛ فقم ن إذا اجتمعا معاً في أي تصميوالخطا  ة تجتمع صفاتھما ومعانيھما مع زا للتماسك الشديد والمتان د يرم

ا  ل لھ ا أن شدة المي اً، كم ا تصاعدياً أو تنازلي ة واتجاھھ ى الحرك والوحدة، أما الخط المستقيم المائل فيشير إل

ة رعة الحرك ة بس تقرار ,عالق دم االس التوتر وع وحي ب قوط أو ت عوراً بالس ي ش د تُعط وط  .فق ا أن للخط كم

ذلك ترمز لالمنحنية معاني عديدة قد ترتبط  ا أن رقبالحنان واألمواج والنعومة والتقلب، وھي ك رأة، كم ة الم

وى من  دلول أسرع وأق ا م ررة لھ كبر أو صغر انحناء الخطوط يرتبط بالسرعة؛ فالمنحنيات الصغيرة المتك

يابية درج بانس ال المت زداد السرعة باالنتق دوء، وت اً بالھ نفس إحساس ي ال ر ف ي تثي رة الت ات الكبي ن  المنحني م

ون  ب والجن زاج المتقل وتر والم ي الت ا فيعن رج ذو الزواي ط المتع ا الخ ى الصغيرة، أم رة إل ات الكبي المنحني

)Lauer & Pentak, 1995.(  

  

ددة ):المساحة(الشكل  ة خطوط : ھو التقاء مجموعة من الخطوط برؤوسھا ولكن باتجاھات متع اء ثالث فالتق

ر أو أكثر مثالً يُشكل مساحة منتظمة أو شب د أكث ي تع ه منتظمة أو أشكاالً عضوية، فاألشكال المنتظمة ھي الت

العناصر تماثالً وتناظراً حول نقطة مركزية في وسطھا، وھي تشتمل على المربع والدائرة والمثلث متساوي 

به اقين وش اوي الس ث متس ين والمثل تطيل والمع ى المس تمل عل ة فتش به المنتظم كال ش ا األش  األضالع، أم

رف  ىالمنح تطيالت، وعل وازي المس ن بعض  ومت ة م ي متطابق اور وھ ول المح بياً ح اظر نس عناصر تتن

ك )1998شوقي، (الجھات دون األخرى  ، واألشكال غير المنتظمة ال يخضع بناؤھا لقانون ھندسي معين كتل

 ,Arntsonأرنستون(التي تجمع شكلين أو أكثر معاً، أما استمرار الخط بصورة حلقية فيسمى مساحة دائرية 

ر الھندسية ذات الصلة الواضحة بعناصر مستخلصة ) 1998 ك األشكال غي ، أما األشكال العضوية فھي تل

ة  ياء الطبيعي اكي صفات األش ة أو تح ن الطبيع وقي، (م احات )1998ش ذه المس ن ھ ٌل م كالً ، وك مى ش يس

ع والمستطيل م: متعددة ويرتبط كل منھا بمعان ى االنتظام فقد أشار ستيوارت إلى أن المرب د يشيران إل ثالً ق
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ود  اء، أو الجم ا المثلث(Stewart, 2002)والوضوح والنق وة  ات،  أم تقرار والق ى االس د يرمز بعضھا إل فق

كون تمرارية وس ي اس دائرة تعن ة، وال ً وبعضھا للحرك ت أو ا ون أو األرض أو السجن أو الكب ز للك د ترم ، وق

  .)(Zelanski & Fisher, 1996الغموض كما ذكر زيالنسكي وفِشر 

  

ق  ):الملمس، المعتم والمضيء(القيم السطحية  تنتجھا عن طري واد نس ھي تعبير عن خصائص سطحية للم

رتبط بالضوء  ل وت ق العق ھا عن طري ونة، وھي أيضاً خصائص بصرية  نحس ة والخش ل النعوم اللمس مث

يموشدته وقربه أو بعده عن الشكل، ويتحقق  ا التعت ت األبيض واألسود، و يمكن واإلضاءة من خالل درج

ة  التعتيمالتعبير عن اإلضاءة في التصميم من خالل ألوان فاتحة ويعبر عن  وان قاتم  Zelanskiمن خالل أل

& Fisher, 1996) ( ى اللمس ة والخشنة دون اللجوء إل ين السطوح الناعم ز ب ل البشري يمي ، ولكن العق

اً سطحية ل قيم ذه الصفات يمكن أن تمث تم الموضعي، وھ ون والمضيء والمع الملمس والل رتبط ب م ت  .للجس

دى اإلنسان وكلتا الحالتين البصرية واللمسية ت ة ل الخبرات الكامن يم السطحية )1998شوقي، (رتبط ب ، والق

دوء  د الھ يئة تفي ة المض القيم الخفيف ية، ف ة النفس عور والحال ى الش ؤثر عل د ت دلوالت ق ن الم ر م ل الكثي تحم

ا ال ة بينم تم والطمأنين ين المع طة ب يم المتوس ا الق وض، أم اط والغم غال والنش د االنش ة تفي ة المعتم يم الثقيل ق

  .(Lauer & Pentak, 1995)والمضيء فتفيد الحزن والكآبة والخمول واالسترخاء 

  

  :دراسات سابقة

  :الدراسات العربية: أوالً 

تخدام الوسائل البصرية في أثر اس" دراسة بعنوان )1993( تھاني حسنقدمت محرم،  :الدراسة األولى

  ."سرعة استيعاب المفاھيم الموسيقية الُمجردة لدى الطالب المبتدئ بالثانوي العام التجريبي

في ) الرسم، الشكل، الصورة الثابتة، الصورة المتحركة(تناولت الدراسة أھمية الوسائل التعليمية البصرية 

وذلك عن طريق تجريب تصور مقترح لتدريس ھذه سرعة استيعاب األسس والقواعد النظرية الموسيقية، 

المفاھيم قائم على مجموعة متنوعة من الوسائل البصرية الُمعدة من قِبل الباحثة لخدمة أھداف موسيقية 

لطالب المبتدئ بالثانوي العام، وقد خلصت النتائج إلى إثبات تجاوب الطلبة بشكل تناسب اتربوية ُمحددة 

  .من خالل الوسائل البصرية الُمستخدمة المطروحة أفضل مع المادة الموسيقية

في التعرض للوسائل البصرية ومجال استخدامھا في تدريس القواعد  تتفق تلك الدراسة مع البحث الحالي

والنظريات الموسيقية، بينما يختلف البحث الحالي من حيث اھتمامه بتوظيف عناصر التصميم في ابتكار 

  .الوسائل التعليمية

  

سلوب مقترح لتوظيف القدرات أ"دراسة بعنوان  )1995( قدمت خليل، نوال محمد :ة الثانيةالدراس

  ."عند الطالب في تنفيذ الوسائل التعليمية لتحقيق بعض أھداف التربية الموسيقية االبتكارية

ً مقترحة لتنمية االبتكار لدى طلبة  بية كلية الترفي الفرقة الرابعة تناولت الدراسة في إطارھا التطبيقي طرقا

، وقد قدمت الدراسة أفكاراً جديدة تعمل الموسيقاجھم وعملھم في مجال تدريس الذين يُتوقع تخرالموسيقية 

على استثارة خيال الطلبة ودفعھم إلى ابتكار وسائل تعليمية جديدة وغير تقليدية، وقد اشتملت أفكار الطلبة 
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الطبيعة المحيطة من األشجار والحيوانات الموجودة في  على الدمج بين المفاھيم الموسيقية وبين المكونات

  .والطيور والجبال والسھول والسماء والكواكب وغيرھا، والتي تُعد كلھا من عناصر التصميم

البتكار وسائل تعليمية جديدة لتحقيق بعض أھداف  توجيه الطلبةتتفق تلك الدراسة مع البحث الحالي في 

في اھتمام البحث الحالي بتوظيف عناصر التصميم فقط في ابتكار الوسائل  نلفاالتربية الموسيقية، بينما يخت

المكونات الموجودة وبين الدمج بين المفاھيم الموسيقية  فكرة الدراسة السابقة على قامت في حينالتعليمية، 

  .في الطبيعة المحيطة

  

استخدام الُدَمَى " ة بعنواندراس )1999( قدم الباحثان يعقوب، ماجد وعلي، عصمت :الدراسة الثالثة

  "المتحركة كوسيلة تعليمية ألطفال المرحلة االبتدائية

قدم الباحثان برنامجاً  .اسب مع أطفال المرحلة االبتدائيةتناولت الدراسة شكالً مختلفاً من الوسائل التعليمية يتن

ً كامالً يقوم جُ  علم مبتكرة؛ حيث قامت الُدمى بدور مُ ه على استخدام الُدَمى المتحركة كوسيلة تعليمية لَ دراسيا

التربية الموسيقية الذي يقدم المعلومات والقواعد النظرية بأسلوب شيق خفيف الظل مما يجذب انتباه التالميذ 

ً بعض القصص الموسيقية الت ي قامت الُدمى ويحببھم في الُمحتوى العلمي الُمقَدم، كما قدم الباحثان أيضا

آفاق جديدة لتطوير الوسائل التعليمية في مجال التربية  البحث فيب لدراسةبتمثيل أدوارھا، وأوصت ا

  .الموسيقية بما يتناسب والمرحلة العمرية للدارسين

 نتتفق تلك الدراسة مع البحث الحالي في االھتمام بالوسائل التعليمية في مجال التربية الموسيقية، بينما يختلفا

ر التصميم في ابتكار الوسائل التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، في اھتمام البحث الحالي بتوظيف عناص

 قامت الدراسة السابقة على فكرة استخدام الُدَمى المتحركة كوسيلة تعليمية ألطفال المرحلة االبتدائية في حين

  .فقط

  

شابه بين أوجه الت"دراسة بعنوان  )2001( قدم الباحثان محرم، تھاني و عويس، خالد :الدراسة الرابعة

وعناصر الصورة ومدى االرتباط بينھما لتقوية الوعي بالمضمون السمعي البصري إلنتاج  الموسيقاعناصر 

  ."الفيلم السينمائي الجيد

بعناصر الصورة ومدى االرتباط بينھما من خالل العديد من المفردات التي  الموسيقاتناولت الدراسة عالقة 

إمكانية  وكذلك، اتُعبر عنھ بالصورة التي الموسيقامدى ارتباط رض ا الدراسة كنماذج توضيحية تعطرحتھ

ً الختالف  المصاحبة، ومدى استغالل ذلك التأثير الواضح في إنتاج  الموسيقااختالف مضمون الصورة تبعا

  .دوراً واضح الداللة الموسيقااضحة المعنى تلعب فيھا أعمال سينمائية جيدة و

شاھد، بينما حالي في التأكيد على أھمية الصورة ودالالتھا المختلفة بالنسبة للمُ تتفق تلك الدراسة مع البحث ال

عن طريق الرسوم من  في اھتمام البحث الحالي بابتكار وسائل تعليمية في مجال التربية الموسيقية نيختلفا

ين عناصر إلى إيجاد أوجه التشابه بالدراسة السابقة  سعت في حين، خالل استخدام بعض عناصر التصميم

  .وعناصر الصورة إلنتاج الفيلم السينمائي الجيد الموسيقا
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  :الدراسات األجنبية: ثانياً 

 :دراسة بعنوان (Waters and Gibbons, 2004)قدم الباحثان واترز وجيبونز  :الدراسة األولى

"Design languages, notation systems, and instructional technology: A case 

study".  

  ).دراسة حالة: لغات التصميم، وأنظمة التأشير، وتكنولوجيا التعليم(

وسائل تعليمية، (تناولت الدراسة بعض المجاالت العملية التطبيقية التي تلعب فيھا تكنولوجيا التعليم 

ً باالعتماد على عناصر التصميم وبعض اإلشارات التعبيرية، وقد اتخذت ) ووسائط أخرى دوراً إيجابيا

كنموذجين إلثبات مدى احتياج ) الموسيقا والرقص تحديداً (اسة بعض التخصصات التطبيقية الدر

 ، كماتدريسھما للغة رمزية ًمتعارف عليھا، ويمكن لھذه اللغة أن تساھم في تطوير العملية التعليمية

ى يمكن أن تشتمل على مفردات ورموز منبثقة من الفنون البصرية مثل الرسم والتصميم تشتمل عل

  .كالمربع والمستطيل والدائرة متنوعة أشكال

تتفق تلك الدراسة مع البحث الحالي في التأكيد على أھمية استخدام لغة التصميم في إنتاج وسائل تعليمية 

في اھتمام البحث الحالي بابتكار وسائل تعليمية في مجال التربية  ن، بينما يختلفاالموسيقافي مجال 

ام بعض عناصر التصميم فقط، في حين سعت الدراسة السابقة إلى توظيف الموسيقية من خالل استخد

لتدريس الموسيقا والرقص  من خالل تكنولوجيا التعليم بعض اإلشارات التعبيريةلغات التصميم وكذلك 

  .تحديداً 

  

دراسة  (Margounakis and Politis, 2006)قدم الباحثان مارغوناكيز وبوميتيز  :الدراسة الثانية

  . "Converting Images to Music using their color properties" :انبعنو

  .)نھاالوأباستخدام عناصر  موسيقاتحويل الصورة إلى (

تناولت الدراسة العالقة بين الموسيقا وبعض عناصر التصميم مثل اللون والشكل ووصفتھا بأنھا عالقة 

ركة بين الفنون الصوتية والفنون المرئية تعزز قديمة قدم التاريخ، وأثبتت الدراسة أن ھناك صفات مشت

استخدام األلوان على سبيل المثال قد  وأشار الباحثان إلى أنلغة الحوار بين ھذين النوعين من الفنون، 

ن متعلم الموسيقا من فھمھا بشكل أسرع وأفضل، كما أن التخيل الموسيقي ينسجم مع بعض عناصر كِّ يُمَ 

ً  كونھذا التخيل الموسيقي قد ي، و)باإلضافة إلى اللون( التصميم كالكثافة والكتلة البتداع  مالئما

  .تصورات تصميمية ذات أشكال ثنائية وثالثية األبعاد

وجود عالقة وثيقة بين الموسيقا وعناصر التصميم تتفق تلك الدراسة مع البحث الحالي في التأكيد على 

في اھتمام البحث الحالي بابتكار وسائل تعليمية في  ن، بينما يختلفا)اللون والكثافة والكتلة، وغيرھا(

مجال التربية الموسيقية من خالل استخدام بعض عناصر التصميم، في حين سعت الدراسة السابقة إلى 

الحوار بين ھذين النوعين  إثبات وجود صفات مشتركة بين الفنون الصوتية والفنون المرئية تعزز لغة

  .من الفنون
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  :قيالتطبياإلطار 

 ل التعليم الموسيقي باستخدام بعض عناصركوسائل تعليمية مبتكرة في مجا 1نماذج عشر قام الباحثان بتنفيذ

  .على حده نموذجمع التعليق على كل  وفيما يلي عرض لھا التصميم،

  .)(تقسيمات عالمة الروند ): 1(الوسيلة التعليمية رقم 

  اسم العالمة  شكل العالمة  النوارالقيمة ب  المساحة الزمنية

  

4  

  
  الروند  

  
  البالنش المنقوط    3

 

  البالنش    2

 

  النوار    1

  

  :التعليق

  .نيالدُ المرحلة االبتدائية ا: المرحلة الدراسية المستھدفة

  .وتقسيماتھا اإليقاعية)  (عالمة الروند  :المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

 )الدائرة(تم استخدام شكل  ،)معتم ومضيء( ، والقيم السطحية)دائرة(الشكل  :عناصر التصميم المستخدمة

فالدائرة تعني التكامل  ؛في ھذه الوسيلة ضيحهمراد توترتبط بطبيعة الموضوع ال لما تحمله الدائرة من معان

والتي تُسمى بالمستديرة ) (ند وباإلضافة إلى العالقة الواضحة بين الدائرة وبين عالمة الر واالستمرارية

 ً تمة الُمعالدائرة الكاملة ، فجاءت عالمةھذه التقسيمات وتقسيم الدائرة إلى أربعة أجزاء جاء ليوضح  ،أيضا

والتي  )( عالمة البالنش المنقوط للتعبير عن دائرةالربع  2، وتم حذفكاملةعالمة الروند  تعبر عنل

والتي تساوي  )(عالمة البالنش عن الدائرة للتعبير ، وحذف نصف تساوي ثالثة أرباع عالمة الروند

والتي تساوي ربع  )(للتعبير عن عالمة النوار أرباع الدائرة  ، وكذلك حذف ثالثةنصف عالمة الروند

 .إلى تقسيم الشكل فقطلإلشارة  الشدةواستخدمت القيمة السطحية متوسطة عالمة الروند، 

                                                            
 .تبدأ قراءة جميع النماذج من جھة اليسار .1
  .عن طريق اإلضاءة واإلعتام يتم الحذف في جميع األشكال .2



 المجلة األردنية للفنون  

187 

 

  )( تقسيمات عالمة النوار): 2(الوسيلة التعليمية رقم 

  اسم العالمة شكل العالمةوار عالقتھا بالن  المساحة الزمنية

 

 

  

 

  

  

  النوار

 

 

 

 

  

  

  الكروش

 

 

  

 

  

 بل كروشالدُ 

  

  :التعليق

  .بتدائيةالمرحلة اال: المرحلة الدراسية المستھدفة

  ).(النوار  ات اإليقاعية األساسية لعالمةالتقسيم :المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

شكل   مااستخدتم  ،)معتم ومضيء( ، والقيم السطحية)مربع(الشكل  :عناصر التصميم المستخدمة

، )( للداللة على عالمة النوارمل المربع الكاف ير عن عالمة النوار وتقسيماتھا؛للتعب )المربع(

، وقد )(للداللة على ربع النوار ُربع الُمربع و،)( ونصف الُمربع للداللة على نصف النوار

 .فقطالشكل  إلى تقسيملإلشارة  الشدةاستخدمت القيمة السطحية متوسطة 

  

  سلم دو الكبير وأبعاده): 3(رقم  الوسيلة التعليمية

 هسلم دو الكبير وأبعاد
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  :التعليق

  .)المتوسطة( المرحلة اإلعدادية: المرحلة الدراسية المستھدفة

وجود ، تدوين سلم دو الكبير باألبعاد على المدرج الموسيقي :المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

  .مفتاح صول في بداية المدرج، وجود خطي النھاية في نھاية المدرج

 يذشكل السلم ليعبر عن السلم الموسيقي ب جاء ،الخطو ،)السلَم( الشكل :عناصر التصميم المستخدمة

المسافة بين الدرجتين الثالثة والرابعة وكذلك المسافة بين الدرجتين باستثناء  األبعاد، الدرجات المتساوية

كما  ا بأبعاد تساوي نصف الدرجة الكاملة تعبيراً عن األبعاد الطبيعية للسلم الكبير،جاءت الثامنةبعة والسا

وجاء مفتاح ، تكوين المدرج الموسيقيليطابق ُمَصًمَماً بخمسة خطوط ) سور الَدَرجْ ( لمالسُ خدم حاجز استُ 

بداية المدرج من ناحية ومن في مقدمة المدرج الموسيقي ليؤكد ضرورة وجود المفتاح في  )(صول 

بشكل   الَدَرجْ حاجز الكبير على /تدوين نغمات سلم دو للتصميم، كما تمناحية أخرى ليُعطي شكالً جمالياً 

 .يؤكد الموقع الحقيقي للنغمات وكذلك يضفي لمسة جمالية للتكوين التصميمي

  

  عالمات التحويل): 4(الوسيلة التعليمية رقم 

  عالمة الدييز

  ترفع الصوت نصف درجة

  عالمة البيمول

  تخفض الصوت نصف درجة

 

  

   :التعليق

  .)المتوسطة(اإلعدادية المرحلة : المرحلة الدراسية المستھدفة

ترفع الصوت نصف درجة، وعالمة ) (عالمة الدييز  :المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

  .تخفض الصوت نصف درجة) (البيمول 

يتكون ، )معتم ومضيء( ، والقيم السطحية)ومستطيل مربع(الشكل  :ناصر التصميم المستخدمةع

البساطة والتماسك ليوحي ھذا التصميم ب) نصف مربع( مربعين يربط بينھما مستطيلالتصميم من 

جاء و )غير الملونة(النغمات الطبيعية  عن ليعبرا باللون األبيضن لتداخل والوحدة؛ فجاء المربعاوا

التي تحمل اسم النغمتين والنغمة الملونة التي بينھما عن  اً برعَ المستطيل ليربط بينھما باللون الُمعتم مُ 

في المستطيل  لشدةاوقد استخدمت القيمة السطحية متوسطة الخفض، األخرى ببالرفع وإحداھما 

 .توسط النغمة الملونة بين النغمتين الطبيعيتين إلى لتشير
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  .لحنياً وھارمونياً  الثالثي التآلف مفھوم ):5(الوسيلة التعليمية رقم 

  ھارموني ثالثي تآلف

  

  

  

  

  لحني ثالثي تآلف

 

 

  :التعليق

  .المرحلة الثانوية: المرحلة الدراسية المستھدفة

 :المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

 .التآلف الثالثي اللحني يتكون من ثالث نغمات تُعزف متتالية. 1

2. ً   .التآلف الثالثي الھارموني يتكون من ثالث نغمات تُعزف معا

ألول الشكل ا جاء ،)معتم ومضيء( ، والقيم السطحية)دائرة(الشكل  :عناصر التصميم المستخدمة

الُمكون من ثالث دوائر متناثرة بصورة تتابعية للتعبير عن التآلف اللحني الُمكون من ثالث نغمات 

عبر عن الوحدة والتماسك ليُ ذو الدوائر الثالث المتداخلة  الثانيالشكل تعزف بصورة متتالية، بينما جاء 

القيم السطحية  وقد استُخدمت كون من ثالث نغمات تعزف معاً،الموجودين في التآلف الھارموني المُ 

 .غمات الثالثللتمييز بين الن) معتم، متوسط اإلعتام، مضيء(

  

  أنواع التآلف الثالثي): 6(الوسيلة التعليمية رقم 

 

  

  تآلف ناقص

  

 

 

  

  تآلف زايد

 

 

تآ

  لف صغير

  

  

 

 

  

  بيرتآلف ك
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  :التعليق

  .المرحلة االبتدائية الدنيا: المرحلة الدراسية المستھدفة

 :المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

ً التآلف الكبير متوافق ويُعطي إحساس .1  .بالقوة ا

ً التآلف الصغير متوافق ويُعطي إحساس .2  .بالضعف ا

ً التآلف الزايد متنافر ويُعطي إحساس .3  .بالسيطرة ا

ً اقص متنافر ويُعطي إحساسالتآلف الن .4  .بالخوف ا

 ، والقيم السطحية)مثلث، مثلث زائد مثلث، ومثلث ناقص مثلث( الشكل :عناصر التصميم المستخدمة

عن طريق ( ةالزائدو ةالصغيرو ةالكبير بأربعة أحجام مختلفة؛ اتتم استخدام المثلث ،)معتم ومضيء(

على النحو  الثالثي لتآلفاألربعة لنواع األللتعبير عن ) عن طريق الحذف( ةالناقصو) اإلضافة

 :التالي

ق ليعطي استخدام ثالثة مثلثات كبيرة متالصقة للتعبير عن التآلف الكبير، وجاء التالص .1

 .الكبير اإلحساس بالقوة جاء من خالل الحجم إحساساً بالتوافق، بينما

 جاء التالصق ليعطياستخدام ثالثة مثلثات صغيرة متالصقة للتعبير عن التآلف الصغير، و .2

 .الصغير اإلحساس بالضعف جاء من خالل الحجمإحساساً بالتوافق أيضاً، بينما 

استخدام ثالثة مثلثات كبيرة متباعدة منطلقة من نقطة واحدة للتعبير عن التآلف الزائد،  .3

اإلحساس بالزيادة والسيطرة جاء من خالل الحجم ، بينما التنافرللداللة على  وجاء التباعد

 .الجھة الُعليا لكبير والزيادة الُمضافة إلى كل مثلث منا

استخدام ثالثة مثلثات صغيرة متباعدة منطلقة من نقطة واحدة للتعبير عن التآلف الناقص،  .4

وجاء التباعد للداللة على التنافر، بينما اإلحساس بالنقصان والخوف جاء من خالل الحجم 

 .جھة الُعلياالصغير والحذف الموجود في كل مثلث من ال

  .للتمييز بين النغمات الثالث) معتم، متوسط اإلعتام، مضيء(كما استُخدمت القيم السطحية 
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  مفاھيم خاصة بالسرعة): 7(الوسيلة التعليمية رقم 

  (Allegro) سريع 

 =120-168 

متوسط 

(Moderato)  

 =108-120 

  (Andante) بطيئ 

 = 76-108 

في التدرج 

السرعة

Accelerando(  

  التدرج في البطء

)Ritardando(  

  :التعليق

 .المرحلة اإلعدادية: المرحلة الدراسية المستھدفة

  .بعض المصطلحات الخاصة بسرعة األداء :المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

تم استخدام الخط المتعرج المنحني بأشكال  ،ط المتعرج المنحنيالخ :عناصر التصميم المستخدمة

متعددة وذلك للتعبير عن مفاھيم خاصة بسرعة األداء الموسيقي، فجاء الخط المتعرج بمنحنيات 

 المنحنياتالخط المتعرج ذو ، و(Allegro) السريع الموسيقي صغيرة متقاربة للتعبير عن األداء

، بينما الخط المتعرج (Moderato) السرعة تعبير عن األداء متوسطللوالتقارب متوسطة االنحناء 

 .(Andante) ذو االنحناءات الكبيرة المتباعدة فقد جاء ليعبر عن األداء البطيء

ً ومن جانب آخر جاء   نحو الخط المتعرج ذو المنحنيات التي تبدأ كبيرة متباعدة وتتغير تدريجيا

ذي يبدأ ل، بينما الخط المتعرج ا)Accelerando( في السرعة جالتدر للتعبير عن والتقارب الِصَغرْ 

 البطءخدم للتعبير عن التدرج في فاستُ والتباعد  نحو الِكبَرْ تتدرج  متقاربة بمنحنيات صغيرة

)Ritardando(.  
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  مفاھيم خاصة بشدة الصوت): 8(الوسيلة التعليمية رقم 

  

  صوت خافت

)p.(  & (Piano)  

  

  

  صوت قوي

)f.(  & (Forte)  

  

  التدرج في شدة الصوت

)Cresc.( & )Crescendo(  

 

  التدرج في خفوت الصوت

 )dimi. (& )Diminuendo(  

 

  

    :التعليق

  .المرحلة االبتدائية: المرحلة الدراسية المستھدفة

  .الصوت) قوة(بعض المصطلحات الخاصة بشدة  :المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

، )ومضيء، معتم كثافة( ، والقيم السطحية)مثلث(الشكل  ،النقطة :مستخدمةعناصر التصميم ال

ث األول ذو المثلاستُخدم عنصر الكثافة في ھذه اللوحة للتعبير عن قوة الصوت وضعفه؛ فجاء 

النقطية ذو الكثافة  الثاني بينما المثلث الضعيف، عبر عن الصوت الخافتيُ طية المنخفضة لالكثافة النق

 .عبر عن الصوت القوييُ العالية 

خدم المثلث قائم الزاوية وللتعبير عن التدرج في شدة الصوت والتدرج في خفوت الصوت فقد استُ 

الذي يعبر عن االتجاه والحركة وكذلك استخدم التدرج بين المعتم والمضيء للتعبير عن التدرج في 

ساع ومن المضيء إلى المعتم االت شدة الصوت وخفوته، وعليه فالمثلث األول يتدرج من الضيق إلى

 ً استُخدم المثلث الثاني المتدرج من االتساع إلى  ، وكذلكالتدرج في شدة الصوتب ليُعطي إحساسا

  .الضيق ومن المعتم إلى المضيء ليُعطي إحساساً بالتدرج في خفوت الصوت

  



 المجلة األردنية للفنون  

193 

 

  األداء المتصل واألداء المتقطع): 9(الوسيلة التعليمية رقم 

  

  (Legato)أداء متصل 

  

 

  

  

  

  (Staccato)  أداء متقطع

  

  

  

  

  

  .مرحلة رياض األطفال: المرحلة الدراسية المستھدفة :التعليق

 ، واألداء المتقطع (Legato) المتصلاألداء  :المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

(Staccato).  

) ثمانية( بحجم ثابت وعدد ثابتخدمت الدوائر ، استُ )دائرة(الشكل  :عناصر التصميم المستخدمة

األولى ؛ بحالتين مختلفتينالتكوين؛ فجاء التكوين وحيد ھو في الشكلين، وذلك لجعل المتغير ال

 ،(Legato) متماسكة ببعضھا البعض لتوحي باألداء المتصلمتصلة استخدمت الدوائر بصورة 

  .(Staccato) للتعبير عن األداء المتقطعتباعدة ما استخدمت نفس الدوائر مبين
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  تكوين الجملة الموسيقية المنتظمة): 10(الوسيلة التعليمية رقم 

  

  :التعليق

  .مرحلة رياض األطفال: المرحلة الدراسية المستھدفة

مة إلى حقول ُمقسً ) 8(تتكون الجملة الموسيقية المنتظمة من  :المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

  .عبارتين

سھولة التعبير و شكل المستطيل لبساطتهخدم ، استُ )مستطيل(الشكل  :عناصر التصميم المستخدمة

، وبالتالي يَُعبر ر عن حقل موسيقي واحدعبِ ليُ بمثابة لَبِنَة  جاءكل مستطيل ف، به عن مفھوم البناء

تَُعبر ع زءاً موسيقياً، والمستطيالت األربيشكالن ج متجاورين ن عن حقلين موسيقيينالمستطيال

فتتكون من عبارتين لموسيقية من أربعة حقول، أما الجملة اوالتي تتكون العبارة الموسيقية  عن

ة، وجاءت جميع قد ُعبَِر عنھا بثمانية مستطيالت متجاورحقول وثمانية موسيقيتين أي من 

، كما المساحة الزمنيةفي الحقول الموسيقية  للداللة على اتحاد جميعبحجم واحد المستطيالت 

 .نتظمةجاءت ملتصقة ببعضھا البعض للداللة على تماسك الجملة الموسيقية الم

  

 

 حقل موسيقي

  

  جزء= حقل  2

  

  عبارة موسيقية= حقول  4

 

 مةجملة موسيقية منتظ= حقول  8

  



 المجلة األردنية للفنون  

195 

 

  :نتائج الدراسة

استطاع الباحثان اإلجابة عن سؤالي البحث من خالل تنفيذ عشر لوحات كوسائل تعليمية في مجال التربية 

  :التصميم على النحو التالي عناصربعض الموسيقية باستخدام 

  

رقم 

  الوسيلة

  لةعناصر التصميم المستخدمة في الوسي  المفاھيم الموسيقية الواردة في الوسيلة

  ، الحذف)معتم ومضيء(، والقيم السطحية )دائرة(الشكل   )  (عالمة الروند تقسيمات   1

، )معتم ومضيء(، والقيم السطحية )مربع(الشكل   )( عالمة النوارتقسيمات   2

  الحذف

  ، الخط)الُسلًم(الشكل   هأبعادسلم دو الكبير و  3

  :حويلعالمات الت  4

  ترفع الصوت نصف درجة) (عالمة الدييز 

  تخفض الصوت نصف درجة) (وعالمة البيمول 

معتم (، والقيم السطحية )، مستطيلمربع(الشكل 

  ).ومضيء

5   ً   ).معتم ومضيء(، والقيم السطحية )دائرة(الشكل   مفھوم التآلف الثالثي لحنياً وھارمونيا

، الحذف واإلضافة، )المساحة(الحجم ، )مثلث(الشكل   )كبير، صغير، زائد، وناقص: (أنواع التآلف الثالثي  6

   )مضيءمتوسط ومعتم و(والقيم السطحية 

  :ض المصطلحات الخاصة بسرعة األداءبع  7

)Andante & Accelerando & Ritardando  &

Moderato  &Allegro(  

  الخط المتعرج المنحني

  :لمصطلحات الخاصة بشدة الصوتبعض ا  8

)Piano & Forte & Crescendo & 

Diminuendo(  

التدرج  كثافة،(والقيم السطحية النقطة، ، )مثلث(الشكل 

  )معتم ومضيء بين

 ، واألداء المتقطع (Legato)األداء الُمتصل   9

(Staccato)  

  ، التجميع والتناثر)دائرة(الشكل 

  ، التكوين التصاعدي بالُمضاعفة)مستطيل(الشكل   تظمةتكوين الجملة الموسيقية المن  10
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  :توصيات الدراسة

على التعاون ) وفنون بصريةدراما، موسيقا، تصميم، (الفنون بتنوع تخصصاتھم  حث طلبة كليات

 .فيما بينھم والعمل بفكر المنظومة المتكاملة لخدمة مقرراتھم الدراسية

برؤية جديدة ) عناصر التصميم وغيرھاأسس و(تھم حث طلبة قسم التصميم على توظيف أدوا

 .   لخدمة المجتمع

ابتكار وتنفيذ وسائل تعليمية جديدة على نفس النھج المطروح في متن حث طلبة قسم الموسيقا على 

 .البحث

تنفيذ الوسائل التعليمية الواردة في متن  المشاركة في حث طلبة قسمي التصميم والموسيقا على

  .لفائدةلتُعم االبحث 
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  :المراجعوالمصادر قائمة 

  :المراجع العربية

    .، القاھرة، دار النھضة العربية"الصورة التعليمية" ،)1993(، إبراھيم، انشراح عبد العزيز

 .، القاھرة، دار الكتاب الجامعي"التذوق في الطبيعة" ،)1994(أبو النوارج، فاطمة، 

دار الشؤون  ،"التكوين الفني للخط العربي وفق أسس التصميم"، )2002(، عبدهللالحسيني، إياد حسين 

  .الثقافية العامة، بغداد
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