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  دعاء إبراهيم مرزوق القالف  اســم الباحـث
استخدام تكنيكيات عزف البيانو المختلفة فى إعداد   عـنـوان البحث

  "مصاحبة األغانى الشعبية الكويتية فى عزف البيانو
  حلوان  جـامـعــــة
  ة الموسيقيةالتربي  كـلـيـــــة
   شعبة بيانو–األداء   قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تحسين أداء الطالب المبتدئ على آلة البيانو من  : هدف البحث إلى 

خالل إعداد بعض األغانى الشعبية الكويتية بمصاحابات مختلفة ذات مهارات 
يبات وإرشادات عزفية يمكن أن يستفيد منها تكنيكية متنوعة، وضع تدر

  .الطالب فى تسهيل العزف على آلة البيانو
  منهج الدراسة

) تحليل محتوى(اتبعت الباحثة فى تناولها لهذا البحث المنهج الوصفى 
وهو الذى يصف ظواهر أو أحداث أو أشياء معينة مع تجميع الحقائق 

  .لخاصة بها وتقدير حالتهاوالمعلومات والمالحظات عنها ووصف الظروف ا
  استنتاجات الدراسة

  : توصلت الباحثة إلى تحقيق أسئلة وأهداف البحث كما يلى 
فى ) العينة المختارة(هل إعداد األغانى الشعبية : السؤال األول  -



 المكتب الثقافى بسفارة الكويت
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صورة مقطوعات عزفية باستخدام كافة أنواع التكنيك المتنوعة 
سين أدائه على آلة ونماذج التعبير المختلفة يساعد الطالب فى تح

وقامت الباحثة تحقيقا لهذا السؤال باقتراح مصاحبات . البيانو؟
لمجموعة من األغانى الشعبية، وقد رأت أن تكون تلك المصاحبات 

وقد . البسيطة، وسهلة، وواضحة لكى يسهل على الدارس عزفها
تضمنت جميع أنواع التكنيك المطلوب المتعارف عليه وأدائه بالشكل 

  .، وأيضا استخدام نماذج مختلفة للتعبير عن كل أغنيةالصحيح
هل التمرينات واإلرشادات العزفية التى وضعتها : السؤال الثانى  -

؟ )العينة المختارة(الباحثة يفيد فى تسهيل أداء تلك األغانى الشعبية 
وتحقيقا لهذا السؤال قامت الباحثة بتحليل األغانى تحليال عزفيا شامال 

ناولت كل التكنيكيات الواردة فى األغانى بالشرح ودقيقا، حيث ت
 .الوافى لها وكيفية أدائها والتدريب عليها لتظهر على الوجه األكمل

تحسين أداء الطالب المبتدئ على : تحقيق األهداف والتى تتمثل فى  -
آلة البيانو، من خالل إعداد بعض األغانى الشعبية الكويتية 

وضع تدريبات . نيكية متنوعةبمصاحبات مختلفة ذات مهارات تك
وإرشادات عزفية يمكن أن يستفيد منها الطالب فى تسهيل العزف 

 على آلة البيانو

تحقيق خصائص األغنية الشعبية عامة واألغنية الشعبية الكويتية  -
 .بوجه خاص

  .تحقيق أشكال األغنية الشعبية واستخدام التكنيكات المختلفة -
 
 
 

  


