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  فهد عباس على الفرس  اســم الباحـث
برنامج تدريبى مقترح آللة العود باستخدام "   عـنـوان البحث

  "اإليقاعات الكويتية
   أكاديمية الفنون   جـامـعــــة
  المعهد العالى للموسيقى العربية  كـلـيـــــة
  اآلالت  قـســــــم

  )م٢٠٠١(الدكتوراه   رجــــةالــد
  

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

إنبثفت فكرة هذا البحث ، وتبلورت مشكلته والتى تتلخص فى أنه على 
الرغم من ثراء التراث الموسيقى الكويتى بالتراكيب اإليقاعية إال أنها غير 
مستخدمة فى التدريس وغير مدرجة ما دعا الباحث إلى عمل دراسة تعتمد 

لها على عمل تدريبات مبتكرة مستوحاه من اإليقاعات الشعبية فى مجم
الكويتية بهدف رفع مستوى األداء على آلة العود وكذلك المحافظة على 

 .التراث الكويتى من اإلندثار 

  منهج الدراسة
بدأ الباحث هذا الفصل بعمل مقدمة حدد فيها المنهج المناسب لهذه 

ثم قام ) تحليل المحتوى(و)  مسحيةساتادر(الدراسة وهو المنهج الوصفى 
باستعراض ألهم العوامل والعناصر األساسية التى اعتمد عليها بنائه اللحنى 



 المكتب الثقافى بسفارة الكويت
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للتدريبات المبتكرة، وقد قام الباحث بعمل مسح لمعظم الدراسات التى تناولت 
أى من العناصر الخاصة بهذه الرسالة سواء كانت عن آلة العود أو اإليقاع 

)  البادية - البحرية–المدنية ( ية الكويتية ببيئتها المختلفة أو الفنون الشعب
واختار الباحث تسع دراسات سابقة للتمهيد قبل البدء فى إجراءات البحث ثم 
قام بالتعليق على كل منها مع توضيح مدى األرتباط و ذلك لإلستعانة بنظرية 

يث يبدأ الخبرات التراكمية بهدف تحقيق التواصل العلمى واألكاديمى بح
  الباحث من حيث إنتهى اآلخرين  

  استنتاجات الدراسة
 تدريب العازف على عفق وترين متتاليين فى آن -: نتائج خاصة بالعزف-١

واحد، ترجمة التدريبات لإليقاعات ترجمة دقيقة باعتبار إن إحدى النغمات 
تدريب ). تك(واألخرى تمثل الضغط الضعيف ) دم(تمثل الضغط القوى 

كبير، صغير، متوسط، زائد، (على مختلف المسافات بأنواعها العازف 
  ).ناقص

تدريب العازف على القراءة فى منطقة :  نتائج خاصة بالقراءة الوهلية -٢
، وعلى قراءة النوتة ذات اإلضافيةالجوابات والقرارات باستخدام الخطوط 

 وعلى الوزن المضاد، وعلى قراءة األربطة الزمنية لتأخير النبر القوى ،
  .قراءة أهم التيمات اإليقاعية واللحنية الشائعة فى الكويت

  
 
 
 
 


