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  فيصل يوسف أحمد الزنكوى  اســم الباحـث
غنائى فى دراسة تحليلية لتطور أسلوب األداء ال  عـنـوان البحث

  األغنية الكويتية
  أكاديمية الفنون  جـامـعــــة
  المعهد العالى للموسيقى العربية  كـلـيـــــة
  أصوات  قـســــــم
  )م١٩٩٦(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
إبراز أسلوب  األداء الغنائى األصلى ومراحل تطوره فى األغنية 

  .الكويتية
  ةمنهج الدراس

مع أخذ عينة ) تحليل المحتوى(استخدم الباحث المنهج الوصفى 
واستمارة بيانات لتحليل عناصر . مختارة وممثلة من األغانى الكويتية

  وأسلوب األداء
  استنتاجات الدراسة

   تقسيم أسلوب أداء األغنية الكويتية إلى ثالث مدارس -١
  .لمدرسة الثالثة ا) ج.(المدرسة الثانية ) ب. (المدرسة األولى ) أ ( 
  . عدم استخدام الحليات بأنواعها فى المدرسة األولى -٢
 استخدام أغلب المطربين فى المدرسة األولى لدرجة متوسطة فى إصدار -٣



 ٢٠٠٩ إلى ١٩٩٤رسائل الماجستير والدكتوراه خالل الفترة من 
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  ) Expretion(مع عدم وجود تنويع فى استخدام التعبيرات ) (M.Fالصوت 
مثل األصوات ) Nuance( ال وجود الستخدام أساليب األداء المختلفة -٤

الزحلقة ) Accent(الضغوط القوية ) Staccato(المتصلة لمتقطعة 
)Portamento. (  

 استخدام بعض الحليات مثل األتشيكاتورا والتريوله والميلزما فى -٥
  .المدرسة الثانية، وكذلك استخدام التعبيرات المختلفة 

يرات وأيضاً  فى المدرسة الثالثة استخدمت الحليات بكثرة كذلك التعب-٦
  .المتنوعة ,أساليب األداء المختلفة 

  . استخدمت قوالب الغناء الشعبى الكويتى فى المدارس الثالث -٧
 اختلفت األلحان فى المدرسة الثالثة عن ألحان التراث فى األغنيات التى -٨

، حيث يظهر بها " لى خليل حسين " لم تختلف فى كلماتها فيما عدا أغنية 
  .للجملة اللحنية الشعبية استخدام بسيط 

 استخدام جميع المطربين فى العينة المنتقاة الصوت الطبيعى فى الغناء -٩
  .وتفاوتت درجة وضوح مخارج األلفاظ لدى كٍل منهم 

 تنوعت المصاحبة اآللية والغنائية تبعاً لكل مرحلة من المراحل فقد -١٠
ة من اآلالت كانت المصاحبة فى بعض النماذج آلية وتتكون من مجموع

اإليقاعية فقط مع كورال نسائى أو رجالى ، ثم تطورت بإدخال آلة العود 
مع المرواس كآلة مصاحبة خاصة فى قالب الصوت أما فى المدرسة 
الثالثة فقد إزدهرت األغنية الكويتية خاصة بعد تكوين فرقة اإلذاعة 

 إلى الموسيقية وأصبح هناك مقدمة موسيقية لمعظم اآلغانى باإلضافة
  .بعض اللزم الداخلية والتى تعطى الفرصة للمطرب آلخذ نفس 

    


