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دور القواعد اإلرجونوميكية الصحيحة يف حتسني العزف على  
 اآلالت املوسيقية الرتبوية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

 
 عباس صبحي  أ.م.د/ دعاء الفجر حممد سامي 

 أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس الرتبية املوسيقية 
 ق الزقازي   جامعة   –كلية الرتبية النوعية  

 

 املستخلــص 
الدراسة الحالية إلى التعرف على دور القواعد اإلرجونوميكية الصحيحة في تحسين العزف  هدفت  

الموسيقية التربوية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية . ولتحقيق أهداف الدراسة،  تبنت     على اآلالت 

مج في  وأهميتها  االرجونوميكا  نشأة  تناولت  و  الوصفي  المنهج  والمبادئ الباحثة  الموسيقى  ال 

تناول   ثم  العازفين،  وأداء  وظروفها  العزف  بيئة  لتحسين  االرجونوميكي  والتدخل  لها  األساسية 

باتباع  تحقيقها عمليا  للنشئ، وكيفية  الموسيقى  لتعليم  العامة والخاصة  البحث عرضا لألهداف 

 واألوكورديون.القواعد االرجونوميكية بشكل تفصيلي على آلة االكسيليفون والريكوردر 

    اآلالت الموسيقية التربوية –: القواعد االرجونوميكية  المفتاحية الكلمات
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Abstract 
This current study aimed at identifying the role of the proper ergonomic 

rules in improving primary school pupils’ playing classroom musical 

instruments. For fulfilling the study objectives, the researcher adopted 

the qualitative approach and tackled the evolution of ergonomics, its 

significance in the field of music, its basic principles, and the ergonomic 

intervention for improving music playing environment, its conditions 

and the players’ performance. Then, the researcher provided a 

presentation of the general aims and objectives for teaching music to the 

grown-ups, and how to apply them practically in detail to the xylophone, 

the recorder and the accordion. 

Keywords: ergonomic rules, school musical instruments 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2020( 3يوليو ج) (312العدد )       جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 613 

 املقدمة 
إيجاد   أن  يقينا  المعلوم  تعين من  والمفاهيم عبر حدود منظومية  األفكار  بين  ارتباطية  عالقات 

المعرفة الموجودة في نظام معين على أن تطبق في نظام آخر كأسلوب لتعميق المعرفة والخبرة  
كال المتحصلة منها، لتكون ذات معنى، بل وتعظم بناء معرفة جديدة وفهم عميق لألفكار في  

اطق في كل نظام تحتاج إلى بحث واستقصاء وتفكير ناقد قد النظامين. وهذا يعني أن هناك من
يصعب الدخول فيها إال بالنظر في مجاالت أخري بأسلوب أعمق وبشكل إبداعي من أجل سد  
وحدة  لتظهر  النظامين  كال  في  معرفيا  غناء  عنه  ينتج  مما  الباحثين  تحير  قد  معرفية  فجوات 

الية، فإن االرجونوميكا أوهندسة النشاط البشري و وبإسقاط هذه الرؤية على الدراسة الحالمعرفة.  
التي تبحث في "التفاعالت القائمة بين بنى البشر والعناصر األخرى داخل أي نظام من النظم ،  
فى   المستخدمة  الطرق  وبين  البيانات  وتستخدم  والمبادئ  النظرية  تطبق  التي  الوظيفة  وبين 

ممكن مع تحقيق األداء العام للنظام ككل" ، للوصول بالسالمة البشرية ألقصى مدى  التصميم  
يمكن االستعانة بها في تحقيق أهداف كثيرة فى مجال الموسيقى منها: تحقيق الصحة والسالمة 
االآلت  تداول  أو  تناول  عند  الصحيحة  االرجونوميكية  القواعد  يتبعون  عندما  العازفين  لدى 

وتجن غالموسيقية،  داخل  الهيكلية  العصبية  اإلصابات  آالت ب  بتوفير  وذلك  الموسيقى،  رفة 
موسيقية إرجونوميكية أو تجهيزات خاصة داخل غرفة الموسيقى، و تحليل األخطاء التي يرتكبها  
العازفون على األالت المختلفة وأسباب حدوثها وطرق عالجها وكيفية تالفيها مستقبال، و تحقيق  

حبونها ويرتاحون إليها مما يساعد  عازفين عند العزف على االالت التي يالرضا النفسي لدى ال
 على جودة األداء .

 االحساس باملشكلة 
بمراجعةةة األدبيةةات والدراسةةات المتعلقةةة بالقواعداالرجونوميكيةةة عمومةةا ودمكانيةةة اسةةتخدامها فةةي 

فةةةي هةةةذا تبحةةةث  –فةةةي حةةةدود علمهةةةا  –مجةةةال الموسةةةيقى، لةةةم تجةةةد الباحثةةةة ثمةةةة دراسةةةة واحةةةدة 
احثةةة فةةي متابعةةة التةةدريب الميةةداني لمعلمةةي التربيةةة الموسةةيقية فةةي الموضةةوع. ومةةن خةةالل خبةةرة الب

المةةدارا االبتدائيةةة، الحظةةت أن التالميةةذ يسةةتخدون االالت الموسةةيقية التربويةةة بشةةكل خةةاطئ قةةد 
ابع أو يسةةبب لهةةم بعةةال االعةةتالالت الهيكليةةة العمةةلية أو آالم فةةي الةةذراعين أو الرقبةةة أو األصةة

يجبةةةرون علةةى العةةةزف علةةةى آالت ال يرغبةةةون فةةةي العةةةزف عليهةةةا. الظهةةر ، إضةةةافة إلةةةى أنهةةةم قةةةد 
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وبالتالي ظهرت فجوة بحثية في كيفية االستفادة مةن القواعةد االرجونوميكيةة فةي مجةال الموسةيقى، 
 ناهيةةك عةةن االسةةتخدام الخةةاطئ لةةالالت الموسةةيقية التربويةةة مةةن قبةةل التالميةةذ. وبنةةاء عليةةه، فةةإن

غةا فةي الميةدان التربةوي النةوعي ويقةدم حلةوال عمليةة للمشةكالت إجراء مثل هذه الدراسةة قةد يسةد فرا 
 التي تواجه التالميذ في العزف على آالت األوكرديون والريكوردر واالكسيليفون.   

 
 مشكلة الدراسة: 

اآلتية العبارة  في  الدراسة  مشكلة  صياغة  اإلر   يمكن  قواعد  من  االستفادة  إهمال  جونوميكا  : 
يذ العزف على اآلالت التربوية، وذلك بإجبار "التالميذ العازفين" على  الصحيحة في تعليم التالم

لرغباتهم   الرجوع  دون  العزف  مسابقات  إلنجاز  بعينها  موسيقية  آالت  على  العزفي  األداء 
 يكلية عملية. الشخصية مما قد يؤدي إلى مشكالت صحية واعتالالت ه

 
 أهداف الدراسة : 

 التعرف على قواعد اإلرجونوميكا الصحيحة للعزف على اآلالت الموسيقية التربوية. -1
 .   تحسين مستوى عزف الطالب على اآلالت التربوية باستخدام قواعد اإلرجونوميكا-2

 أهمية الدراسة: 
حلوال كثيرة لمشاكل تعلم العزف إلقاء الموء على علم اإلرجونوميكا الذي يمكن أن يقدم  -1

 ت الموسيقية المختلفة.على اآلال
 الربط بين اإلرجونوميكا وبين تعلم العزف على اآلالت الموسيقية. -2

 أسئلة الدراسة: 
 ما القواعد اإلرجونوميكية الصحيحة للعزف على اآلالت الموسيقية التربوية؟  -1
م -2 يحسن  الصحيحة سوف  اإلرجونوميكا  قواعد  استخدام  على هل  التالميذ  ستوى عزف 

 التربوية؟  اآلالت الموسيقية
 حدود الدراسة: 

 أكورديون( –ريكورد  –اآلالت الموسيقية التربوية )إكسليفون  -1
 طالب الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية -2



2020( 3يوليو ج) (312العدد )       جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 615 

 إجراءات الدراسة: 
 المنهج الوصفي .  : الدراسةمنهج  •
 تالميذ الفرق الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية عينة الدراسة: •

 راسة : مصطلحات الد 
 : Ergonomicsاإلرجونوميكا  •

وعناصةر أخةرى  اإلنسةان وهو يختص بدراسة التفاعةل مةا بةين و يعرف بعلم الهندسة البشرية
حسةةين حيةةاة اإلنسةةان واألداء العةةام، كمةةا يهةةتم ويسةةتخدم المعلومةةات والنظريةةات وطةةرق التصةةميم لت

 .ت والمعدات في بيئة العمل بحيث تتالءم مع طبيعة اإلنسان وحاجياتهبتصميم األدوا
 :  Good Performanceاألداء الجيـد  •

المدربةةةةة الواعيةةةة تسةةةتطيع آن تةةةدرك وببسةةةاطة أسةةةلوب األداء الةةةذي إذا اسةةةتمعت إليةةةةه اآلذن 
 ية التي يريد المؤلف أن يعبر عنه .وطابةع المؤلفةة الموسيق

 وتنقسم الدراسة إىل مبحثني : 
 املبحث األول: اإلطار النظري، ويشمل : 

 مفهوم الرتبية املوسيقية . 
 األهداف العامة والخاصة للتربية الموسيقية . ▪
 اإلتجاهات الحديثة لتعليم الموسيقى للنشء .أهم  ▪
 اإلرجونوميكا والموسيقى ▪

 : ار التطبيقي، ويشمل  املبحث الثاني: اإلط 
القواعد االرجونوميكية للعةزف علةى اآلالت الموسةيقية التربويةة التةي تسةاعد علةى تحسةين  ▪

 .البراعة العزفية لدى التالميذ 
 املبحث األول: اإلطار النظري : 

 مفهوم التربية الموسيقية   ➢
 التةى الفطريةة الهبات  بهدف تنمية التالميذ  وتهيئة لتدريب  فعاال   دورا   تؤدى الموسيقية التربية
مجموعةة مةن األهةداف التربويةة  خةالل مةن العمريةة المرحلةة هةذه فةى تتحقةق والتةي لهةم هللا وهبهةا

األساسةةيين وهمةا اإليقةةاع والةةنكم، وذلةةك التةي تجعلهةةم قةةادرين علةةى أن يتعرفةوا عنصةةري الموسةةيقى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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المةدرج الموسةيقي،  من خالل دراسة قواعد الموسيقى الصولفائية والتي تشةتمل علةى التعةرف علةى
سةةةاللم والمفةةةاتيل الموسةةةيقية، واللوحةةةة اإليقاعيةةةة، والتةةةدوين اإليقةةةاعي، والتةةةدوين النكمةةةي، وغنةةةاء ال

رحلةةةة، والتعةةةرف علةةةى تةةةدريبات الةةةن ف   الموسةةةيقية فةةةي حةةةدود المنطقةةةة الصةةةوتية الخاصةةةة بكةةةل م
ل التعةةةرف علةةةى والتةةدريبات الصةةةوتية للحنجةةرة، باإلضةةةافة إلةةى تنميةةةة التةةةذوق الموسةةيقي مةةةن خةةال

اآلالت الموسةةيقية والتمييةةز بةةين األصةةوات ودرجاتهةةا، وأيمةةا  التعةةرف علةةى آالت البانةةد اإليقاعيةةة 
ية المختلفة، وأخيرا  أهميةة المشةاركة فةي وأهميتها وكيفية إستخدامها، والعزف على اآلالت الموسيق

 (2018سعاد أحمد حسين وآخرون : األنشطة الفردية والجماعية بالمدرسة )
ُيالمةةة  التعلةةةةيم الموسةةةةيقي جميةةةةع مجةةةةاالت الةةةةتعلم، بمةةةا فةةةةي ذلةةةةك المجةةةةال النفسةةةةي )تطةةةةوير 

)رغبةة  المهارات( ، والمجال المعرفي )إكتساب المعرفة( وعلةى وجةه الخصةول المجةال العةاطفي
المتعلم في تلقي واستيعاب ومشاركة ما هو موجود( وتتممن العديد من مناهج التعليم الموسيقي 

لمهارات الرياضية بشكل رئيسي باإلضافة إلى اإلستخدام السل  وفهم لكات أو ثقافةات إستخدام ا
طاليةةةةة اء الفرنسةةةةية إليقاعةةةةات اللوحةةةةة اإليقاعيةةةةة، واألسةةةةماء اإليأخةةةةرى، ومةةةةن أمثلةةةةة ذلةةةةك األسةةةةم

للسةرعات الخاصةةة بةاألداء، واألسةةماء األلمانيةة الخاصةةة بشةدة الصةةوت وتدرجاتةه، كةةل ذلةك يثبةةت 
سةةة هةةذه المهةةارات الموسةةيقية يفيةةد الطةةالب فةةي العديةةد مةةن المجةةاالت األكاديميةةة أن اتسةةاق ممار 

لثةانوي قي بدء من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى التعليم ما بعد ااألخرى، كما ُيعد التدريب الموسي
ا أساسةةةةةةةةةةةةةي ا للثقافةةةةةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةةةةلوك البشةةةةةةةةةةةةةري. أمةةةةةةةةةةةةةر ا وةةةةةةةةةةةةةائع ا ألن الموسةةةةةةةةةةةةةيقى ُتعتبةةةةةةةةةةةةةر مكونةةةةةةةةةةةةة 

 xylophone-the-play-to-o.in/blog/howhttps://www.superprof.c) 
 األهداف العامة والخاصة للتربية الموسيقية : ▪

إلةةى يهةةدف تةةدري  التربيةةة الموسةةيقية للةةنشء فةةي مؤسسةةات التعلةةيم بجمهوريةةة مصةةر العربيةةة 
اإلسةةهام فةةي تحقيةةق النمةةو المتكامةةل للمةةتعلم فةةي جميةةع النةةواحي المختلفةةة، وأيمةةا  مسةةاعدة المةةواد 

خةةرى والنشةةاط المدرسةةي علةةى تحقيةةق األهةةداف التعليميةةة المنشةةودة، وبنةةاء علةةى ذلةةك الدراسةةية األ
 ة والخاصة للتربية الموسيقية نذكر منها :تحددت مجموعة من األهداف العام

 األهـداف العامة للتربية الموسيقية :أوال: 
 تكوين ثقافةة موسيقيةة لدى النشء. .1
ة بةةةالنف  عةةةن طريةةةق ممارسةةةة األنشةةةطة تكةةةوين مفهةةةوم إيجةةةابي عةةةن الةةةنف  وتنميةةةة الثقةةة .2

 الفردية
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 جعل الموسيقى مصدرا  يحبب التلميذ في المدرسة . .3
 أن تعين الموسيقى على استيعاب المواد الدراسية األخرى . .4
تنمية الوعي اإلجتماعي والقومي والديني من خالل الكناء وااللعاب الموسيقية والقصص  .5

 الحركية 
أهميةةةة الجماعةةةة للفةةةرد الشةةةعور بقيمةةةة العمةةةل الجمةةةاعي و تثبيةةةت رول التعةةةاون والتكامةةةل و  .6

 وأهمية الفرد للجماعة من خالل األنشطة الموسيقية .
 لموسيقى الشعوب األخرى.  تحقيق التفاهم العالمي عن طريق تذوق التالميذ  .7
 تنمية القيم الجمالية وتكوين إتجاهات فنية جمالية .  .8

 ة :ثانيا : األهـداف الخاصة للتربية الموسيقي
 التعرف على مفردات اللكة الموسيقية قراءة وكتابة . .1
 تنمية القدرة على استخدام العمالت الدقيقة . .2
 متأنية . تنمية التآزر الحركي عن طريق إستصدار استجابات  .3
 تحسين القدرة على اإلستجابات اإليقاعية واللحنية . .4
 التدريب على عزف اآلالت الموسيقية . .5
 د المتعلم .تنمية اإلدراك الحسي عن .6
 االرتفاع بمستوي الوعي الموسيقي . .7

 

 أهم اإلتجاهات الحديثة لتعليم الموسيقى للنشء : ▪
تقدمةةة للطفةةل مةةن أجةةل تنميتةةه موسةةيقيا  فتعةةددت تتنةةوع مةةدارا تعلةةم الموسةةيقى الحديثةةة فيمةةا 

م للطفةةل فةةةي ضةةةوء فلسةةةفات تربويةةةة ترتكةةز علةةةى أسةةة  علميةةةة حةةةول  الطةةرق واألسةةةاليب التةةةي تقةةةد 
الطفةةل وخصةةائص نمةةوه ، وتتنةةوع أسةةاليب التعلةةيم والتةةدريب والتمةةرين، فنجةةد الةةبعال يهةةتم  طبيعةةة

مبكةةرة، بينمةةا يهةةتم الةةبعال األخةةر  فةةي سةةن بتعلةةيم الطفةةل العةةزف علةةى اآلالت الموسةةيقية الرفيعةةة
بتعليم الموسيقى عن طريق المحاكاة والحركة، في حين يهتم أخرون بتوفير مناخ موسيقى للطفل 

 ألسرة والتي تحيطه بثقافة موسيقية.من خالل ا
والسمة األساسية التي تشترك فيها معظم اإلتجاهات هى تأكيد أهمية أن يبدأ تعليم الموسيقى 

مبكةةرة، كمةةا تؤكةةد أيمةةا أهميةةة الموسةةيقى فةةي التنميةةة الشةةاملة للطفةةل سةةواء فةةي النةةواحي فةةي سةةن 
تجاهةةات الحديثةةة فةةي تعلةةيم الموسةةيقى العقليةةة والحركيةةة واإلنفعاليةةة ، وفيمةةا يلةةي نسةةتعر  أهةةم اإل
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لبعال علماء التربية الموسيقية بةالرغم مةن أن بعمةهم غيةر معاصةرين، ولكةن أفكةارهم وأسةاليبهم 
 االتجاهات التربوية الحديثة المتبعة إلى اآلن في تدري  التربية الموسيقية للنشء:من أهم 

 : E.J.Dalcroze 1865 – 1950إميـل جـاك دالكروز  -1 
طريقته على إسةتخدام التعبيةر الحركةي فةي تنميةة اإلحسةاا الموسةيقي للمةتعلم، وسةمي مد  تعت

وهو أحد أضالع مثلث متكامل ومترابط،  Eurhythmicsهذا النوع من التعليم باإليقاع الحركي 
بةةاقي أضةةالعه هةةى اإلرتجةةال التعليمةةي والصةةولفيج وتةةدريب السةةمع، وقةةد تعامةةل دالكةةروز مةةع كةةل 

 لمثلث بأسلوب علمي وبشكل مستقل .ضلع من أضالع ا
وتعةةد هةةذه الطريقةةة مةةن الطةةرق القليلةةة التةةي إهتمةةت بإعةةداد معلةةم التربيةةة الموسةةيقية، كمةةا أنةةة 

ه علةى أربعةة عشةر موضةوعا تمةمنت وةرحا لعناصةر الموسةيقى وتفاصةيلها، وكيفيةة أس  طريقت
ل متكامةةةل تبعةةةا لقدراتةةةه التعبيةةةر عنهةةةا حركيةةةا حتةةةى يمكةةةن تنميةةةة القةةةدرات الموسةةةيقية للمةةةتعلم بشةةةك

وميولةةةه، ودهةةةتم بتنميةةةة التةةةآزر الحةةة  حركةةةةي مةةةن خةةةالل اسةةةتخدامه للحركةةةات الجسةةةمية وحركةةةةة 
اصةةر الموسةةيقية، ولةةذا تةةزداد قةةدرة المةةتعلم علةةى إدراك العناصةةر العمةةالت فةةي التعبيةةر عةةن العن

ة أفمةةل مةةن والمفةةاهيم الموسةةيقية وتةةزداد قدرتةةه علةةى التعبيةةر عةةن تلةةك المفةةاهيم والعناصةةر بطرقةة
اسةةةتخدامه للكةةةة وحةةةدها، حيةةةث ُتبنةةةى طريقةةةة دالكةةةروز وأسةةةلوبه علةةةى أسةةةاا المةةةزج بةةةين المفةةةاهيم 

 لسل الخبرات والممارسات التي تؤدي إلى إكتساب المهارة .النظرية وبين النواحي التطبيقية وتس
 

 : Zoltán Kodály 1882 - 1967سلطـان كـودالي  -2
ب على تطوير  إهتماما كبيرا وكانت بداية هذا  إهتم كودالي بالتعليم الموسيقي  اإلهتمام منص 

معلةم الموسةيقى  برامج إعةداد معلةم الموسةيقى، وفةي ذلةك يقةول "مةن المهةم كثيةرا أن نسةأل مةن هةو
في )كيسفاردا( أكثر من سؤالنا عن مدير األوبرا في )بودابست( حيث أن مديرا غير ُكفء يفشل 

الموسةةةيقى علةةى مةةةدى ثالثةةةين عامةةا ، قةةةاتال للقةةةدرة والموهبةةةة  مةةرة واحةةةدة، بينمةةةا يسةةتمر فشةةةل معلةةةم
 الموسيقية عند مئات األطفال " .

، حيث يرى أهمية تعليمه الموسيقى في سن مبكرة ثم تنتقل دائرة إهتمامه بعد ذلك إلى الطفل
 وأن تأجيل تعليم الموسيقى لسن دخول المدرسة يعةد متةأخرا  ، إذ يعتقةد أن مةاال يدركةه الطفةل فةي

 سنواته األولى يصعب تعويمه بعد ذلك .
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وال يعتمد كودالي على اآلالت الموسيقية في تعليم ومصاحبة األغاني المدرسةية والكةورال بةل 
باإلهتمةةةام صةةةوت المعلةةةم منةةةذ البدايةةةة، يليةةةه إعتمةةةاد التالميةةةذ علةةةى أنفسةةةهم، معتمةةةدا  علةةةى يخةةةص 

والتربويةة، ويةرى كةودالي أن الطفةل كمةا الموسيقى الشعبية كمحور أساسي لمؤلفاتةه األوركسةتراليه 
يتعلم لكة بلدة فينبكي كةذلك أن يةتعلم موسةيقاها الشةعبية قبةل أن يةتعلم أيةة موسةيقى أخةرى، لةذلك 

هو يبدأ بتعليم الموسيقى واألغنيات الشعبية منذ مرحلة الطفولة وحتةى مرحلةة الروةد، حيةث يةرى ف
ظامية لتةدري  المفةاهيم والمهةارات الموسةيقية أنها أقرب إلى طبيعتهم كما تصلل لتخطيط برامج ن

 لصكار األطفال .
 : Karl Orff 1895 – 1982كـارل أورف  -3

قةرب أنةواع الفنةون إلةى الطفةل وأحبهةا إلةى نفسةه، لةذلك فهةو يرى " أورف " أن الموسيقى مةن أ
الطفل للمثيرات يتعلمها تلقائيا بالمشاركة الفعلية في األنشطة الموسيقية، كما يؤكد أهمية معايشة 

الموسةةيقية البيئيةةة  ويسةةتخدم لةةذلك الكنةةاء الشةةعبي وأغةةاني األطفةةال والقصةةص الشةةعبية، كمةةا يؤكةةد 
ميةةةة الشةةةاملة للطفةةةل، وأهميةةةة أن يبةةةدأ تعلةةةيم الطفةةةل للموسةةةيقى منةةةذ علةةةى دور الموسةةةيقى فةةةي التن

ودهتماماتةه، وأن  الصكر مةع التةدرج فةي تقةديم المثيةرات الموسةيقية لةه بمةا يتفةق مةع ميولةه وقدراتةه
نبدأ بالخبرات المحببة للطفل كالكناء والعزف علةى أن تةأتي القواعةد والنظريةات فةي مرحلةة الحقةة 

 الموسيقي جافا  وممال  بالنسبة للطفل .حتى ال يكون التعليم 
فكارل أورف ينتمي إلى مدرسة عريمة تتخةذ مةن لعةب الطفةل وسةيلة لتعليمةة وتربيتةه، فيةرى 

لعشةةةوائي وغنةةةاءه غيةةةر المنةةةتظم يمكةةةن أن يصةةةبحا وسةةةيلة جيةةةدة وفعالةةةة لتعليمةةةة أن لعةةةب الطفةةةل ا
ته ، واسةتكالل طاقتةه الحركيةة ة وتنميةة الجوانةب الخالقةة فةي وخصةيوتدريبه من خالل إثارة خيال

 الطبيعية .
 : Shinichi Suzuki 1898 - 1998 شينيـشي سوزوكي  -4

األطفةةةةال جمةةةةيعهم يمكةةةةنهم تعلةةةةم يةةةةرى سةةةةوزوكي أن الموسةةةةيقى كاللكةةةةة بالنسةةةةبة للطفةةةةل وأن 
الموسيقى منذ الصكر دون استثناء، وذلك إذا استمع الطفل باستمرار إلى موسيقى جيةدة كةل يةوم 

ألس  التربويةة والفنيةة والموسةيقية ومعةد إعةدادا  متكةامال  للقيةام منذ ميالده ووجد معلم متفهم لكل ا
سها فيه، كما يؤكد على ضرورة مشاركة أحةد بعملية تدري  التربية الموسيقية والقيم الجمالية وغر 

الوالةدين فةي تعلةيم الطفةةل الموسةيقى ممةا يسةةتوجب أن يكةون الوالةدين أو أحةةدهما علةى األقةل لديةةة 
 ثقافة موسيقية .

https://en.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Suzuki_(violinist)
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مفهوم التعليم الموسيقي عند سوزوكي لةي  مجةرد وسةيلة إلكسةاب الطفةل مهةارات أو   أن  كما
موسيقي تسةهم بشةكل عةام فةي النمةو الشةامل للطفةل وفةي معلومات موسيقية فقط، ودنما يرى أن ال

 أن يصبل إنسان متكامل .
دث بالنسبة ويعتمد سوزوكي في تعليم الموسيقى لألطفال على المحاكاة والتقليد تماما كما يح

مم ت آالت الكمةان بأحجةام لتعلم اللكة، كما إهةتم بةالعزف علةى اآلالت الرفيعةة مثةل الكمةان، وصةُ 
بنية الطفل الجسدية، ودنتشرت هةذه اآلالت بشةكل واضةل فةي اليابةان، كمةا إبتكةر صكيرة تتالءم و 

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاليب تالئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدري  العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزف علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه اآلالت لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكار 
 (https://www.superprof.co.in/blog/how-to-play-the-xylophoneاألطفال.)

 اإلرجونوميكا والموسيقى 
 :نشأة اإلرجونوميكا 

عام   في  1949في  نشأت  عام  ،  فى  ثم  الوطنية لإلرجونوميكا  الجمعية  ظهر    1961بريطانيا 
فى   اإلرجونوميكا  جمعيات  ويشمل  لإلرجونوميكا  الدولي  )  40االتحاد  ومنطقة  (.و  1دولة 

   nomos( و  workوتعنى العمل )   ergoنانية  كا له أصل من كلمة يو مصطلل اإلرجونومي
(.  ويقال أيما أن السجالت المعمارية ألسر المصريين  (natural lawsوتعنى قوانين الطبيعة  

القدماء قد استعملت األدوات المنزلية والمعدات وفق مبادئ إرجونوميكية تستخدم أسلوبا محددا  
جنبا إلى    –مهمة معينة بهدف تحسين الكفاءة مع تزايد فى اإلنتاجية  إليجاد طريقة مثلى لتنفيذ  

واألمان  –جنب   والسالمة  الصحة  هو  مع  اإلرجونوميكا  من  األساسي  الهدف  فإن   ، وعليه    .
بها   يعمل  التي  للوظيفة  االنسان  عن  Fit the man to the job  (FMJ"مالئمة  فمال   )

السمات  Fit the job to the man  (FJM )مالئمة الوظيفة لإلنسان  مراعاة  أي   .
 ( Bridger,2008)بريدجر   والخصائص البشرية للمهام التي يقوم بها أي وخص 

يراها        تبعا لوجهة نظر واضعيها ، فمنهم من  تعريفات اإلرجونوميكا  تنوعت واختلفت  ولقد 
أو دراسة العالقة على أنها  دراسة علمية لإلنسان فى بيئة عمل أو دراسة علمية لكفاءة العامل  

فقد وضع بين اإلنسان وبيئة عمل أو التفاعل بين اإلنسان ومكونات بيئة العمل ، ونظرا لذلك  
بفهم   يتعلق  العلم  من  "نطاق  وهو  لها  تعريفا  لإلرجونوميكا  العالمية  للرابطة  التنفيذي  المجل  
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ا لتي تطبق النظريات التفاعل بين البشر والمكونات األخرى فى نظام حياتهم، وأنه هو المهنة 
حياة مريحة    العلمية والمبادئ والبيانات واألساليب المناسبة فى تصميم ما يمكن أن يحقق للبشر

 (.2008آمنة ، وأداء أفمل لمهام حياتهم الشخصية والعملية" )لمياء خيري، 

االتحاد لإلرجونوميكا     النظم  تعريفةةةا لإلرجونوميكا فى ضةةةةوء مدخل    2000عام     IEAوقدم 
ن  شرية وهى نظام علمي يهتم بالتفاعالت القائمة بي وهو أن " اإلرجونوميكا تنقسم الى العوامل الب

النظرية   تطبق  التي  الوظيفة  وبين   ، النظم  من  نظام  أي  داخل  األخرى  والعناصر  البشر  بنى 
البشر  بالسالمة  للوصول  التصميم  فى  المستخدمة  الطرق  وبين  البيانات  وتستخدم  ية  والمبادئ 

 (. Zink , 20141 ألقصى مدى ممكن مع تحقيق األداء العام للنظام ككل " )زنك 

األساسي   المحور  تلك وأن  فى  دورا  تلعب  عديدة  عوامل  وهناك   . اإلنسان  هو  لإلرجونوميكا 
  ) والدفع  والسحب  والرفع  والوقوف  )كالجلوا  والحركة  الجسم  فيها من وضع  بما  اإلرجونوميكا 

)ك البيئية  كبير  والعوامل  حد  الى  تؤثر  العوامل  هذه  وكل   . واإلضاءة(  واالهتزازات  الموضاء 
األداء المتميز داخل العمل وفى الحياة اليومية كذلك. وعليه ،  على السالمة والصحة والراحة و 

فإن هذا المدخل يعنى بتكييف مكان العمل وبيئته ليناسب من يعملون فيه، فمال عن مناسبته  
ب ( ومن هذا يمكن القول بأن  Ghosh.et.al,2011ها.)غوش وآخرون لألعمال التي يقومون 

تفاعالت بين العناصر البشرية وبين العناصر األخرى  االرجونوميكا هي نظام علمي يهتم بفهم ال
المكونة لنظام ما ، وبين الوظيفة  التي تربط النظريات والمبادئ والبيانات واألساليب بالتصميم  

 نسانية واألداء الكلي لهذا النظام.  من أجل تعظيم الرفاهية اال 

المنتج      تكييف  أو  بتعديل  "القيام  هي  أيما  اإلرجونوميكا  مع  و  تتالءم  بما  والعمليات  ات 
لحدها   باإلنتاجية  والوصول  اإلنسان  سالمة  تحسين  أجل  من  البشرية  والقدرات  الخصائص 

 Fitting the job to the األقصى" وببساطة فاإلرجونوميكا هي "موائمة الوظيفة مع العامل

 Wegge, Randy,2014). )راندي 
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 أهمية اإلرجونوميكا: 

لإلر      أن  المعلوم  : من  عديدة  مزايا  يعطى  بها  واألخذ  المجاالت  فى جميع  مهمة  جونوميكا 
جودة   بتحسين  يتعلق  ما  ترجع   منها  فمثال  البشر.  لدى  النفسي  بالجانب  يتعلق  ما  أو  األداء 

الت أن  إلى  العامة  أهميتها  الصحة  يفيد  العمل  فى  الوقوف  ووضع  الجلوا  وضع  بين  عاقب 
ويقل الجسميةواإلنتاجية  األمرا   من  )  ل  يمكن   Hedge, 2004العملية  وبالتالي   ،) هيدج 

التالميذ  عند  حدوثها  يمكن  التي  األخطاء  لتقليل  الموسيقية  التربية  حجرات  فى  استخدامها 
تصيبهم بسبب االستخدام الخاطئ لالالت الموسيقية .  العازفين ، أو االصابات التي يمكن أن  
األداء   تحسن  كلما  االخطاء،  قلت  قد فكلما  باإلرجونوميكا  األخذ  أما ضعف  وتحسنت جودته. 

بشكل    -يؤدى إلى حدوث خلل تراكمي فى وظائف الجسم لدى التالميذ، و بالتالي فإنها تؤدى  
بة أو اإلرهاق البدنى والعملي والنفسي و  إلى عدم الراحة او اإلصا    -مباور أو غير مباور  

 ( .  ,Abarqhoueiأبارقويهي 2011Aبالتالي إلى ضعف األداء )

 وفي نظر الباحثة، يمكن لإلرجونوميكا أن تحقق أهدافا كثيرة فى مجال الموسيقى: 

الصحيحة   • القواعد االرجونوميكية  يتبعون  العازفين عندما  لدى  والسالمة  الصحة  تحقيق 
 أو تداول االآلت الموسيقية أو عند األداء العزفي .عند تناول 

عند  • العازفين  لدى  النفسي  الرضا  ويرتاحون   تحقيق  يحبونها  التي  االالت  على  العزف 
 إليها مما يساعد على جودة األداء

رفع كفاءة العازفين من خالل التدريب المستمر أثناء أو بعد األداء الموسيقي  مع وضع   •
 .  محفزات لقبول التدريب 

تجنب اإلصابات العصبية الهيكلية داخل غرفة الموسيقى، وذلك بتوفير آالت موسيقية   •
 وميكية أو تجهيزات خاصة داخل غرفة الموسيقى. إرجون

وطرق  • حدوثها  وأسباب  المختلفة  األالت  على  العازفون  يرتكبها  التي  األخطاء  تحليل 
 عالجها وكيفية تالفيها مستقبال.

الموسي • األداء  جودة  يت قياا  بحث  أدوات  خالل  من  بمشاركة قي  وتطبيقها  إعدادها  م 
 التالميذ العازفين ومعلمي الموسيقى. 
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 المبادىء األساسية لإلرجونوميكا : 
الدولية   العمل  منظمة  قدمتها  والتي  لإلرجونوميكا  األساسية  المبادئ  التي    ILOهناك بعال  و 

ال العمل  أماكن  فى  إرجونوميكية  تكييرات  تحدث  قد  أنها  إحداث رأت  وأنها  والتي من  مختلفة، 
 في مجال الموسيقى ما يأتي:  لمبادئ التي يمكن تطبيقهاتحسينات في األداء. ومن أهم هذه ا

: ويقصد بها تصميم غرفة العزف أو المسرل وتشمل work stationsمنصات العمل   •
واألكتاف   العنق  فى  آالم  أو  الظهر  فى  إصابات  يسبب  ال  بما  والتجهيزات  اإلضاءة 

 األطراف .و 
العمل : من حيث كيفية أداء  sitting and chair designالجلوا وتصميم الكراسي   •

التي ال   المريحة  الكراسي  عليه مواصفات  تكون  أن  يجب  وما  جلوسا فى وضع مريل 
 تسبب أي أذى للظهر أو األطراف السفلية. 

وقوفا   • العمل  كافية standing workstationمنصات  مساحات  توفير  حيث  من   :  
م ويكير  العامل،  فيها  فى يتحرك  ألم  عنه  ينتج  ال  بما  الوقوف  عند   ن وضع جسمه 

الدموية. الظ الدورة  أو مشاكل فى  القدم  فى  تورم  أو   International Lab our هر 
Organization (2012) 

المحسوبة مع    الحركة  بد من  السلوك، و ال  تؤثر فى  البيئة  أن  الباحثة  ترى  عليه،  وبناء 
الجسم ) يدا أو رجال أو رقبة أو رأسا ...( على حالة واحدة التقليل م  بقاء  ن اإلفراط فى 

يال و تجنب ضكط التالم  بشكل يؤدي إلى االجهاد والتعب و أخذ فترات من الراحة طو 
المؤقتة الستعادة نشاط العازف ، وفوق كل هذا استمرار التدريب من أجل إحداث تلقائية في  

 األداء.
 ميكى: التدخل اإلرجونو 

ين ظرف بيئي ما  ويعنى به تنفيذ بعال الخطوات أو االستراتيجيات اإلرجونوميكية لتحس         
أو   ، الموسيقي(  العزف   ( المؤسسة  داخل  ما  لتكيير سلوك  أو  مثال(  الموسيقية  التربية  )غرفة 

اء أو  من وأنها تحسين األد   -تعديل إجراء ما ) التناول أو االمساك الخاطئ لآلالت الموسيقية(
الدولية   العمل  منظمة  إليه  أوارت  ولقد   . العازفين  رضا  لتحقيق  أو  من    (ILOمدته  ولذلك 

المروري تحليل المساحة المخصصة للعزف بما تشكله من بيئة موسيقية ، قد تؤثر سلبا على  
العازفين  من ألم فى العمالت ودصابات عملية جسمية ودصابات فى الكتفين والتي تقلل  من 
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فى    داء وجودته وانسيابيتة . ولذلك، فإن من وظائف ذلك التحليل التدخل اإلرجونوميكىمدة األ
 البحث عن فرل إلجراء تحسينات فيزيقية تقلل من ودة المخاطر التي يتعر  لها العازفون.  

بوضع    2014ومن وجهة نظر نفسية، قامت جامعة ويت  وترز راند فى جوهانسبرج عام      
لما  ثالثة استراتيجيا أية مؤسسة ،  داخل  النفسي  للتدخل اإلرجونوميكى وذلك إلدارة المكط  ت 

 ت السلبية على األداء واالنتاجية . وهذه االستراتيجيات هي: للتأثيرا

األولية • فى   : التدخالت  تكيير  إجراء  أو  تعديلها  أو  العمل  بيئة  هيكلة  بإعادة  وتهتم 
ال لها ، والتي من وأنها تخفيال  التنظيمي  النفسي لدى  الهيكل  وزيادة العازفين  مكط 

 تدخالت وقائية .الرضا عن أعمالهم ودحساسهم بالراحة وهي  
وهدفها خلق الوعى بمستويات   reactiveوهى أيما وقائية ارتدادية    :التدخالت الثانوية •

معرفية   سلوكية  أساليب  وهناك  معها،  التعامل  استراتيجيات  وتعزيز  النفسي  المكط 
واس نطاق  على  األفكار تستخدم  الستبدال  كمحاولة  النفسي  المكط  إدارة  كيفية  فى  ع 

 بية بقناة اتصال داخلية أكثر إيجابية .والمفاهيم السل
والتدريب   المعلومات  وتقديم  المشكالت  وحل  الوقت  إدارة  هي  ويوعا  األساليب  هذه  وأكثر 

 على االيجابية وددارة الصراع واالسترخاء.

من اآلثار المارة لدى من يعانون من  : وهى عالجية أي أنها تقلل  التدخالت الثالثية •
اعدتهم على التعامل مع تلك اآلثار. وبمعنى أوضل، فإن  المكط النفسي وذلك  بمس 

  ill healthهذه االستراتيجية تعتمد على عالج األفراد الذين يعانون من صحة معتلة   
 University of The ووترزراند  ذلك عن طريق برامج االرواد النفسي.)جامعة ويتس

Witwatersrand , 2014) 
القواعد         بمراعاة  خاصة  األولية  التدخالت  تكون  أن  يمكن   ، الموسيقى  مجال  وفى 

االرجونوميكية ببيئة العزف من حيث التهوية واإلضاءة ونوعية الكراسي واآلالت الموسيقية، أو  
البنية  في  الفردية  الفروق  يراعى  موسيقية    ببناء مسرل  آالت  وتوفير  الصكار  للعازفين  الجسدية 

ميكية تناسب أعمارهم وسماتهم الشخصية. وأما التدخالت الثانوية فترتكز على رفع الوعى إرجونو 
لدى العازفين الصكار بأهمية اتباع القواعد االرجونوميكية عند تناول أو تبادل اآلالت الموسيقية  

على العزف على أالت معينة ال يرغبون في العزف عليها.  إجبارهم    وعدمأو عند العزف عليها،  



2020( 3يوليو ج) (312العدد )       جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 625 

كما يمكن أن تكون هناك تدخالت ثالثية تهدف إلى تحسين البيئة الموسيقية من ناحية ، ومن  
تقليل   الصكار،و  العازفين  لدى  الموسيقى  مجال  في  االرجونوميكي  الوعي  رفع  أخرى  ناحية 

بالعزف المرتبطة  الهيكلية  العملية   Playing Related Musculoskeletal  االعتالالت 
Disorders (PRMD's)     أو االصابات المتكررة جراء المكط العملي أو العصبي أو النفسي

Repetitive Stress Injuries (RSI's)    أو األخطار  تقليل  محاولة  ثالثة  ناحية  ومن 
ر الذين يعانون  االصابات المحتملة في بيئة العزف، والعمل على اوتراك بعال العازفين الصكا

 من بعال المشكالت الصحية أو النفسية.  

 استخدام االجونوميكا في مجال الموسيقى:  

هناك عدد من الباحثين الذين تناولوا االرجونوميكا في مجال الموسيقي وكيف أنها تسةهم فةي 
  .et al راحةةةة العةةةازفين وصةةةحتهم و سةةةالمتهم وجةةةودة أدائهةةةم. يةةةذكر أولينةةةدورف وآخةةةرون 

Ohlendorf   (2018 أن الموسيقيين غالبا ما يجبرون على أوضاع )  جسمية معينة عند القيام
بأداءاتهم العزفية  وذلك لفترات  زمنية طويلة ، والتي يمكن بسببها حدوث اعتالالت أو إصةابات 

من حيث تصميمه    –عملية هيكلية مرتبطة بالعزف. فمثال الكراسي التي يجل  عليها العازفون 
علةةةى األجةةةزاء  تةةةه( يمكةةةن أن تةةةؤثر علةةةى وضةةةع الجسةةةم مةةةن أعلةةةى وتوزيةةةع المةةةكطوجةةةودة مقعد 

السةةةفلية، ولةةةذلك فةةةإن العالقةةةة بةةةين السةةةمات المختلفةةةة للعةةةازفين ذوي مسةةةتويات عةةةزف مختلفةةةة ) 
محترفين أو هواة أو طالبا( قد تم تحليلها من قبل للحصول على رؤى مفيدة للتعرف على التأثير 

نثةى(. زف ومسةتوى العةزف وأسةلوب العةزف وجةن  العةازف ) ذكةر أو أالحادث المتعلق بخبرة الع
ومةةةن هةةةذا المنطلةةةق، فةةةإن إرجونوميكةةةا الموسةةةيقى تنصةةةب علةةةى دراسةةةة األداء الموسةةةيقي المةةةرتبط 
بالحركةةةات السةةةريعة والمتكةةةررة والمتةةةآزرة للةةةذراعين واأليةةةدي و األصةةةابع، وعمةةةل العمةةةالت بشةةةكل 

داء بينها ألجزاء الجسم المختلفة في عالقتهةا مةع تركيةز األديناميكي أو ثابت و التي تترابط فيما  
العزفي  وتكثيفه ومدته  ومداه وتتابعه والعبء الزائد في أسوأ الحةاالت. كةل ذلةك يمكةن أن يةؤدي 
إلةةةى أعةةةرا  تظهةةةر علةةةى العةةةازفين كةةةاآلم الةةةذقن والظهةةةر والرقبةةةة واألكتةةةاف واأليةةةدي والةةةذراعين 

 والمفاصل . 
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( قةةد 2015) The National Safety Councilقةةومي للسةةالمة ولةةذلك فةةإن المجلةة  ال
أيةةةةا كةةةةان وألن –وضةةةةع بعةةةةال االروةةةةادات االرجونوميكيةةةةة لتجنةةةةب االصةةةةابات فةةةةي مكةةةةان العمةةةةل 
 معظمها يمكن أن يطبق في مجال الموسيقى ،  ترى الباحثة ذكر بعال منها:

 بقاء الجسم طويال على حالة واحدة مستقرة. عدم -1
 ا كان مصدره أو ضعفه.أي –تجاهل األلم  عدم -2
 ة إرجونوميكيا من أجل الراحة.استخدام األدوات واآلالت المصمم -3
 

وانطالقا مما سبق وبناء على العالقة بين االرجونوميكةا والموسةيقى ، يمكةن للباحثةة أن تلقةي 
مةن البةديهي أن يختةار العةازف اآللةه  الموء على تلك العالقة في الميدان التربوي، وخاصةة ألنةه

وجدانةةه ومشةةاعره، فيخفةةق لهةةا قلبةةه وتتعلةةق بهةةا سةةيقية التةةي ُتعبةةر عنةةه ويشةةعر بنكماتهةةا تمةة   المو 
روحةةه ويطمةةل مةةن خاللهةةا فةةي الوصةةول إلةةى اإلتقةةان والبراعةةة العزفيةةة، كمةةا أن اآللةةة الموسةةيقية 
تعّلمه السيطرة على مختلف أعماء جسده وضبط حركته، فيحّرك يديه ورجليه تبعا  لإليقاع، كما 

ز مخيلتةةه، وتسةةاعده أيمةةا  ز عنةةده قةةدرة التركيةةز وكيفيةةة السةةيطرة علةةى األتعةةز  عصةةاب، كمةةا تحفةةّ
علةةى تفريةةب غمةةبه أو تةةوتره، فهةةي ترافقةةة فةةي أحزانةةه وأفراحةةه، فهنةةاك عالقةةة ثنائيةةة اإلتجةةاة تنشةةأ 
ة فيما بين العةازف واآللةة منةذ إختيةاره لهةا، وتتطةور العالقةة الوجدانيةة مةع كثةرة التةدريب علةى اآللة

ل مواقةةع الةةنكم )أمةةاكن عفةةق النكمةةات  فيشةةعر العةةازف بمواقةةع النكمةةات عليهةةا ويطةةوع بةةُ أصةةابعه لت ق 
علةى اآللةةة( فيشةةعر بكةةل جةةزء فيهةةا وبةةذلك يكةةون قةةادرا  علةةى إكتسةةاب التكنيةةك الجيةةد ودنتةةاج أعةةذب 

 (https://www.lahamag.com/article/26885األلحان .)
لةةة عةةد اإلرجونوميكةةا للوضةةع الصةةحيل للعةةزف علةةى اآلويسةةاعد علةةى ذلةةك إلتةةزام العةةازف بقوا 

الموسةةيقية والتةةي تجعلةةه يشةةعر وكةةأن اآللةةه جةةزء مةةن جسةةدة ودمتةةداد  لةةه، وبالتةةالي فةةإن وةةعوره بهةةا 
يعمل على إكتساب المهارة العزفية كما ينبكةي، ودسةتمرار التةدريب والعةزف عليهةا ُيحةدث نةوع مةن 

تظةل  ا أو العةزف علةى غيرهةا، حتةى ودن إقتنةي غيرهةااأللفة بينهما تجعلةه ال يرغةب فةي إسةتبداله
 آلته األولى معه حتى النهاية .

جبةةةةةران خليةةةةةل إن اآللةةةةة الموسةةةةةيقية هةةةةةي الوسةةةةيط الكاوةةةةةف عةةةةةن نفسةةةةةّية العةةةةازف، ودذا كةةةةةان 
صامتة" فإن النكمة التي تصدر من اآللة الموسيقية إبنةة ُيعرِّف اللكة بأنها "إبنة المالمل ال رانجب

 "المشاعر اإلنسانية" .

https://www.goodreads.com/author/show/6466154.Kahlil_Gibran?from_search=true
https://www.goodreads.com/author/show/6466154.Kahlil_Gibran?from_search=true
https://www.goodreads.com/author/show/6466154.Kahlil_Gibran?from_search=true
https://www.goodreads.com/author/show/6466154.Kahlil_Gibran?from_search=true
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 املبحث الثاني: اإلطار التطبيقي: ➢
قواعةةد اإلرجونوميكةةا للوضةةع الصةةحيل للعةةزف علةةى اآلالت الموسةةيقية التربويةةة "اإلكلسةةيفون، 

 العزفية .تساعد على إكساب التالميذ البراعة  الريكوردر، االكورديون" والتي
 اإلكسليفون: آلة  .1

وُتثقةب  أطوال متدرجة مختلفةة ذات  الشكل معدنية مستطيلة ورائل من آلة اإلكسليفون  تتكون 
توضةع الشةرائل داخةل صةندوق  واحةدة، صةوتية درجةة وةريحة  كةل وةريحة مةن طرفيهةا، ولكةل

الشةرائل لةبعال، بحيةث يثبةت كةل صةف مةن خشبي مجوف على صفين متوازيين فوق بعمهما ا
فوق عمودان وبه متوازيان مةن الخشةب علةى المةلع األكبةر مةن الصةندوق الخشةبي تثبةت عليهةا 
الشةةةرائل المعدنيةةةة مةةةن أطرافهةةةا بمسةةةامير وبشةةةكل غيةةةر كامةةةل بحيةةةث تكةةةون قةةةادرة علةةةى التذبةةةذب، 

فّ   عنها البيانو، وي صُدر ةآل مفاتيل لوحة يشبه وضع كروماتى فى الشرائل المعدنية بشكل وُتص 
أكثةر ذات رؤوا مسةتديرة أو بيمةاوية مةن  أو بممةربين خشةبيين عليهةا الطةرق  نتيجةة لصةوت ا

 الخشب أو الفليين، ولآللة غطاء من الخشب ليحميها عند االنتهاء من العزف عليها .
 
 
 

 
 ( آلة اإلكسليفون 1وكل )

 طريقة إصدار الصوت من آلة اإلكسليفون:  1-1
اإلكسةةةليفون عةةةن طريةةةق الطةةةرق علةةةى الشةةةرائل المعدنيةةةة بواسةةةطة لصةةةوت مةةةن آلةةةة ي صةةةُدر ا

ممارب مصنوعة من الخشب تتكةون مةن جةزئين: األول مقةبال عبةارة عةن مقةبال مةن الخشةب 
والثةةاني رأا خشةةبية تأخةةذ الشةةكل المسةةتدير ومنهةةا مةةا يأخةةذ الشةةكل البيمةةاوي وُتصةةنع أيمةةا  مةةن 
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الطةةرق علةةى الشةةرائل المعدنيةةة بواسةةطة العصةةا، فعنةةد الخشةةب أو مةةن الفلةةين المقةةوى وتثبةةت فةةوق 
المطةةةارق تهتةةةةز الشةةةرائل فتصةةةةُدر أصةةةوات األنكةةةةام، ويكةةةةون الطةةةرق علةةةةى الشةةةرائل فةةةةي المنطقةةةةة 
الوسةةةطى منهةةةا وبرقةةةة ولةةةين حتةةةى تصةةةُدر األصةةةوات بعذوبةةةة، ذلةةةك أن العةةةزف بقةةةوة مفرطةةةة ُيفسةةةد 

ة إصةدار الصةوت  تعتمةد عمليةاألصوات الصةادرة مةن اآللةة ويحولهةا إلةى مصةدر للموضةاء، وال
من آلة اإلكسليفون فقط على األداء العملي ولكنها تعتمد أيما  على عملية التفكير السريعة في 

 (Shaefer,  1985 دور اليد التي ستستخدم في أداء النوتات الموسيقية التالية. )
 قواعد اإلرجونوميكا للوضع الصحيح للعزف على آلة اإلكسليفون: 

وات وأكثرهةةةا تناسةةق ا، يجةةب أن يكةةةون جسةةد العةةةازف فةةي وضةةةع لةةى أفمةةةل األصةةللحصةةول ع
متةةةوازن بحيةةةث يكةةةون السةةةاقان متباعةةةدتان بعةةةر  الكتفةةةين، ممةةةا يمةةةمن عةةةدم انحنةةةاء الكتفةةةين أو 
الصدر، ويكون الذراعان في مكانهما الطبيعي بالجانبين فةي إسةترخاء تةام، وتكمةن مهةارة العةازف 

 زف كما يوضل الشكل اآلتي :وال فترة العفي الحفاظ على هذه الوضعية ط

 
 ( الوضع الصحيل لجسد العازف عند عزف آلة اإلكسليفون 2وكل )

 في حال إستخدام مضربين في كل يد :  2-1-1
 بةين بةاطن الممةرب  الثلث األول مةن مقةبال  يقع العازف بممرب في كل يد بحيث  ُيمسك
 الثالثةة األصةابع اإلرتكةاز" وتلتةف"بنقطةة وتسةمى  السةبابة مفصةل وبين لألبهام األولى السالمية
 مواجهة اليدان راحتي تكون  وبحيث  وذلك لكلتا اليدين تالمسه أن دون  حول المقبال  برقة الباقية
خاطفةة مةن  سةريعة وتكون حركة الطرق باستخدام مفصل الر سةب لكلتةا اليةدين فةي حركةة لألر ،
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تان من الشرائل المعدنية، ويوضل الشكل قريبأعلى إلى أسفل عن طريق الجاذبية، وتكون اليدان 
 التالي طريقة إمساك العازف بالمطارق:

 
 ( طريقة إمساك العازف بمطارق آلة اإلكسليفون 3وكل )

 

قةد قةاموا بتطةوير تكنيةك إمسةاك العةازف بمقةابال المطةارق  العازفين جدير بالذكر، أن بعال 
 الوسةطى إلصةبع األولةى ميةلسةالا ومفصةل مةن اإلبهةام كةل بةين الممةرب  مقةبال  ُيمسك بحيث 

 أعلى كما يوضل الشكل اآلتي : من المطارق  فوق عصا مستقيما   السبابة ويكون إصبع

 
 ( الطريقة المطورة إلمساك العازف بمطارق آلة اإلكسليفون 4وكل )

 

ولممةةةرب اليةةةد اليسةةةرى  Rويرمةةةز داخةةةل المةةةدونات الموسةةةيقية لممةةةرب اليةةةد اليمنةةةى بةةةالرمز 
 ن النوتات المراد عزفها بكل يد كما يوضل الشكل التالي :وذلك لبيا Lبالرمز 

 

 
 ( رموز المطارق لكلتى اليدين 5وكل )
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 في حال إستخدام مضربين في كل يد :  2-1-2
ويكةون مقةبال  اليد  راحة داخل مقبماهما بحيث يتقاطعُيمسك العازف بممربين في كل يد 

 :األعلى، كما يوضل الشكل التالي  هو الداخلى الممرب 

 
 ( طريقة اإلمساك بمطرقين في اليد 6وكل )

 
 لعزف النكمتين الممربن بين المطلوبة الزاوية ضبط فى اإلبهام والسبابة من كل وُيستخدم 

 .  العزف عند  المعصم المراد عزفهما، مع وجوب مرونة
 ولممةربي اليةد اليسةرى  R , rويرمز داخل المدونات الموسيقية لممربي اليد اليمنةى بةالرمز 

 وذلك لبيان النوتات المراد عزفها بكل يد كما يوضل الشكل اآلتي : L , lبالرمز   
 

 
 ( رموز المطارق لكلتا اليدين  7وكل )

 

واحدة فقط، فيقوم باسةتخدام المطةرق الةداخلي وذلةك وفي حين أراد العازف العزف على نكمة  
 (2018لكلتا اليدين. )سعاد عبد العزيز وآخرون: 

 :  آلة الريكوردر .2
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جةزء سةفلي( يةتم تركيبهةا  –جةزء الوسةط  –تتكون آلة الريكوردر من ثالثة أجزاء )جةزء علةوي 
سد العازف، وتكةون معا  بحيث تكون فتحة إخراج الصوت في الجزء العلوي في الجهة المقابلة لج

الفتحات الستة بالجزء األوسط أسفل فتحة إخةراج الصةوت، بينمةا تكةون الفتحةة السةفلية فةي الجةزء 
لسةةفلي مةةن اآللةةة متجهةةة إلةةى اليمةةين قلةةيال  بحيةةث يتسةةنى إغالقهةةا بسةةهولة عنةةد العةةزف باسةةتخدام ا

 ة الريكوردر :اإلصبع الخام  من اليد اليمنى، والشكل التالي يوضل األجزاء الثالثة آلل

 
 ( األجزاء الثالثة آللة الريكوردر8وكل )

 
 ترقيم أصابع اليدين إستعدادًا للعزف :  2-1

خدم أصابع اليدين كلها في عةزف آلةة الريكةوردر لةذلك البةد للعةازف مةن التعةرف علةى ال ُتست
( كمةا يوضةل الجةدول 2018سوزان عبد هللا وآخرون:   ترقيم األصابع المستخدمة في العزف )

 اآلتي : 
 

 الترقيم  أصابع اليد اليمنى  الترقيم  أصابع اليد اليسرى 
 اإلبهام 
 السبابة 
 الوسطى
 الخنصر 

0 
1 
2 
3 

 لسبابة ا
 الوسطى
 الخنصر 
 البنصر 

4 
5 
6 
7 
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 ( ترقيم أصابع اليدين على آلة الريكوردر9وكل )

       

 اإلرجونوميكا للوضع الصحيح للعزف على آلة الريكوردر: قواعد   2-2
مراعةةةاة أن يكةةةون ظهةةةر العةةةازف مسةةةتقيما  مةةةع كونةةةة مرنةةةا  سةةةواء كةةةان فةةةي وضةةةع الجلةةةوا أو  .1

 الوقوف .
سةةم  10الةةى  5دمين علةةى األر  مةةع التباعةةد بينهمةةا مسةةافة تتةةراول مةةن االرتكةةاز التةةام بالقةة .2

 درجة وذلك في وضع الجلوا . 90وبحيث يصنع الفخذ مع الساق زاوية قائمة 
 يكون الكتفين في وضع اإلسترخاء مع تباعد الذراعان عن الجانبين .  .3
 م اآللة .تكون عملية التنف  عن طريق الشهيق من األنف والزفير من الفم داخل جس .4
التأكد من أن فتحات الريكوردر تقع أسفل فتحة إخراج الصوت الكبيةرة والموجةودة أعلةى اآللةة  .5

. 
من أن فتحة الجزء السفلي من الريكةوردر تتجةة إلةى اليمةين قلةيال  حتةى يتسةنى إغالقهةا   التأكد  .6

 بسهولة باستخدام اإلصبع الخام  من اليد اليمنى .
يدين حيث تكون اليةد اليسةرى فةي الجةزء األعلةى مةن اآللةة واليةد العزف على اآللة يتم بكلتا ال .7

 صابع المتداول .اليمنى في الجزء األسفل من اآللة ووفق ترقيم األ
 يوضع مبسم اآللة بين الشفتين واللتان تعمالن على اإلمساك باآللة . .8
منةى علةى فةي يوضع إبهام اليد اليسرى على الفتحة الخلفية من اآللة، ويوضع إبهام اليةد الي  .9

الجةةزء الخلفةةي مةةن اآللةةة مةةا بةةين الفتحةةة الخامسةةة والسادسةةة تقريبةةا  كمحةةور إرتكةةاز هةةام لعةةدم 
 لة .سقوط اآل
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مةةن اليةةد اليسةةرى علةةى الفتحةةات الثالثةةة العلويةةة فةةي  3،  2،  1توضةةع األصةةابع أرقةةام  .10
 اآللة.

السفلية في  من اليد اليمنى على الفتحات األربعة 7،  6،  5،  4توضع األصابع أرقام  .11
 (https://en.wikipedia.org/wiki/Music_education)  اآللة.

 
 ( وضع أصابع اليدين على آلة الريكوردر10وكل )

 

 طريقة إصدار الصوت من الريكوردر: 3-2
 يوضع مبسم اآللة داخل الفم بين الشفتين . .1
 هواء باآللة .ُينفخ بُلطف ورِّقة حتى يمر الهواء من داخل الرئتين إلى داخل عمود ال .2
يتم غلق الفتحات بأساليب معينة باستخدام أصابع اليدين للعمل على تقصير وتطويل عمةود  .3

الهةةةواء باآللةةةة فت صةةةُدر النكمةةةات، والشةةةكل اآلتةةةي يوضةةةل كيفيةةةة أداء سةةةلم دو الموسةةةيقي فةةةي 
 ( 2018األوكتاف األوسط من اآللة )سوزان عبد هللا وآخرون : 

 
 

 لعزف سلم دو الكبير ع اليدين ( أماكن وضع أصاب11وكل )
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 آلة األكورديون :  .3
تتكةةون آلةةة األكورديةةون مةةن لوحةةة مفةةاتيل تشةةبة لوحةةة مفةةاتيل آلةةة البيةةانو مةةن الجهةةة اليمنةةى 
للعازف، ومنفاخ لمخ الهواء وتفريكه داخل اآللةة ومةزود بفتحةات إصةدار الصةوت، ولوحةة أزرار 

اآللةةة بشةةكل طةةولي وحةةزام مين لحمةةل ألصةةوات البةةال مةةن الجهةةة اليسةةرى للعةةازف، ويةةزود بحةةزا
عرضي لشد الحزامين الطوليين من منطقة ظهر العازف، باإلضافة إلى وداد في الجهةة اليسةرى 

 (  2018من اآللة والذي يسمل بفتل وغلق المنفاخ الهوائي.)سعاد أحمد حسين وآخرون: 
 طريقة إصدار الصوت من آلة األكورديون :  3-1

اتيل باليد اليمنى ألعلى وألسفل بينما تقةوم اليةد اليسةرى لوحة المفيقوم العازف بالمكط على 
ثةةم إيابةةا  ودلةةى  7بجةةذب اآللةةة فةةي إتجةةاة أفقةةي ذهابةةا  ودلةةى أسةةفل بحيةةث يأخةةذ المنفةةاخ وةةكل العةةدد 

وفةةي تلةةك األثنةةاء يتةةدفق الهةةواء داخةةل األكورديةةون بمةةا  8أعلةةى بحيةةث يأخةةذ المنفةةاخ وةةكل العةةدد 
ألكورديون ُتصنف ضمن آالت النفخ ألن إصدار الصةوت ت، فآلة ايسمل بإصدار صوت النكما

منه يعتمد على تدفق الهواء داخلة، حيةث يمةر الهةواء علةى مجموعةة مةن الةريش المعدنيةة الرقيقةة 
المركبة في المنفاخ  فيسبب إهتزازها إهتزازا  منتظما  تنتقل إلى ما حولهةا مةن أجةزاء المنفةاخ حيةث 

ذلةك عنةد الشةد والمةكط بتعاقةب منةتظم، وتختلةف درجةات ة فتحةات و يدخل الهواء ويخرج مةن عةد 
النكمةةةات الصةةةادرة مةةةن األكورديةةةون بةةةاختالف طةةةول الةةةريش المعدنيةةةة المسةةةتخدمة فةةةي صةةةناعته، 
ويصةةةةنع الجسةةةةم عةةةةادة مةةةةن الخشةةةةب، أمةةةةا المنفةةةةاخ فعبةةةةارة عةةةةن صةةةةندوق مكلةةةةق لةةةةه نفةةةة  طةةةةول 

ا  )الفةةةتل واإلغةةةالق( ط واالنقبةةةاألكورديةةةون وعرضةةةه ويأخةةةذ وةةةكل المطويةةةة فهةةةو قابةةةل لالنبسةةةا
ويسةةاعد علةةى ذلةةك كونةةه مصةةنوع مةةن السةةاتان أو الحريةةر الطبيعةةي والكرتةةون المقةةوى، ويةةدخل فةةي 
صناعته أيما  الجلد الطبيعي الذي يسةتخدم فةي مفصةالت حركةة زوايةا مطويةات المنفةاخ لتعطةي 

ارج زوايةا ئل مةن الخةسماحية الحركة بين أجزاء المنفاخ خالل الشد والمكط، ويوضع علةى الشةرا
معدنية، أما من الةداخل فيطلةق مةا ُيعةرف بالسةالل علةى الجةزء الخشةبي المثبةت عليةه األصةوات. 

(Joy, 2018) 
 قواعد اإلرجونوميكا للوضع الصحيح للعزف على آلة األكورديون :   3-2

توضع آلة االكورديون على منطقة صدر العةازف ومزاحةة قلةيال  نحةو الجانةب األيسةر بوضةع 
لليد اليمنى التحرك بحرية ألعلى وأسفل لوحة المفاتيل التي تشةبة لوحةة مفةاتيل آلةة البيةانو سمل  ي
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وبشةكل يتةيل ألصةابع اليةد اليمنةى األداء بسةهولة ويسةر علةى لوحةة المفةاتيل بينمةا توضةع أصةابع 
 اليد اليسرى أعلى أزرار الباصات الموجودة على يسار اآللة كما يوضل الشكل اآلتي:

 
 وضعية اليدين على آلة األكورديون  (12)وكل 

ويحمةل العةةازف اآللةةة عةةن طريةةق حةةاملين مصةنوعان مةةن الجلةةد موصةةوالن باآللةةة مةةن أعالهةةا 
إلةى أسةفلها أحةدهما يرتديةه العةازف فةوق الكتةةف األيمةن واألخةر فةوق الكتةف األيسةر وهمةا قةةابالن 

لخلةةةف ربةةةاط جلةةةدي فةةةي مةةةن الإلسةةةتطالة أو التقصةةةير تبعةةةا  للبنيةةةة الجسةةةمية للعةةةازف ويربطهمةةةا 
منتصةةف الجةةزء األوسةةط مةةن العمةةود الفقةةري لجعلةةة مسةةتقيما  دائمةةا، ذلةةك باإلضةةافة الةةى وةةداد مةةن 
الجلد في الجانب األيسر من اآللة يمع العةازف كةف اليةد اليسةرى داخلةه وخاصةة منطقةة الرسةب 

مةن اآللةة، صةوت ليتمكن من فتل وغلق صةندوق الةنفخ )المنفةاخ( وهةو التكنيةك الةالزم إلصةدار ال
وهذا الشداد له خاصية التوسعة والتمييق حتى يتناسب مع البنية الجسمانية للعازف وبما يسةمل 

 بجعل حركة الذراع داخل الشداد يسيرة كما يجعل اآللة تستجيب بسرعة لحركة اليد.
 والنقاط اآلتية توضل قواعد اإلرجونوميكا للوضع الصحيل للعزف على آلة األكورديون :

 ل  العازف على في مقدمة الكرسي مع عدم إستناد الظهر على الكرسي .يج .1
 مراعاة أن يكون الظهر مستقيما  مع كونة مرنا  . .2
سةةم،  10الةةى  5اإلرتكةةاز التةةام بالقةةدمين علةةى األر  مةةع التباعةةد بينهمةةا مسةةافة تتةةراول مةةن  .3

 درجة . 90وبحيث يصنع الفخذ مع الساق زاوية قائمة 
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ع اإلسترخاء مع تجنب رفع الكتف األيسر عند تمدد أو ضكط المنفاخ وضيكون الكتفين في  .4
. 
تكةةةون أصةةةابع اليةةةد اليمنةةةى فةةةي وضةةةع عمةةةودي علةةةى لوحةةةة المفةةةاتيل وبشةةةكل منحنةةةي ويكةةةون  .5

 العزف عن عليها طريق االنامل .
تكون أصابع اليد اليسرى فوق أزرار الباصات في وضع رأسي وتأخةذ أيمةا  الشةكل المنحنةى  .6

 : Hermosaان تكةةون راحةةة اليةةد ملتصةةقة بةةالجزء األيسةةر مةةن اآللةةة. )ى لألصةةابع علةة
 ( كما يوضل الشكل اآلتي :2020

 
 ( الوضع الصحيل لليد اليسرى على آلة األكورديون 13وكل )

 

يوضع الجزء السفلي األيمن من لوحة المفاتيل على الجزء الةداخلي مةن الفخةذ األيمةن، وذلةك  .7
 إغالق المنفاخ . ند من أجل التحكم باألكورديون ع
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 ( الجلسة الصحيحة للعزف على آلة األكورديون 14وكل )

 

عند اإلنتهاء من العزف يجب على العازف وضع آلة االكورديون على الجانب األيسر الموجود  
د المنفاخ ومكوناته الداخلية كما يوضل   به أربعة قواعد معدنية الرتكاز اآللة عليها حتى ال ي فس 

 اآلتي: الشكل 
 

 
 ( الوضع الصحيل للحفاظ على آلة االكورديون عند اإلنتهاء من العزف15وكل )
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 نتائج الدراسة: 
بعةد تنةاول الباحثةةة العالقةة بةةين االرجونوميكةا والموسةيقى والتةةي أثبتهةا التحليةةل الكيفةي للقواعةةد 

االبتدائيةةة تالميةةذ المرحلةةة االرجونوميكيةةة، يمكةةن القةةول بةةأن تلةةك القواعةةد يمكةةن اتباعهةةا مةةن قبةةل 
للعزف على اآلالت الموسةيقية التربويةة، خاصةة وأنةه عنةد العةزف علةى االكسةيليفون يكةون وضةع 
الساقين متباعدتان  بعر  الكتفين ووضع الذراعين فةي مكانهمةا الطبيعةي بالجةانبين، مةع مراعةاة 

الشةةرائل دان قريبتةةان مةةن نقطةةة االرتكةةاز بةةين بةةاطن إصةةبع االبهةةام ومفصةةل السةةبابة وأن تكةةون اليةة
المعدنيةةة وراحةةة اليةةد مواجهةةة لةةألر  عنةةد اسةةتخدام المطةةارق. وهةةذا مةةن وةةأنه تقليةةل أو خفةةال 

 االالم التي قد تصيب اليدين أو الساقين مع طول فترة العزف.
وأمةةا عنةةد العةةزف علةةى الريكةةوردر، فيةةتم تةةرقيم األصةةابع باليةةدين اسةةتعدادا للعةةزف، وأن يكةةون 

وا أو الوقةوف، مةع االرتكةاز التةام بالقةدمين علةى األر  مةع قيما حةالتى الجلةظهر العازف مسةت
التباعد بينهما قليال وتباعد الذراعين عن الجانبين، وأما عن التنف  وةهيقا وزفيةرا فيكةون مةن الفةم 
داخةةل جسةةم اآللةةة و العةةزف يكةةون بكلتةةا اليةةدين  ووضةةع مبسةةم اآللةةة داخةةل الفةةم. وهةةذا مةةن وةةأنه 

 تصيب الظهر والذراعين واليدين.االالم التي قد تقليل أو خفال 
وأمةةةا عنةةةد العةةةزف علةةةى األوكوريةةةون فإنةةةه يوضةةةع علةةةى صةةةدر العةةةازف جهةةةة اليسةةةار قلةةةيال 
وتستخدم أصابع اليد اليمنى للعزف وأصابع اليد اليسرى توضع على لوحةة المفةاتيل، وأن العةزف 

يكةةون الجلةةوا فقةري مسةةتقيما، و يحمةل األكوريةةون عةةن طريةق حةةاملين مةةن الجلةك ليكةةون العمةةود ال
علةى مقدمةة الكرسةي واالرتكةاز التةام بالقةدمين علةةى األر  مةع التباعةد قلةيال والكتفةين فةي وضةةع 
االرتخةاء. وهةذا مةن وةأنه تقليةةل أو خفةال االالم التةي قةد تصةةيب العمةود الفقةري والكتفةين والرقبةةة 

 واألصابع.
 التوصيـات : 

 توصي الباحثة باآلتي : 
منةةةةاهج التربيةةةةة الموسةةةةيقية بالمراحةةةةل المختلفةةةةة مةةةةن التعلةةةةيم اإلرجونوميكةةةةا فةةةةي إدراج مفهةةةةوم  .1

 األساسي في مصر .
إدراج قواعةةةد اإلرجونوميكةةةا للوضةةةع الصةةةحيل للعةةةزف علةةةى اآلالت الموسةةةيقية التربويةةةة بشةةةكل  .2

ُمفصل بكتب الوزارة لُيعةين المعلمةين علةى تطبيقهةا علةى التالميةذ العةازفين للوصةول بهةم إلةى 
 ة .اإلتقان والبارعة العزفي
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 العمل على توفير بيئة تعليمية بحجرة التربية الموسيقية تتوافر بها قواعد اإلرجونوميكا . .3
 مقرتحات لدراسات مستقبلية: 

 انطالقا من النتائج النظرية للدراسة، تقترل الباحثة إجراء الدراسات اآلتية:
سةةةةة  دراسةةةةةة واقةةةةةع البيئةةةةةة التعليميةةةةةة بحجةةةةةرة التربيةةةةةة الموسةةةةةيقية فةةةةةي ضةةةةةوء مبةةةةةادئ وأ  -1

 االرجونوميكا
أثر استخدام القواعد االرجونوميكية على تحسين العزف على االالت الموسيقية التربويةة   -2

 وخفال القلق من استخدامها.
بيةةة الموسةةيقية اسةةتراتيجية تدريسةةية مقترحةةة لتنميةةة الةةوعي االرجونةةوميكي لةةدى معلمةةي التر  -3

 بالمرحلة االبتدائية.
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