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מן התאוריה אל הפרקסיס במתודולוגיה של פיתוח שמיעה מוסיקלית
י .יופה
בית הספר לחינוך מוסיקלי -המדרשה למוזיקה ,מכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב,
ישראל
במשך זמן רב התמקדה הוראת פיתוח השמיעה בפן המעשי ,תוך הדחקת הפן
התיאורטי והמתודולוגי  .בהשיבי לשאלה "מהי שמיעה מוסיקלית" אנסה להבהיר את
חשיבותה של המתודיקה העיונית כתשתית להוראת המקצוע .זאת משום שעל מנת
לעבוד באופן מובנה ,רציף ויעיל על פיתוח השמיעה ,יש לעמוד תחילה על היסודות
מהם היא מורכבת :השמיעה החיצונית ,השמיעה הפנימית ,השמיעה היחסית ,השמיעה
האבסולוטית.
היעדים הפדגוגיים והצרכים המתודיים של פיתוח שמיעה מוסיקלית מעמידים את
הפרמטרים הראשיים )גובה ומשך הצליל( ,וכן את הנוספים )צבע,עצמה,מרקם וכו'(
כמרכיבי הוראה העומדים אחד לאחד בפני עצמו  ,תוך שאיפה ליצור סינתזה ביניהם
בשלבים המתקדמים של תהליך הלמידה.
הסינתזה של הפרמטרים המרכיבים את השמיעה המוסיקלית יוצרת את השלם ,את
אמנות המוסיקה.
במאמר אציג מספר אסטרטגיות המובילות את תהליך ההוראה -למידה לפי רמת
השמיעה המוסיקלית הנבחנת בדיוק ,במכלול ,ובזיכרון .כמו כן אעמוד על שלושה
העקרונות העומדים בבסיס המתודיקה המעשית:הדרגתיות )צעידה קפדנית במעלה
דרגות הקושי המלודיות ,ההרמוניות והריתמיות( ,מיזוג )האפשרות לשלב נושאים
שונים בו זמנית( ותמיכה טונלית )נקודת מוצא בסולם הצלילים עד לביצוע המירווחים
באופן בלתי תלוי(.
סוגייה נוספת המחייבת התייחסות במתודיקה המעשית היא הבדיקה של רמת פיתוח
השמיעה בשלבים השונים של הלימוד .על מנת לבחון סוגייה זו  ,אציג שיטת רישום
ההכתבות בעפרונות צבעוניים .באמצעותה יוכל המורה לאבחן בעיות וקשיים
מוסיקליים מסוג :נפח הזיכרון המוסיקלי ,איכות הזכרון המוסיקלי ,בעיות מלודיות,
בעיות ריתמיות ,וקשיים בתפיסת המרכיבים המוסיקליים השונים .שיטה זו משרתת
את הלמידה בקבוצות ואת זו של יחידים .הרישום בצבעים מאפשר למורה להתייחס
באופן אישי לכישוריהם של התלמידים לייעל ,ולקדם את עבודתו .כמו כן ,שיטה זו
מאפשרת גילוי ליקויים בקבוצה שלמה ,ותורמת לתהליך ההדרכה של המורה.
לבסוף ,המאמר מעלה הצעות להמשך המחקר בפיתוח שמיעה בתחומים הספציפים
הבאים:
פיתוח שמיעה כפונקציה לעיסוק של איש המקצוע או האמן המבצע ,לדוגמא,
א.
פיתוח השמיעה של הזמרים בשונה מזו של הנגנים; השמיעה של הכנרים בשונה לזו של
הפסנתרנים ,השמיעה של המנצחים בשונה לשמיעה של הסולן המבצע.
ביסוס תאוריה לפיתוח הזיכרון המוסיקלי.
ב.

