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 الموسيقية كمية التربية النوعية جامعة الزقازيق 
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 مقدمة البحث:

, فإنو يجب حمايتيم من كل ل الذي تقوم عميو كافة المجتمعاتاألطفال ىم أمل المستقب
األخطار المرتبة عمي  األخطار التي تيدد حياتيم , ولعل اىم األخطار التي تحيط باألطفال ىي

اعاقتيم سواء من الناحية الجسمية أو العقمية أو النفسيو أو غيرىا و وقد تطورت النظرة الي 
وكان  غير نافع" يعيش عالة عمي المجتمعر المعوق مخموقا بشريا "المعوقين ففي البداية اعتب

المعوقين مخموقات تثير " الذي اعتبر ظير بما يعرف " بالمنظور الخمقي , ثم بعد ذلكيعزل عنو
  الشفقة والعطف األنساني.

ويمثل مجال االعاقة السمعية أىمية خاصة وذلك نظرًا ألىمية حاسة السمع بين الفرد وباقي 
أفراد المجتمع , فالصمم أو العجز عن استخدام حاسة السمع يحرم الطفل من وسيمة ادراك 

ي ىي غذاء الروح وىي قديمو قدم (. والموسيق219، ص2991تياني محرم، مايجرى حولو )
األنسان وعرفيا جميع الشعوب منذ عصور التاريخ السحيقو وماقبل التاريخ , فيي من مستمزمات 
الحياة الفردية واالجتماعية ال يكاد يخمو منيا زمان أو مكان وقد اجمعت الدراسات النفسية في 

وتسمو بالنفوس وتبعث فييا كل العصور عمي أن الموسيقي تمطف المشاعر وترىف األحساس 
 (.3، ص 4224)إيناس عصام، النشوة والبسمة 

وقد اثبتت الدراسات ان الطفل المعاق سمعيا يمكنو تعمم الموسيقي, ليس بالسيولو التي يتعمم 
بيا الطفل الطبيعي, ولكنو يتعمميا لو اتيحت لو الفرص وتوفرت لو االمكانيات واعد لو البرنامج 
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ثقو بالنفس وجرأه لتعمم الجديد من الخبرات وتأزرا عقميا وروحا اجتماعيو عاليو  الجيد, مما يعطيو
 ( .2، ص 2991ىويدا خميل، )

وتختمف قدرة السمع بين فرد واخر, فبينما يستطيع الفرد طبيعي السمع أن يسمع االصوات 
ضعف  , تصل الشده التى يحتاجيا الفرد شديد dB( ديسبل 62 –0التي تتراوح شدتيما من )

, وبين األول واألخير ىناك عدة درجات  dB( ديسبل 00الي )اكثر من  Profoundالسمع 
 لمفقدان السمعي, تختمف االحتياجات والوسائل التعميميو تبعا ليا عند كل مستوي.

االطفال الصم يسمعون الذبذبات,اىتدي مجموعو من الباحثين مؤخرا الي  وفي دراسة تؤكد ان
خ مسئولو عن معالجة الصوت بصورة طبيعيو تنشط لدي االطفال المصابين وجود منطقو في الم

بالصمم منذ الوالده الستثارة إحساسيم بالذبذبات, مما يشير إلي إمكانية استخدام وسيمو سمعيو 
 (.4، ص 4224جيرمين منير، يمكنيا تحويل الصوت الي ذبذبات )

 مشكمة البحث:

الدراسات السابقة ندرة تناول اي منيما لموضوعات الحظت الباحثة من خبلل االطبلع عمي 
, وان الطالب ضعيف السمع يحتاج الي ادماجو في العربيو وتعميميا لضعاف السمع الموسيقي

الحياه اليوميو بشكل طبيعي واحساسو بانو ليس مختمف عن غيره من الطبلب االسوياء, ونظرا 
لندره البحث في ىذا الموضوع لذا اىتمت الىمية تعمم ألة القانون بالنسبو لضعاف السمع و 

الباحثو في التركيز عمي تعميم ألة القانون لطبلب ضعاف السمع بما يتبلئم مع مستواياتيم العقميو 
 ومايتناسب من فيما ليم باستخدام الذبذبات.

 :اىداف البحث 

 امكانية تدريس ألة القانون بما يتبلئم مع قدرات الطبلب ضعاف السمع. .2

 امج مقترح لتدريس ألة القانون لمطبلب ضعاف السمع من خبلل استخدام الذبذبات.اعداد برن .4

 :أىمية البحث 
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التوصل من خبلل تدريس ألة القانون الي الطبلب ضعاف السمع لمساعدة وتاىيل ىؤالء 
الطبلب ليكونوا أعضاء نافعين النفسيم ولممجتمع الذي يعيشون فيو وتحقيق التكيف االجتماعي 

 ليم.

 البحث: فروض 

 تفترض الباحثو إمكانية توظيف تدريس ألة القانون لضعاف السمع. .2

 تفترض الباحثو إمكانية اعداد منيج خاص بالة القانون لضعاف السمع. .4

 :حدود البحث 

طبلب  من المرحمو االعداديو من ضعاف السمع مختمفين في مستوى  8:  بشرىو حدود
 االعاقع السمعيو )ذكور واناث(.

 : مدرسة االمل لمصم بالزقازيق محافظة الشرقية.مكانيو حدود

  م. (6060 - 6000زمانيو : ) حدود

 

 :اجراءات البحث 

   : يتبع ىذا البحث المنيج التجريبي ذو المجموعو التجريبيو الواحده. منيج البحث 

 طبلب( من ضعاف السمع مختمفين في مستوى  8تحتوي عينو البحث عمي ): البحث عينة
 اناث(. 4ذكور و 4السمعيو )االعاقو 

 :ادوات البحث 

 استمارة استطبلع راي خبراء في مبلئمة البرنامج المعد.-

 .آلة القانون _ السبوره _ ايقاعات خشبيو _ مدرج موسيقي خشبي -

 :مصطمحات البحث 

 :ضعاف السمع 
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ىم االفراد الذين يشكون ضعفا في السمع وفي قدراتيم عمي االستجابو لمكبلم المسموع مما 
صوت في حدود قدراتيم السمعيو حتي تحدث استجابو تدل عمي ادراكيم لميتطمب وجود مصدرا 

لما يدور حوليم., وفي تعريف آخر يعرف ضعيف السمع بأنو الشخص الذى فقد جزء من سمعو 
و تؤدي جزئا من دورىا فيستمع لما يدور حولو من مؤثرات في حدود قدرتو وحاسة السمع لدي

 (.24، ص 4222داليا فاروق، السمعيو باستخدام المعينات السمعيو االخري )

 :الطفل االصم 

ىويدا خميل، ىو ذلك الطفل الذي اليستطيع سماع وفيم الحديث رغم استعمالو لمسماعات )
 .(3، ص 2991

ديسبل فأكثر( بحيث يعوقو ذلك من  00يتراوح فقدانو السمعي بين ) ىو ايضا الشخص الذى
، ص 4222داليا فاروق، فيم الكبلم من خبلل االذن مع او بدون استخدام معينات سمعيو )

24 .) 

 :الطفل المعاق سمعيا 

ىو ذلك الفرد الذي ال تصل بو االعاقو السمعيو لممسافات الطبيعيو لمسمع وال يستطيع التقدم 
 (.22، ص 4222داليا فاروق، لمدارس العاديو مبل يستخدم اجيزة السمع المناسبو لو )في ا

 :الة القانون 

ينسب تسمية قانون إلى كممة قديمة سومرية ىي " قانو: أي القصب الذي يعزف بو, وبرغم 
م, فمم يذكر اسميا في  923' سنة  Bar Bahlulبار بيمول أن ىذه االلة رسمت بواسطة " 

 . لقرنين التاسع والعاشر الميبلدي السريانيةقواميس ا

إن آلة القانون من االالت ذات األوتار المطمقة )يخصص لكل ثبلثة أوتار فييا درجة صوتية 
 واحدة من درجات السمم الموسيقى(. 

 الدراسات السابقو المرتبطو بموضوع البحث: 

 اوال: الدراسات العربية:

 ترحو لتعميم االطفال ضعاف السمع عزف البيانو(.الدراسة االولي بعنوان: )طريقة مق
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: التعرف عمي مفيوم االعاقو السمعيو, اسبابيا, دراجاتيا, قياسيا, ىدفت تمك الدراسة الي
وسمات الطفل المعاق سمعيا والتعرف عمي تكوين الجياز السمعي وكيف تتم عمميو السمع 

 سمعيا ن واثرىا عمي التعمم الموسيقي.والتعرف عمي صعوبات التعمم العامو لدي الطفل المعاق 

 .المنيج التجريبيوقد اتبعت ىذه الدراسو: 

امكانية تعميم االطفال ضعاف السمع العزف عمي آلة البيانو من خبلل  وقد دلت النتائج عمي
 الطريقو المقترحو ولكن بمستويات مختمفو وفروق في المستويات الخاصو لبلطفال. 

اثر برنامج مقترح لتعميم عزف آلة البيانو عمي تحسين قصور التكامل  الدراسة الثانية بعنوان:
 الحسي لدى االطفال من ذوى االحتياجات الخاصو(.

التعرف باعراض قصور التكامل الحسي لدي االطفال من ذوى  ىدفت تمك الدراسة الي:
تحسين اعراض االحتياجات الخاصو, واقتراح برنامج لتعميم العزف عمي آلة البيانو يساعد عمي 

 قصور التكامل الحسي لدي االطفال من ذوى االحتياجات الخاصو.

: المنيج التجريبي والذي يعتمد عمي استخدام اسموب القياس القبمي وقد اتبعت ىذه الدراسو
انو يمكن اكساب الطبلب من ذوى االحتياجات  وقد دلت النتائج عمي والبعدي كل عمي حده

التى تساعد عمي بدايو تعمم آلة البيانو من خبلل البرنامج التدريبي الخاصو الميارات االدائيو 
 المقترح. 

الدراسة الثالثة بعنوان: )فاعمية برنامج موسيقي لتسييل األداء العزفي لدى الطفل ذوى 
 القدرات الخاصو داخل الفرق المدرسية(.

القدرات الخاصة ,  تحسين ميارة اداء اإليقاعات لدى األطفال ذوى  ىدفت تمك الدراسة الى:
تحسين ميارة العزف داخل الفرق المدرسية وخاصة عمي آلتي االورج واالكسيمفون لدى األطفال 

 ذوى القدرات الخاصة.

 المنيج التجريبي  وقد اتبعت ىذة الدراسة:
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عمي المردود الموسيقي الذى انعكس عمي الطفل ذوى القدرات الخاصة واثرة  وقد دلت النتائج
فى سعادتو وثقتو بنفسة من خبلل االشتراك في الفرق الموسيقية بالمدرسة وتنمية  النفسى عميو

 روح العمل الجماعي واالندماج لدية.

 التعميق العام عمي الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث:

وضحت الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث مدي اكتساب الطفل المعاق سمعيا   .2
 ة تعممو المفاىيم الموسيقية.لمموسيقي وكيفي

اوضحت ايضا كيفية تعممو االيقاعات واحساسة بالزمن وتعممو الدرجات الصوتيو من خبلل   .4
 االشارات الدالو عمي االثر النفسي. 

 استخدام التكنولوجيا والوسائل التعميميو المتطوره في تعميم الموسيقي لمطفل المعاق سمعيا. .3

المعاق سمعيا من خبلل المشاركو الجماعية في الفرق  امكانية تعمم الموسيقي لمطفل .2
 .المدرسية

 ابتكار وسائل مختمفو تساعد المعاق سمعيا عمي نطق الحروف الموسيقيو. .4

 استخدام تعمم الموسيقي كنوع لتنمية الثقو بالنفس لدى الطفل المعاق سمعيا. .2

 يضا االالت االيقاعية.امكانية تعميم الطفل المعاق سمعيا العزف عمي اآلالت المختمفو وا .4

 االطار النظري:

 تمييد: يشتمل االطار النظرى عمى عدة محاور:

 الة القانون. -6  االعاقة السمعية وضعاف السمع   -0

ىتمام بدأ االىتمام بالمعوقين سمعيا في الخمسينات من القرن العشرين. في الكويت بدأ اال
عن طريق وزارة التربية  التربوية والتاىيميمة, وقدمت الخدمات 0090بالمعوقين سمعيًا سنو 

, فصار الطمبو المعوقون سمعيًا في المرحمو االبتدائية يدرسون المواد الثقافية الموازية والتعميم
ب النطق وعبلجيا, لمواد المرحمة االبتدائية في المدارس العادية , ومع التركيز عمي تصحيح عيو 

ة السعودية تم تاسيس اول معيد لممعوقين سمعيا في مدينة , وفي المممكو العربيوقراءة الشفاه
تعميم المعوقين سمعيًا في  وبعد ىذا التاريخ انتشرت معاىد .م 0098ىــ  0884الرياض سنة 
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م  0008ىــ  0404, جميعيا ووصل عددىا إلى مايزيد عن اثنين وثبلثين معيدا سنو المدن
ودية وزارة المعارف ممثمة في ادارة التربيو الخاصة, ويشرف عمي البرامج في المممكو العربية السع

وتيدف البرامج المقدمة لممعوقين سمعيا الي تعميميم القراءه والكتابة , والتدريب عمي النطق 
وقراءة الشفاه وتطبق المناىج العادية عمى ىؤالء الطمبة مع اجراء بعض التعديبلت في محتويات 

 بعض المناىج.

تتحت اول مؤسسة رسمية م, واف 0026الىتمام بتعميم المعوقين سمعيًا سنة اما في ليبيا فبدأ ا
 في مدينة بنغازي بالتعاون مع شباب جمعية اليبلل االحمر الميبي 0026/ 00/  68في 

, وتنمية مطمبة , واعدادىم تعميميا ومينياوتيدف المؤسسة الي تييئة المناخ التربوى المناسب ل
, مع شئ من برامجيم وزارة التربية والتعميم الخارجي , ويشرف عمي مياراتيم ودمجيم بالمجتمع

التعديل بالمناىج الدراسية المطبقة في المرحمة االبتدائية العادية بما يتناسب مع مستويات وقدرات 
 االطفال. 

وفي فمسطين افتتحت اول مؤسسة لتعميم المعوقين سمعيا في رام هللا فى الضفو الغربية سنة 
بعيا انشاء عدد من المؤسسات في بيت لحم والخميل وجمعية األمل الخيريو التى م, ت0098

 م. 0004بدات بتقديم خدماتيا لممعوقين سمعيًا سنة 

, لسمط سمي بمؤسسة االراضي المقدسةم افتتح اول معيد في االردن بمدينة ا0024وفي سنة 
, وتبعة مركز اخر في مدينة عمان لتنيمة االجتماعيةم افتتح اول مركز تابع لوزارة ا 0020وفي 

 م بعد ذلك بدات تنتشر مراكز المعوقين سمعيا في مختمف مدن المممكو.. 0000في إريد سنة 

في أمارة  0000اما في االمارات العربية المتحدة فقد بدات البرامج لممعوقين سمعيا سنو 
 الشارقو..

بافتتاح مركز لرعاية وتأىيل  م قامت الحكومة 0080وفي السنو الدولية لممعوقين عام  
تاسس فرع مدينة خوو  0089المعوقين في أمارة أبو ظبي ومركزا آخر في أمارة دبي. وفي سنة 

فكان , ويتبع مدينة الشارقة لمخدمات االنسانية , وافتتح مركز اخر يتبع وزارة العمل والشئون 
تيدف مراكز ة و في مدينة الشارقالتداخل المبكر  ومركز 0006االجتماعية في مدينة  العين سنة 

رعاية المعوقين سمعيا وتاىمييم بدولة االمارات العربية المتحدة الي توفير الخدمات التربوية 
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وتشخيص حاالت  اتو وقدراتو التعميمية والسموكية,والتاىيمية والتشغيمية لممعوق وتطوير ميار 
, ومساعدتة عمي تحقيق جسمانيةوق وقدراتو المعرفية والاالعاقة والكشف عن استعداد المع

لة , وتنمية ميو مة الذاتية والتوافق النفسي لديةالتكيف واالستقبلل الذاتي وتنمية الشعور بالقي
, عن طريق المشاركو باالنشطو االجتماعية وتنمية ميولة وىواياتو وسموكياتو لمتعامل مع االخرين

 الفنية والرياضية والموسيقية.

المتبعة بمراكز الدولة فيي نفس المناىج الدراسية المطبقة بمدارس وزارة اما بالنسبة لممناىج 
 التربية والتعميم مع اجراء بعض التعديبلت بما يتناسب وقدرات المعوق.

وفي لبنان تم تاسيس اول مدرسة لتعميم المعوقين سمعيا , سميت المدرسة األرمنية لمصم وبعد 
لذوى االعاقة السمعية وبشكل عام تقوم الجيات ذلك  توسعت الخدمات والبرامج المقدمة 

 التطوعية بتوفير برامج التعميم والتدريب لممعوقين سمعيًا..

م معيد الصم بدمشق , وقام بتأسيسة جمعية رعاية  0020وفي الجميورية السورية افتتح سنة 
معية عن طريق الج 0008الصم بدمشق , وفي السودان افتتح معيد االمل لتعميم الصم سنة 

القومية السودانية لرعاية الصم , وتقدم الخدمات التربوية والنفسية واالجتماعية لممعوقين سمعيا 
 (.44 - 42، ص  4222ابراىيم القريوتي ، في مختمف المراحل العمرية. )

 

 رعاية المعاقين سمعيا في مصر:

وي " اسماعيل " بدات اول مدرسة الستقبال المعوقين سمعيا وبصريا في مصر في عيد الخدي
 0م , وكانت خارجية وتجمع بين البنين والبنات , وتقبل المرحمة العمرية لمبنين من  0804سنة 

سنة , وكانت المدرسة مكونة من ثبللث فصول لمصم ,  08 – 08سنة , والبنات من  06 –
, ولقمة جسمئو المحيطة , واسماء أعضاء اليتم فييا تعميم مبادئ المغو العربية , ومكونات البي

 عدد افراد المدرسة تم اغبلقيا.

" سميمي تسوتسو , حيث أنشات اليونانية0088ء مدرسة تيتم بالصم حتي عام ولم يتم انشا
Semmili Tsotso ثم انئت مدرسة لمبنين الصم في " مدرسة مشتركة لمصم باالسكندرية ,



 

- 222 - 
  4242 يوليو –(24مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

م,  0096, ومع قيام ثورة م 0044م, ومدرسة البنات الصم في المطرية عام  0046حموان عام 
 اقيمت عدة مدارس لمصم سميت بمدارس " األمل ". 

بتطوير وتجديد خطة التعميم الخاص, وتقسيميا م قامت التربية والتعميم  0020في عام 
م 0022في عام  م,0024عاىد األمل لمصم والبكم عام , ثم طورت الخطة بمحسب كل مرحمة

 ية ومجاالت النشاط.وضعت المناىج وشممت الجوانب العمم

, مدارس األمل حوالي ثبلثين مدرسة, مدة الدراسة بيا ثمان سنوات م بمغ عدد 0080في عام 
ة, ومدة الدراسة بيا كذلك تم أنشاء مدارس اعدادية مينية لمصم كمرحمة ثالية لممرحمة االبتدائي

 , ومناىج خاصة بالبنين والبنات.مناىج دراسية مخفضة , بياثبلث سنوات

المقيدين , الى زيادة مطردة في اعداد التبلميذ المعاقين سمعيا و 0009تشير احصائيات عام و 
جيرمين ) بالنسبة القرانيم من الفئات االخري سواء الفكرية او البصرية ,بمدارس التربية السمعية

 (.44، ص  4224، منير

 حاسة السمع واىميتيا:

يث إن الحاسة ليا دور رئيسى في عممية التفاعل لحاسة السمع أىمية كبيرة في حياة االنسان, ح
واالتصال بين االنسان وبيئتو االجتماعية المحيطة بو, وفي التعبير عن نفسة وفيم حديث اآلخرين, 

 وبالتالي تتسع عنده دائرة االتصال مع اآلخرين, وتنمو لدية الجوانب االجتماعية والوجدانية والعقمية.

عالية من التعقيد. ويتكون الجياز السمعي لدي االنسان بصفة ويتسم الجياز السمعي بدرجو 
عامة من ثبلث أجزاء ىي: األذن والعصب السمعي والمركز السمعي في المخ , حيث تقوم 
األذن بتمقي الموجات او المؤثرات من البيئة المحيطو باالنسان ثم يقوم العصب السمعي بنقميا 

م بدورة بتمييز وادراك ىذه الموجات او المؤثرات الي المركز السمعي في المخ , الذى يقو 
 الصوتية وتفسيرىا.

 :Hard Of Hearingضعيف السمع 

ىو الطفل الذي فقد جزءا من قدرتو عمى السمع بعد ان تكونت عنده ميارة الكبلم والقدره عمي 
معينة. فيم المغو وحافظ عمي قدرتو عمي الكبلم , وقد يحتاج ىذا الطفل إلى وسائل سمعية 

 (.33ص  ، 4222ماجده عبيد ، )
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, مما يساعده عمي القيام مع لدية وظيفتيا بالكاملوىو ايضا الشخص الذى ال تفقد حاسة الس
خدام المعينات السمعيو ام بمعالجو ناجحو لممعمومات المغوية , من خبلل حاسة السمع سواء باست

 بالمراحل العمرية البلحقو., بغض النظر عما اذا كان الضعف منذ الوالده أو بدونيا

ىو الطفل الذى فقد جزءًا من قدرتو عمى السمع, أو لديو بقايا سميع, ومع ذلك فإن حاسة 
السمع لديو نؤدى وظائفيا إلى حد ما ويمكنو تعمم الكبلم والمغة سواء باستخدام المعينات السمعية 

و لما يدور حولو, شريطة أن يقع أو بدونيا, فيو يستجيب لمكبلم المسموع استجابة تدل عمى إدراك
مصدر الصوت فى حدود مقدرتو السمعية.. أو ىم األطفال الذين لدييم بقية سمع, وقد يطمق 
عميو الصمم الجزئى, ومثل ىؤالء األطفال يمكنيم يدرك الخصائص الصوتية, إما باستقبال 

ية لممسافة الطبيعية مقويات الصوت, أو بدونيا.. أو ىو ذلك الذى ال تعمل بو اإلعاقة السمع
لسمع, وال يستطيع التقدم في المدارس االعتيادية ما لم يستخدم أجيزة السمع, وقد يستطيع 

شاىين السماع عند درجة معينة, كما ينطق المغة وفق مستوى معين يتناسب درجة اعاقتة. )
 (.243ص ،4229رسالن، 

ابراىيم ( ديسيبل. )20 –89ويتراوح مدي الفقدان عند االفراد ضعاف السمع ما بين )
 (.41ص  ،4222القريوتي، 

 نبذه تاريخيو عن ألة القانون:

القانون من االالت البارزة في تخت الموسيقى العربية, حيث أخذت مكانا مرموقا بما  آلوتعتبر 
تتميز بو من مساحة صوتية واسعة, وقوة في الصوت وعذوبة الرنين, فيي من آالت الطبقة 

فيي تطرب في , العميا من الطرب ويعتبرىا المؤرخون دستررا لمنغم العربي ورئيسة لمآلالت
عندما نتبع الرحمة التاريخية اللة القانون عبر العصور و  ألة موسيقية أخرى عزف اكثر من أي ال

المختمفة, ستجد ليا سمسمة حمقات تطورت تدريجيا منذ أقدم العصور بدءا بنشأة االالت الوترية 
 وحني استقرت في شكميا الحالي.

دل صناعتيا لقد ذكر أن الفارابي ىو الذي اخترع ىذه اآللة, ولكن األرجح أن يكون قد ع 
وىذبيا, فيى ألة عريقة تواجدت في مختمف الحضارات القديمة, وان أخذت تسميات أخرى 
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وأشكاال أختمف عن شكميا التي نراىا عميو األن , إن آلة القانون من االالت ذات األوتار المطمقة 
 )يخصص لكل ثبلثة أوتار فييا درجة صوتية واحدة من درجات السمم الموسيقى(. 

ة القانون بشكميا الحالي, فيرجع فضل استكماليا وتيذيبيا عمى ىذا النحو إلى العرب )و أما ال
بشكل خاص إلى الفارابي(, ولقد انتشرت آلة القانون مع آلتي السنطور والصنج في أوربا عن 

م. ولقد جاء ذكر ىذه االلة )القانون( في أكثر من مصدر مقرونة  ۲۱طريق  االندلس في القرن 
 االسنطور المتشابو الشكل وعدد األوتار والعزف عمييا في بعض األحيان عند القدماء بذكر هللا

بواسطة المضارب , ينسب تسمية قانون إلى كممة قديمة سومرية ىي " قانو: أي القصب الذي 
م, فمم  028' سنة  Bar Bahlulيعزف بو, وبرغم أن ىذه االلة رسمت بواسطة " بار بيمول 

 واميس القرنين التاسع والعاشر الميبلدي السريانيةيذكر اسميا في ق

 أجزاء آلة القانون: 

 الصندوق المصوت شبو منحرف قائم الزاوية. .0

 القبمة: القاعدة الصغرى لمصندوق المصوت. .6

 الكعب: الضمع القائم لمصندوق المصوت.  .8

  84, 28مسطرة المبلوي: قطع خشبية مثبتة في الصندوق بيا ثقوب يتراوح عددىا ما بين ) .4
( ثقبا, تكون كل ثبلثة منيا مجموعة واحدة تسمى )مقاما( وتثبت فييا ۸۷غالبا ) -و 

 المبلوي.

المبلوي: قطع خشبية صغيرة نصفيا األسفل إسطواني يخترقو ثقب لربط الوتر فييا والجزء  .9
األعمى عمى شكل ىرم رباعي القاعدة يتحرك بمفتاح معدني فراغو مناسب, ليذا الشكل, عند 

 وية األوتار. تس

األنف: قضيب خشبي مثبت فوق خط اتصال الصندوق المصوت بمسطرة المبلوي, وبو حرز  .2
 ثبلثية تمر فييا االوتار.
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الرقمة: اطار من الخشب يشغل ضمعو العرضي أكثر من نصف طول القبمة, وضمعو الطولى  .0
دود عمييا رق عرض القانون, وينقسم إلى أربعة أو خمسة أقسام, يسمى كل منيا )كيمة( مش

 من جمد السمك وتكون وظيفتيا تضخيم الصوت.

الفرس: قضيب خشبي قطاعو عمى شكل مثمث مثبتو قاعدتو عمى حوامل من الخشب ترتكز  .8
 عمى رق الكيمة )وسطيا(, وتسمى )الكرسي(.

الركيزة: قطعة خشبية مربعة الشكل بمثابة واسطة االتصال بين الفرس وخشب الصندوق  .0
 المصوت 

الشمسية: تطمق عمى كل الفتحات المستديرة المختمفة األقطار التي عمى سطح الصندوق  .00
 المصوت وىي ضرورية لحدوث رنين االصوات.

السرو: الفتحة الغير مستديرة التي في سطح الصندوق المصوت بالقرب من القاعدة الكبرى  .00
 من جية األنف. 

لوتر اوتقصيره, وعادة مايتواجد ست العرب: قطع معدنية تركب عند االنف تقوم بتطويل ا .06
 عرب األولى ثابتو.

 المساحة الصوتيو آللة القانون:

وترا( وتكون األوتار مجاميع ثبلثية كل منيا من نوع وتر  ۸۷يتراوح عدد اوتار الة القانون ) 
اما المساحة  ,ه ثم النوى والكردان في الجواباتواحد, قنجد )الكنتدر( لمقرارات, يمييا الدوكا

الصوتية لبللة فتشمل ستة و عشرون مقاما, وتتفاوت الدرجة الصوتية لؤلوتار من الغمظة إلى 
الرقة متدرجة في ذلك من أسفل ألعمى, حيث تحتوي عمى ديوان القرارات وديوان أوسط وديوان 

 الجوابات وديوان رابع غير كامل.

 أدوات عزف آلة القانون:

ن تميس في إصبعي السبابة إلى ماقبل المفصل الثاني, الكستبان: قطعة معدنية مفتوحة الطرفي .0
وأحيانا يضافاكثر من كستيان بداية من الوسطى لممساىمة في عزف المسافات اليارمونية او 

 لممساعدة عمى أداء اإليقاعات السريعة وخاصة األربيج عمى أكثر من ديوان.
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ا حوالى )اسم( مستدير الريشة: قطعة ميذبة مصقولة من قرن الحيوان رقيقة مرنة عرضي .6
طرفيا الذي تمر بو األوتار, تولج بين باطن اإلصبع والكستبان, يظير منيا حوالي نصف 

 سنتيمتر.

 تقاليد العزف عمي آلة القانون:

توضع الة القانون فوق حامل )كرسي( خاص بنفس حجم الصندوق  اواًل: طريقة وضع اآللة:
 ازف في جمستو فيتوسطو وىو جالس.المصوت آللو القانون حيث يكون مناسبا لمع

 ثانيًا: طريقة وضع الجسم: 

أن يكون ظير العازف مستقيما وليس مشدودا, واألكتاف مسترخية والرأس مرفوعا و متجيا  -
 إلى األمام في اتجاه اآللة.

 ثني الذراعين عمى أن يكون الجزء األعمى منيما شية ممتصق من جسم العازف دون تشنج - 

 تكون اليدان موازية لبعضيا البعض, وتكون الكف شبو بيضاوية  -

أصبع السبابة في اليمن يستخدم لنبر الوتر بواسطة ريشة تثبيت تحمقو معدنية )كستبان( تثبيت  -
في الفقرة الثانية, وتكون حركة األصبع عمودية عمى الوتر, وتثبيت الريشة في باطن أصبع 

 السبابة.

لوسطى في اليد اليسرى تقومان برفع أو خفض العرب, وأحيانا يستخدم أصبع اإلبيام وا - 
 اإلبيام في العنق وأحيانا الوسطى أيضا. 

تتم حركة اليد اليمني بوضع خنصرىا فوق الفرس وتتحرك في حركة اليد صعودا أو ىبوطا  - 
 فوق الفرس وال تتعداىا يمنة وال يسمره.

ليمني أثناء العزف صعودا وفي حالة اليبوط تبتعد تدريجيا تتم حركة اليد اليسرى مائمة لميد ا - 
 عن اليد اليمني بحركة مائمة تقريبا, ويكون الخنصر فرق األنف لتقوده كما يقود الفرس اليمني.

 أساليب العزف:

: العزف باليدين معا )تكون اليد اليمنى أعمى من اليد اليسرى بمسافة أو كتاف( أو حسب أوال
 مثل أداء المسافات اليارمونية.األداء المطموب 
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 ثانيا: التحويل النغمة يتم حاليا بثالثة طرق وىي:

استخدام ابيام اليسرى بضغط الجزء الذي يقع بين الظفر والمحم من اإلصبع, كذلك تستخدم  -أ 
 وسطى اليسرى أيضا. 

 استخدام ماكينة تحويل األنغام )العرب(. -ب 

 الوتر بسبابة اليمنى ثم عفقو بإييام اليسرى(استخدام البصم. )بمعني نبر  -ج 

 ثالثا: التبديل:

 تبديل العزف بالسبابتين عمى الوتر الواحد. -أ 

 تبديل العزف بالسبابتين ألداء السبللم الصاعدة واليابطة. -ب 

 تبديل العزف بالسبابتين الداء درجتين عمى وترين متتالين. -ج 

 تين متشابيين في ديوانين مختمفين. تبديل العزف بالسبابتين عمى درج -د 

تبديل متغير بتثبيت سبابة اليمني عمى درجة األساس وتحريك سبابة اليسري سمميا ألعمى,  -ىـ 
 وبالعكس

 تبديل العزف بالسبابتين في أداء التالفات المحنية )االربيجات( صعودا وىبوطا. -و 

 أصايع(.تبديل العزف بالسبابتين ووسطي اليمني )ثبلث  -ز 

 تبديل العزف بأكثر من ثبلثة أصابع. -ح 

تبديل العزف باسموب المحاه فتعزف سبابة اليد اليمنى عبارة لحنية تحاكييا سبابة اليسرى  -ط 
 في القرارات 

الزحمقة وتودي بظير الريشة صعودا وببطنيا ىبوطا, وأحيانا تؤدي الزحمقة بابيام اليسرى  -ك 
 عمى نفس الوتر.

 المحن األساسي بسبابة اليمني والضرب بسبابة اليسرى. -اع المنغم:   االيق -ل 

 تثبيت الضرب في اليد اليسرى باالبيام والسبابة. -                          

 شد او جذب الوتر بإبيام ووسط اليسرى أو جذب أكثر من وترين. -م 
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 المسافات اليارمونية بالسبابتين. -تعدد التصويت:   -ن 

 أداء لحنين مستقمين احدىما بسبابة اليمني واآلخر بسبابة اليسرى. -                          

 أداء السبللم بحركة عكسية. -                          

 (. )نبيل شوره( LEGATOالصد والرد )الفرداج( اداء الصوت متصبل بالسبابة ) -س 

 االطار التطبيقي:

 بيقي عمى عدة محاور:تمييد: يشتمل االطار التط

 مبادئ تعميم النوتو الموسيقية. .2

 التعرف عمي آلة القانون. .4

 تعميم بعض االيقاعات الموسيقية المختمفة. .3

 عزف السمم الموسيقي ببعض االيقاعات المختمفو. .2

 اشارات اليد الدالو عمي االثر النفسي ومبتكرىا جون كيروين. .4

 ابتكار اشارات لبعض النغمات وااليقاعات. .2

 الجمسة االولي: )مبادي تعميم النوتة الموسيقية(

 -تتكون الجمسة من:

 طبلب 8عدد الطبلب: 

 الوسائل المستخدمة: )السبوره( 

 دقيقو 49وقت الجمسو: 

 اىداف الجمسة:

أن يتعرف الطبلب عمي مبادئ قراءة النوتة الموسيقيو وانيا تتكون من جانبين )جانب نغمي  .0
 _ جانب ايقاعي(.

 الطبلب عمي شكل مفتاح صول.أن يتعرف  .6
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 أن يتعرف الطبلب عمي المدرج الموسيقي واسماء الخطوط والمسافات. .8

أن يتعرف الطبلب عمي النغمات االساسية لمسمم الموسيقي من )دو الوسطي الي دو الجواب(  .4
 باشاراتيم الموسيقيو الدالة عمي االثر النفسي.

 الخط الخامس )فا( ونغمة المسافو الرابعو )مي(ابتكار اشارات لنغمة الخط الرابع )ري( ونغمة  .9

 

 خطوات سير الجمسة:

قامت الباحثة بالتكمم مع الطبلب وشرح ماىي الموسيقي  اوال:
واىميتيا وشرح ماىي النوتة الموسيقية وانيا تتكون من 

 جانب نغمي وجانب ايقاعي 

 ثانيا: بدأت الباحثة في شرح الجانب النغمي والتي يندرج تحتو 

التعرف عمي اسماء النغمات االساسية )دو _ ري _ مي _ فا  .0
_ صول _ال _ سى _ دو( باالشارات الدالة عمي االثر 

 النفسي.

 

 

التعرف عمي أسماء الخطوط عمي المدرج  .6
الموسيقي وابتكار اشارات لمخط الرابع 
والخامس حيث انيا غير موجوده في 

 االشارت الدالو عمي االثر النفسي.

 

عمي أسماء المسافات عمي التعرف  .8
المدرج الموسيقي وابتكار اشاره لممسافة 
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 الرابعو حيث انيا غير موجوده في االشارت الدالو عمي االثر النفسي.

 رج:لمدكيفية كتابة نغمات السمم الموسيقي عمي ا .4

 التقويم:

التدريب عمي حفظ  
الخطوط والمسافات 
لممدرج الموسيقي 

 باالشرات.

 نغمات سمم دو ماجير باالشرات.التدريب عمي حفظ 

 الجمسة الثانية: )التعرف عمي آلة القانون(

 -تتكون الجمسة من:

 طبلب 8عدد الطبلب: 

 الوسائل المستخدمة: )ألة القانون _ السبوره( 

 دقيقو 49وقت الجمسو: 
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 اىداف الجمسة:

 أن يتعرف الطبلب عمي آلة القانون وكيفية العزف عمييا.  .0

 يتعرف الطبلب عمي الريش والكسابين )اداة عزف آلة القانون(.أن  .6

 يقوم الطبلب بعزف سمم دو ماجير عمي آلة القانون  والتعرف عمي اماكن العزف الصحيحو. .8

 خطوات سير الجمسة:

بعد أن حفظ الطبلب اسماء النغمات عمي المدرج الموسيقي في الجمسة السابقو قامت الباحثة 
آلة العزف المستخدمة( والتعرف عمييا والتعرف عمي الكسابين والريش ومما بعرض آلة القانون )

 تتكون وكيفية العزف بيا عمي القانون.

 

 

 

 

 

* وتري الباحثو انو من االفضل عدم استخدام الريش والكسابين في العزف عمي آلة القانون في 
ذبذبات ضرب الوتر بادئ االمر حيث تري الباحثو ان الريش سوف تعمل كعازل لبلحساس ب

ووصوليا الي عصب اليد ثم وصوليا الي المخ فبالتالي لم يتم حفظ طريقة ضرب االيقاع 
 بطريقو سريعو.

وبعد أن قام الطبلب بالتعرف عمي آلة العزف )القانون( قامت الباحثة بعزف سمم دو ماجير 
 ات عميو.بكمتا اليدين معا وتوضيحة لمطبلب عمي آلة القانون و أماكن عزف النغم
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 ثم قامت الباحثة بتوجية الطبلب لتقميد ماحدث عمي آاللة.

 التقويم:

 التدريب عمي أداء السمم الموسيقي عمي آلة القانون بكمتا اليدين معا. 

 الجمسة الثالثة:  )تعميم بعض االيقاعات الموسيقية المختمفة(

 -تتكون الجمسة من:

 طبلب 8عدد الطبلب: 

 الوسائل المستخدمة: )السبوره _ ايقاعات خشبيو _ مدرج موسيقي خشبي( 

 دقيقو 49وقت الجمسو: 

 

 اىداف الجمسة:

 مراجعة ماتم شرحو بالجمسة الماضيو والتدريب عميو. .0

شرح الجانب االيقاعي من النوتة الموسيقية  .6
 )الموحة االيقاعيو(.  

 ابتكار اشارات لموحة االيقاعيو. .8

 مسة:خطوات سير الج

اوال: قامت الباحثو بمراجعة ماسبق شرحة في الجمسة الماضية ثم شرح الموحو االيقاعيو وكيفية 
 اداءىا باليد واالرجل معا وابتكار اشارات ليا.
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ايضا بشرح ايقاع وانو يتكون من كروشين وان ىذة  ثم قامت الباحثة ثانيا: 
 العبلمة تساوي النوار 

الباحثة بشرح  ايقاع وانو يتكون من اربعة دوبل كروش وان ىذه  ثم قامت 
 العبلمة تساوي 

 النوار 

  ثم بعد ذلك قام بعض الطبلب بالشرح مره اخري لزمبلئيم كنوع من التفاعل داخل الحصو
 وابدو سعادتيم بما فعموه.

 ابتكار اشارات لمعبلمات االيقاعيو:
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ببلنش                     نوار                                              روند  
 كروش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتقويم:ا

 دوبل كروش تا فا تي في             تا تي         



 

- 242 - 
  4242 يوليو –(24مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 يقوم الطالب باداء االيقاعات باليد مع تنفيذىا باالرجل.

 ببعض االيقاعات المختمفو(الجمسة الرابعة:  تكممة لمجمسة السابقو )عزف السمم الموسيقي 

 -تتكون الجمسة من:

 طبلب 8عدد الطبلب: 

 الوسائل المستخدمة: )ألة القانون _ السبوره _ ايقاعات خشبيو _ مدرج موسيقي خشبي( 

 دقيقو 49وقت الجمسو: 

 اىداف الجمسة:

 مراجعة ماتم شرحو بالجمسة الماضيو والتدريب عميو. .0

 تمفو بكمتا اليدين معا.عزف سمم دو ماجير بااليقاعات المخ .6

 خطوات سير الجمسة:

قامت الباحثو بمراجعة ماسبق شرحة في الجمسات الماضية واسترجاع قراءة السمم الموسيقي  
 من النوتو الموسيقيو.

 ثم قامت الباحثة بعرض نغمات سمم دو ماجير بأشكال ايقاعية مختمفة:
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 القانون بكمتا اليدين معا ثم قام الطبلب باداىا عدة مرات.ثم قامت الباحثة بعزفيا عمي آلة 

 التقويم:

 يقوم الطالب بعزف السمم الموسيقي بااليقاعات المختمفة.

 

 

 

 



 

- 242 - 
  4242 يوليو –(24مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

  (: الفروق الفردية بين االختبار القبمي والبعدى2: الجدول رقم )نتائج البحث

 ت

 عدد االطفال
 الترتيب الفروق  االختبار البعدي االختبارالقبمي

2 

4 

3 

2 

4 

2 

4 

1 

24 

1 

 صفر

4 

3 

 صفر

2 

2 

24 

34 

44 

41 

42 

42 

29 

44 

-33 

-44 

-44 

-44 

-21 

-42 

-23 

-21 

 

2 

4 

2 

3 

2 

4 

4 

 مكرر 2

 

، اي ان ج  2يتضح من الجدول السابق ان ج المحسوبو = صفر و، وج الجدوليو = 
 المحسوبو اقل من ج الجدوليو 

ومما سبق يتضح ان ىناك فروق فرديو دالة بين االختبار  ,24.. ج الدالة عند مستوي 
القبمي والبعدي لصالح االختبار البعدي ، مما يوضح اثر البرنامج الموسيقي المعد لتعميم الو 

 القانون لضعاف السمع.

بين رتب درجات القياسين القبمي والبعدي لبرنامج  WilCoxonنتائج اختبار ويموكسون 
 يم آلة القانون لضعاف السمع الموسيقي المعد لتعم
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 (: درجات القياسية القبمي والبعدى لبرنامج الموسيقي المعد لتعميم آلو القانون 4جدول )

 قيمة ج متوسط الرتب مجموع الرتب العدد المتغير
مستوي 
 الداللة

 2.24دالة  4.442- 2 2 2 الرتب السالبو

الرتب 
 الموجب

1 32.22 2.42   

 التوصيات:

 الباحثة بضرورة تعميم كافة نواحي الموسيقي العربيو لطبلب ضعاف السمع.توصي  -

يجب تعمم لغة االشاره لطبلب الكميات الموسيقيو حتي يتيح ليم فرصو التعامل مع ىذه الفئو  -
 بكل سيولو.

االىتمام بالطفل االصم وضعيف السمع من خبلل التدريب الميداني اسوه بالطفل طبيعي  -
 السمع.

بطرق تدريس جديده ووسائل مبتكره لتعميم الطفل ضعيف السمع حتي يتقبل المعمومو االىتمام  -
 بسيولو.

 ملخص البحث:

ييدف ىذا البحث الي تعميم الموسيقي العربيو وخاصة الة القانون لطبلب ضعاف السمع 
وشعورىم بانيم مثل الطبلب االسوياء واندماجيم في الحياة اليوميو بشكل طبيعي 

 واحساسيم بانيم ليس مختمفون عن غيرىم من الطبلب االسوياء.

وقد قامت الباحثة باجراء اختبار الشخصيو )القبمي والبعدي( عمي عينو من ثمانية 
طبلب من ضعاف السمع قبل اجراء البرنامج الموسيقي المعد والذي يتخممو اربعة 

زف فية العزف عمييا وعجمسات تتضمن شرح النوتو الموسيقيو وشرح الة القانون وكي
, ثم اعيد اختبار الشخصيو عمي العينو لقياس مدي بعض التمارين عمي الة القانون 

 -مشكمو البحث -اشتمل البحث عمي: مقدمو استيعابيم اللة القانون والعزف عمييا.
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عينو  -منيج البحث –حدود البحث –فروض البحث -أىمية البحث -أىداف البحث
ثم عرض لئلطار النظري الذي اشتمل عمى:  الدراسات السابقة. -أدوات البحث –البحث

ثم عرض لئلطار التطبيقي  الة القانون. -6 .االعاقة السمعية وضعاف السمع  -0
تعميم .8 التعرف عمي آلة القانون.. 6  الذي اشتمل عمى: مبادئ تعميم النوتو الموسيقية.

واختتم  الموسيقي ببعض االيقاعات المختلفه. عزف السمم - 4بعض االيقاعات الموسيقية المختمفة.

 البحث بالنتائج وتفسيرها، والتوصيات، والمراجع، وملخص البحث.

 المراجع:

كمية الدراسات  -جامعة عمان العربيو لمدراسات العميا  -االعاقة السمعية ابراىيم القريوتي: 
 .6002 -التربويو العميا 

و اإليجابيو عمي االطفال ذوي عصام: اإليقاعات االفريقيو ودورىا في تحسين الطاقإيناس 
القاىره   –جامعة حموان  -كمية التربية الموسيقي –رسالة ماجستير  –االحتياجات الخاصو 

6000. 

المؤتمر  –برنامج مقترح لتدريس االيقاعات والقراءه الصولفائيو لممعاقين سمعيا تياني محرم: 
 .0008القاىره  –جامعة حموان  –العممي الخامس لكمية التربيو الموسيقيو 

 -رسالة دكتوراه  -طريقة مقترحو لتعميم االطفال ضعاف السمع عزف آلة البيانو جيرمين منير : 
 .6006القاىره,  -جامعة حموان  -كمية التربيو الموسيقيو 

 –دور االنشطو الموسيقيو في تحسين لغة التخاطب لدي االطفال ضعاف السمع داليا فاروق: 
 .6004القاىره  –جامعة حموان  –ة التربيو الموسيقيو كمي –رسالة ماجستير 

برنامج موسيقي لتسييل األداء العزفي لدى الطفل ذوى القدرات الخاصو  فاعميةدعاء سميم: 
القاىره  –جامعة حموان  -كمية التربية الموسيقية  -رسالة ماجستير  -داخل الفرق المدرسية 

6002. 

 .6000القاىره  –عقمية والحسية سيكولوجية االعاقو الشاىين رسالن: 

 .6008القاىره  –الميارات العزفيو عمي آلة القانون نبيل شوره: 
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اثر برنامج مقترح لتعميم عزف آلة البيانو عمي تحسين قصور التكامل الحسي لدى ىبو هللا سيد: 
عة حموان جام -كمية التربيو الموسيقيو  -رسالة دكتوراه  -االطفال من ذوى االحتياجات الخاصو 

 .6008 -القاىره  -

دور التذوق الموسيقي وااللعاب الموسيقية في تحسين روح الجماعو لمطفل من ذوي ىويدا خميل: 
 –جامعة حموان  –كمية التربيو الموسيقيو –بحث انتاج –االحتياجات الخاصة )الصم والبكم( 

 .0008القاىره 

A SUGGESTED PROGRAM FOR TEACHING THE QANUN 
INSTRUMENT FOR HARD OF HEARING STUDENTS 

This research aims to teach Arabic music, especially the qanun 

instrument, to students with hearing impairment, and their feeling that 

they are like normal students and their natural integration into daily life 

and their sense that they are not different from other normal students. 

The researcher conducted a personality test (pre and post) on a sample 

of eight students with hearing impairments before conducting the 

prepared musical program, which includes four sessions that include 

explaining the musical note, explaining the qanun instrument and how to 

play it, and playing some exercises on the instrument of qanun, then re-

test the personality on the sample To measure the extent of their 

understanding of and playing with the instrument of qanun.  

The research included: Introduction - Research Problem - Research 

Objectives - Importance of Research - Research Hypotheses - Research 

Limits - Research Methodology - Research Sample - Research Tools - 

Previous Studies. 

Then he presented the theoretical framework that included: 

1- Hearing impairment and hearing impairment.  

2- The qanun instrument. 

Then he presented the application framework, which included: 

1- he principles of teaching the musical note. 

2- Learn about the qanun instrument. 
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3- Teaching some different musical rhythms. 

4- Playing the musical scale with some different rhythms. 

The research was concluded with results and their interpretation, 

recommendations, references, and research summary.  

 


