
م2222يوليو   -اجمللد الثامن واألربعون  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى   
0881 

 

 وم ذوي دإلدعاقة ودلتأىيل طالب كمية دعمدعادا برنامج موسيقي مقترح إل
 لمتعامل مع فئة دلمتوحاين

 أ.م.ا/لمياء أحما دعبا دلفتاح                                                                  
 مقامة:

 عمي عرقمة قد تعمؿفي أم مجتمع ، مشكمة خطيرة  - بكجو عاـ -تمثؿ ظاىرة االعاقة 
التنمية ، كمف ىذا المنطمؽ تتمثؿ إحدم مؤشرات تحضر األمـ في مدم العناية التي التقدـ ك مسيرة 

عدىـ لالنخراط تكفير فرص النمك الشامؿ ليـ مما ي  مدم ك  ،يتمقاىا األطفاؿ ذككا االحتياجات الخاصة
ؿ يؤكد عمي حقكؽ المعاقيف ، نبيتعد رعاية المعاقيف بمثابة مبدأ إنساني كحضارم  كفي المجتمع ، 

 .(0)حتي يتثني ليـ االندماج مع اآلخريف ، عمؿ عمي إتاحة الفرص المناسبة ليـ كي
حيث تعني جميع دكؿ العالـ اآلف باألشخاص ذكم اليمـ كتكلي ليـ اىتماما كبيرا كتبذؿ 

اء المدارس قصارم جيدىا لتأىيميـ كدمجيـ ضمف فئات المجتمع كخاصة األطفاؿ ، كما تيتـ بإنش
الخاصة بتعميميـ ، ككذلؾ تيتـ بإعداد المعالجيف المتخصصيف في عالج كؿ إعاقة عمي حدة ك إعداد 
 المدرسيف المتخصصيف في تدريس مختمؼ المكاد الدراسية ليـ بطرؽ تتناسب مع قدراتيـ كاستعداداتيـ.

مة مف المشكالت مشك االحتياجات الخاصة ، كتمثؿ في مقدمة الفئات ذكم تعد فئة التكحدك 
أقؿ قدرة عمي التكيؼ االجتماعي كأقؿ قدرة عمي  الخطيرة ، حيث يعد أطفاؿ ىذه الفئة االجتماعية

  . (2)التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية المختمفة كالتعامؿ مع اآلخريف
فة  المشكالت كالصعكبات المختمكبالنظر إلي فئة األطفاؿ التكحدييف نجد أنيـ يعانكف مف الكثير مف 

المغة ك قمة كبعض مشكالت التعبير كالتقميد كالتسمية، مثؿ مشكالت قمة االنتباه كالتركيز كمشكالت
 ككذلؾ مشكالت التكاصؿ مع األقراف كالمحيطيف ، كأحيانا مشكالت فرط الحركة.كتأخر النطؽ كالكالـ،

كالتربية ،  كعمي الرغـ مف ذلؾ فيكجد قصكر كبير في استخداـ الفنكف بكجو عاـ في العالج
المشكالت  ليا كبير األثر في تأىيميـ كالحد مفمف الممكف أف يككف بكجو خاص ، كالتي المكسيقية 

 التي يعانكف منيا.

                                                           
   تجال دلمسادعا بكمية دلتربية دلنودعية /جامعة دلزقازيق.أستاذ دلصولفيج وداليقاع دلحركي ودالر 
 .27، ص 2114دار الرشاد،  عادؿ عبد اهلل: االعاقات العقمية، القاىرة،  0
 المرجع السابؽ. 2
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عاقة كالتأىيؿ كالتي تعتبر ىي كمية عمـك ذكم اإلبإنشاء كمية جديدة  الزقازيؽلذا اىتمت جامعة 
، حيث تعني ىذه في ىذا التخصصألكسط ثاني كمية عمي مستكم جميكرية مصر العربية كالشرؽ ا

فئتيف ىما:أخصائي لعالج اإلعاقات المختمفة ، مدرس لتدريس المكاد الدراسية تخريج إعداد ك ب الكمية
قبا  ،ؿ شديد مف خريجي المرحمة الثانكيةالمختمفة لتمؾ الفئات ، كقد حظيت تمؾ الكمية باىتماـ بالغ كا 

 الفئة . ؾليا مف دكر كبير في االىتماـ بتملما 
 مشكمة دلبحث:

لطالب  "العالج بالمكسيقي لذكم اضطراب التكحد" مادةتدريس مف خالؿ انتداب الباحثة ل
،الحظت الباحثة أف المحتكم  م اإلعاقة كالتأىيؿ شعبة أخصائي تكحدكمية عمكـ ذك بالفرقة الرابعة 

ك أف  ،طة التربية المكسيقيةم تطبيؽ لبنكد أك أنشليذه المادة نظرم فقط كخالي تماما مف أالعممي 
الالئحة التدريسية لممادة تشتمؿ عمي ساعات نظرية فقط دكف أم تطبيؽ ، مما يصعب معو تكظيؼ 
طالب الكمية ليذا المحتكم ك إمكانية استخدامو في العالج أك تحسيف حالة األطفاؿ المصابيف 

 باضطراب طيؼ التكحد.
كخاصة  لمراجع التي تيتـ بعالج ذكم اإلعاقاتمف خالؿ إطالع الباحثة عمي العديد مف اك 

 ،في التأىيؿالتي تستخدميا المراكز العالجية  مف خالؿ التعرؼ عمي الطرؽ اضطراب طيؼ التكحد ك
خدـ البنكد أك األنشطة ، كال تستجيد في العالج عممي ك المكسيقي بشكؿ  تكظؼ أنيا الالباحثة الحظت 
 غير متخصصيف.بتمؾ المراكز  لعالجمب القائميف عمي الككف أغ المكسيقية

تأىيؿ طالب الكمية لعالج لممساعدة في مما دعا الباحثة إلي التفكير في إعداد برنامج تجريبي 
ذكم اإلعاقات باستخداـ المكسيقي، ككضع أفكار جديدة لتكظيؼ المكسيقي في العالج عف طريؽ 

لعزؼ عمي اآلالت المكسيقية كأيضا ، الغناء ، اكالتذكؽاالستماع  أك أنشطة ىي:مجمكعة عناصر 
      األلعاب كالقصص المكسيقية الحركية. 

 أىادف دلبحث:
 . لمتعامؿ مع فئة المتكحديف مكسيقيا إعداد طالب كمية عمـك ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ .0
 برنامج تأىيمي يستخدـ المكسيقي في عالج إضطراب طيؼ التكحد.  تصميـ .2
 كسيقي.قياس فاعمية تطبيؽ البرنامج الم .3
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 أىمية دلبحث:
إعداد القكم البشرية ذات الكفاءة العممية كالعممية الالزمة لمعمؿ في مجاالت ذكم اإلعاقات  .0

 تخصص تكحد.
تمبية حاجات المؤسسات المجتمعية مف الككادر البشرية المؤىمة لتقديـ الخدمات التأىيمية لذكم  .2

 اإلعاقات.
 تساؤالت دلبحث:

زمة العداد طالب كمية عمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ لمتعامؿ مع فئة ما المقكمات المكسيقية الال .0
 المتكحديف؟

كيؼ يمكف بناء برنامج مكسيقي العداد طالب كمية عمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ لمتعامؿ مع فئة  .2
 المتكحديف؟

 ما فاعمية تطبيؽ البرنامج المكسيقي المقترح ؟ .3
 فروض دلبحث:

يف األداء القبمي كاألداء البعدم لطالب كمية عمكـ ذكم د فركؽ ذات داللة إحصائية بتكج .0
 .قردءة وتاوين دلنوتة دلموسيقيةفي اإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد 

د فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األداء القبمي كاألداء البعدم لطالب كمية عمكـ ذكم تكج .2
 .في العالج "وتذوقيا دالستماع إلي دلموسيقي"تكظيؼ بند اإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد في 

د فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األداء القبمي كاألداء البعدم لطالب كمية عمكـ ذكم تكج .3
 .في العالج "دلغناءتكظيؼ بند " اإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد في 

د فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األداء القبمي كاألداء البعدم لطالب كمية عمكـ ذكم تكج .4
 في العالج." دلعزف دعمي دآلالت دلموسيقيةتكظيؼ بند " أىيؿ شعبة تكحد في اإلعاقة كالت

د فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األداء القبمي كاألداء البعدم لطالب كمية عمكـ ذكم تكج .5
 .في العالجأللعاب ودلقصص دلموسيقية دلحركية"د"تكظيؼ بنداإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد في 

صائية بيف األداء القبمي كاألداء البعدم لطالب كمية عمكـ ذكم تكجد فركؽ ذات داللة إح .6
 .لالختبار دلكمية دلارجةاإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد في 
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 حاوا دلبحث:
 جمسات أسبكعيا. 3جمسة بكاقع  02،  2121/2120الدراسي نية: العاـ الحدكد الزم -
 قازيؽ.الز /جامعة عمكـ ذكم اإلعاقة كالتأىيؿكمية  الحدكد المكانية: -
 الحدكد المكضكعية: اضطراب طيؼ التكحد ، التأىيؿ لمعالج بالمكسيقي. -

 منيج دلبحث:
 التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة.المنيج  يتبع ىذا البحث

 دعينة دلبحث:
 الرابعة ) شعبة تكحد( كمية عمكـ ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ بجامعة الزقازيؽ،طالب الفرقة  مف تتككف العينة
 كتنقسـ إلي:

 طالبا. 39 كعددىـ عينة استطالعية:
كعددىـ الطالب ممف اجتازكا اختبارا في القدرات المكسيقية،  مفمختارة مجمكعة العينة األساسية: 

 ( طالبا.05)
 أاودت دلبحث:

 .البرنامج التجريبي المعد مف قبؿ الباحثة .0
 االختبار ) القبمي_بعدم( مف إعداد الباحثة. .2
 االختبار )القبمي_ بعدم(. مدم صالحية تذة الخبراء حكؿاستبانة الستطالع رأم األسا .3
 بعض اآلالت المكسيقية المستخدمة في البرنامج ) أكرج، طبمة(. .4

 
 مصطمحات دلبحث:

 Autism Spectrum Disorder(A.S.D) دضطردب طيف دلتوحا:
( اضطراب  Autism Society of America A.S.A,2006عرفت الجمعية األمريكية لمتكحد )

تكحد بأنو اضطراب نمائي مركب يظير في السنكات الثالث األكلي مف حياة الطفؿ كيؤدم إلي ال
انحراؼ في النمك العادم لمطفؿ يشمؿ الجكانب النمائية الثالثة: الكفاءة االجتماعية، التكاصؿ كالنمطية 

 .(0)المتكررة مف السمككيات كالتكاصؿ كالنشاطات
                                                           
1
 Autism Society of America :What is Autism? USA, Be-thesda,MD,2006 
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 Music Therapistدلموسيقى : ج لادلمع
 :التعريؼ االجرائي

ىك شخص مؤىؿ كمدرب ، ذك خبرة كدراية ك إلماـ بالمجاليف الطبي المتعمؽ بالمرض كالمجاؿ 
في التدخؿ اإلكمينيكي المختمفة ك أنشطتيا المكسيقي ، كقادر عمي تكظيؼ التربية المكسيقية بفركعيا 

 (0).لممريض كمتابعة مدم تحسنو

 خطة دلبحث:
 : جزءين ىماينقسم ىذد دلبحث إلي 

 أوال : دلجزء دلنظري ويشمل:
 دراسات سابقة مرتبطة بمكضكع البحث . .0
 كتشمؿ : .2

 اضطراب طيؼ التكحد: .أ 
 مفيكمو ك أسبابو. 
 .المشكالت كالصعكبات التي يكاجييا الطفؿ المتكحد 

 كمية عمـك ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ: .ب 
 كاديمية كاألقساـ.البرامج األ 

 بالمكسيقي: المعالج .ج 
 تكافرىا في المعالج بالمكسيقي. جبالشركط الكا 
  لمطفؿ المصاب باضطراب طيؼ التكحد. التي يقدميا المكسيقيخصائص 

 ثانيا : دلجزء دلتطبيقي ويشمل:
 التكصيات –النتائج  -إجراءات البحث    
 المالحؽ -ممخص البحث -المراجع    

 أوال: دلجزء دلنظري:
 دلاردسات دلسابقة: .1

                                                           
1
 .تعريؼ الباحثة  
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كىي التي تناكلت عالج اضطراب طيؼ لمكضكع البحث ، اسات السابقة الدر أقرب الباحثة  اختارت
 .رتبتيا ترتيبا زمنيا مف األقدـ إلي األحدث مف بنؾ المعرفة المصرم ك كقد حصمت عمييا التكحد،

 :دلاردسة دألولي: بعنودن
 * "اور دلموسيقى في دعالج دلتوحا وامجو في دلمجتمع"
دمج  ك مختمفة لمرض التكحد عند األطفاؿعمى طرؽ عالج إلى التعرؼ  ت تمؾ الدراسةىدف      

الكقكؼ عمى أحدث طرؽ  كذلؾك  ي لدل طفؿ التكحدالمكسيقى كعنصر أساسي في العمؿ العالج
صفي المنيج الك  قد اتبعت الدراسةك ،  راكز البحثية الخاصة بيذا المرضلمعالج بالمكسيقى في الم

المطركحة في المراكز البحثية العالمية كالمحمية الخاصة مف بعض األفكار  عينةالكتككنت  ،التحميمي
إلى أف التكحد ىك إعاقة متعمقة بالنمك  دراسةنتائج ال أشارتجيـ بالمكسيقى. ك التكحد كعال يبمرض

الشكؿ الجسماني كاألطفاؿ المصابيف بالتكحد أشخاص عاديكف مف حيث  ،كمرض يمكف الشفاء منو
 ،كصمت إلى إمكانية عالج بعض الحاالت بالمكسيقى بطرؽ مختمفةتكما لمنظر،  ةلكف حركاتيـ الفت

كال نستطيع اإلجماع أف طريقة عالج جميع األطفاؿ تنجح بنفس القدر فيناؾ أجزاء مف طرؽ العالج 
تصمح لطفؿ كأجزاء أخرل تصمح لطفؿ آخر مع مراعاة تطكر الحالة كالفركؽ الفردية بيف األطفاؿ 

يقى ال تشفي المصاب كما يقكـ الدكاء بالشفاء كلكف تساعده عمى أداء كأكضحت أف المكسالمصابيف، 
 بعض األنشطة اليكمية بسيكلة كالتكيؼ مع اآلخريف. 

 :دلاردسة دلثانية: بعنودن
فعالية برنامج تعميمي قائم دعمى دألنشطة دلموسيقية في تنمية بعض مياردت دلتودصل لاي دألطفال "

 **"ذوي دضطردب دلتوحا
 فعالية برنامج تعميمي قائـ عمى األنشطة المكسيقية في تنمية بعض  إلى الكشؼ عف دراسةالتمؾ  تىدف

كتككنت  ،المنيج شبو التجريبي تبعت الدراسةكا، ؿ لدم األطفاؿ ذكم اضطراب التكحدميارات التكاص
 ،بالقاىرة ( مف األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد بمدرسة الكحدة العربية لمتربية الفكرية8عينة البحث مف )

                                                           
 المجمد البينية"، الدراسات ضكء في النكعي التعميـ "تطكير األكؿ كالدكلي الثالث العممي المؤتمر حث منشكر،أمينة محمد محمكد عمي عمارة: ب  *

  .2106القاىرة، النكعية، التربية كمية شمس، عيف جامعة الثاني،
 العميا الدراسات كمية القاىرة، جامعة، التربكية لعمكـجابر عبدالحميد جابر، سامي سعد عبدالقادر محمكد،  منى حسف السيد: بحث منشكر ،ا  **

 .2106،العدد الرابع،24المجمد  لمتربية،
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كتمثمت أدكات البحث في استخداـ مقياس الطفؿ التكحدم، كاستمارة جمع البيانات األكلية عف الطفؿ، 
كمقياس المستكم االجتماعي االقتصادم لألسرة المصرية، كمقياس جكانب النمك المختمفة لألطفاؿ ذكم 

 .يـمفظي لديير الاضطراب التكحد، لمتعرؼ عمى ميارات التكاصؿ المفظي كالتكاصؿ غ
كتناكؿ البحث عدة نقاط كالتي تمثمت في: أكالن: األنشطة المكسيقية. ثانيان: أىداؼ األنشطة المكسيقية  

لألطفاؿ ذكم اضطراب التكحد كطرؽ في دكر األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد. ثالثان: األنشطة المكسيقية 
المفظي كغير المفظي. كجاءت نتائج البحث تقديميا. رابعان: العالقة بيف األنشطة المكسيقية كالتكاصؿ 

ط رتب درجات متكسبيف  1010ئية عند مستكم داللة مؤكدة عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصا
بعاده أصؿ المفظي كالتكاصؿ غير المفظي ك المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس ميارات التكا
دت عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف كسيط رتب في القياس البعدم لصالح المجمكعة التجريبية. كما أك

درجات المجمكعة التجريبية عمى مقياس ميارات التكاصؿ المفظي كالتكاصؿ غير المفظي كأبعاده في 
القياسيف البعدم كالتتبعى. كأكصي البحث بضركرة أف تتضمف الكتب الدراسية بمدارس التربية الفكرية 

 طابؽ كالتشابو كاالختالؼ.ى إدراؾ التمثيرات تعمؿ عمى تنمية كتحسيف قدراتيـ عم
 

 :: بعنودندلاردسة دلثالثة
فادعمية برنامج قائم دعمى دلعالج بالموسيقى في تحسين مستوى دلتودصل دلمفظي لألطفال ذوي 

 *.دضطردب طيف دلتوحا بمحافظة أسيوط في ضوء بحوث دلفعل
 التكاصؿ تراايم تحسيف في بالمكسيقي العالج برنامج يةمفاع عف الكشؼىدفت تمؾ الدراسة إلي 

 مراريةاست يمع تعرؼؿ ككذلؾ الالفع بحكث ضكء فيالتكحد  ذكم اضطراب طيؼ األطفاؿ لدم ظيمفال
، كاتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي حيث تـ االعتماد عمي كريش ثالثة مركر بعد رنامجالب يةمفاع

طفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد مف األ عينة عمي بي ذك المجمكعة الكاحدة ك أجريتالتصميـ التجري
إناث( تتراكح أعمارىـ مابيف  4ذككر، 4أطفاؿ ) 8بإحدم مدارس الدمج بمحافظة أسيكط كعددىـ 

درجة كجميعيـ يعانكف اضطراب طيؼ التكحد  85:71شيرا ، كتتراكح نسب ذكائيـ بيف  032:018
داؿ لبرنامج العالج بالمكسيقي في  مف الدرجة البسيطة إلي المتكسطة ،أثبتت النتائج كجكد تأثير

                                                           
 .2107، أسيكط جامعة التربية، كمية جمة، العدد التاسع ، م33إيماف أحمد محـر كآخركف: بحث منشكر، مجمد   *
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لدم األطفاؿ ، كما أثبتت بقاء فاعمية البرنامج حتي بعد تحسيف جميع ميارات التكاصؿ المفظي 
 االنتياء مف تطبيقو بفاصؿ زمني ثالثة شيكر.

 دلاردسة دلردبعة: بعنودن:
Development of Social Interaction Skills of Autistic Children’s by Musical 

Therapy.

 

 .مادعي لألطفال دلمصابين بالتوحا من خالل دلعالج بالموسيقيتنمية مياردت دلتفادعل دالجت

طكر الميارات ييمكف أف  العالج بالمكسيقيى الكصكؿ إلى ما إذا كاف إلالدراسة  ىدفت تمؾ
  بعدم(-)قبميار تـ تصميـ ىذه الدراسة شبو التجريبية كاختب ،تماعية لألطفاؿ المصابيف بالتكحداالج

األطفاؿ المصابيف بالتكحد الذيف تـ اختيارىـ مف مدينة ككيمباتكر. باستخداـ مقياس تصنيؼ  كمتابعة
طفالن مصابنا بالتكحد الخفيؼ إلى الشديد مف  56( ، تـ اختيار CARSالتكحد في مرحمة الطفكلة )

ـ تطبيؽ العالج المكسيقي عمييا مجمكعة تخالؿ أخذ العينات المالئمة كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف: 
 28مف مجمكعة. تتألؼ كؿ )المجمكعة التجريبية( كالمجمكعة األخرم لـ يتـ)المجمكعة الضابطة(

طفالن. تـ قياس الميارات االجتماعية لكال المجمكعتيف كتسجيميا بمساعدة مقياس نظاـ تقييـ الميارات 
التجريبية في برنامج لمعالج بالمكسيقي كعة مجمال. شارؾ أطفاؿ Triad Social Skillاالجتماعية 

دقيقة( ، بينما تمقت  35لمدة باألسبكع أشير )ثالث جمسات  3لمدة استخدـ طريقة كارؿ أكرؼ 
أشير. تـ  3تمت متابعة المجمكعات لمدة  ، دكف أم تفاعؿ العالج بالمكسيقيالمجمكعة الضابطة 

( IBM- SPSS - 21ية لمعمكـ االجتماعية )تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائ
العالج كتـ مقارنة المجمكعات عف طريؽ تحميؿ التبايف المشترؾ. كانت نتائج ،  tباستخداـ اختبار 

أخذ كجيات النظر ، كبدء  ،الفيـ  :لب في المقاييس الفرعية التاليةكاضحة في الغا بالمكسيقي
فاظ عمى التفاعالت مع اآلخريف. أظيرت نتائج تحميؿ التفاعالت ، كاالستجابة لبدء التفاعؿ ، كالح

 زيادة كبيرة في درجات الميارات االجتماعية التجريبية مجمكعة مل لالختبار البعدمالتبايف المشترؾ 
(P <1.15 .)كشفت نتائج اختبار  اكمt كانت مستمرة  ة العالج بالمكسيقيلمعينة المزدكجة أف فعالي

 خالؿ مرحمة المتابعة.

                                                           

 v. Balasubramanian et al :Journal of the Neurological Sciences, 2019-10-15, Volume 405, Page 49 
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( MT( نتيجة إيجابية لمعالج بالمكسيقى )RCTت مجمكعة كككراف لمتجارب السريرية العشكائية )أظير 
 (.ASDلألفراد المصابيف باضطراب طيؼ التكحد )

 بعنودن: :دلاردسة دلخامسة
Music Therapy in Autism Spectrum Disorder: a Systematic Review.


 

 اسة منهجية.العالج بالموسيقي الضطراب طيف التوحد:در

صعكبات في األداء في المجتمع  (ASD) يمكف أف يكاجو األفراد المصابكف باضطراب طيؼ التكحد
بسبب عجز التكاصؿ االجتماعي كالسمككيات التقييدية كالمتكررة. تـ اقتراح العالج بالمكسيقى كتدخؿ 

طريقتيف لمعالج  الحالية عمى الدراساتتركز ،  ((ASD محتمؿ يستخدـ لتحسيف ىذه النكاقص في
كتستعرض الدراسة االستماع إلى األغاني.  ك كالغناء (IMT) بالمكسيقى: العالج االرتجالي بالمكسيقى

، كما  ASD في كتدخؿ ىقترح إطارنا لتقييـ فعالية العالج بالمكسيقتك  ، الحالية منيج البحث كحدكده
عصبي كعالمة مكضكعية لمتغييرات قترح إنشاء إطار عمؿ مكحد يجب أف يستخدـ أدكات التصكير الت

التي يسببيا العالج بالمكسيقى باإلضافة إلى مجمكعة مف المخرجات الكظيفية كالسمككية ، بدالن مف 
بدالن مف األعراض طرؽ التقييـ التي تتناكؿ مجمكعة كاسعة مف المخرجات الكظيفية كالسمككية ، 

تأثيرات ل صحيح ا لمحاكالت مستقبمية ناجحة لفيـنحف نعتبر تقييمات دقة العالج مفتاحن . فقط الرئيسية
 .ASD العالج بالمكسيقى في

 دلاردسة دلسااسة:بعنودن
Family Members’ and Other Experts’ Perceptions of Music Therapy with 

Children on the Autism Spectrum in New Zealand: Findings from 

Multiple Case Studies.
**

 

طيف أفردا دألسرة وغيرىم من دلخبردء حول دلعالج بالموسيقي مع دألطفال دلمصابين ب تصوردت
 . متعااةلاردسات حالة دمن دلتوحا في نيوزيمناد : نتائج 

جادؿ المعالجكف بالمكسيقى بأف األشخاص الذيف يشيدكف العالج بالمكسيقى يمكنيـ تطكير فيـ جيد 
أفراد األسرة كغيرىـ مف الخبراء لفحص المكاد السريرية بشكؿ  لمعمميات كالنتائج المحتممة. تمت دعكة

                                                           
*Marquez-Garcia A.V. : Review Journal of Autism and Developmental Disorders,2021 
**

 Rickson.D: New Zealand School of Music—Te Kōkī, Te Herenga Waka—Victoria University of 

Wellington, P.O. Box 600,vol 75, New Zealand,2021  
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نقدم ، كالتي تـ إنشاؤىا مف عشر حاالت جديدة مف العالج بالمكسيقى مع أطفاؿ في طيؼ التكحد كتـ 
 اتقديميا في نمكذج التقييـ السردم ، كمشاركة تصكراتيـ عف العمؿ. تشمؿ التقييمات السردية نصن 

ات حقيقية ؛ كمصممة لجعؿ التعمـ أك فيديك تمتقط كتكثؽ تعمـ األطفاؿ في سياق  كصفينا كأمثمة صكتية
. تـ تفسير كؿ حالة مف قبؿ شخصيف إلى أربعة أشخاص يعرفكف الطفؿ كستة خبراء تكحد آخريف مرئينا

طفاؿ لـ يعرفكا األطفاؿ. قدـ ىؤالء المعمقكف تعميقات ثرية فيما يتعمؽ بالمكارد الشخصية التي جمبيا األ
كمعالجكىـ إلى جمسة العالج بالمكسيقى ؛ عمميات العالج بالمكسيقى كتصكراتيـ لمنتائج. تشير 
مالحظاتيـ كتعبيرىـ عف المشاعر كالمعتقدات حكؿ العالج بالمكسيقى إلى أنيـ طكركا فيمنا جيدنا 

التقييـ السردم  كتقديرنا قكينا لمعالج بالمكسيقى كما ي مارس في نيكزيمندا. يتـ تسميط الضكء عمى
كدراسات الحالة النكعية كطرؽ قيمة لمشاركة المعرفة المينية كتمكيف العائالت كأصحاب المصمحة 

 .اآلخريف مف فيـ ما يحدث في برامج العالج بالمكسيقى
 دلتعميق دعمي دلاردسات دلسابقة:

ؼ التكحد كاستخداـ اضطراب طي حث الحالي في اىتماـ كؿ منيا بدراسةمع الب تتفؽ الدراسات السابقة
كتختمؼ معو في أنيا تتعامؿ مع األطفاؿ التكحدييف بالفعؿ  المكسيقية المختمفة في عالجو ،نشطة األ

لعالج كيفية إعداده ييتـ بطالب كمية عمكـ ذكم االعاقة كالتأىيؿ ك بينما البحث الحالي يتعامؿ مع 
 . األطفاؿ التكحدييف

 تشمل:. 2
   Spectrum Disorder( A.S.DAutism.(دضطردب طيف دلتوحا: .أ 

 :مفيومو 
 : Kanner Diagnostic Definition( 1943تعريف کانر دلتشخيصي )

اضطراب يظير  أكؿ مف حاكؿ تعريؼ التكحد، كعرفو عمى أنو 0943سنة  Kanner يعد "كانر" 
مركزا يعاني األطفاؿ المصابكف مف الصفات التالية ك  .ؿفخالؿ الثالثيف شيرا األكلى مف عمر الط

 عمى الصفتيف األكلى كالثانية كمعيار في تشخيص التكحد:
 نقص شديد في التكاصؿ العاطفي مع اآلخريف . -
 الحفاظ عمى الركتيف كمقاكمة التغيير. -
 تمسؾ غير مناسب باألشياء . -
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 ضعؼ القدرة عمى التخيؿ .  -
 (0).العزلة الشديدة -

 :أسباب دإلصابة باضطردب طيف دلتوحا 

كمظاىره السمككية متشابكة مع كثير مف االضطرابات ،  امعقد التكحد اضطرابلككف اضطراب طيؼ ا
فقد كاف ذلؾ مجاال لكثير مف الدراسات التي حاكلت التعرؼ عمى أسبابو كقد تعددت العكامؿ التي 

االىتمامات بيف ك ذكرت في كثير مف الدراسات كأسباب لمتكحد ،اعتمادا عمى اختالؼ االختصاصات 
كع خمفياتيـ النظرية . كمع كثرة األسباب كتنكعيا إال أنيا ما زالت نظريات ككثير منيا الباحثيف كتن

 (2).ت مسؤكلية أحدىا بمعزؿ عف األخرلفرضيات لـ يثب
 كمف النظريات كالفرضيات الحديثة التي تفسر حدكث اضطراب طيؼ التكحد: 
 (Hereditary & Genetic Hypothesisدلفرضيات دلوردثية ودلجينية ) -1 

كبارز في حدكث اضطراب  ېأف لمجينات دكر قك ديثة التي أجريت في ىذا المجاؿسات الحاتشير الدر 
التكحد ، حيث أشارت نتائج الدراسات التي أجريت عمى التكائـ المتطابقة كغير المتطابقة أف نسبة 

المتطابقة، حيث كانت إصابة الفرد باضطراب التكحد في التكائـ المتطابقة أعمى منيا في التكائـ غير 
النسبة %(. أما في غير المتطابقة لـ تتجاكز 011 –% 61النسبة في التكائـ المتطابقة تتراكح ما بيف )

ف لمجينات دكر رئيسي لظيكر اضطراب التكحد، باإلضافة إلى ذلؾ أب ا%(، كىذا يعطي تفسير 51)
ب بالتكحد  لدل أسرة لدييا طفؿ خر مصاآظيكر طفؿ نسبة ف أ إلي الدراسات العائمية أشارت نتائج

أعمى مقارنة مع األسر التي ليس لدييا طفؿ مصاب بيذا  ( كىي20/1)مصاب بالتكحد 
 (3).االضطراب

  ،2د كمف ىذه الكركمكسكمات ىی : )عدد مف الكركمكسكمات تفسر حدكث اضطراب التكح ك ىناؾ
7 ،03  ،05 ،06 ،07 ،xد كمتالزمة ريت كمتالزمة ( كالكركمكسكـ األخير مشترؾ بيف التكح

  (4)اليش.  xالكركمكسكـ 
                                                           
1
 Kanner,j,(1973)Childhood Psychosis Studies and New Insights, Washington D.c,Watson,Inc 

 .2100جماؿ الخطيب ك آخركف : مقدمة في تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة ، عماف، دار الفكر، 2
عاقة العقمية ك العادييف ، رسالة إماـ قزاز: بناء مقياس لتشخيص السمكؾ التكحدم كالتحقؽ مف فاعميتو في عينة أردنية مف حاالت التكحد كاإل  3

 .2117دكتكراة،غير منشكرة، الجامعة األردنية ، عماف ، األردف، 
 .2118( رسالة ماجستير،غير منشكرة، الجامعة األردنية ،عماف ،ATECالنا ىاركف: تطكير صكرة أردنية مف قائمة تقييـ السمكؾ التكحدم)  4
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كلـ يتفؽ العمماء عمى خمؿ في كركمكسكـ معيف كحاالت التكحد، فينالؾ مف ربط بيف الكركمكسكـ رقـ 
يف اضطرابات النطؽ، كىناؾ مف ربط بيف ب، العتقادىـ بكجكد عالقة بينو ك ( كحاالت التكحد 2)

كىذا الجيف يصنع  ( Gal، حيث يعتقد بأف كجكد جيف يدعی )( كحاالت التكحد3الكركمكسكـ رقـ )
ك رسائؿ بيف خاليا الدماغ ، إيصاؿ عمي  (Gabaالبركتيف كالذم يعمؿ مع أحد النكاقؿ العصيبة )

( ينشط خاليا الدماغ فكؽ الحد الطبيعي، مما يؤدم إلى ظيكر السمككيات Gabaزيادة أك عدـ اتزاف )
ـ التكحد حيث يحتكم ىذا الكركمكسك ( كحاالت 7ط بيف الكركمرسكـ رقـ )التكحدية ، كالبعض األخر رب

(، كىذا مرتبط باضطرابات Fox 2)عمى مجمكعة مف الجينات: ليا كظائؼ معينة كمحددة ىي : 
مسئكلة عف مصير كتنقؿ ككظائؼ الخاليا في  (war2)النطؽ كالمغة كتعابير الكجو كاالنفعاالت ك 

 (0).خاليا الدماغ خالؿ تطكر الجنيف كلة عف تنظيـ( مسئReloجسـ الجنيف ك ) 
 Neurological Theoriesدلنظرية دلعصبية :  -2 

بأف ىنالؾ أظيرت بعض االختبارات التصكيرية التي أجريت لدماغ األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد، 
ىنالؾ  ك كرنت باألطفاؿ العادييف،الدماغ كتكجد فركؽ في المخيخ إذا ما قاختالفا كاضحا في شكؿ 

  Purkinje.(2) دييف كخاصة في خاليا البيركنجيعند التكح %03نسبة بضمكر في المخيخ 
مف األفراد ذكم  31ة بتشريح الدماغ لجث Baumanكفي كمية ىارفارد الطبية قامت الدكتكرة بايكماف

ب ات غير طبيعية في تركي( عندما اكتشفت عالم5-74اضطراب طيؼ التكحد تمتد أعمارىـ بيف )
 Purkinje (3)  يالبيركنج امع اختالؼ كاضح في المخيخ كحجـ المخ كعدد معيف مف خاليالدماغ،
ceIIs ، ألداء جذع  النشاط الكيربائي أك قصكر كظيفي خمؿ فيؾ اأف ىنكقد بينت دراسات أخرل

ككيات الدماغ كىنالؾ مف يعزك ذلؾ إلى الخمؿ في القشرة الدماغية ، كالتي قد تككف مسئكلة عف السم
 &0Bawman 0995ؿ مف باكماف ككامبر )كتكصؿ قد ك  ،تعمقة بالمغةالتكحدية كخاصة الم

Kamper  إلي أف كزف الدماغ لدل األطفاؿ المصابيف بالتكحد أكثر كزنا مف أدمغة أقرانيـ العادييف )
لمكجكدة في ف ىناؾ خمؿ في الخاليا اأأدمغتيـ أقؿ في مرحمة البمكغ، ك  في مرحمة الطفكلة، كيككف كزف

 (4)المخيخ إذ إف نمكىا غير طبيعي إما فرط أك نقصاف في النمك األمر الذم يؤثر عمى كظائؼ المخيخ

                                                           
 . 2119كؿ لمطباعة ، ادار ر  قحفاف الظاىر: التكحد ، عماف، األردف، 0

 .0999حماد الراكم ك آخركف: التكحد اإلعاقة الغامضة ،الدكحة ، مؤسسة حسف عمي بف عمي ،قطر، 2
 النا ىاركف : مرجع سابؽ. 3
4
 قحفاف الظاىر: مرجع سابؽ. 
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  Biochemical Hypothesisدلنظريات دلبيوكيمائية -3
 Serotoninكالسيركتكنيف كاقؿ العصبيةتفترض ىذه النظرية حدكث خمؿ في الن

الخمؿ البيككيميائي في إحدل أف ، حيث Neuropeptideكالببتيدات العصبية  Dopamineفكالدكبامي
شعكر يرمكف كحرارة الجسـ كالالفراز في المزاج كالذاكرة كا  ثار سمبية عمى الفرد آىذه النكاقؿ العصبية لو 

، حيث Serotoninكقد أشارت نتائج البحكث التي أجريت عمى الناقؿ العصبي السيركتكنيف  )0(.باأللـ
ي مرتبط بدرجة عالية بالعمر حيث يككف بمستكل عالي في المراحؿ المبكرة مف أف ىذا الناقؿ العصب

ف يستقر في مرحمة الرشد، كلكف لدل ذكم اضطراب طيؼ أ ية إلقىاالعمر، كيتناقص في مرحمة المر 
%( كمف كظائؼ 41 - 31)ف ىذا الناقؿ يستمر مدل الحياة بنسبةأف أفراد الدراسة كجد التكحد م

 )2(.ارة الجسـ كاإلحساس باأللـحكـ بالنكـ كتناكؿ الطعاـ كالشيية كحر السيركتكنيف الت
أف ىنالؾ خمؿ في نكاقؿ عصبية أخرل كارتفاع الناقؿ العصبي الدكباميف لدل بعض األفراد كجد  ك

خر بالمقارنة مع النسبة المكجكدة لدل الحاالت ؼ التكحد، كانخفاضو لدل البعض اآلذكم اضطراب طي
في الدـ كالدماغ لدل األفراد  Adrenalineاإلشارة إلى كجكد خمؿ في نسب األدريناليف  العادية ، كتمت

  )3(.التكحدييف
 Biological Theoriesدلنظريات دلبيولوجية :  -4

تفسر ىذه النظرية إصابة الفرد باضطراب التكحد نتيجة خمؿ أك تمؼ يصيب خاليا الدماغ أك عدـ 
خری مصاحبة الضطراب أحدكث إصابات  احتمالية كىذا يفسر، فردل الاكتماؿ نمك خاليا الدماغ لد

 .قة العقمية التكحد كالصرع كاإلعا

ك فايث ،  Maimburgكمايبرغ ،  Rutterركتر،  parsellكأشارت دراسات كؿ مف بارسيؿ
Vaeth    إلى مجمكعة مف األمراض كالعكامؿ المرتبطة باألـ الحامؿ، كالتي بدكرىا تزيد مف احتمالية

 ةأللمانية كنقص نشاط الغدة الدرقيتمثمت في : الحصبة كالحصبة ا ،إصابة الطفؿ باضطراب التكحد
ف كفيركسات الحمؿ كمشکالت جياز المناعة كتعاطي الكحكؿ كاألدكية الميدئة كعمر األـ الذم يزيد ع

                                                           
 . جماؿ الخطيب: مرجع سابؽ 0

2
 Zager,D(2005):Autism Spectrum Disorder Identification, Education& Treatment, London; Lawrence 

Lirtawn Associates 
3
 Gillberg&Coleman(1992):The Biology of The Autism Syndromes , 2

nd 
London; Mac, Keith Press 
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ؿ الكالدة_ عمى تعقيدات عالية في مرحمة ما قبك عالقة السائؿ الداخمي المحيط بالجنيف ك ( عاـ ، 35)
  (0)الرغـ أف بعضيا قد يکكف عرضيا_ ككالدة طفؿ تكحدم.

 : Metabolism Hypothesisدلفرضيات دأليضية -5

أشارت ىذه النظرية أف سبب اضطراب التكحد يعكد إلى عدـ قدرة األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد 
ما، ي القمح كالشعير كمشتقاتيالمكجكدة ف Gluten بركتينات، كخاصة بركتيف الجمكتيفعمى ىضـ ال

ستفراغ الطفؿ لمادة الحميب المكجكد في الحميب، كىذا ما يفسر ا casien باإلضافة إلى بركتيف الكازيف
كاإلمساؾ كاإلسياؿ كاضطرابات التنفس لدل الطفؿ، كمف مظاىر  ،كجكدة خمؼ ركبتيومكاألكزيما ال

د: حساسية الجسـ الزائدة لبعض الخمائر، اضطرابات اليضـ لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكح
كالبكتيريا المكجكدة في المعدة كاألمعاء، كزيادة األفيكف في الجسـ، كصعكبة ىضـ األطعمة الناقمة 

  (2)لمكبريت، كنقص بعض األحماض كاإلنزيمات في الجسـ.
 : Environmental contamination Hypothesisفرضية دلتموث دلبيئي  -6 

البيئة مثؿ العكامؿ الكيميائية كالمكاد الثقيمة في التكحد طيؼ الشائعة لحدكث اضطراب  األسباب مف
أف تعرض الطفؿ في  ، كما ال يستطيع الكبد القياـ بكظائفوتسمـ الكبد، حيث  ،الحديد كالزنؾك الزئبؽ 

الدـ، كبالتالي مراحؿ النمك الحرجة إلى تمكت بيئي قد يؤدم إلى تمؼ في الخاليا الدماغية كالتسمـ في 
أكؿ  كالرصاص، ك طعاـالزئبؽ، كالمكاد الحافظة لمظيكر أعراض التكحد، كمف أىـ ىذه الممكثات : 

 (3)أكسيد الكربكف.

 حولو بمن دتصالو دعمى وتؤثر ،دلتوحاي دلطفل يودجييا دلتي ودلصعوبات دلمشكالت: 
 إف كجدت. رىااستمرا كعدـ عالقات، إقامة عف العجز ك دالجتمادعي دلتفادعل دختالل .أ 
 ىي المصاب باضطراب التكحد الطفؿ يكاجييا التي كالمشاكؿ الصعكبات مف دلمفاىيم: تكوين .ب 

 .المختمفة الكممات معاني كفيـ بالزمف، المرتبطة المفاىيـ كاستيعاب تككيف صعكبة

                                                           
1
( سنة كمقارنتيا 03:2عمي العمكاف : اشتقاؽ معايير تقنيف أداء عمي الصكرة األردنية مف مقياس قائمة السمكؾ التكحدم لمفئة العمرية مف ) 

 .2104بالمعايير األمريكية، رسالة دكتكراة، غير منشكرة،جامعة العمكـ االسالمية العالمية،عماف،األردف، 
 .2113مني الحديدم ك آخركف: مناىج ك أساليب التدريس في التربية الخاصة، دار الفكر ، عماف ، األردف،  2
  المرجع السابؽ.  3
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 الميارات تعمـ يقاكمكف الصغيرة السف في التكحديكف األطفاؿ :)دلسمبية( دلتعمم مقاومة مشكمة .ج 
 ككأنو أداؤىا يبدك حتى مرات كمرات بتكرارىا الطفؿ يقكـ قد ميارات أم تعمـ كعند الجديدة،

  أخرل. ميمة إلى لالنتقاؿ محاكلة صغيرة ألم مقاكمة يبدی كقد المعني، مف تجرد
 الكممات، كالضمائر أك المغة مفردات استخداـ اضطراب كيعني :دلمغوي دالرتقاء دضطردب .د 

 اختالؿ جانب إلى المكاقؼ تفيـ في ، كفشؿ لمكممات ترديد مع لمغكما التركيب كانحراؼ
لى الحسية، بالمنبيات يتعمؽ فيما خاصة اإلدراؾ  االتصاؿ ضعؼ االنتباه، فترة قصر كا 

 الجديدة المكاقؼ كمف الحركة، مف الخكؼ األكتاؼ، رفع بالممس، التفاعؿ تجنب البصرم،
 الذم السمبي السمكؾ حجـ يقؿ ما ك عادةالبطئ ،  كالتخاطب التخاطب، تكرار إلى باإلضافة

 (0)المغة. فيـ ك الكالـ، عمى قدرتو ازدادت كمما لمتعمـ الطفؿ يريده
 .  التكرارم السمكؾ نمطية الحرکی، التآزر : اضطراب دالتصال دضطردب .ق 
 :التكحدی الطفؿ لدل بكضكح تظير التي االتصاؿ مشكالت كمف

 :دالنتباه مشكمة -1 
 كانتبو حدث، إذا كلكف. اآلخركف إلييا ينتبو التي األشياء إلى االنتباه في التكحديكف طفاؿاأل يفشؿ
 االتصاؿ في ساسيأ عنصر كاالنتباه اآلخريف، مف التكجيو خالؿ تككف معينة أشياء إلى األطفاؿ ىؤالء
 مف مع تصاؿاال عمى قادر غير يجعمو المحيطة األشياء إلى االنتباه في الطفؿ ففشؿ كليذا المغكم
 .كيعكقيا حكلو بمف لغكيا االتصاؿ عممية عمى مباشر بشكؿ يؤثر بما حكلو

 : دلتقميا مشكمة -2
 أك األفعاؿ، تقميد ستطيعي ال التكحدم كالطفؿ،  لالتصاؿ الالزمة األساسية الميارات مف التقميد يعتبر

 البد التي اليامة العممية" ىك Hochman( 0992) ىكماف إليو يشير كما كالتقميد. حكلو مف األصكات
 المراحؿ مف يعداف كالصكتي حركيال التقميد، ك "سميـ شفيي غير اتصالی نظاـ لتأسيس كجكدىا؛ مف

 الكتساب كبداية االتصاؿ لحدكث كبداية التقميد ميارة كجكد مف البد یأ االتصاؿ في األكلى األساسية
 كبالتالى السمعي؛ اإلدراؾ في مشكمة كحدييفالت لدم األطفاؿ تكجد كما،  المغكية االتصاؿ ميارات
 الغير المغة مف المفاىيـ استخالص عمى قادركف غير كىـ السمعي، التمييز في صعكبة فمدييـ

                                                           
ية برنامج عالجي لتنمية االتصاؿ المغكم لدم بعض األطفاؿ التكحدييف، رسالة دكتكراة،غير منشكرة ، معيد الدراسات سيي أميف : مدم فاعم  0

 . 2110العميا لمطفكلة ،جامعة عيف شمس،
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 األصكات تقميد الفيـ، عمى التكحديف األطفاؿ قدرة عمى بدكره يؤثر كىذا المسمكعة كالمغة مسمكعة
 كبيف اآلخريف. نيـ،بي المغكم االتصاؿ عمى يعكقيـ بما التقميدية

 دلتعبير: مشكمة -3
 الجمؿ، بناء في صعكبة كلدييـ عشكائي، فحديثيـ التعبير في مشكالت مف فك التكحدي األطفاؿ يعاني
 .القصيرة الجمؿ بعض امتمككا إذا كذلؾ

 دلتسمية: مشكمة -4
 تسمية عمى طفاؿاأل مقدرة عدـ في ذلؾ كيظير عالية، لدرجة شاذة تككف أك كمية الرمزية المغةتغيب 

 (0).رمزية بطريقة المعب أك األشياء،

 :دلزقازيقكمية دعموم ذوي دإلدعاقة ودلتأىيل /جامعة  -ب
تـ استحداث ىذه الكمية كتطكير لبرنامج التربية الخاصة بمرحمتي البكالكريكس كالدراسات العميا في كمية 

عداد الخريجيف المؤىميف في ىذا لتصبح ىي المسئكلة عف الدراسة كالبحث في فئات اإلعاالتربية  قة كا 
التخصص ، كىي أكؿ مؤسسة عممية في الشرؽ األكسط تعمؿ عمي تأىيؿ األفراد ذكم االعاقات ، 
فيي مف مؤسسات التعميـ العالي المتفردة في نكعيا في مصر كالمنطقة العربية كالشرؽ األكسط التي 

تخصص في فئة معينة مف فئات االعاقة ، تعمؿ عمي إعداد كتخريج أخصائي تعديؿ سمكؾ كتأىيؿ م
كما تعمؿ أيضا عمي إعداد كتخريج معمـ متخصص لفئة معينة مف فئات االعاقة كالدمج كما تحددىا 

 كزارة التربية كالتعميـ .
  كاايمية ودألقسام :دلبردمج دأل  

 دلبرنامج دلتربوي: :أوال
 ما يمي:عمي تخريج معمـ متخصص في كاحدة ميعمؿ البرنامج التربكم 

 المغة العربية. .0
 المغة االنجميزية. .2
 الدراسات االجتماعية. .3

                                                           
 ندرية، كمية رياض األطفاؿ،جامعة االسك دار الكتاب الجامعي الحديث ،نيممي محمد العطار: دكر المكسيقي في عالج أطفاؿ التكحد 0
  .04،03،ص 2104،
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 الرياضيات. .4
 العمكـ. .5

 كذلؾ لمتدريس في كاحدة مما يمي:
 مدارس التربية الفكرية)اإلعاقة الفكرية(. .0
 مدارس األمؿ)الصـ(. .2
 ارس النكر)المكفكفيف(.دم .3
 مدارس الدمج)صعكبات التعمـ(. .4

 خصائي:ثانيا: برنامج دأل
حد مسارات التربية الخاصة كتأىيؿ في أمج األخصائي عمي إعداد أخصائي تعديؿ سمكؾ يعمؿ برنا

 كذلؾ كفقا لألقساـ السبعة التي تتضمنيا كىي:
 اإلعاقة الفكرية. .0
 اإلعاقة السمعية. .2
 اإلعاقة البصرية. .3
 اإلعاقة الجسمية. .4
 اضطراب التكحد. .5
 اضطرابات المغة كالتكاصؿ. .6
 صعكبات التعمـ.   .7

 :Music Therapistدلموسيقي دلمعالج -ج

 : دلشروط دلتي يجب أن تتوفر في دلمعالج بالموسيقي 

العديد مف الشركط التي ينبغي أف تنطبؽ عمى   AMTAعية األمريكية لمعالج بالمكسيقى الجم تحدد
المعالج المكسيقي كخاصة مف يعمؿ في مجاؿ التربية الخاصة بصفة عامة كاضطراب التكحد عمى 

 مايمي:ككجو الخصكص 

أف يككف مدربا كمؤىال بالشكؿ الذم يساعده عمى استخداـ التدخؿ المكسيقي اإلكمينيكي في سبيؿ  .0
 كخاصة األطفاؿ التكحدييف. ،تناكؿ كافة االحتياجات المختمفة لألطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة
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أك أف يحصؿ عمى شيادة جامعية في المكسيقى فضال عف شيادة أخرل في التربية الخاصة،  .2
 العكس.

 خبرة ميدانية عممية في التعامؿ مع أعضاء مف فئات غير العادييف . .3
 ضركرة اجتياز اختبار يعقد ليذا الغرض. .4
 أف تككف لديو القدرة كالرغبة في تقديـ الرعاية الالزمة ليؤالء األطفاؿ.  .5
 أف يتحمى بالقيـ الخمقية التي ينبغي أف تتكفر في المعالجيف بكجو عاـ . .6
 ديو ميارات عديدة في الكثير مف المجاالت .أف تككف ل .7
 أف يككف باحثا مثابرا بحيث يتناكؿ األمكر المختمفة كالمتنكعة بأسمكب عممي رصيف . .8
تقديـ العديد مف التطبيقات المختمفة لمعالج بالمكسيقى التي يمكف أف تفيد األطفاؿ  يتمكف مفأف  .9

 التكحدييف بصفة خاصة.
عمى االشتراؾ بفاعمية في تشخيص أكلئؾ األطفاؿ الذيف د كقادرا ا باضطراب التكحأف يككف ممم .01

 يعانكف مف ىذا االضطراب .
 أف يككف قادرا عمى تكفير بيئة عالجية مناسبة . .00
 .العممية العالجية شتراؾ بفاعمية فيلالتشجيع الطفؿ قادرا عمي أف يككف  .02
 ئـ بالتشخيص كالعالج،فريؽ القاأعضاء العمى التكاصؿ مع  أف تككف لديو قدرة جيدة كميارة فائقة .03

كأف يقيـ عالقة طيبة مع كالدم الطفؿ الذم يخضع لمعالج بالمكسيقي تمثؿ نكعا مف التكامؿ 
 العالجي . 

الالـز كالمؤىالت  أف يحصؿ عمى شيادة في العالج المكسيقى تضمف لو الحصكؿ عمى التدريب .41
 المطمكبة لذلؾ .

 ة بالعالج بالمكسيقى .أف يككف مقيدا في نقابة أك رابطة خاص .05
كمينيكية تؤىمو لمعمؿ في مثؿ ىذه يكاظب عمي حضكر أف  .06 دكرات نظرية كعممية كا 

 (0)المكاقؼ.
 

 
                                                           
1
 American Music Therapy Association(1999);Music Therapy &Education.Maryland,MD:AMTA,Inc  
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  دلتوحاطيف لمطفل دلمصاب باضطردب  دلتي يقامياخصائص دلموسيقي: 
 يجب اختيار المكسيقي المحببة لمطفؿ كاالىتماـ بميكلو. .0
 البدء دائما بما ىك مألكؼ لمطفؿ. .2
 . قصيرة جمؿ المحنيةال أف تككف .3
 أف تككف ذات إيقاع كاضح يسيؿ مسايرتو أك تقميده مف الطفؿ. .4
لحنية يتكرر عرضيا ، ألف التكرار يؤدم إلي األلفة  مكتيفةأك لحني أف تحتكم عمي نمكذج  .5

 بالعمؿ المكسيقي.
 محتوي دلبرنامج دلتجريبي:

 (.4:0) الجمسات مف تتمثؿ في:المعمكمات النظرية المراد دراستيا كالتي دلجزء دألول: 
 أوال: دلجانب دإليقادعي:

،،،، ،،،،) العالمات االيقاعية .0

.) 
 الميزاف المكسيقي ، المازكرة ، الخط الفاصؿ لممازكرة، خطا النياية.تكضيح المفاىيـ:  .2
 السكتات المكسيقية. .3

 ثانيا: دلجانب دلمحني:
الخطكط االضافية مفتاح صكؿ ،  ي مدرجمكسيقي ،أسماء الخطكط كالمسافات عمالمدرج ال .0

 سمـ دك الكبير. أعمي كأسفؿ المدرج ،
   : النكع ، الدرجة، الشدة ، الديمكمة.ما يخص الصكت مف حيث .2

 (:12:5) دلجمسات من  دلجزء دلثاني : دألنشطة دلموسيقية:
كـ ذكم االعاقة طالب كمية عمقامت بتدريب أك األنشطة المكسيقية كالتي  بعض البنكد الباحثة حددت
  تكظيفيا في عالج اضطراب طيؼ التكحد كما يمي: يا ككيفيةىيؿ عميكالتأ
 :إلي دلموسيقي وتذوقيا" دالستماع" أوال:

يساىـ االستماع إلي األلحاف كااليقاعات المختمفة في تحقيؽ العديد مف األىداؼ كالجكانب العالجية 
 اؿ:بالنسبة لألطفاؿ التكحدييف منيا عمي سبيؿ المث
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 يزيد االستماع مف قدرة الطفؿ عمي التعمـ كالتفاعؿ. .0
 يساىـ االستماع في تحسيف الحالة المزاجية لمطفؿ. .2
تنمية االنتباه كاإلدراؾ لدم الطفؿ عف طريؽ االستماع إلي األلحاف كااليقاعات كالتمييز بيف  .3

 المثيرات الصكتية المختمفة مثؿ:
 ختمفة.التمييز بيف أصكات اآلالت المكسيقية الم .أ 
     Low    كالصكت الغميظ  Highالتمييز بيف الصكت الحاد .ب 
 Pianoكالصكت الضعيؼ  Forteالتمييز بيف الصكت القكم  .ج 
 Andanteكالبطيء Allegroالتمييز بيف األلحاف ذات السرعات المختمفة مثؿ السريع  .د 
 كالمحف اليابط. التمييز بيف المحف الصاعد .ق 
 ك األلحاف التي تعبر عف الحزف. Happyعف الفرح التمييز بيف األلحاف التي تعبر  .ك 
 .Staccatoكاألداء المتقطع  Legatoالتمييز بيف األداء المتصؿ  .ز 

يؤدم استماع الطفؿ ليذه المثيرات السمعية إلي تنمية االستجابة لديو بأف يحدث إيماءة أك  .4
 حركة معينة ، كأيضا التمييد الحداث الحركة ك التفاعؿ. 

الطفؿ عمي تقميد األصكات التي يسمعيا كبداية التحدث ك بالتالي تنمية  يساعد االستماع  .5
 الميارات المغكية لديو ، فاالستماع ىك أساس النطؽ كالتحدث.

يؤدم االستماع إلي تنمية ميارات التركيز كاالنتباه لدم الطفؿ كبالتالي تنمية قدرتو عمي  .6
 ة ميارات التكاصؿ لدم الطفؿ.االنصات لشخص آخر كاالستجابة لو مما يساىـ في تنمي

التي تعبر عف الفرح كالقكة أك  Majorاالستماع إلي ألحاف في الساللـ الكبيرة يمكف عف طريؽ  .7
إحداث حالة مف الفرح كالنشاط كالحيكية كاالنطالؽ  Allegroألحاف ذات إيقاعات سريعة 

 التعمـ.كالحماس لدم الطفؿ ، يمكف استغالؿ ىذه الحالة كاالستفادة منيا في 
التي تعبر عف الحزف كاليدكء أك االستماع  Minorاالستماع إلي ألحاف في الساللـ الصغيرة  .8

إحداث حالة مف اليدكء كاالسترخاء كالخمكؿ  Andanteإلي ألحاف ذات إيقاعات بطيئة 
كبالتالي المساعدة في تقميؿ النشاط الزائد لمطفؿ المتكحد ، أك االستماع إلييا عند الرغبة في 

 تنكيـ الطفؿ. 
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ؤدم إلي الشعكر ي Monotoneاالستماع إلي ألحاف رتيبة مف نفس الدرجات الصكتية  .9
 سترخاء كاليدكء كالرغبة في النـك أيضا.باال

يقاعات جيدة لمطفؿ ك تشجيعو عمي التقميد ككذلؾ التركيز عمي  كيجب عمي المعالج اختيار مكسيقي كا 
عند تقميده لممثيرات المختمفة سكاء كانت آالت مكسيقية أك  الطفؿ األصكات أك النغمات التي يصدرىا

أصكات مف البيئة الخارجية ، كتنميتيا كعمؿ تيمات رئيسية منيا يغنييا المعالج مع الطفؿ مما يسيـ 
عمي االستجابة  مف المتعة كالسعادة لدم الطفؿ . كما يمكف أيضا تشجيع الطفؿ في إحداث نكع

 ريبو عمييا ، فعمي سبيؿ المثاؿ:الحركية ليذه المثيرات كتد
تدريب الطفؿ عمي أف يصفؽ مثال عند االستماع لصكت الطبمة بينما يغني أم مقطع عند  .0

 استماعو لصكت البيانك.
رفع اليد اليسرم عند  كHigh   لصكت حادتدريب الطفؿ عمي رفع اليد اليمني عند االستماع  .2

 .Lowاالستماع لصكت غميظ 
ك  Forteتفات برأسو لالتجاه اليميف عند االستماع لصكت قكم تدريب الطفؿ عمي االل .3

    Pianoااللتفات برأسو لالتجاه اليسار عند االستماع لصكت ضعيؼ 
كالمشي ببطء عند االستماع  Allegroتدريب الطفؿ عمي الجرم عند االستماع لمحف سريع   .4

 Andanteبطئ لمحف 
كالجمكس عمي األرض عند  لمحف صاعدكؼ ألعمي عند االستماع تدريب الطفؿ عمي الكق .5

 االستماع لمحف ىابط.
تدريب الطفؿ عمي إحداث تعبير بالكجو كاالبتساـ مثال عند االستماع لمحف يعبر عف الفرح  .6

Happy أك العبكس عند االستماع لمحف يعبر عف الحزفSad . 
عند  يفكالدؽ بالقدم Staccatoتدريب الطفؿ عمي التصفيؽ عند االستماع لمحف متقطع  .7

 .Legatoاالستماع لمحف متصؿ 
 :ثانيا: دلغناء

 الكثير مف األىداؼ كالجكانب العالجية لدم الطفؿ التكحدم منيا:يساىـ الغناء في تحقيؽ 
تنمية الميارات المغكية لدم الطفؿ المتكحد عف طريؽ غناء أناشيد كأغاني األطفاؿ التي تحتكم  .0

اللو تدريب األطفاؿ عمي التكاصؿ كالحديث عمى مفردات بسيطة كمدخؿ تأىيؿ يتـ مف خ
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قامة المحادثات مع اآلخريف  كالميارات المغكية المختمفة مثؿ تكجيو األسئمة كاإلجابة عنيا كا 
ستخداـ المفردات المغكية الجديدة التي يتـ تضمنيا في األغاني أك األناشيد التي تشجع  كا 

لمحني نبدأ بتقميؿ الجانب المكسيقي أك ا التمميذ عمي أف يتغني بيا خالؿ جمسات العالج ، ثـ
 طكقة.تدريجيا كنكتفي بالمغة المن

 تساعد األغاني كاألناشيد عمي تذكر المفاىيـ الصعبة أك الجديدة كاستبقاء المعمكمات . .2
 تزيد األغاني كاألناشيد دافعية الطفؿ لمتعمـ . .3
 يمكف ابتكار أساليب جديدة  لمتعمـ مف خالؿ الغناء. .4
األغاني كاألناشيد في تنمية الميارات اإلجتماعية لدم الطفؿ المتكحد مف خالؿ  يمكف تكظيؼ .5

الغناء الجماعي كفريؽ أك تقسيـ األطفاؿ أثناء الغناء كتبادؿ األدكار،  مما ينمي لديو ميارات 
 المشاركة مع األقراف كالتعاكف كركح الجماعة كاأللفة.

 يساىـ الغناء في تفريغ طاقات الطفؿ. .6
 لغناء عمي تحسيف الحالة المزاجية لمطفؿ.يساعد ا .7

ستخداـ  كيجب أف يستجيب المعالج لتمؾ الصيحات التي يصدرىا الطفؿ كيعمؿ عمي تنظيميا كا 
 تنميتيا مكسيقيا لحنيا.يعمؿ عمي أك يقمدىا ك  نغمات المحدكدة التي يصدرىاال

 ) دلطبمة ، دألورج(: دلعزف دعمي دآلالت دلموسيقية ثالثا:
الكثير مف األىداؼ كالجكانب العالجية لدم الطفؿ في تحقيؽ  ؼ عمي اآلالت المكسيقية يساىـ العز 

 التكحدم منيا:
 .. تفريغ طاقات الطفؿ كالحد مف حركتو الزائدة عف طريؽ تكجيييا في العزؼ 0
 . تحقيؽ األلفة كاإلنسجاـ مع المعممة أك مع أقرانو األطفاؿ عف طريؽ العزؼ الجماعي.2
 . يساعد العزؼ عمي اآلالت االيقاعية في تحقيؽ النمك العضمي لمطفؿ. 3
شراكيـ في المكاقؼ اإلجتماعية  .يساعد العزؼ األطفاؿ4 عمي إقامة عالقات إجتماعية مختمفة كا 

 المتعددة كالحد مف العزلة كاإلنسحاب اإلجتماعي لدييـ. 
مف الطفؿ كحدكث التالمس الجسدم رب كجكد اآلخريف بالق عزؼ عمي اآلالت في تسييؿ. يسمح ال5

 كأقرانو.  بينو كبيف
 . يساعد العزؼ عمي اآلالت في نمك الميارات الحركية العامة كالدقيقة لدم الطفؿ.6
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 ودلقصص دلموسيقية دلحركية: دأللعابردبعا: 
 الكثير مف األىداؼ كالجكانب العالجية لدم الطفؿ التكحدم منيا:في تحقيؽ  تساىـ حركة الطفؿ

  .يعتبر المعب طريقة مف طرؽ اكتشاؼ الطفؿ لمعالـ الخارجي كمحاكلة التكافؽ معو .0
 عمي تحقيؽ التآزر الحسي الحركي .األلعاب كالقصص الحركية تساعد  .2
تنمية ميارات التكاصؿ لدم الطفؿ كتساعده عمي الخركج مف قكقعتو المنغمقة عمي ذاتو  .3

 كالمشاركة مع أقرانو في األنشطة المختمفة.
مكانية ضبط ك  .4 تساعد األلعاب ك القصص المكسيقية الحركية عمي تفريغ طاقات الطفؿ كا 

 تحسيف حركتو كمحاكلة الحد مف الحركات الزائدة لديو.
تجعؿ الطفؿ يراقب المحيطيف بو كيحاكؿ تقميدىـ كبالتالي تنمية التكاصؿ المغكم كاالجتماعي  .5

 لديو. 
 أىادف دلبرنامج دلتجريبي:

 النظرية.المكسيقي  أفراد العينةتعميـ  دلياف دألول:
: تدريب أفراد العينة عمي تكظيؼ "االستماع إلي المكسيقي كتذكقيا" في عالج إضطراب دلياف دلثاني
 طيؼ التكحد.

 " في عالج إضطراب طيؼ التكحد.لعينة عمي تكظيؼ "الغناءتدريب أفراد ا دلياف دلثالث:
تكظيؼ "العزؼ عمي اآلالت المكسيقية" في عالج إضطراب تدريب أفراد العينة عمي  دلياف دلردبع:
 طيؼ التكحد.

تدريب أفراد العينة عمي تكظيؼ "القصص كاأللعاب المكسيقية الحركية" في عالج  دلياف دلخامس:
 إضطراب طيؼ التكحد.

 دلبرنامج دلتجريبي:خطودت تنفيذ 
كالتي  ،السيككمترية لوكحساب الخصائص  االختبار )القبمي_بعدم(قامت الباحثة باعداد  .0

 .تمثمت في الصدؽ كالثبات 
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مف األساتذة  7تـ حساب الصدؽ الظاىرم لالختبار أك صدؽ المحكميف بعرضو عمي عدد  .2
كؿ سؤاؿ كما ، كحساب نسبة المكافقة عمي الخبراء بكمية التربية المكسيقية /جامعة حمكاف 

 حكىا.سيأتي بنتائج البحث ، ككذلؾ عمؿ التعديالت التي اقتر 
طالبا كطالبة(  54حددت الباحثة عدد الطالب الراغبيف في االشتراؾ في البرنامج التجريبي ) .3

 بالقسـ. 014مف أصؿ 
طالبا كطالبة اختارتيـ  05)عينة مقصكدة( تتككف مف  التجريبية قامت الباحثة باختيار العينة .4

مف  االيقاعي كالمحني صريف ) يشمؿ العن في التربية المكسيقيةقدرات كفقا الجتيازىـ الختبار 
 رغبكا في االشتراؾ بالبرنامجطالبا كطالبة ممف  54إعداد الباحثة( أجرتو عمي عينة مككنة مف 

 . الباقيف كعينة استطالعية )طالبا كطالبة 39(اختيارتـ  .5
تـ تطبيقو أكال عمي العينة االستطالعية كالتأكد مف )القبمي_بعدم( لحساب ثبات االختبار  .6

 ثباتو.
، كقد حددت ** ( ، بحضكر لجنة مف األساتذة24/2/2120)بتاريخ االختبار القبمي  تـ تطبيؽ .7

كيتككف  كذلؾ لسيكلة إجراء المعالجة االحصائية ، درجة(011الدرجة الكمية لالختبار ) الباحثة
درجة(  21بكاقع ) ك ىداؼ البرنامج ،سة أسئمة ، سؤاؿ يقيس كؿ ىدؼ مف أاالختبار مف خم

 .ؿلكؿ سؤا
 91جمسة مدة كؿ منيا ) 02اشتمؿ عمي قامت الباحثة باعداد البرنامج التجريبي كالذم  .8

 دقيقة(.
 قسمت الباحثة أىداؼ البرنامج التجريبي عمي الجمسات التدريبية كما يمي: .9

 ، كقسمت كؿ جمسة منيا إلي جانب إيقاعي كآخر لحني.(4:0اليدؼ األكؿ : الجمسات مف )        
 .(6:5) يفتالثاني: الجمس اليدؼ        
 (.8،7اليدؼ الثالث: الجمستيف)        
 (.01،9)اليدؼ الرابع: الجمستيف        
  (.02،00اليدؼ الخامس: الجمستيف)        

                                                           
   أ(.2ملحق رقم( 

**
 )ب(.2ملحق رقم   
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 يكـ األحد المكافؽ تـ إجراء االختبار البعدم التجريبي البرنامج بعد االنتياء مف .01
، ثـ إجراء المعالجة االحصائية لنتائج ذة مف األساتبحضكر نفس المجنة  (،29/3/2120)

 الطالب .
  دلجمسة دألولي:
 27/2/2120السبت تاريخ دلجمسة:

 .المكسيقي النظريةتعميـ دلجمسة: ىاف 
 خطودت سير دلجمسة:
 أوال: دلجانب دإليقادعي:

 تكضيح معني ك زمف كؿ منيا. مع  )ركند، بالنش ،نكار(شرح العالمات  .0
 الباحثة ثـ الطالب. تصفيؽ العالمات مف قبؿ  -
 مف قبؿ الباحثة ثـ الطالب. أداء العالمات حركيا -

 كخطا النياية.لممازكرة شرح الميزاف المكسيقي كالمازكرة المكسيقية ك الخط الفاصؿ  .2
 أداء التمريف االيقاعي التالي بالتصفيؽ ثـ المشي: .3

 
 (0شكؿ رقـ )

 عالمتي البالنش كالنكار يكضحتمريف إيقاعي 
 جانب دلمحني:ثانيا: دل
أسماء الخطكط كالمسافات عمي مدرج مفتاح ج المكسيقي كطريقة التدكيف عميو ، شرح المدر  .0

 صكؿ، ككذلؾ الخطكط اإلضافية أعمي ك أسفؿ المدرج.
 

 دلجمسة دلثانية:
 0/3/2120االثنيفتاريخ دلجمسة: 

 .المكسيقي النظريةتعميـ  دلجمسة: ىاف
 خطودت سير دلجمسة:
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 يقادعي:أوال: دلجانب دإل

 (،) مراجعة العالمات اإليقاعية السابؽ دراستيا .0

 (،)شرح العالمتيف:  .2
 .لعالمات االيقاعيةتصفيؽ ا -
 .أداء العالمات حركيا  -

 :دراسة التمريف اإليقاعي التالي .3

 
 (2شكؿ رقـ)

 (،) يكضح عالمتيتمريف إيقاعي 
 

 ثانيا: دلجانب دلمحني:
 كط كالمسافات األساسية كاإلضافية .المدرج المكسيقي كأسماء الخط مراجعة .0
 دراسة التمريف اآلتي: .2

 
 (3شكؿ رقـ)

 تمريف قراءة صكلفائية
 إيقاعات التمريف . تصفيؽ -
 .حركيا إيقاعات التمريف أداء -
 .إشارات الميزافاستخداـ مع تمريف صكلفائيا قراءة ال -

 تكضيح الباحثة لما يمي : .3
 طريقة الكقكؼ الصحيحة أثناء الغناء . -
 أخذ النفس أثناء غناء سمـ دك الكبير. مكاضع -

 (.،،غناء سمـ دك الكبير باإليقاعات ) .4
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 دلجمسة دلثالثة:
 3/3/2120األربعاء تاريخ دلجمسة:

 ة.تعميـ المكسيقي النظري دلجمسة: ىاف
 خطودت سير دلجمسة:
 أوال :دلجانب دإليقادعي:

 (.،،،اإليقاعية السابؽ دراستيا) مراجعة العالمات .0

 (.- )ة العالمات اإليقاعية دراس .2
 تصفيؽ العالمتيف السابقتيف. -
 .حركياالعالمتيف السابقتيف  أداء -
    مف حيث الزمف ككيفية األداء.رنة بيف العالمتيف عقد مقا -

 دراسة التمريف اإليقاعي اآلتي : .3

 
 (4شكؿ رقـ )

 (- تمريف إيقاعي يكضح عالمتي )
 

 تصفيؽ إيقاعات التمريف . -
 .حركياات التمريف إيقاع أداء -

 دراسة السكتات المكسيقية بأشكاليا كقيميا الزمنية . .4
 أداء التمريف اإليقاعي التالي بالتصفيؽ: .5

 
 (5شكؿ رقـ )

 تمريف إيقاعي يكضح السكتات المكسيقية
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 ثانيا: دلجانب دلمحني:
 دراسة التمريف التالي: .0

 
 (6شكؿ رقـ )

 تمريف غنائي
 تصفيؽ إيقاعات التمريف. -
 التمريف حركيا.أداء  -
 قراءة التمريف صكلفائيا. -
 غناء التمريف. -

 بالتتابع كما يمي : (- )غناء نغمات سمـ دك الكبير باإليقاعات  .2

 
 (7شكؿ رقـ)

 ( بالتتابع- )غناء نغمات سمـ دك الكبير باإليقاعات 
 دلجمسة دلردبعة:
 6/3/2120السبت  تاريخ دلجمسة:

 ة.ريالمكسيقي النظ تعميـ دلجمسة: ىاف
 خطودت سير دلجمسة:
 أوال:دلجانب دإليقادعي:

 مراجعة العالمات اإليقاعية السابؽ دراستيا. .0

 ( ، ،) دراسة العالمات اإليقاعية .2
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 دراسة التمريف التالي: .3

 
 (8شكؿ رقـ)

 ( ، ،تمريف إيقاعي يكضح العالمات )
 تصفيؽ إيقاعات التمريف. -
 أداء إيقاعات التمريف حركيا. -

 ي:نب دلمحنثانيا: دلجا
 .A.B.Cنشيد التدريب عمي عزؼ كغناء  .0

 
 (9شكؿ رقـ)
 (A.B.Cيكضح نشيد)

 كممات دلنشيا:
A b c d e f g , H I j k l m n o p                            Q r s & t u v , W x & y & z 

Now you know my abc’s                            Next time won’t you sing with me? 

 
 دلجمسة دلخامسة:

 8/3/2221تاريخ دلجمسة: دالثنين 
 .في عالج اضطراب طيؼ التكحد "االستماع إلي المكسيقي كتذكقيا "تكظيؼدلجمسة: ىاف
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 خطودت سير دلجمسة:
 شرح دكر االستماع إلي المكسيقي كتذكقيا في العالج كما كرد بمحتكم البرنامج التجريبي. .0
 ما يمي:لمطالب الفرؽ بيف كؿ متكضيح  .2

 صكت الطبمة كاألكرج.  -
 النغمات الحادة كالغميظة. -
 األداء القكم كالضعيؼ. -
 األداء السريع كالبطيء. -

تكظيؼ االستماع إلي المكسيقي في تنمية قدرة الطفؿ المتكحد  تدريب أفراد العينة عمي كيفية .3
 عمي التركيز كاالنتباه كأداء بعض االستجابات الحركية كما يمي :

يعزؼ المعالج عمي الطبمة بينما يغني المقطع  ماعمي أف يصفؽ مثال عند تدريب الطفؿ .أ 
 .(A BCعندما يعزؼ عمي األكرج ، كقد عزؼ الطالب ) لحف  "ال"

 بينما ما يعزؼ المعالج عمي األكرج نغمات حادةتدريب الطفؿ عمي رفع اليد اليمني عند .ب 
 .نغمات غميظة ما يعزؼاليسرم عند يدهرفع ي

ك  Forteي االلتفات برأسو لالتجاه اليميف عند االستماع لصكت قكم تدريب الطفؿ عم .ج 
 .Pianoااللتفات برأسو لالتجاه اليسار عند االستماع لصكت ضعيؼ 

كالمشي ببطء عند  Allegroتدريب الطفؿ عمي الجرم عند االستماع لمحف سريع  .د 
    .Andanteبطئ االستماع لمحف 

 سة:سة دلساادلجم
 01/3/2120عاءاألربتاريخ دلجمسة:

 .في عالج اضطراب طيؼ التكحد "االستماع إلي المكسيقي كتذكقيا"تكظيؼ دلجمسة: ىاف
 خطودت سير دلجمسة:

 مراجعة عمي الجمسة السابقة. .0
 تكضيح لمطالب الفرؽ بيف: .2

 المحف الصاعد كاليابط. -
 المحف المعبر عف الفرح كالمعبر عف الحزف. -
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  األداء المتصؿ كاألداء المتقطع. -
 قاع السريع كالبطيء.االي -

مكاصمة تدريب أفراد العينة عمي كيفية تكظيؼ االستماع إلي المكسيقي في تنمية قدرة الطفؿ  .3
 المتكحد عمي التركيز كاالنتباه كأداء بعض االستجابات الحركية كما يمي:

 )سمـ دك/ؾ صعكدا(  ك  لمحف صاعد عزؼ المعالجتدريب الطفؿ عمي الكقكؼ ألعمي عند  .أ 
 .) سمـ دك/ؾ ىبكطا( لحف ىابطعزؼ مي األرض عند الجمكس ع

يعبر عف مسجؿ تدريب الطفؿ عمي إحداث تعبير بالكجو كاالبتساـ مثال عند االستماع لمحف  .ب 
 . Sadأك العبكس عند االستماع لمحف يعبر عف الحزف Happyالفرح 

عند  فالدؽ بالقدميك  Staccatoتدريب الطفؿ عمي التصفيؽ عند االستماع لمحف متقطع  .ج 
 .Legatoاالستماع لمحف متصؿ 

إحداث حالة مف الفرح كالنشاط كالحيكية لدم الطفؿ ، كاالستفادة منيا في تكضيح إمكانية  .4
 .Majorالتعمـ مف خالؿ االستماع إلي ألحاف مسجمة في الساللـ الكبيرة 

في تقميؿ اعدة إحداث حالة مف اليدكء كاالسترخاء لدم الطفؿ المتكحد ك المستكضيح إمكانية  .5
االستماع إلي ألحاف مسجمو في الساللـ ك عند الرغبة في تنكيمو مف خالؿ النشاط الزائد لو أ

 . Minorالصغيرة 
مف خالؿ  متكحدأك تنكيـ الطفؿ الاالسترخاء كاليدكء تكضيح إمكانية إحداث حالة مف  .6

مف نفس  االستماع إلي ألحاف رتيبة Andanteألحاف ذات إيقاعات بطيئة االستماع إلي 
 . Monotoneالدرجات الصكتية 

 دلجمسة دلسابعة:
 03/3/2120السبت تاريخ دلجمسة: 

 في عالج اضطراب طيؼ التكحد. "الغناء"تكظيؼ دلجمسة: ىاف
 خطودت سير دلجمسة:

 .في عالج اضطراب طيؼ التكحد "الغناء"شرح كيفية تكظيؼ  .0
 ي غنائيا.أغنية شفت القطة، كتدريب الطالب عمقامت الباحثة بعزؼ  .2
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ليتمكنكا مف مصاحبة األطفاؿ فقط اليد اليمني األغنية بحف نصؼ األكؿ مف للعزؼ الطالب ا .3
 .الغناءأثناء 

اقترحت الباحثة مرافقة األغاني في البرنامج بالصكر الممكنة التي تعبر عف الكممات لما ليا  .4
 مف بالغ األثر في عالج كتعميـ الطفؿ التكحدم.

 شفت دلقطة
 ة بتقكؿ نك                                                      أما البكبػػي بيقػػػكؿ ىػػكشفت القط

 كالديؾ يدف كككككككك                                                 كالعصفكر صكصكصكصك

 
 شفت القطة بتقكؿ نك

 
 يقكؿ ىكأما البكبي ب

 
   كالديؾ يدف كككك كككك             

 
 كالعصفكر صكصكصكصك

 
 (12شكل رقم)

 شفت دلقطة أغنية لحن يوضح

                                                           
  كممات كلحف عائشة صبرم. 
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 ة:سة دلثامندلجم

 05/3/2120الثنيف تاريخ دلجمسة:د
 .في عالج اضطراب طيؼ التكحد "الغناء"تكظيؼ دلجمسة:  ىاف

 خطودت سير دلجمسة:
 األغنية التالية:تعزؼ الباحثة 

 1 أغنية "يالال نعا"
 غمكا العيػػػػػػػػف                                                      كاحد اثنيػػػف          
 ثالثة أربعة                                                            اشتركا ساعة    
 ةػػػكا النطلعػػػبػػػػػػ                                    تة                        ػػػػخمسة س   
 سبعة تمانية                                                            جريكا في ثانية   
 تسعة عشرة                                                             سقفكا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة   

 
 (00شكؿ رقـ)

 أغنية "يالال نعد"

  
                                                           

 ني مف كؿ بيت.أغنية مف أغاني األطفاؿ الشعبية ، لحنتيا الباحثة كأعادت تأليؼ كممات الشطر الثا  0
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 غمكا العيف كاحد اتنيف

 
 الثة أربعةث

 
 اشتركا ساعة

 
  خمسة ستة

 نطكا النطة

 
  سبعة تمانية

 جريكا في ثانية

 
 تسعة عشرة

 
 سقفكا مرة
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 دلجمسة دلتاسعة:
 07/3/2120األربعاءتاريخ دلجمسة: 

 في عالج اضطراب طيؼ التكحد. "العزؼ عمي اآلالت المكسيقية"تكظيؼ دلجمسة: ىاف
 خطودت سير دلجمسة:

، كأنو  ية تكظيؼ العزؼ عمي اآلالت المكسيقية في عالج اضطراب طيؼ التكحدشرح كيف .0
 يجب ترؾ الحرية لمطفؿ في العزؼ.

 تقديـ فكرة مبسطة عف الطبمة كآلة إيقاعية كأنكاعيا ككيفية االمساؾ بيا كالعزؼ عمييا. .2
 .إتاحة الفرصة لكؿ طالب بالعزؼ عمي الطبمة .3
 ددة .متع األحانعزؼ الباحثة عمي األكرج  .4
 .الطبمة كابتكارىـ لاليقاع المناسب لمحفآلة  عزؼ عمياللأللحاف بمصاحبة الطالب  .5
 ة:سة دلعاشر دلجم

 21/3/2120السبتتاريخ دلجمسة:
 في عالج اضطراب طيؼ التكحد. "العزؼ عمي اآلالت المكسيقية " تكظيؼدلجمسة: ىاف

 خطودت سير دلجمسة:
 المكسيقية في عالج اضطراب طيؼ التكحد. كيفية تكظيؼ العزؼ عمي اآلالت  مراجعة .0
كالكضع  ك تكضيح كيفية العزؼ عميوذات لكحة مفاتيح كآلة  األكرجتقديـ فكرة مبسطة عف  .2

 .الصحيح لميديف أثناء العزؼ
 .تدريب األطفاؿ عميويتمكنكا مف تدريب الطالب عمي عزؼ لحف مبسط ل .3

 
 (13شكل رقم)

 تمرين لحني
 

 :دعشر ةحاايدل سةدلجم
 22/3/2120االثنيفيخ دلجمسة: تار 

 في عالج اضطراب طيؼ التكحد. "األلعاب كالقصص المكسيقية الحركية "تكظيؼ دلجمسة: ىاف
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 خطودت سير دلجمسة:
 شرح كتكضيح ما يمي: .0
 أىمية الحركة بالنسبة لمطفؿ. .أ 
 إمكانية تكظيؼ األلعاب كالقصص المكسيقية الحركية في عالج اضطراب طيؼ التكحد. .ب 
 لعاب الحركية.مفيـك األ .ج 
 مفيـك القصة المكسيقية الحركية كخطكات تدريسيا. .د 

 دعشر: دلثانيةدلجمسة 
 24/3/2120األربعاء تاريخ دلجمسة:

 في عالج اضطراب طيؼ التكحد. "األلعاب كالقصص المكسيقية الحركية"تكظيؼ  دلجمسة: ىاف
 :خطودت سير دلجمسة

 مراجعة عمي الجمسة السابقة. .0
 ليتمكنكا مف تدريب األطفاؿ عمييا ،كما يمي:" تعالكا نجرم "عبة داء لعمي أ الطالب تدريب .2

مكانية مصاحبة الحركة بالغناء ، كعرض الصكر  .أ  شرح كيفية تنفيذىا لمطفؿ التكحدم كا 
 المعبرة عف المعني ، تكضيح الحركات التي يمكف أف يؤدييا الطفؿ.

 قراءة كممات المعبة كعرض الصكر المستخدمة. .ب 
 عمي عزؼ لحف المعبة . تدريب الطالب .ج 

              
 "تعالود نجري أغنية" كممات       

 اجرم شماؿ                                                 اجرم يميف            
 نط  لفكؽ                                                   اقعد تحت            

 سقؼ   سقؼ   سقؼ
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 اجرم يميف

 
 اجرم شماؿ

 
 نط لفكؽ

 
 اقعد تحت

 
 سقؼ   سقؼ

 
 سقؼ

 

 
 لحن دألغنية:

 
 (04شكؿ رقـ)

 أغنية تعالكا نجرم
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 نتائج دلبحث:
 أوال: حساب دلخصائص دلسيكومترية لالختبار ودلتي تتمثل في دلصاق ودلثبات كما يمي:

 دلصاق: .1
األساتذة الخبراء بكمية التربية المكسيقية /جامعة ( مف 7االختبار بعرضو عمي عدد )تـ حساب صدؽ 

 حمكاف ، كجاءت نسبة المكافقة عمي أسئمة االختبار كما يمي:
 السؤاؿ الخامس السؤاؿ الرابع السؤاؿ الثالث السؤاؿ الثاني السؤاؿ األكؿ السؤاؿ

 7 7 7 7 7 عدد المشاركيف
 6 6 6 6 7 عدد المكافقيف
 %86 %86 %86 %86 %011 النسبة المئكية

 (0جدكؿ رقـ)
 االختباريكضح صدؽ 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ صدؽ المقياس كىك ما يسمي بصدؽ المحكميف )صدؽ المحتكم أك الصدؽ 
 الظاىرم(.

 دلثبات: .2
بتطبيؽ االختبار عمي عينة استطالعية مف طالب الفرقة الرابعة لحساب ثبات االختبار قامت الباحثة 

( كبعد تقييـ االختبار كطالبة طالبا 39التأىيؿ ) أخصائي التكحد( بمغ قكاميا )كمية عمكـ ذكم االعاقة ك 
0( كتعد ىذه النسبة 86كركنباخ حيث بمغت قيمة الثبات )لػ تـ حساب الثبات عف طريؽ معادلة ألفا 

 0( كيعتبر المقياس ثابتا.10دالة إحصائيا عند مستكم )
 

 ثانيا : دلتحقق من صحة جميع فروض دلبحث:
تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف لممجمكعات المترابطة أك  تحقؽ مف صحة جميع فركض البحثلم

 المتجانسة.
 دلتحقق من صحة دلفرض دألول:

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األداء القبمي كاألداء البعدم  ينص الفرض األكؿ عمى أنو "
 .دءة وتاوين دلنوتة دلموسيقيةقر لطالب كمية عمـك ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد في 
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 (2جدكؿ رقـ )
قراءة كتدكيف نتائج اختبار كيمكككسكف لمفركؽ بيف رتب درجات القياسيف القبمى كالبعدل لميارة  

 كمية عمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ )أخصائي التكحد( لدل طالب النكتة المكسيقية
 ةالدالل Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد المتغير 

 3.438 1 1 1 الرتب السالبة
 

 دالة 

 021 8 05 الرتب المكجبة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب درجات القياسيف القبمى 
 1.10عند مستكل  قراءة كتدكيف النكتة المكسيقيةكالبعدل لميارة 

 

 دلتحقق من صحة دلفرض دلثانى:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األداء القبمي كاألداء البعدم  " ينص الفرض الثانى عمى أنو

دالستماع إلي دلموسيقي " تكظيؼ بند لطالب كمية عمكـ ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد في 
 .في العالج "وتذوقيا

 ( 3جدكؿ رقـ )
"تكظيؼ بند االستماع  ميارةلنتائج اختبار كيمكككسكف لمفركؽ بيف رتب درجات القياسيف القبمى كالبعدل 

 لدل طالب كمية عمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ )أخصائي تكحد( إلي المكسيقي كتذكقيا في العالج "
 

 الداللة Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد المتغير 

 3.449 1 1 1 الرتب السالبة
 

 دالة 

 021 8 05 الرتب المكجبة

 
ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف رتػػب درجػػات القياسػػيف القبمػػى  يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ

 1.10عند مستكل  " تكظيؼ بند االستماع إلي المكسيقي كتذكقيا في العالج" كالبعدل لميارة 
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 دلتحقق من صحة دلفرض دلثالث:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األداء القبمي كاألداء البعدم  ينص الفرض الثالث عمى أنو "

 في العالج." دلغناءكمية عمـك ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد في تكظيؼ بند "  لطالب
 ( 4جدكؿ رقـ )

" تكظيؼ بند  نتائج اختبار كيمكككسكف لمفركؽ بيف رتب درجات القياسيف القبمى كالبعدل لميارة
 الغناء في العالج"  لدل طالب كمية عمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ)أخصائي التكحد(

 الداللة Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد ير المتغ

 3.434 1 1 1 الرتب السالبة
 

 دالة 

 021 8 05 الرتب المكجبة

 

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف رتػػب درجػػات القياسػػيف القبمػػى 
 1.10عند مستكل "تكظيؼ بند الغناء في العالج "كالبعدل لميارة 

 من صحة دلفرض دلردبع: دلتحقق
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األداء القبمي كاألداء البعدم  ينص الفرض الرابع عمى أنو "

دلعزف دعمي دآلالت لطالب كمية عمكـ ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد في تكظيؼ بند " 
 في العالج.دلموسيقية" 

 ( 5جدكؿ رقـ )
"تكظيؼ بند  يف رتب درجات القياسيف القبمى كالبعدل لميارةنتائج اختبار كيمكككسكف لمفركؽ ب

طالب كمية عمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ)أخصائي لدل  العزؼ عمي اآلالت المكسيقية في العالج "
 التكحد( 

 الداللة Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد المتغير 

 3.458 1 1 1 الرتب السالبة
 

 دالة 

 021 8 05 الرتب المكجبة

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف رتػػب درجػػات القياسػػيف القبمػػى 
 1.10عند مستكل  "تكظيؼ بند العزؼ عمي اآلالت المكسيقية في العالج"كالبعدل لميارة 
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 دلتحقق من صحة دلفرض دلخامس:
األداء القبمي كاألداء البعدم تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف " ينص الفرض الخامس عمى أنو 

دأللعاب ودلقصص دلموسيقية لطالب كمية عمكـ ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد في تكظيؼ بند " 
 .في العالج" دلحركية

 ( 6جدكؿ رقـ )
تكظيؼ بند نتائج اختبار كيمكككسكف لمفركؽ بيف رتب درجات القياسيف القبمى كالبعدل لميارة  

 طالب كمية عمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ)أخصائي التكحد(لدل يقية الحركية األلعاب كالقصص المكس
 الداللة Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد المتغير 

 3.450 1 1 1 الرتب السالبة
 

 دالة 

 021 8 05 الرتب المكجبة

القبمػػى يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف رتػػب درجػػات القياسػػيف 
 1.10عند مستكل  "تكظيؼ بند األلعاب كالقصص المكسيقية الحركية"كالبعدل لميارة 

 
 :دلتحقق من صحة دلفرض دلسااس

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األداء القبمي كاألداء  ينص الفرض السادس عمى أنو " .3
 .لالختبار دلكمية دلارجةالبعدم لطالب كمية عمـك ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ شعبة تكحد في 

 ( 7جدكؿ رقـ )
مدرجة الكمية نتائج اختبار كيمكككسكف لمفركؽ بيف رتب درجات القياسيف القبمى كالبعدل ل

 طالب كمية عمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ)أخصائي التكحد(لدل  لالختبار )القبمي_ بعدم(
 

 الداللة Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد المتغير 

 3.404 1 1 1 سالبةالرتب ال
 

 دالة 

 021 8 05 الرتب المكجبة

 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب درجات القياسيف القبمى كالبعدل 
 1.10عند مستكل  لمدرجة الكمية لالختبار )القبمي _بعدم(
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 مناقشة نتائج دلبحث:
 مف خالؿ النتائج السابقة يتضح أنو:

صػػػحة فػػػركض البحػػػث كتحسػػػف أداء طػػػالب كميػػػة عمػػػـك ذكم االعاقػػػة كالتأىيػػػؿ  قػػػؽ مػػػفالتحتػػػـ  .0
 )أخصائي التكحد( فيما يمي:

 قراءة كتدكيف النكتة المكسيقية. -
 تكظيؼ بند االستماع إلي المكسيقي في عالج اضطراب طيؼ التكحد. -
 تكظيؼ بند الغناء في عالج اضطراب طيؼ التكحد. -
 لمكسيقية في عالج اضطراب طيؼ التكحدتكظيؼ بند العزؼ عمي اآلالت ا -
 تكظيؼ بند األلعاب كالقصص المكسيقية الحركية في عالج اضطراب طيؼ التكحد. -

كيرجع ىذا التحسف في أداء أفراد العينة إلي التمرينػات كالتػدريبات كالطػرؽ التػي اسػتخدمت فػي البرنػامج 
 التجريبي. 

 ة عمي تساؤالت البحث.حقؽ مف فاعمية البرنامج التجريبي كاالجابالتتـ  .2
 

 توصيات دلبحث:
 ضركرة إنشاء كميات لعمـك اإلعاقة كالتأىيؿ في معظـ الجامعات بمحافظات الجميكرية . .0
أخصائي عالج  التربية النكعية العدادبكميات بمرحمة الدراسات العميا تخصيص برامج  .2

 كأحد أساليب العالج.ليتمكف مف استخداـ المكسيقي  )برنامج لكؿ إعاقة( اإلعاقات المختمفة
مف استخداـ األنشطة  كاالطالب ذكم االحتياجات الخاصة ليتمكن يإعداد برامج لتدريب معمم .3

 المكاد الدراسية ليـ. لتاريسالمكسيقية المختمفة ككسيمة 
تكحد عمى غرار إنشاء المدارس اضطراب العالج لضركرة اىتماـ الدكلة بإنشاء مراكز   .4

 يتمتع بنفس الحقكؽ.لمجتمع الحككمية ألنيـ فرد في ا
 ضركرة اىتماـ الدكلة بدمج فئات ذكم اإلعاقات مع المجتمع كخاصة في المؤسسات التعميمية. .5
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 مردجع دلبحث
 قائمة دلمردجع دلعربية: أوال:
: بناء مقياس لتشخيص السمكؾ التكحدم كالتحقؽ مف فاعميتو في عينة أردنية مف إمام قزدز .0

العقمية ك العادييف ، رسالة دكتكراة،غير منشكرة، الجامعة األردنية ، حاالت التكحد كاإلعاقة 
 .2117عماف ، األردف، 

بحث  ،دكر المكسيقى في عالج التكحد كدمجو في المجتمع" دعمارة: أمينة محما محموا دعمي .2
 الدراسات ضكء في النكعي التعميـ تطكير" األكؿ كالدكلي الثالث العممي المؤتمر منشكر،
 .2106،القاىرة ،النكعية التربية كمية ،شمس عيف جامعة الثاني، المجمد "،البينية

 مستكم تحسيف في بالمكسيقي العالج عمي قائـ برنامح فاعمية وآخرون: إيمان أحما محرم .3
الفعؿ  بحكث ضكء في أسيكط بمحافظة طيؼ التكحد اضطراب ذكم لألطفاؿ المفظي التكاصؿ

 .2107، أسيكط جامعة التربية، كمية جمة، م ، العدد التاسع33،بحث منشكر، مجمد 
فعالية برنامج تعميمي قائـ عمى األنشطة المكسيقية في : و آخرون جابر جابر دعبا دلحميا .4

 لعمـكبحث منشكر،ا ،تنمية بعض ميارات التكاصؿ لدم األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد
 .2106،العدد الرابع،24المجمد  لمتربية العميا الدراسات كمية ،القاىرة جامعة ،التربكية

: مقدمة في تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة ، عماف، دار  جمال دلخطيب و آخرون .5
 .2100الفكر،

: التكحد اإلعاقة الغامضة ،الدكحة ، مؤسسة حسف عمي بف عمي و آخرون حماا دلردوي .6
 .0999،قطر،

األطفاؿ : مدم فاعمية برنامج عالجي لتنمية االتصاؿ المغكم لدم بعض  سيي أمين .7
التكحدييف، رسالة دكتكراة،غير منشكرة ، معيد الدراسات العميا لمطفكلة ،جامعة عيف 

 .2110شمس،
 .2114دار الرشاد،  االعاقات العقمية، القاىرة، دعاال دعبا دهلل: .8

اشتقاؽ معايير تقنيف أداء عمي الصكرة األردنية مف مقياس قائمة السمكؾ  دعمي دلعمودن : .9
( سنة كمقارنتيا بالمعايير األمريكية، رسالة دكتكراة، غير 03:2ية مف )التكحدم لمفئة العمر 

 .2104جامعة العمـك االسالمية العالمية،عماف،األردف،  منشكرة،
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 .2119: التكحد ، عماف، األردف، دار راكؿ لمطباعة ، قحفان دلظاىر .01
الة ( رسATEC: تطكير صكرة أردنية مف قائمة تقييـ السمكؾ التكحدم)نا ىارونال  .00

 .2118ماجستير،غير منشكرة، الجامعة األردنية ،عماف ،
: مناىج ك أساليب التدريس في التربية الخاصة،دار الفكر ، عماف مني دلحاياي و آخرون .02

 .2113، األردف،
دار الكتاب الجامعي الحديث ،  : دكر المكسيقي في عالج أطفاؿ التكحد،نيممي محما دلعطار .03

 . 2104سكندرية ،كمية رياض األطفاؿ،جامعة اال
 

 قائمة دلمردجع دألجنبية: ثانيا:
14. American Music Therapy Association(1999);Music Therapy 

&Education.Maryland,MD:AMTA,Inc. 
 

15. Autism Society of America :What is Autism? USA, Bethesda, 

MD,2006. 
 

16. Gillberg&Coleman(1992):The Biology of The Autism Syndromes , 2
nd 

London; Mac, Keith Press 
 

17. Kanner,j,(1973)Childhood Psychosis Studies and New Insights,  

Washington D.c,Watson,Inc 
 

     17. Marquez-Garcia A.V. : Music Therapy in Autism Spectrum Disorder:             

a Systematic Review, Review Journal of Autism and Developmental 

Disorders. 
 

    18.Rickson.D: Family members’ and other experts’ perceptions of music    

therapy with children on the autism spectrum in New Zealand: Findings 

from multiple case studies, New Zealand School of Music—Te Kōkī, 

Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington, P.O. Box 

600,vol 75, New Zealand,2021 
 

    19. V. Balasubramanian et al: Development of social interaction skills of  

         autistic children’s by musical therapy, Journal of the Neurological     

         Sciences, 2019-10-15, Volume 405. 
 

     20.Zager,D(2005):Autism Spectrum Disorder Identification, Education&          

    Treatment, London; Lawrence Lirtawn Associates. 
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 مالحق دلبحث
 (1ممحق رقم)
 بعاي( -دالختبار )دلقبمي

  دلسيا دألستاذ دلاكتور/
 تحية طيبة كبعد

ة أستاذ الصكلفيج كااليقاع الحركي كاالرتجاؿ المسػاعد بكميػ لمياء أحما دعبا دلفتاح محما/ تقكـ الباحثة
بػػػإجراء دراسػػػة تجريبيػػػة عمػػػي طػػػالب الفرقػػػة الرابعػػػة بكميػػػة عمػػػـك ذكم  التربيػػػة النكعيػػػة /جامعػػػة الزقػػػازيؽ

 بعنكاف :تأىيؿ )شعبة تكحد( جامعة الزقازيؽ اإلعاقة كال
 وم ذوي دإلدعاقة ودلتأىيل طالب كمية دعمبرنامج موسيقي مقترح إلدعادا  "

 " لمتعامل مع فئة دلمتوحاين
 

 إلي:  دلبحثويياف ىذد 
 إعداد طالب كمية عمـك ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ مكسيقيا لمتعامؿ مع فئة المتكحديف . .0
 تصميـ برنامج تأىيمي يستخدـ المكسيقي في عالج إضطراب طيؼ التكحد.  .2
 .قياس فاعمية تطبيؽ البرنامج المكسيقي .0

 
ؿ الثالثيف اضطراب يظير خال عمى أنو التكحد اضطراب طيؼ 0943سنة  Kanner "كانر" كيعرؼ

يعاني األطفاؿ المصابكف مف الصفات التالية مركزا عمى الصفتيف ك  .ؿفشيرا األكلى مف عمر الط
 األكلى كالثانية كمعيار في تشخيص التكحد:

 نقص شديد في التكاصؿ العاطفي مع اآلخريف . -
 الحفاظ عمى الركتيف كمقاكمة التغيير. -
 تمسؾ غير مناسب باألشياء . -
 التخيؿ . ضعؼ القدرة عمى  -
 .العزلة الشديدة -
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الباحثػػة برنامجػػا تجريبػػا ليسػػاعد طالػػب شػػعبة التكحػػد عمػػي تكظيػػؼ المكسػػيقي فػػي عػػالج  حيػػث صػػممت
اضطراب طيؼ التكحد مػف خػالؿ تعميمػو قػراءة كتػدكيف النكتػة المكسػيقية بشػكؿ مبسػط ك أيضػا تكظيػؼ 

 البنكد أك األنشطة المكسيقية األربعة التالية في العالج:
 اع كالتذكؽ المكسيقي. االستم .0
 الغناء. .2
 العزؼ عمي اآلالت المكسيقية ) الطبمة ك األكرج(. .3
 األلعاب كالقصص المكسيقية الحركية. .4

 
(   √التكػـر بكضػع عالمػة )  ، ك االسػتبانة المقدمػةاالطػالع عمػي كترجك الباحثة مف سػيادتكـ 

كمػا تتقػدـ الباحثػة بخػالص ،مقترحػات فة ما تركنو مناسبان مف فى الخانة التي تعبر عف رأيكـ ، مع إضا
 االستبانة.تقكيـ فى ككقت الشكر كالتقدير لما ستقدمكنو ليا مف عكف كلما ستبذلكنو مف جيد 

 
 دلباحثة
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 دالختبار )دلقبمي _بعاي(
 ارجة( 122)

 ارجة( 22:)دلسؤدل دألول

 
 درجات( 4)                                                   صفؽ إيقاعات المحف السابؽ. .أ 
 درجات( 4)             .                                   أد إيقاعات المحف السابؽ حركيا .ب 
                                     درجات( 4)                                           .لفائيا إقرأ إيقاعات المحف السابؽ صك  .ج 
 درجات( 4)             ابؽ.                                              اعزؼ المحف الس .د 
 درجات( 4)                                                            المحف السابؽ. غف  .ق 

 

 دلتعايالت ال أودفق أودفق
 
 

  

 
 ارجة( 22) دلسؤدل دلثاني:

                                                                                :ؿمكضحة التظمي تعزؼ الباحثة المحف التالي
F                                                                                      P                                        

 
يؼ يمكنؾ تكظيؼ ىذا االستماع في عالج مشكمة     مف خالؿ استماع الطفؿ المتكحد لمحف السابؽ ، ك

 "االنتباه"  لديو.
 مالحظة:دلبطاقة 
 )درجات  (10                               في تنمية االنتباه.              P  ،Fاستخداـ  -
 )درجات 01(  تماع لكؿ منيما.                تحديد استجابة حركية لمطفؿ يؤدييا عند االس -
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 دلتعايالت ال أودفق دفقأو 
 
 

  

 
 ارجة( 22) دلسؤدل دلثالث:

في التقميؿ مف حدة المشكالت التي  ةالتالي غناء الطفؿ المتكحد لألغنيةكضح كيؼ يمكنؾ تكظيؼ 
 يعاني منيا ؟

 
 درجات( 3)                                .                      ةالسابق اعزؼ األغنية -
 درجات( 3                                                         (ةابقالس غف األغنية -
 (درجات 7)                 المناسبة التي يمكف عالجيا عف طريؽ الغناء. المشكمة حدد -
 (درجات 7)                                ذكر دكر الغناء لممقطع السابؽ في عالجيا.ا -

 

 تدلتعايال ال أودفق أودفق
 
 

  

 
 ارجة( 22) دلسؤدل دلردبع:

 في عالج  عزؼىذا الكضح كيؼ يمكنؾ تكظيؼ مف خالؿ عزؼ الطفؿ المتكحد عمي آلة الطبمة ، 
 مشكالت االتصاؿ لديو؟إحدم 

 بطاقة دلمالحظة:
 عالجيا مف خالؿ العزؼ عمي الطبمةيختار الطالب مشكمة االتصاؿ المناسبة ك التي يمكف  -

 (درجات 01)                                                                             
 درجات( 01يذكر دكر العزؼ عمي الطبمة في عالجيا.                                ) -
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 دلتعايالت ال دودفق أودفق
 
 

  

 
 ارجة( 22) دلسؤدل دلخامس:

 ف في ضبط حركة الطفؿ؟أداء الطفؿ الحركي ليذا التمريكضح كيؼ يمكنؾ تكظيؼ 

 
             درجات( 4)                                                     أد التمريف السابؽ بالمشي. -
 درجات( 8)حدد المشكمة المناسبة التي يمكف عالجيا عف طريؽ أداء الطفؿ لمتمريف بالمشي. -
 درجات( 8)                                          داء الحركي في عالجيا.اذكر دكر األ -

 
 دلتعايالت ودفقال أ أودفق
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 (2ممحق رقم)
 دلمحكمين لالختبار )دلقبمي_بعاي( أسماء دألساتذة )أ(

 دلوظيفة دالسم م
ىكيدا خميؿ أ.د/ 0

 أحمد
أستاذ الصكلفيج كاإليقاع الحركي كاإلرتجاؿ المتفرغ ،كمية 

 معة حمكافالتربية المكسيقية ، جا
أ.د/ محمد محمكد  2

 عارؼ
أستاذ الصكلفيج كاإليقاع الحركي كاالرتجاؿ،كمية التربية 

 المكسيقية، جامعة حمكاف
أ.د/أيمف أحمد  3

 عطيو
أستاذ الصكلفيج كاإليقاع الحركي كاالرتجاؿ،كمية التربية 

 المكسيقية، جامعة حمكاف
ركي كاالرتجاؿ،كمية التربية أستاذ الصكلفيج كاإليقاع الح أ.د/ داكد جميعي 4

 المكسيقية، جامعة حمكاف
أستاذ الصكلفيج كاإليقاع الحركي كاالرتجاؿ،كمية التربية  أ.د/ شريؼ حمدم 5

 المكسيقية، جامعة حمكاف
أ.د/ أيمف محمد  6

 عز الديف محمكد
أستاذ الصكلفيج كاإليقاع الحركي كاالرتجاؿ،كمية التربية 

 المكسيقية، جامعة حمكاف
أ.ـ.د/ محمد جالؿ  7

 عابديف
أستاذ الصكلفيج كاإليقاع الحركي كاالرتجاؿ المساعد ،كمية 

 التربية المكسيقية، جامعة حمكاف
 دلحضور لالختبار )دلقبمي_بعاي( )ب( أسماء دألساتذة 

 دلوظيفة دالسم م
أ.د/ محمد محمكد  1

 عارؼ
دلموسيقية،  أستاذ دلصولفيج ودإليقاع دلحركي ودالرتجال،كمية دلتربية

 جامعة حمودن

أستاذ دلصولفيج ودإليقاع دلحركي ودالرتجال،كمية دلتربية دلموسيقية،  أ.د/ داكد جميعي 2
 جامعة حمودن

أستاذ دلصولفيج ودإليقاع دلحركي ودالرتجال،كمية دلتربية دلموسيقية،  أ.د/ شريؼ حمدم 3
 جامعة حمودن
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 ممخص دلبحث
 وم ذوي دإلدعاقة ودلتأىيل طالب كمية دعمبرنامج موسيقي مقترح إلدعادا  "

 " دلمتوحاين لمتعامل مع فئة
تعد فئة التكحد في مقدمة الفئات ذكم االحتياجػات الخاصػة ، كتمثػؿ مشػكمة مػف المشػكالت االجتماعيػة 
الخطيػػرة ، حيػػث يعػػد أطفػػاؿ ىػػذه الفئػػة أقػػؿ قػػدرة عمػػي التكيػػؼ االجتمػػاعي كأقػػؿ قػػدرة عمػػي التصػػرؼ فػػي 

 إلي: دلبحث يياف ىذد المكاقؼ االجتماعية المختمفة كالتعامؿ مع اآلخريف، ك
 إعداد طالب كمية عمـك ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ مكسيقيا لمتعامؿ مع فئة المتكحديف . .0
 تصميـ برنامج تأىيمي يستخدـ المكسيقي في عالج إضطراب طيؼ التكحد.  .2
 .قياس فاعمية تطبيؽ البرنامج المكسيقي .3
  الدراسة عمى جزأيف: كتشتمؿ

 أكالن: الجزء النظرم كيشمؿ: 
 طة بمكضكع البحث.دراسات سابقة مرتب .0
 كتشمؿ: .2

  اضطراب طيؼ التكحد: .أ 
 مفيكمو ك أسبابو. 
 كبات التي يكاجييا الطفؿ المتكحد.المشكالت كالصع 

  كمية عمـك ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ: .ب 
 كاديمية كاألقساـالبرامج األ.  

 المكسيقي: معالجال .ج 
 تكافرىا في المعالج بالمكسيقي. الشركط الكاجب 
 لمطفؿ المصاب باضطراب طيؼ التكحد. مياخصائص المكسيقي التي يقد 

 ثانيان: الجزء التطبيقى كيشمؿ:
 إجراءات البحث.  -

 بالمغتيف العربية كاإلنجميزية، ثـ كاخت تـ البحث بالنتائج كالتكصيات، ثـ قائمة المراجع كممخص البحث
 مالحؽ البحث.
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Abstract 

A proposed musical program to prepare students of the College of 

Sciences with Disabilities and Rehabilitation to deal with autistic 
 

The autism category is at the forefront of the groups with special needs, and represents a 

serious social problem, as children of this category are less able to socially adapt and less 

able to act in different social situations and deal with others, 

This research aims to: 

1. Preparing the students of the College of Sciences with Disabilities and 

Rehabilitation Musically to deal with the autistic category. 

2. Designing a rehabilitation program that uses music in the treatment of autism 

spectrum disorder. 

3. Measuring the effectiveness of the music program application. 

 

The study includes two parts: 

First: The theoretical part, which includes: 

3. Previous studies related to the research topic. 

4. Includes: 

A. Autism spectrum disorder: 

 its concept and causes. 

 the problems and difficulties faced by the autistic child. 

B. College of Disability and Rehabilitation Sciences: 

 Academic programs and departments 

C. Music therapist:  

 Conditions that characterize a music therapist. 

 The characteristics of music presented to a child with autism spectrum disorder. 

Second: The application part includes: 

 Search procedures. 

 The research was concluded with results and recommendations, then a list of 

references and a summary of the research in both Arabic and English, then the 

research appendices. 

 

 

 

 


