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 شعبة التربية الموسيقية ب لطالب/المعلمالكفايات المهنية ل تنمية 
 والمساعدة في عالجهم بالموسيقى  مع ذوي الهمممن خالل تدريبه للتعامل 

  د/ منال مصطفى حسن م. أ.

 
 مقدمة:  

الموسييي هي ليييت لرييي  حاسيييا نييي، وسوسييي ن اهاديييوو  اسيييوار ةواييي  لو  ييي  وا  يييو      اسييي  وا      
نديييدع نه ييال  ولموسيي هي ال و  يي  حاميية نهييي حديي    الييال، ا  يي  المهيية اال   يي    سزينيي   ل ييو   ييو 

احديييوند نهيييي النيييرور كييي، وكييياان ةيةييياع نليييوي  ااردييي    وكيييو الموسييي هي الديييو      يةيييا الههييي   
ي الهوييي  حيةييا ال،مييو    مييو كيي، وييتر ا،دييا وا ار ييا  ييا ى  احديي     الموسيي هي ال اسةييا االموسيي ه

 ننا  الالك اس خدك  ةاالج كنا ندو  قديم  ا ت  هو وت كخ هر ل
 

احهاي  الموسي هي  ا اك ةسةيااك  يت ح،دية، اح يويا قيد ات اك يو ات ما  ال ميه  احديوندله  هييد       
كيي، المهيية اال ييوحا  االنيياو   وه ح ييول النردييت ال ةييد   ييولاز   كسةييا  ييت اليي خهل كيي، الازليي  اال،ييد 

نهي اآل ت الموس ق   المخ هر  ينمت ال اةةز لدي ه  ىضو   ىلي حنم   ال،اةي  اهيهوي ي  المديوس   
لهموسييييي هي ةول ديييييرة  االمنيييييت اهيهيييييونت  ااسييييي خدام و اات ال وايييييد اهيهوي ييييي  لم،وكيييييوع ا يهونيييييوت 

ي ح،دة، ال،اة   اح ويا ال  ز  الاههت اال،اةت لاا  ال مه  ىليي اواي  المدمون   كمو يامة نه
(1) .ح ويا الرنور له واا  الهروي  االن   لدي ه

 

اوكدت الد اسوت اال ،وث نهي وو ما  ال مه لدي ه الهد ع نهي اهسي  و   لناني   الموسي ق        
المخ هريي   ىما حييو ات ل ييه الوسييو ة اال ييد ي وت المنوسيي    لمييو لييدي ه كيي، قدييو   ييت  ايي  الامه ييوت 

 الاهه    ااأل ارات الوظ     الماح     هدو   ت الدهوك ال   رتل 
 

ت ال ييت وكييدت نهييي ضيياا ع اسيي خدام األانيي   الموسيي ق   ليياا  ال مييه نهييي اكيي، نيية، الد اسييو     
م(    اسيي ت )نسييد 1982م(    اسيي  ) يياج  1982ا يي ال  ىنوقييوح ه  ا ييد   اسيي  ةيية كيي، ) ييو    

م(  1990م(    اسيييي  )ال ييييداا   1996م  1989م(    اسيييي ت )األلرييييت  1996م  1982الهييييو    
م(    اسيي  )الييدلوو  1998م(    اسيي  )ك،مييو   1995ةهييت  م(    اسيي  )الن1995  اسيي  )نسييد    

م(    اسيييي  )ال ةيييي   1999م(    اسيييي  )نسييييد ال ييييو    1998م(    اسيييي  ) وييييد  ا  ييييااو  1998

 
 جامعة قناة السويس  –كلية التربية  -تخصص موسيقي عربية  –ربية الموسيقية تأستاذ مساعد بقسم ال 
ا  ااو     (1) ك،مد   نسد    الم نون   ت " نو ل  الموس ق    لنان    نالات  نااوكج  لنطرول     اول    الهرو   النمو  كد وى  ح،دة، 

 86م  ص 2008  ينويا 2  ج  1  ع24  ةه   ال اب    اوكا  وسةوط  كج مجلة كلية التربية   "ال وسدية،
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م(    اس  )نسد 2004م(    اس  )نزام  2002م(    اس  )وكة،   2000م(    اس  )ندة   2000
 م(ل2007م(  ا  اس  )الناااا   2005    نزت  

اياد الماهه الاة، األسوست  ي الامه   ال اه م    سةث وو     كدي وى حهيك الامه ي  اح،ديةن و      
  ي ه ى  ن ،دة، كد وى الماهيه ا  ي  ةرورحيا ال د يدي    ليالك و ي م ا ل ميوم  لنيدا  الماهيه و نيور 

 (1)  اس ا وكااك ضاا يوك اسةويوك لال حهور  ولامه   ال اه م  ل 
 م  الاديد ك، الد اسوت اال ،وث  لندا  ال ول  الماهه احد ي يا و نيور   اسي ا هك ديو  اقد ال     

 اييي  الخسييياات الالزكييي  ال يييي ي ييي  وو ي ههوليييو  يييت حخديييل ال اب ييي  الموسييي ق     احنم ييي  ك و احيييا 
نيور ال د يد   الموس ق    ااهل موم ند اس  اح،هةة المواقف ال د يد   ال ي حواا يا و نيور ال يد ين  اب

 السااكج ا هوك هس  واوت الماسه  ال اه م   الراه   ال ت يهوم  ول د ين ل ول
سوسيي و وو و   احهييوم ساةيي  ىنييدا  الماهميية، الهو ميي  نهييي ال رويييوت ال د يديي   نهييي كدييهم     ديي     

وكحيي، ىسيي خالص ليياا ال رويييوت اإما   نمه يي  ال ييد ين يمحيي، ح،هةه ييو ىلييي ك مونيي  كيي، ال رويييوت 
الماهمييية، نهة يييو   سيييو  ييييه   مليييك نيييدا ا ىليييي ىنيييدا  كاهمييية، نهيييي كدييي وى نيييولت كييي،    احيييد ي

اسييدييوك ظ ييات ال،وايي  ىلييي كاهميية، ك خدديية، ليياا  ال مييه كيي، وايية ح،هةيي  و ليية  (2)لالم ن يي 
  ىم واييا يدييوله  ييت ال  ييوي، الييااحت ل ييه  ايييزا له  م ييو ات ال اسةييا اال وا يية كيي  ل ييه نييالج كمحيي،

 ة نمه   ى كوا ه  ت الم  م لك،   ه  كمو ُيد 
الماهه /له ولي    )المااف ي  االم و يي ( م ن ي  روييوت الالاك، لنو اورت   اع لياا ال ،يث ل نم ي       

 نع   ال اب   الموس ق   لاالج ما  ال ميه  ولموسي هي  لن  و ليو وسيد األسيولة  الاالا ي  ال يت ي ي  
الخو يييي  ن ييييه  كيييي  نييييان ليييي ا  الم ييييو ات ااألانيييي   وو ح لييييمن و كن وكيييي  الانوييييي  اال  لةيييية 

  ق   ال ت يمح، اس خداك و كا هل الموس
 مشكلة البحث:

 الاا اي   ة، اليوليي  ا  س   ال وسي  ك،  يالل ىوياا  و نهيي ك مونيوت ال يد ي  المةيداات لهرياق     
ه اوكية كي  الالزكي  ل م ن   رويوت الالال اب   الموس ق   وو ال ال /الماهمة، لدي ه قدو   ي   وع  

نهيي اليا ه كي، اايو  سيو ت اليدكج لياا  ال ميه  يت االمدوندع  ت نالا ه  ولموس هي    ما  ال مه
  لالك ح م، كنحه  ال ،ث  ت الدهال الا  دت ال ولت:   ا  المدا  ل

 
مجلة بحوث    ، "الكفايات المهنية لدي بعض معلمي التربية الخاصة في ضوء معايير الجودة الشاملة"، محمد عبد الستار سالم، وآخرون  (1)

   514 – 483، ص 27، ع   2012م، مج 2012، التربية النوعية 
المؤتمر العلمي الثاني، كلية التربية، جامعة أسيوط، مج    "رؤى تربوية حول إعداد المعلم وتوحيد مصادر إعداده" ، عبد هللا الجواد،    (2)

 14، ص 1
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ملع للتعاملل  وتدريبه  شعبة التربية الموسيقية  ب  للطالب/المعلمكيف يمكن تنمية الكفايات المهنية  "
 "؟والمساعدة في عالجهم بالموسيقى ذوي الهمم

 اي راع ك، لاا الدهال األسئه  الراي   ال ول  :      
كي  ما  له اوكية نيع   ال اب ي  الموسي ق      ه ولي /الماههويوت الم ن ي  الوااي  حنمة  يو لكو ال ر ل1

 ؟االمدوندع  ت نالا ه  ولموس هي ال مه
نيييع   ال اب ييي    ه ولييي /الماههماا يييي لييي ا  ال روييييوت الم ن ييي  لحنم ييي  ال واييي  ال ك يييم يمحييي، ل2

 ؟االمدوندع  ت نالا ه  ولموس هي ك  ما  ال مهك،  الل حد ي ا له اوكة الموس ق   
نيييع   ال اب ييي    ه ولييي /الماههلم يييو ى لييي ا  ال روييييوت الم ن ييي  ال واييي  ال حنم ييي  ك يييم يمحييي، ل3

 ؟االمدوندع  ت نالا ه  ولموس هي ك  ما  ال مهك،  الل حد ي ا له اوكة الموس ق   
 أهداف البحث:  

كي، نيع   ال اب ي  الموسي ق     ه ولي /الماههل رويوت الم ن   لاال د  الا  دي له ،ث لو حنم         
اي ريياع كيي، ليياا ال ييد  االمدييوندع  ييت نالا ييه  ولموسيي هي   كيي  ما  ال مييهله اوكيية  ييالل حد ي ييا 

 :األلدا  الراي   ال ول  
نييع   ال اب يي  الموسيي ق     الماهه/  وليي هويييوت الم ن يي  الواايي  حنمة  ييو لال اييا  نهييي ولييه ال ر ل1

  لاالمدوندع  ت نالا ه  ولموس هي ك  ما  ال مهله اوكة 
كيي، نييع   ال اب يي  الموسيي ق   الماهه  /  لييو هماا ييي ليي ا  ال رويييوت الم ن يي  لحنم يي  ال وايي  ال ل2

  لاالمدوندع  ت نالا ه  ولموس هي ك  ما  ال مهله اوكة  الل حد ي ا 
كيي،  نييع   ال اب يي  الموسيي ق    له وليي /الماههحنم يي  ال وايي  الم ييو ى ليي ا  ال رويييوت الم ن يي   ل3

  لاالمدوندع  ت نالا ه  ولموس هي ك  ما  ال مهله اوكة   الل حد ي ا
 أهمية البحث:  

 : األهمية العلمية .أ
ال روييوت حنم ي   ح نيوال ال يت اون يو كي، األاليي -ال وسيي  نهيه سدا    ت -لاا الد اس  حا سا ل1

االمديوندع  يت  كي  ما  ال ميهله اوكة احد يس ه  طال  وع   ال اب   الموس ق    الم ن   لدى  
  لنالا ه  ولموس هي

يمح، لإلطو  الن ا  لهايالج  ولموسي هت لياا  ال ميه وو يرةيد  يت ى ياار الماا ي  الاهم ي   يت  ل2
 الموس هتلال خدل 
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 األهمية التطبيقية .ب
 اضي  كخ ي  الموسي ق    يي ال اب ي  كنيولج كخ  يت - يوص   نيحة -حديوند الد اسي  ل1

و نيور  ك  يه  ولميدا   ال يت ح سي  س وسي   لناني   الموسي ق   الخو ي   ايالج ما  ال ميه
 الدكجل

ك ن يييوك سيييو  حديييوله الد اسييي   يييت ىنيييدا  كاهيييه حاب ييي  كوسييي ق   ك خديييل لرئييي  ما  ال ميييه  ل2
 احابويوك اوكو يم وك  حه وت ال اب   اال خددوت النوي  ل

 حدود البحث:  
 اوكا  قنوع الدوين  –كه   ال اب   : ةالمكاني ودالحد .أ

 م(2020/2021الردة الد است األال ): ةالزماني ودالحد . ب
 مصطلحات البحث:  

  :المهنيةالكفايات   .1
ه الديرت يم ه  و الماهموو  ايمو سوا و  ت و نور حد يدي لي ك مون  الم و ات ال ت ي   وو      

و ة ال اه م    ااألاني   ال د يدي    اطيا  ال يد ين  اإ ا ع  ت ك و ت )الم، وى  ااأللدا   االوس
الييت قييد ع الماهييه نهييي حوظ ييم ك مونيي  كاة يي  كيي، الماييو   اوامييوط الدييهوك  (1)الدييف اال هييويه(ل

االم ييو ات و نييور   ا ييا أل اا ا ال اه م يي   ا يية الرديية ند ايي    حهيية نيي، كديي وى اهحهييوو الييا  حييه 
 (2)ح،ديدال 

احاا  يييو ال وسيييي  نهيييي وا يييو ك مونييي  كييي، الماهوكيييوت االم يييو ات ال يييت ي ييي  وو يم ه  يييو كاهيييه      
ب يييي  الموسيييي ق    ل حييييوو قييييو  اك نهييييي و ا  ييييو  حرييييورع اإحهييييوو ننييييد حخ يييي   احنرةييييا احهييييويه الاييييالج ال ا 

  ولموس هي لاا  ال مه نهي ا  ال  ه  ابنحة يمح، كالس  ا اق وسال
 : الكفايات المعرفية ل2

ايهديييد ن يييو الماهوكيييوت االم يييو ات الاهه ييي  اللييياا ي  أل ار الماهيييه  يييت وييي ي ك يييو ت نمهيييا      
  (3)ل ) مت  ال اهمي)ال اه

 

 كيي، اا يي  ا يياال رويييوت ال اه م يي  الم ييوا اع لييدى ال ه يي  الماهميية، حخدييل كاهييه ك ييول اا موي ييوت  ييت اوكايي  كهحيي  "ك،مد الرزيوات    ( 1) 
  مجللللة جامعللة الملللل  سلللعود  "كاهميييت الد اسيييوت اها موي ييي  الم ايييوااة،  يييت ك،و  ييي  ال ييياك/ األ  و او ييياا  يييت ح،ديييةة ال يييال  الد اسيييت

 118  ص  35م  ع  2000
  كح  يي  "يسالتقلويم فلي التلدر  –تنفيل  اللدر  –"كفايلات المعللم التدريسلية فلي تخطلير اللدر كمول الدي، ك،مد لووه   ( 4، )  (3)      (2)

 17  ص    1م  ط2004  الاود  
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 (: الكفايات المهارية )األدائية ل3
  الييو الماهييه  اح لييم، الم ييو ات اليينرن ساا يي  )  وظ ييم يُ  ييت ايهدييد ن ييو ارييورات األ ار ال     

اسيييو ة احلنولوا يييو ال اهييي ه اإاييياار الاييياان الامه ييي  للل الييي ( او ار لييياا الم يييو ات يا ميييد نهيييي كيييو 
   (4) لارويوت كااف  ّسدها الماهه سو هكوك، 

يايا  نهيي واييا اهسي خدام المو يو  لهموسيي هي :  Music Therapy العلال  الموسليقي ل4
 مخ هييف واوان ييو كيي، وايية ىسيي او ع اح،ديية، الديي،  الاوط  يي  اال دييدي  االردييةولوا   االااس يي  

 (1)لهماي ل  
لو كد هم ُي ه  نهي األوخوص الاي، ي، واوو ىلي نال قد  ةسةيا كي، ال وقي  ذوي الهمم:   ل5

الاو ي  اكمو س  س وح ه  نحة طس ايت كيية اآل ياي،  ااا  يوز اال م   له  قهه ك  ظاا  ال، وع 
و )ما  ا س  واوت   الاق وت ال ت ان ت ا     ا  ال وح ه ال ددي   وا له ك، ُي ه  نهة ه ويلك

 (2)الخو  (ل
  لو ك، يهوم  امه   الاالج  اليو اليا : Music Therapy Clinicianالمعالج الموسيقي  ل6

 (3)االموس هيلي م  نة، نهه النرن 
 

 الدراسات السابقة:
 حه حهد ه الد اسوت الدو ه  ىلي  ال   ك مونوت ةمو يهي:      
 الماههل/الد اسوت ال ت حنوال  ال رويوت ال د يد   له ول   ل1
 الماهه كوس ق وكل/الد اسوت ال ي حنوال  حنم   ك و ات ال ول   ل2
 اح لةة ما  ال مهلالد اسوت ال ي حنوال  و ا الموس هي  ت نالج  ل3

 

 المعلم:/الدراسات التى تناولت الكفايات التدريسية للطالب –أواًل 
بعنوان: " فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات التربيلة العمليلة للدل ةلبلة قسلم  الدراسة األولى

 (4)الدراسات اإلسالمية في جامعة األزهر بغزة" 

 

ويييع وو  25"  كهيييول كننيييو   ااييييدع الاييييون  اه نييية، "حلللان الوقلللت إلنشلللاص أسلللا  خاملللة للعلللال  بالموسللليقىك،ميييد نيييو ع الانيييز    (1)
 https://www.alriyadh.com     13965م  ع 2006سس مسا   18  لي/ 1427

 

 https://tamkiin.comم    2021 ساايا   27"  كهول كننو   حمحة،   اإلتاحة للجميع –واإلرادة  " إلى ذوي الهمم   ق   الدوا     (2)
(3)   https://ontology.birzeit.edu/ 

   سول    إلسالمية في جامعة األزهر بغزة فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات التربية العملية لدل ةلبة قسم الدراسات ا كنول ا ه   (4)
 م 2010 ةا كننو ع  اوكا  األزلا  زع   هد ة،   كواد ةا

https://ontology.birzeit.edu/
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 د   الد اسييي  كاا ييي  كيييدى  ونه ييي  ناايييوكج كه يييال  يييت حنم ييي  ك يييو ات ال اب ييي  الامه ييي  ليييدى ىسييي      
ال ه   الماهمة،  يت قديه الد اسيوت اهسيالك    اقيد اسي خدك  المين ج وي ا ال  ايسيت  اإاياار ق يو  

ت قسهت  اد   اقد وظ ات ا و ج الد اس  وو لنيوك  ونه ي  لهساايوكج المه يال  يت حنم ي  ال واي  األ ا ي
 لم و ات ال اب   الامه    ت ال  س هة، الهسهت اال اد  لدولم ال  سة  ال اد ل 

بعنوان: "الكفايات التدريسلية للدل معلملات المرحللة األساسلية اللدنيا فلي الملدار    الدراسة الثانية
 (1)الخامة في ضوص متغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص" 

كاهمييوت الماسهي  األسوسيي   الييدا و  يت المييدا   الخو يي   كاا يي  كيدى اكيي الك د   الد اسيي  ىسي      
 يت األ  و له روييوت ال د يدي    كي، اا ي  ا يال،  ال و ا  لوزا ع ال اب ي  اال اهي ه لمن هي  ى بيد األاليي

از اقيد وظ يات ا يو ج الد اسي  وو وني اال خدل   ت ضور ك رةاات المهلة الاهمت اسنوات الخساع 
حم ه  و الماهموت ليت: اسي رالل اقي  ال،دي   رونه ي   ااسي خدام األسيهو    ال رويوت ال د يد   ال ت

ال اه مييت  ا يي و   األسييئه  ال هويم يي    ايهيي  ااضيي،  اك،ييد ع  ااييا   ال د يدييت المال ييه لهموقييف
 لاا  وا ال ه  

المعلمين تخصص معلم مف في كليلة /الزمة للطلبةلبعنوان: "الكفايات التعليمية ا  الدراسة الثالثة
 (2)التربية بجامعة األزهر من وجهة نظرهم في ضوص احتياجاتهم التدريبية" 

الماهمة،  حخدييل كاهيييه /ال اييا  نهيييي ال رويييوت ال اه م ييي  الالزكيي  له ه ييي  د   الد اسييي  ىسيي      
 ييف  ييت ةه يي  ال اب يي    وكايي  األزلييا  رييزع كيي، اا يي  ا يياله  ييت ضييور اس  واييوح ه ال د يس يي   اقييد 

ك رواحيي   سةييث  نةنيي  الد اسيي  ل رويييوت الم ييو ت اليموا يي  ال يي، ننديي   اس  ييوجن ييو ج كييدى الوظ ييات 
اليد    حهة يو     يه  هي اور  ت ونهيي سيهه ا س  وايوت له روييوت ةروييوت نيان اليد     يه ال هيويه

الديف  او ةيااك  الوسو ة ال اه م     ه اس يو ع اا  يوا ال الكةيا اح ةئي  ه لهيد     يه ال خ ي     يه ى ا ع
 ال رويوت الم اهه   وأللدا  ال د يد  ل 

ي بعنلوان: " فاعليلة برنلامج تلدريبي مقتلرح لتطلوير الكفايلات المهنيلة لطلبلة معلمل  الرابعلة  دراسةال
 (3) ("2008غزة في ضوص استراتيجية إعداد المعلمين ) –ألساسي بجامعة األزهرالتعليم ا

 

قوسه  زنهت  نسد اله  م كوكنت  ال رويوت ال د يد   لدى كاهموت الماسه  األسوس   الدا و  ت المدا   الخو    ت ضور ك رةاات   (1)
  592  – 553م  ص 2010  و د ن 3  ع 26  كج مجلة جامعة دمشق المهلة الاهمت اسنوات الخساع اال خدل    

الزك  له ه   الماهمة، حخدل كاهه  ف  ت ةه   ال اب     وكا  األزلا ك، اا   ا اله  لال اه م   ا  اود ونو  وااي،  ال رويوت    (2)
   398 – 359م  ص 2010  يواةو 2  ع 18كج  مجلة العلو  اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، ت ضور اس  واوح ه ال د يس     

ريبي مقتللرح لتطللوير الكفايللات المهنيللة لطلبللة معلمللي التعللليم األساسللي بجامعللة " فاعليللة برنللامج تللد وسييه  ييولم كديي ري الا اكييت   (3)
 ييزع   هديي ة،   –  ةه   ال اب يي   اوكايي  األزلييا  ةا كننو ع  سول  كواد ةا   ( 2008غزة في ضوص استراتيجية إعداد المعلمين )   –األزهر

 م2011
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د   الد اسييي  ننيييور ناايييوكج حيييد يست ل  يييويا ال روييييوت الم ن ييي  ليييدى ال ه ييي  كاهميييت ال اهييي ه ىسييي       
(  ام ك ك،  الل المن ج الو يرت ال ،هةهيت 2008األسوست  ت ضور اس ااح     ىندا  الماهمة، )

اةوا  ا و ج الد اس  لدولم الم مون  ال  ايس   كمو يدل نهي  اول ي  الساايوكج  يت   ال  ايست او ا  
 اس روظ ال ه    ولماهوكوت ال ت اك دسولول 

بعنللوان: " تلل بير برنللامج مقتللرح فللي التربيللة الموسلليقية لتنميللة بعلل  كفايللات الخامسللة دراسللة ال
الطاللللب/المعلم وأبلللرة عللللي التحصللليل الموسللليقي لطلللالب الصلللف األول التلللدريس اإلبلللداعي للللدل 

 (1) الثانوي"
الد اسيييي  ال اييييا  نهييييي ولييييه ةرويييييوت ال ييييد ين اهنييييدانت ال ييييت ي يييي  حنمة  ييييو لييييد   ىسيييي  د        

ال ولييي /الماهه  هديييه ال اب ييي  الموسييي ق    حه ييي  ال اب ييي  النوي ييي   اق يييو  و ييياا نهيييت زييييو ع ال ،ديييةة 
الموسييي هت ل يييال  الديييف األال الييييواو   ىليييي اواييي   ونه ييي  الساايييوكج  يييت حنم ييي   اييي  ةروييييوت 

ت ال وا  الماا ت اال وا  الم و   له اب   الموسي ق    اةواي  وليه الن يو ج ال يت ال د ين اهندانت  
حو يييية ىلة ييييو الد اسيييي  لييييت ااييييو   يييياا  مات   لييييا ىسدييييو  ا لدييييولم الق ييييو  ال اييييد  لإل   ييييو  
ال ،ديييةهت الخيييوص  ول واييي  الماا يييت  اال واييي  الم يييو   ل روييييوت ال يييد ين اهنيييدانت  يييت ال اب ييي  

د نهيت ااييو  نالقي  طا ييي  نية، زييو ع ال ،دييةة الموسي هت لييد  طيال  الدييف الموسي ق    كميو يهةيي
 األال اليواو  ابة، حنم   ةرويوت ال د ين اهندانت له ول /الماههل

  :التعليق
حنوالي  حهيك الم موني  كي، الد اسيوت حنم ي  ك يو ات ال اب ي  الامه ي  ليدى :  من حيلث الهلدف        

احنوالييي  ال روييييوت ال د يدييي   كييي، اا ييي  ا يييا م(  2010)ا يييه     اسييي ال ه ييي  الماهمييية، ةميييو  يييت 
م( 2010ةمييو  ييت   اسيي  ) زنهييت   كييوكنت   الماهميية، ارديي ه كيي، المهليية الاهمييت اسيينوات الخسيياع

م(  اح ييويا ال رويييوت الم ن يي  لييدى ال ه يي  2010ااس  واييوح ه ال د يس يي  ةمييو  ييت   اسيي  ) ييوااي،  
ةميو  يت   اسي   وله ةرويوت ال د ين اهنيدانتم(  احنم   2011كت  الماهمة، ةمو  ت   اس  )الا ا 

م(  اليياا ي ريي  كيي  الد اسيي  ال،ول يي   ييت ولييدا  و كيي، سةييث حنم يي  ال رويييوت ال د يديي   2015)سديي،  
ل ول  وع   ال اب   الموس ق   له اوكة ك  كخ هف ا س  واوت لاا  ال مه   وهضو   ىلي الم و ات 

 له اوكة ك  ما  ال مهل ال د يد   األسوس   

 

 اسيي ق   ل نم يي   ايي  ةرويييوت ال ييد ين اهنييدانت لييدى ال وليي /الماهه او ييا حيي  ةا نااييوكج كه ييال  ييت ال اب يي  المو ند ييي  سديي، نهييت سديي،    (1)
 م2015(  ينويا  30  ةه   ال اب   الموس ق    كج ) مجلة علو  وفنون الموسيقى    نهت ال ،دةة الموس هت ل ال  الدف األال اليواو  
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م(  2010)ا يييه   اسييي خدك  المييين ج وييي ا ال  ايسيييت ةميييو  يييت   اسييي  حيلللث الملللنهجوكيييو كييي،      
ةمييو  ييت  ال اييد ( –الواسييدع نيي، طاييي  الق ييو  )الهسهييت ويي ا ال  ايسييت ن دييم ه الم مونيي االميين ج 

م(  2010  االمن ج الو رت ال ،هةهت ةمو  يت   اسي  ) زنهيت   كيوكنت   م(2015  اس  )سد،   
م(  اال م  نة، المين ج الو يرت ال ،هةهيت اوي ا ال  ايسيت ةميو  يت   اسي  2010ا  اس  ) وااي،   

م(  ييت اسيي خداك و لهميين ج 2015م(  اح ريي  الد اسيي  ال،ول يي  كيي    اسيي  )سديي،  2011)الا اكييت  
 يوقت  ال ايد (  احخ هيف كي  –الواسيدع ني، طايي  الق يو  )الهسهيت وي ا ال  ايسيت ن ديم ه الم موني 

 الد اسوت ال ت اس خدك  المن ج الو رت ال ،هةهتل 
م(  ا  اسي  2010)ا يه   ةوا  الاةن  ال ال  )الماهمة،( ةميو  يت   اسي   حيث العينةوكو ك،       

ةمو  ت   هده ال اب   الموس ق   الماهه /ال ول   م( 2011م(  ا  اس  )الا اكت  2010) وااي،   
احرهي  اقيد م(  2010م(  اكي، الماهمية، ةميو  يت   اسي  ) زنهيت   كيوكنت  2015  اس  )سد،   

ا  هريي  الد اسيي  ا ال ييال  الماهميية،ل ال ييت ح وايي  كيي، الد اسييوت  ييت الاةنيي   لييااالد اسيي  ال،ول يي  كيي  
  لةوا  ك، الماهمة،ال ت م(  ت الاةن  2010ال،ول   ك    اس  ) زنهت   كوكنت  

اسي خدك  ق يو  قسهيت  ايد   يت  يو ع ا   يو  ح،ديةهت اب وقي    أدوات الدراسةوكو ك، سةث       
م(  2015م(  ا  اس  )سدي،  2011م(  ا  اس  )الا اكت   2010)ا ه     كالس   ةمو  ت   اس 

م(  2010( ةروييي  حد يديي   ةمييو  ييت   اسيي  ) زنهييت   كييوكنت  38ااسيي مو ع اسيي س وو كحوايي  كيي، )
( ةروي   اي    ااحره  70م( ال ت ح وا  ك،  موات ك و ت ضم  )2010وااي،   ا ت   اس  ) 

م(  ا  اسي  )سدي،  2011م(  ا  اسي  )الا اكيت  2010)ا يه   الد اس  ال،ول   ك  ةة كي،   اسي 
 م(2015
 : المعلم موسيقياً /الدراسات التي تناولت تنمية مهارات الطالب –بانيًا 

بعنلللوان: " أبلللر اللللدورات التدريبيلللة فللي تطلللوير معلملللي الموسللليقى فلللي الملللدار  األوللللى دراسللة ال
 (1)الحكومية في الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين ومدراص مدارسهم " 

ال نف ني، و يا اهنيدا  اال يد ي  األكيو يمت لماهميت الموسي هي نهيي و ا  يه  د   الد اس   ىس      
ىس  واوح ه لسااكج ال د ي  المال م   اال  كد كي، وو المنيااع   ال د يدت  الل نمه ه  اال اا  نهي

ي،هيي  ولدا ييا الموضييون   الهييد وظ ييات الن ييو ج وو كاهمييت اكاهمييوت الموسيي هي اليياي، ىل ،هييوا ن يياا 

 

المييدا   ال،حوك يي   ييت الليير  الراب يي  كيي، اا يي  ا ييا الماهميية، و ييا الييدا ات ال د يس يي   ييت ح ييويا كاهمييت الموسيي هي  ييت وسمييد كوسييي   (1)
(  اوكاييي  الن يييول الوطن ييي   ايييونهن    هدييي ة،  2(  ع ) 23  كيييج ) مجلللة جامعلللة النجللاح لابحللا  )العللللو  اإلنسللانية(    اكيييد ار كدا سييي ه

 م2009
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(  اوا يييه اك ديييسوا طيييا  %74اليييدا ات اك ديييسوا ك يييو ات اوسيييولة  ادييييدع ند اييي  نول ييي  نهرييي  ادييي   )
د المد س   احهديم و   ايه  و لة   وهضو   ىلي ك و ات اديدع  ت اديدع لاان األ وات ااألاووة

 لح وي، الرا  الموس ق    ا ت ح،هة  اهحدول اال وا ة ك،  الل الموس هي
 التربيلة الموسليقية معللم الطاللب أداص معلايير عللى قلائم برنامج بعنوان: " فاعليةالثانية سة الدرا
 (1)عقليًا "  للمعاقين التدريس مهارات تنمية في

 له الكةيا  الموسي ق   له يد ين ال اب ي  كاهيه/ال ولي   و ار  مايويةا قو مي  ىنيدا   د   الد اسي  ىسي      
  يت المه يال الساايوكج  ونه ي نهيي كيدى   ايا   االايويةالياا الم نهيي قيو ه ناايوكج  نهه يوك  المايوقة،

اقيد وسيرات الن يو ج نهه يوك   المايوقة، له الكةيا  له يد ين الموسي ق   كاهيه ال اب ي /ال ولي   ك و ات  حنم  
نيي،  ونه يي  السااييوكج الهييو ه نهييي كاييويةا و ار كاهييه ال اب يي  الموسيي ق   ا   يي  اسيي خدام اليي اهه الننيي  
احوا يييا ال يييال  ىليييي الييي اهه  وسييي خدام ال،وسييي  اال يييد ي  نهيييي و ار ك يييو ات ال يييد ين كييي،  يييالل 

 اس خدام ال د ين المدرال 
تربيلة خاملة )دراسلة  –التربوي لمعلم التربية الموسليقية   بعنوان: "اإلعداد المهنيالثالثة  دراسة  ال

  (2)جامعة عين شمس("  –حالة: كلية التربية النوعية 
ال اب ي  الخو ي   حه ي   –ال ابو  لماهيه ال اب ي  الموسي ق  ااق  اهندا  الم نت  د   الد اس   ىس      

ال اب   النوي   اوكا  نة، ومن  اة     ىندا  لاا الماهه لرئيوت ما  اهنوقي  المخ هري  كي،  يالل 
اضيي  حدييو  كه ييال هنييدا ا ك ن ييوك احابويييوك  حه ييوت ال اب يي  النوي يي   مدييا  اليياا كيي،  ييالل   اسيي  

المهنن  له اا  نهي ااق  ىنيدا  الماهيه   سول  ح،هةه   لهوا م االدن وت  اةالك المهونه  النخد    ةا
 النونت   قدوم ال اب   الخو    حه   ال اب   النوي   اوكا  نة، ومنل 

بعنللوان: " إسللتراتيجية مقترحللة فللي ضللوص الللتعلم التعللاوني لتحسللين تللدريس بعلل   الرابعللة دراسلةال
 (3)مهارات التربية الموسيقية للطالب المعلمين "  

ىندا  قو م  ن ا  ك و ات حد ين ال اب   الموس ق    اال ت ي   حوا الو  يت س    د   الد اىس      
ال ال /الماهمة،  ك  اق اال ىسي ااح     الي اهه ال ايواات ل ديوند  يت ح،دية، حيد ين  اي  ك يو ات 

 

 ك ييو ات حنم يي   ييت ال اب يي  الموسيي ق   كاهييه ال وليي  و ار كاييويةا نهييي قييو ه نااييوكج  ونه يي ك،مييد   ا  ييااو     هييف  ضييو ك،مييد كييااع ( 1) 
 م2015اليوات    الاد    ةيالنوع ةيالترب في ، مجلة بحو   نهه وك  لهماوقة، ال د ين

حاب    و   )  اسيي  سوليي : ةه يي  ال اب يي  النوي يي   –اهندا  الم نت ال ابو  لماهه ال اب   الموس ق      ه   نسد الر ول كداد ك،مد سمل  ( 2) 
 م2018  يولةو  4  ج 3  ع  مجلة العلو  التربوية     اوكا  نة، ومن –
وولة،    (3)  نهت  نسد    الدي،  امول  بع     و مور  تدريس  لتحسين  التعاوني  التعلم  في ضوص  مقترحة  التربية إستراتيجية  مهارات 

 م2019 سول   ة و اا  ةا كننو ع  ةه   ال اب   النوي    اوكا  نة، ومن  الهولاع   ، الموسيقية للطالب المعلمين 
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ال اب ييي  الموسييي ق   ليييدي ه  اإنيييدا  ك مونييي  كييي، اليييد ا  المديييوندع  يييت ح،دييية، حيييد ين  اييي  لييياا 
   ييت ا و   ييو ىلييي ىنييدا  ىسيي ااح      ييت ضييور اليي اهه ال اييواات ل ،ديية، حييد ين الم ييو ات  احو ييه

  ل ا  ك و ات ال اب   الموس ق   ال ال /الماهمة،  ت  ا  ك و ات ال اب   الموس ق  
 :التعليق

اهنييدا  اال ييد ي  األكييو يمت لماهمييت  : حنواليي  حهييك الم مونيي  كيي، الد اسييوت حيللث الهللدفكيي،      
و ا  ه ال د يدت  الل نمه ه  اال اا  نهي ىس  واوح ه لسااكج ال د ي  المال مي  ا     الموس قال اب    

 نيع    ماههال/ال ولي   و ار  مايويةا قو مي  ىنيدا     وهضيو   ىليي م(2009كميو  يت   اسي  )كوسيي  
نهيي   ايا   االايويةالياا الم نهيي قيو ه ناايوكج  نهه يوك  المايوقة، له الكةيا  الموسي ق   له يد ين ال اب ي 
 له يد ين الموسي ق   ال اب ي   نيع   ماهه /الال ولي ك يو ات  حنم ي   يت المه يال الساايوكج  ونه ي كيدى 

إنييدا  قو ميي  نيي ا  ك ييو ات حييد ين   ا م(2015هه ييوك ةمييو  ييت   اسيي  ) هييف  ن الماييوقة، له الكةييا 
م(  2019)وييولة،  ال اب يي  الموسيي ق    ال ييت ي يي  حوا الييو  ييت ال ال /الماهميية،  ةمييو  ييت   اسيي  

نيع   ال اب ي    الماهه/ ولي  هالاا ي ر  ك  الد اس  ال،ول ي   يت وليدا  و كي، سةيث اهنيدا  اال يد ي  ل
 وهضو   ىلي الم يو ات ال د يدي   األسوسي    الموس ق   له اوكة ك  كخ هف ا س  واوت لاا  ال مه 

 له اوكة ك  ما  ال مهل 
 ييت اسيي خدام  م(2015) هييف    اسيي   كيي   هييد احرهيي  الد اسيي  ال،ول يي  :حيللث المللنهجوكييو كيي،      

م( ال ييييت 2019  اا  هريييي  كيييي    اسيييي  )وييييولة،  الميييين ج ويييي ا ال  ايسييييت نن ييييوم الم مونيييي  الواسييييدع
م( ال ييت اسيي خدك  الميين ج ال ،هةهييت 2018  ا  اسيي  )سمييل  ال ،هةهييتاسيي خدك  الميين ج الو ييرت 

 )  اس  سول (ل 
نهيي نةني  كي، كاهمية، اكاهميوت  م(2009)كوسيي  اند لو  هد قوك    اس     :حيث العينةوكو ك،  
ل ي  كي  الد اسي  ال،وم( 2019  ا  اسي  )ويولة،  م(2015) هيف    ااحره    اس    الموس قال اب    

ال ، ا  هر   ت ال  سة  نهي    الماهمة،  نع   ال اب   الموس ق   /لاةن  ك، ال ال ت اس خداك و 
 طال  الدف األال اليواو    ت سة، وو الد اس  ال،ول   ح س  نهي  ئ  ال وسدل  

 

 الدراسات التى تناولت أبر الموسيقى في عال  وت هيل ذوي الهمم: –بالثًا 
 (1)بعنوان: " أبر الموسيقى في خف  تشتت اإلنتباه لدل األةفال التوحديين "  األولى دراسةال

 

 سييول  كواديي ةا  ةييا كننييو ع  ةه يي  ال اب يي   ، أبر الموسليقى فلي خفل  تشلتت اإلنتبلاه للدل األةفلال التوحلديين( و الر ساد   الل   1) 
 م 2014األسوس    ال وكا  المد نداي    ردا   الااا    
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ننيور ناايوكج حيد يست قيو ه نهيي اسي امول الموسي هي  يت  ري  حني   اها  يوا  د   الد اسي   ىس      
ليييدى األطريييول ال وسيييدية، او ييياا نهييية ه  ااسييي خداك  ال ديييم ه ال  ايسيييت  يييت الم ميييون ة، ال  ايس ييي  

حو يه  ال وسييي   يت ا و   يو ىليي وو الساايوكج الموسيي هت ا مات اه   يو  الهسهيت اال ايد   االليو    
ياد  ونالك  سةث ح،دن  ك و اح ه نهي ال وا ة  ااز ا ت حرونالح ه اها موي    اح،د، حهدياله  

 كمو يهةد نهي األ ا اهي ونت لهموس هي  ت  ر  حن   اها  وا لدى األطرول ال وسدية،ل
بعنوان: " تنمية الحصيلة اللغوية ألةفال متالزملة داون القلابلين لللتعلم ملن خلالل   الثانية  دراسةال

 (1)أغاني األةفال المصورة " 
كاا    ونه   اس خدام نااوكج األ وات األطرول المديو ع  يت حنم ي  ال،ديةه   د   الد اس   ىس      

د و س ي  ا يو ج الد اسي  كيدى  اول ي  ناايوكج األ يوات الهروي  ألطرول ك الزك   ااو الهونهة، لهي اهه  اقي
 المدو ع  ت حنم   ال،دةه  الهروي  ألطرول ك الزك   ااو الهو هة، له اههل

بعنللوان: " فعاليللة بللللرنامج تللدخل مبللللكر قللللائم علللى اسللتخدا  األنشللطة الموسلليقية  الثالثللةدراسللة ال
 (2)حركية لللدل أةلفلال متالزمة داون "  كاستراتيجية تحفيزية لتحسين بعلل  المهارات الحلس

ال ايييا  نهييييي  ونه ييي  ناايييوكج حيييد ة ك دييييا قيييو ه نهيييي اسييي خدام األانيييي    د   الد اسييي  ىسييي      
الموس ق   ةلس ااح     ح،رةزي   ل ،دة،  ا  الم و ات ال،ن ال،اة   لدى وطريول ك الزكي   ااو  
احو ه  ا و   و ىلي  ،  الراان ال ت ننة  نهة و  اح مية  يت حي  ةا ناايوكج ال يد ة  وألاني   

 الم و ات ال،د   لدى وطرول ك الزك   ااول  الموس ق    ت ح،دة،  ا  
 بعنوان:  الرابعةدراسة ال

"The Long – term effects of auditory training on children with autism"  )3( 
 اآلبار ةويلة المدل للتدريب السمعي على األةفال المصابين بالتوحد

نااوكج حد يست سمات يا مد نهي الموس هي  يت ال خ  يم ال اا  نهي ح  ةا  د   الد اس   ىس      
( طريييالك  80كييي، الليييروط  ازييييو ع ال رونييية اها ميييونت اال وا ييية ليييد  نةنييي  كييي، األطريييول نهرييي  )

–3اديير ه كيي، األطرييول ال وسييدية،  االندييف األ يييا كيي، ك الزكيي  ىسييسااا ح ييااال ونمييو له نييية، )

 

حنم يي  ال،دييةه  الهروييي  ألطرييول ك الزكيي   ااو الهييونهة،  كنييت وسمييد كديي رت نمييااو  نميياا ك،مييد نسييد    كا يي  وسمييد وسمييد ك،مييد   (1)
 م2015كو      -( ينويا66(  ع ) 18كج )   سات الطفولة، مجلة درا،    له اهه ك،  الل و وات األطرول المدو ع

 اول يي  نييييااوكج حييد ة كسيييي ا قييييو ه نهييي اسيي خدام األانيي   الموسيي ق   ةوسيي ااح     ح،رةزييي  ل ،ديية،  ايييي   اةههييت ك،مييد سيياد الا ييو    (2)
 م2017(  ينويا  2) (  ج  29  ع ) مجلة الطفولة والتربية الم و ات ال،ين ساة   لييدى وطيريول ك الزك   ااو 

(3)  )Bettison, S.,1996): The Long – term effects of auditory training on children with autism. Journal of 

Autism and Developmental Disorders, V26, n3, pp.361 – 374 
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ج المد خدم  ت ال،د ك، األناان الماضي   ازييو ع   اقد ةنر  الن و ج ن،  اول   السااوكوك(نوك17
 ال رونة اها مونت اال وا ةل 

 بعنوان: الخامسة  دراسة ال
"The Language of Music: Working with children the autism spectrum" )1(  

 لغة الموسيقى: العمل مع أةفال ةيف التوحد
ال ايا  نهيت   يا الايالج  ولموسي هت نهيت األطريول ال وسيدي،  ابهري  الاةني   د   الد اسي   ىس      

نوكيييوك( احيييه حهدييي م ه ىليييت ك ميييون ة، ح ايس ييي  اضيييو     12 -9( وطريييول ي يييااال نمييياله نييية، )8)
ااسيي خدك  كهييوي ن له وا يية اال رونيية اها مييونت احهييديا اليياات حييه ح س ه ييو قسيية اسيي خدام نااييوكج 

  اقد واض،  الن و ج سداث ح،د،  ت ال وا ة اال رونة اها مونت لد  الاالج  ولموس هت ابادا
الاةن  ال  ايس    اوو اس خدام اآل ت الموس ق   ك، قسة األطرول ال وسدي، يه   ىلت زييو ع حريونه ه 

 ىا موي وك احوا ه هل 
 :التعليق

نالج احولةية ما  ال ميه وو الد اسوت ال ت حنوال  و ا الموس هي  ت ىحره   :حيث الهدفك،       
لهموسييي هي و اليييو  يييت حنم ييي  ك يييو ات ال ر ةيييا اح،رةيييز اح،دييية، الم يييو ات ال،ييين ساة ييي  ليييدى وطريييول 

م(  اقد احره  ك  2017ك الزك   ااو ك،  الل األان   الموس ق   ةحة ةمو  ت   اس  )الا و   
و لد اسيي  ال،ول ي   يت اسيي خداك األاني   الموسي ق    ال يي، ا  هري  كي  ا الد اسي  ال،ول ي   يت اسيي خدام

 لرئ  ك الزك   ااو االد اس  ال،ول   حد خدم  ئ  ال وسدل 
م(  2014ةمو سوندت  ت  ر  حني   اها  يوا ليدى وطريول ال وسيد ةميو  يت   اسي  ) يالل       

ااسييي خدام األ يييوات المديييو ع ل نم ييي  ال،ديييةه  الهرويييي  ليييدى وطريييول ك الزكييي   ااو ةميييو  يييت   اسييي  
م( الاا ال نوع اإو  ل يدل نهي كنوس   الموس هي ل م   الرئوت المخ هر  2015)نمااو  ا  ااو   

   ال مه او الو ال ولغ  ت نالا ه اح لةه ه نهي اهادكوج  ت الم  م  الم،   ل هل لاا 
م( ك  الد اس  ال،ول     ت اس خداك مو 2017وكو ك، سةث المن ج  هد احره    اس  )الا و        

  اسيي  ةيية كيي،  كيي لهميين ج ويي ا ال  ايسييت )حدييم ه الم مونيي  الواسييدع نهييي  ئيي  ال وسييد(  اا  هريي  
كييييي   (Bettison,1996(  )Shore,2002  )م(2015م(  )نميييييااو  ا  يييييااو  2014  ) يييييالل

 الد اس  ال،ول    ت اس خداك ه لهمن ج ال  ايستل

 
(1)   (Shore,  2002): The Language of Music: Working with children the autism spectrum. Journal of 

Education, V. 183, n2, PP.97 – 108   
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ا   يو  ال ،ديةة الهريو   وهضيو   ىليي  وايد اقد حنوني  و اات الق يو   يت الد اسيوت الديو ه       
م(  نااوكج ال د ة الم حيا 2015)نمااو  ا  ااو  السااوكج الماد ك، قسة ال وسية، ةمو  ت   اس  

)الا ييو   ةميو  ييت   اسي   طريول ك الزكيي   ااو  وهضيو   ىليي كق ييو  و ار الم يو ات ال،يين ساة ي  أل
  م(2014  اسيييي  ) ييييالل  كيييي  م(  ااميييي ا ه ا  هرييييوا كيييي  الد اسيييي  ال،ول يييي   نةنمييييو احرهيييي  2017

(Bettison,1996(  )Shore,2002 )ل    ت ق و  الهسهت/  اد ل ك  الد اس  ال،و 
 م( 2014و  ييت   اسيي  ةيية كيي، ) ييالل  وسييون  ( ةميي 7 –6اقييد حنونيي  كييدع السييااكج كييو نيية، )     

 وك ةميو  يت   اسي  اهديوت وسيسوي 3 ق هي  نواقي   45احاااس  المدع الزكن   ل هد  الاالج الموسي هت  
 لم(2014) الل  

 اإلةار النظري: 
 العال  الموسيقي ل وي الهمم:  

اسييي خدك  الموسييي هي ةييي  اع نالا ييي  كنيييا الاديييو  الهديمييي   اظ يييا مليييك  يييت ال  يييو  المهيييد       
اقيييد اسييي امه   (1)اال،ليييو ات الهديمييي  ةول،ليييو ع المدييياي  االةواوا ييي  االديييةن   اال نديييي  االااب ييي ل 
اايديا  ولياةا وو  الموس هت  ت اق  ك حا اداك ةاالج له،زو ك، قسة الادييد كي، األط يور الايا   

م  اةواي   يت الرولي  ك خددي   ييت  805المد ني  وت ظ يات  يت الايوله الاابيت ان  يو اك كي، نيوم 
د ط هيا الادييد اقي األكاان الاهه   سةيث ةيوو الايالج الموسي هت كي، نية، الاالايوت األكييا ويةونوكل 

 ك، الاهمور ااألط ور الاا   ت نالج األكاان ةو   ا و   النرد   االاهه   كن ول
 (2)الج ور التاريخية للعال  بالموسيقى في الحضارات القديمة:  .أ
  ي  زو ك، ال هيو  الدين ي   سةيث اسي خدك  ل يا    كوو الرنور االاقل ازراك العصر البدائي:   .1

وا  سس  األكاان سد  الما هدات الهديم  اك، لنو ةوو اهن هيو   ي و األ اال الناياع ال ت ة
  الموس هي حنري األكاانل

اسيي خدك  الموسيي هي  ييت الاييالج  ايهييول ىو ة نيي  كاسييد ونةييدا  الحضللارة المصللرية القديمللة:  .2
كواوا ياول وو األكاان  ول احةة المينره   لن  يو  الموسي هي ُحهيا  الماضيي كي، اآلل ي   اح،هي  
 ضورله  ابول ولي حنري وكااض ه    وا  األاحو  ااهيهونوت حد    وا  الماي   احخ يو  ليا 

 النرموت المنوس  ل 

 

 (1 )  https://rawa-rehabilitation-center.com/?p= نموو    كده    ا ي  الدة /الخون  م  لةةل شلمل كاةز  اار له    244  
 م 2021ينويا  28  البوابة نيوز( " واس ور ا السر  ي ،د وو ن، الموس هي"   3)   و ع نسد الاس ه  نوله الموس هي (2)

https://rawa-rehabilitation-center.com/?p=244
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ح يو  لهر يا اه ايهيت  يت حهدي ه الموسي هي سدي  ح  ةاليو ىليي لنيوك    كيوو  الحضارة اليونانيلة:   .3
االييا   Lydianاالييا  ي ايية اهادييوو ويي ونوك ادييو اك  اكهييوم الهةييدي،  Frigianالريياي ة، كهييوم 

اليييو ييييه ى ىليييي سولييي  كييي،  Maxolidianالمحديييولةدي،   اكهيييوم ي ايييث نهيييي ال،يييزو االنييي ،
ةميو واضيم االا  ي ايث ىسدوسيوك  وه حهيور ااهن يزاز  يولنرنل  Dorianاللة   اكهوم الدا ي، 

 السييير  و ولم ييي  الموسييي هي  ن يييد حو الطيييووة يديييال  ييي و الدييي،   يييت الاهييية اال ديييه  ايمحييي، 
ااى الو يييول ىلة يييو نييي، طايييي  الموسييي هي  ةميييو ونهييي، ح ةييييو و  ة وو الموسييي هي يمحييي، وو حيييد 

  انوو النو ل
اسييييي رة الااكيييييوو المهوكيييييوت اه ايق ييييي  اقيييييوكوا ن ايييييدية ط  يييييم نهة يييييو  الحضلللللارة الرومانيلللللة:  .4

  ااس خداك و  ت ال   ةا نهي النرنل
كنر  اآل و  اال  و وت المدمو ي  الهديمي   قيدم كمو سي  اهاديوو الاااقيت حضارة العراق القديم:   .5

ااألي ييو  المخ هريي  اإك دييون و له ييو   الييدينت  اإ ح وط ييو  يييولاالج الهييديه لهموسيي هي  ييت ال هييو  
   (1) ال ستل

كوا  الموس هي نند ال نيو  الهيداكي  حميو   ةع يو ع ال يو ىليا ييدني )وي رو(  الحضارة الهندية:   .6
اوو ةيية ) ااييو( كوسيي ق   حمييية سوليي  ارديي   كاةنيي  ال ييو قييوع  اسوا يي   لكحوا ييو نميية الما ييزات  

اا ( وو الاااو الموس ق   حمية نندله سول  ارد    اةة ) ااو( كاح    نزك، كاة، ايهول ) يو  
  ك، الةوم وا الاومل

ون ييييي الدييييةنةوو الموسيييي هي ولم يييي  ن  ميييي   ا ب ولييييو  ول، ييييوع الدين يييي  الحضللللارة الصللللينية:  .7
  يان  الموسي هي  ،دي   نية ةيوو يندي    –الرةهدو  ال سةا  –االوطن      وو )كوارووةو (

 يييو و ليييو ك ىا موي ييي  لل اياهييي، وو الموسييي هي ليييي و اع  اولييي  ك مييي  ل ،هةييي  اهادييي وم  يييت ىلة
 (2)ال، وعل  

سرهي  المح  يوت الاولم ي   نوايو  وا ا  نيا ى كح يو  نهة يو  ولهري  الق   ي   الحضارة القبطية:   .8
ى ويييو ات حرةيييد ن احةييية المزاكةيييا ن يييد  ويييرور الماضيييت  اةيييوو  ايييول اليييدي، يايييول وو األكييياان 

 

   1"   ا  الما ز لهننا اال وزي   ط  " العال  بالموسيقى من الحضارات القديمة إلى التكنولوجية المعامرة سوكت وسمد المو هت     (1)
 م 2013

 م 2021ينويا  28  البوابة نيوز( " واس ور ا السر  ي ،د وو ن، الموس هي"   3)   و ع نسد الاس ه  نوله الموس هي (2)
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النرد   االالوي   اقد وطه  األق يوط  يت كديا نهيي الايالج نواسي   حاحةية المزاكةيا لهماضيي 
 (3)اس خدكوا)الاالج الناست(ن، طاي  كوالد األق وط الدنوي ل اسه )الاالج المهد (لل ةمو 

حنييةا المااايي  الهديميي   ييت حييو ي  ال،لييو ع الااب يي  اهسييالك   ىلييي نالقيي  الحضللارة اإلسللالمية:  .9
ال    ولموس هت  سةث مةات وو وال طسة  نابت ظ ا قسة ظ يو  اهسيالم احاهيه ال ي  كي  

احاييو  نداييي   (4)" ةييوو كولاييوك  وللييا  نهييي  ليي  الاييو لالموسيي هي ةييوو "ال،ييو ث نيي، ةهييدع اليهرييت
الاييالج  ولموسيي هي  ييت ال،لييو ع اهسييالك   ىلييي الهيياو األال ال  ييا  الدييو   المييةال    سةيييث 
اادت الس مو س واوت )المد ن  وت( لاالج الماضي النرديةة، وا المديونة،  ولخهية الاههيت   هيد 

  حاييز   مهوكييوت كخ هريي  سديي  سوليي  الميياي  كوايي  حيي حت ل ييه اوقييوت ) ييا ( كوسيي ق    نو  يي
له خ  م ك،   كا احهديةا   ياع نالايال اكي، نية، الس مو سي واوت المني و ع  يولاالج الموسي هي 

م(  اكد نييييري وييييةدلو اييييو  الييييدي، نيييي، زا ييييت 1286ن مو سيييي وو )سييييةد  الرييييال(  مدينيييي   ييييو  )
و  مدييييييا نييييييدع م( لهايييييالج  ولموسيييييي هي لهماضييييييي المديييييونة،  ولخهيييييية الادييييييست  اةيييييو1154)

كد نييي  وت لهايييالج  ولموسييي هي كييي، نةن يييو ن مو سييي وو )قيييالااو( سةيييث ةيييوو يييي ه نيييزل المييياي  
 (1)موع الموس هي وا الهدل المل،ح لالمدو   وأل    ت  ا   لد

 اسو  ااةا  ا  الاهمور االرالسر  الاا  الاي،  ب وا الموس هي  ول  :       
  (:  873 –805هل(/)256 –185الكندي ) .أ
يا سيييا ال نيييد   ليييو وال كييي، و  ك الق مييي  الاالا ييي  لهموسييي هي  سييية، سيييوال نواسييي   و نيييالج      

 ست و ة   ولنهة الابونت  اس و  كنولةا األط ور اق  و  ت سول يا   يدنو ال نيد  حالكةياا الياي، 
    ه و ااا ننا الموس هي  اطه  كن ه وو ياز وا لا   وس ا ي الدست  ااس ند   ه ح هه و نور الاز 

طه  ال ند  ك، االد الدست وو ي،ّدث اننا  راية نهيي الريو   ال ي، كيو وو حوقري  الموسي هي س يي 
نييو  الدييست ىلييي سول ييا األاليييل ااح ييا ال نييد   اييد حهييك الواقايي  ا،ييو حوظ ييم الموسيي هي لهمدييوندع  

 (2) . نحة  اهت  ت ك ول ال   االاالج النردت االدهوةت اال دد 
ايسيية، ال نييد  اهااحييو  الردييةولوات الديي،ت االماضييت لهموسيي هي نهييي ادييه اهادييوو   ييت      

ك،والييي   ب يييا نييية، واحيييو  الموسييي هي او ةيييوو السيييدو او اوليييا  ا ه يييوك ا و ا يييوك  نييية وو ال نيييد  ياسيييه 

 

لهننا اال وزي    "   ا  الما ز    " العال  بالموسيقى من الحضارات القديمة إلى التكنولوجية المعامرةسوكت وسمد المو هت     ( 4)       (3)
 م 2013  1ط

 www.rqiim.comم  2019كويو   4كول ت سنوو  "الاالج  ولموس هي  ت ال   النردت"  كوق   ق ه   (1)

االاالج  ولموس هي"     (2) الاا   " السر   الاوةد   عكاظ،نسد    م   2020او مسا    13  محيفة 
https://www.okaz.com.sa/articles/authors 

https://www.okaz.com.sa/articles/authors
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لاا ،ييي   األويي ور مات األ بايي  ااييوا  اإ ح وطوح ييو   احييو  الاييو  األ بايي   ف هدييه اهيهييوع  ااأللييواو  اا
االرهييك  اال ن يي ه  االانو ييا األ بايي   ااأل ييالط ال دييم   األ بايي   االمواسييه  اواقييوت الةييوم  ا  يياات 
الامييا  اكه ييوت اليينرن  ااسيي  و وت اليينرن  اقييوى ال دييه  االنزنييوت ال،ةواا يي   ةيية ليياا األ باييوت 

   (3) يهدم و نهي واحو  الاو  األ با ل
 

 :  (923 –864هل(/) 311 –250أبو بكر الرازي ) .ب
ةوو  و نوك  ت نهه الموس هي ااألل،وو انوز يوك نهيي  لي  الايو   حو ية ىليي  وا يد الموسي هي  ىم      

 سظ وو  ا  الماضي المدونة،   كاان حدس    كوك كساس   يندوو لاا اآل م اينمه ه ال دار 
و الموس هي  نيد اوو يحيوو ل يو االدحوو لدى سمون ه لنل،وو الن     االنرموت الم اب       ك و

و ا  ت حخ  م اآل م ا ت ورور  ا  األكاان  ا يو  يا ميد نهة يو نو ير و وسيهوبوك كي، وسيولة  
 (1)الاالج ال ستل 

  (:  950 –874هل(/) 339 –260الفارابي ) .   
ح،يييييدث الريييييو انت نييييي، الايييييالج  ولموسييييي هت  سةيييييث ايييييوق  اآل يييييو  الاالا ييييي  لهموسييييي هت نهيييييت      

اا ييف الوظ ريي  ال اسةاييي  االاالا يي  لهدييوت  كا ا ييوك  يي و األ ييوات ح نييف نيي، نواطييف  الاهيية 
النيييو  كييي،  يييال وا  يييو  وا  لييي   اوضيييو  وو لييياا األ يييوات   يييت حنيييوع   اوح يييو الموسييي ق    

و اك  ييت ال ييدار االديي  اع نهييي اليياات  االهييد ع الاول يي  نهييي ال مةةييز نيية، النييخل ىز ييي حدييس  لييدى 
المنييونا وا الاواطييف المخ هريي   ةمييو ووييو  ىلييي وو  ايي  اهيهونييوت االمهييوي ن النرم يي  حدييوله  ييت 
حن يي ه ا لييوت الههييي   اا ييف ايييونة، كيي، الموسييي هي  اونييوك يهمييين األسوسيي ن  ا  يييا يييه ا نهيييت 

المهوكييوت المخ هريي  كيي، الموسيي هي الااب يي  ا هييوك ل   ةالييو نهييي اهادييوو اليياةور  ةمييو  يينف الرييو انت 
كهييييوم ال، ييييوز ييةييييا ا  كهييييوم الديييي و لهنيييياو   ولنيييي ون  ا   يييياةا: كهييييوم الااسيييي  لإلسدييييو   ولااسيييي  

كهيوم ال،ديةنت يا ييت ا  اللي،ك  كهيوم الانيو  ييةيا الا  ي   يت ا  كهيوم الن واايد لههنوني  ا  ال واضي  
 (2)الناو   ولدالمل 

 
 

   1"   ا  الما ز لهننا اال وزي   ط  " العال  بالموسيقى من الحضارات القديمة إلى التكنولوجية المعامرة سوكت وسمد المو هت     (3)
 م 2013

،  https://www.addustour.com/articles  م   2007يولةييييو  6  ريللللدة الدسللللتور العمانيللللةج"الموسيييي هي حنمييييت  كييييو  ال ريييية"   (1)

https://ar.wikipedia.org 

اإلعاقة"  (2) ذوي  تمكين  في  الموسيقى  كده    دور  الخون   الدة    ا ي   م   مل  شل  له  لةة  كاةز  اار  ،    م2019نموو   "  

https://rawa-rehabilitation-center.com 

https://www.addustour.com/articles
https://rawa-rehabilitation-center.com/
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  (:1037 –980هل(/) 427 –370ابن سينا ) .د
نولج ان، سةنو الماضي ك، األكياان النردي    ولايوضي  ااه ي الط  ولنيو  االديرا االموسي هي      

سةث سهة الهاع الموس ق   ال ت حه   ولناو  ا     األل،وو  الو يردا الموس هي نهي وا و و وات 
لمار  ،الاح و وا ق ، و  اياى واا  ولموسي هي يمحي، وو ك  وندع ح خهه و وزكن   احسهغ األمو ف ناا ا

ح،حييت وييمو ة اليينرن  نيي، طاييي  اها هييول كيي، ال،ييدع ىلييي اليهيية وا كيي، اليهيية ىلييي ال،ييدع   وها هييول 
ننييدا ىلييي اليينره ال،ييو ع ي،حييت وييمو ة الرليي   اإلييي اليينره اليهةهيي  ي،حييت وييمو ة ال،حييه اا ن يياا   

ك ييدا ك  ولديياو  الااايي  حا ييت اليينرن لةئيي  سح ميي  كيي  ويي ي ااها هييو ت ال ييت حسنييت نهييي لسييوط 
  (1)اح ٍة  اضدلو يا ت لةئ  لاياع حمةة ىلي الخر  ك  و وو الهه ل 

اقيد واضيم وو لنيوك  ايي  النرميوت ال يت ي يي  وو حخديل لر ياات كاةنيي  كي، الن يو  االهةيية      
 اةا وو الموس هو   ند اوو ياز   ت الد م ال وم  ارم   الو   ا يت الدي م الديو   سديةنت  
ا يت النيياا   اسيي   ا ييت اللي،ي نوسييه ك  ا ييت ادييف الن ييو  زا يو   ا ييت ال  ييا ننييو   ابيية، 

ز  ا يييت الاديييا نييياا   ا يييت الرييياا  و ييير وو  ا يييت المريييا  ايييوى  ا يييت الانيييور الديييالحة، س يييو
 (2)نز ك  ا ت النوم زيا ا  ندل 

 الحادي عشر الميالدي(: –هل. أخوان الصفا )القرن الثالث الهجري/ العاشر
 اس خدم ى واو الدرو الموس هي اول،وا و  ت الاديد ك، المواقف اكن و:            
 دس م االهاارع ول،وايوك كي، الموسي هي حديمي )الم،يزو(  اليت حاقي  الههيو  ىما نند الدنور اال ▪

 ُسما   اُح حت الاةوو  اُح د  النرو  النداك  نهي سولف الااو ل 
 ل،نوك يهول لا )الُمن  ( حد امها قو ع ال ةوش  ت ال،اا   لُ  د  النرن و ون  اإقداكوكل  ▪
( اقي  األسيي،و  يخرييف ولييه األسييهوم ااألكيياان ل،نيوك يديي امة  ييت المو سيي واوت )المد نيي  وت  ▪

 ن، الماي   ايحدا سد ح و  اينرت ك، ةيةا ك، األكاان ااألناللل
ل،نيييوك يدييي امة ننيييد المديييو   ااألسيييزاو االرميييوم  يييت المييي حه  ُيايييز  النريييو   ايخريييف وليييه  ▪

 المدو    اُيدح، ال،زول 
و االسنوؤاو او ،و  المااكي   ل،نوك يد امة نند األنمول النوق   كية كو يد امها ال،مولو  ▪

 يخرف نن ه ةد األنداو  احا  النرو ل 
 

   1"   ا  الما ز لهننا اال وزي   ط  " العال  بالموسيقى من الحضارات القديمة إلى التكنولوجية المعامرةسوكت وسمد المو هت     (1)
 م 2013

"    اس  اح،هة  نسد الم ةد  يو     و  نسد المهك  ن    سهده  حاا نو  ال ةئ   رسالة في علم الموسيقي  " الل الدي، الدرد   (2)
 م   1991  الهولاع 1المداي  الاوك  له  و   ط
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ول،واييوك و يياى حديي امة ننييد الرييال االهيياع االديياا   ييت األنيياا  االييو  ه  اكنييا كييو يديي امها  ▪
ال مولوو ك، ال،دار  ت األسرو   ا ت ظالم الهةة لةنن  ال مول  ت الدةا  ايخرف نهة يو 

لرنه اال ها االخةة نند ا ا لو المور ك، الدرةا حا ة وك ل يو  هة األسمول  ايد امه و  نوع ا
 ت وا  المور  ايد امهوو ل و ويلو ول،واوك و اى ل  د   و  اول،واوك و اى نند سه  ول وا و 

 ل د ل
 ل،نوك يد امها   و  الرز و ا ةالو ك، ال ةو   ت ظالم الّهةة لإليهوع ن ول  ▪
 (1).لنطرول ُحدح، ال حور اح ه  النومول،واوك حد امه و الندور  ▪

  (1294- 1216هل(/) 693- 613و. األرموي )
 ب  األ كيو  الموسي هي ن   ةاليو نهيي الينرن ال نياي   هيول: " ونهيه وو ةية ويد كي، النيدا   يلو      

ل و ح  ةااك  ت النرن كهااك  ى  وا و كخ هر    من يو كيو ييه ا قيوع اوي ون  ابدي وك  اليت  ال ي : ننيو  
ل  ريوك  اوكيو  ابوسه ك ااوى للل اوكو  اس  ااو از اناا  او ر وو   لا و ح د  الينرن  دي وك لاييااك 

 (2)نز ك ا الو  ازياا  ند ازا ول  اسدةنت    لا و حه ا اوع سزو ا  و "ل 
وكيييو  يييت الاديييا ال،يييديث  ريييت ندايييي  نييييدا الن لييي  وا يييي )ن حيييوو   فلللى العصلللر الحلللديث: .10

Bacon وسيييي امول الموسيييي هي ل ننيييي   اليييياال  ةميييييو اق ييييال اسيييي خدام الموسيييي هي  ييييت نيييييالج   )
اهضيييي اا وت ال  وين ييييي   ااسييييي امول و ةديييييالل ضيييييم، األسييييه،  المدييييي امه   يييييت كحو ،ييييي  ابيييييور 

وو الموسي هي ح ةية  (Henry Bachmanال يونوو  ا يت الهياو الديو   مةيا )لنيا  نة نيموو 
الاميييا احهليييت نهيييي ال،يييزو اال   ييي  اإاخريييون الييياال المانويييي   ةميييو ةيييوو الزايييوج األكايحةيييوو 
يهكنوو   و الرنور يرةد  ت  ونه   ورور الماي   سةث ةيواوا ي هسيوو كي، المياي  الرنيور نيدع 

مخهوقيوت سونوت يوك وك  ا يت الهياو الييوك، ننيا ةيوو ضي،ويو األكياان الاهه ي  يا سيااو كي، ال
الخ يياع  لييالك ييياب  ال ييو  وو كيين ه  ولدالسيية وا ي هييداو  س ييي اييور ال سةيي  الراادييت ) ةهةيي  

م  اازع ن، الماضي الدالسة  ااسي خدم وسيهو  حنني   1793( نوم Philippe Pinelنةنةة 
ال ده االاهة  اوطه  نه ا اسه )الاالج الم نيت( االيا  يليه  يت وسيد وويحولا اسي خدام اهيهيوع 

 ةت الموس هت لاالج النرن االاالل ال،ا 

 

نموا     (  وهاو 1 ؤي  ى واو الّدرو ا الو الو و )  -( 25( ند  ن، سوله الاسا   "الرنور االماوز  نة، ال،ة اال ،ايه" ال،هه  ) 1) 
 م2018 ساايا 21  محيفة إلكترونية عمانية تصدر عن )النهار لإلعال  الرقمي(

  ال ةئيي  سهدييه  حاا نييو"    اسيي  اح،هةيي  نسييد الم ةييد  يييو     ييو  نسييد المهييك  نيي    رسالة في عللم الموسليقي الل الدي، الدرد  "(  2) 
 م  1991  الهولاع  1المداي  الاوك  له  و   ط
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م اسييي رة األط يييور الايييز  ال يييو ك نهيييي  لييي  ال ميييوو له خ  يييم كييي، سيييدع   م 1891ا يييت نيييوم      
ال اسييي االماضييي  ةمييو اليي ه األط ييور النردييةوو  ييت الهيياو ال وسيي  ننييا  ييولاالج الموسيي هت  ابييدوت 

  (3)وول الد اسوت الاهم   ح  ا ا،و كدى ال   ةا الموس هت نهي اهاد
م اس خدييييم  الموسييي هي ة سيييهو  نالايييي  سةيييث نيييدو  يييت الو ييييوت الم ،يييدع 1896ا يييت نيييوم      

اهل ميييوم ال سيييت ال،يييديث  ول ييي  ةا اهي يييونت لهموسييي هي  اةوايييا يزييييد كييي، حيييد   اليييدم  ايديييوند نهيييي 
 ييول اا ه وا  اليييدرور الاههييت   ييولاالج  ولموسيي هي لريي  اها  ييوا ىلييي ىكحوا يي  الاييالج  ولرنييور  اكيي،  ييه

 (1) .ال نغ ه  ا ت الن وي  ىلي الاالج  ولدوت 
او نور ال،ا  الاولم   اليوا   حيه السيدر  يت حاةية، كوسي هةة،  ولمد ني  وت  االامية نهيي حني         

كد سييت الموسيي هي االرييا  الموسيي ق   اكييديا   ييا  ال ييو ال  ن ييد  ى  ييول الموسيي هي له اف ييا اال دييه   
ه م  لهماضيييت   يييه و ييي م ال يييد  كن يييو  يييدكت نالايييت ل  د ييي  الماضيييي ابهيييور سيييول  ه المانويييي  سييي

و(   وال كيين ج اضيي   د دييوك ل ييد ي  وم وانيي ت اوكايي  ا ييي  )ك نيي 1944اكاحرايي ل ا ييت نييوم 
م  يت اوكاي  1946الماول ة، الموس هةة،  اةوا  وال   اس  وكو يم   حاه م   كامه ي  كن  مي  نيوم 

(  ا يييت نيييوم N.AM.Tم ح سييين اهح،يييو  اليييوطنت لهايييالج  ولموسييي هي )1950)كنديييو (  ا يييت نيييوم 
ظ ا وال حن  ه نهمت لهايالج  ولموسي هي  يت ال و يوو )اهح،يو  ال و يوات لهايالج  ولموسي هي( م  1967

االييييا   ةييييز نهييييي نييييالج األطرييييول الم خهريييية، نهه ييييوك  ةمييييو وانييييئ   ييييت وا ابييييو وال كد سيييي  لهاييييالج 
اوكايييي  لهاييييالج  16م ل خييييايج كاييييول ة، كوسيييي هةة،   وهضييييو   ىلييييي ىانييييور 1959 ولموسيييي هي نييييوم 

 هي وسو  نهمت اا ا ل  ولموس هي ن
 التفسير العلمي للعال  الموسيقي وأبره على ذوي الهمم: .ب
 لنوك  ال   حردةاات نهم   لهاالج الموس هت لت:      

نمييو  ال،دييةنت ال ردييةا األال الاهمييت لهاييالج الموسيي هت ف هييول: )ُياايي  ىلييي  ييياةا الييدة و      
واييزار كيي، المييو ع لييا منييا وت ك،ييد ع حمييية سول  ييو وو الدييوت  ابول ييولي الموسيي هي كييو لييي ى  

ال س ع يي   ح مةييز نواييو  حييا   ك،ييد  ل ييو  ابمييو وو ونلييوراو لييي األ يياى ل يية كن ييو حييا   كييوات 
 اةنييا يمييية سول  ييو الديي،   الدييوي   احخ يية ليياا ال ييا  ات نيي، ام  ييو األسوسييي ننييد سييداث 

اا    لاا يمية الايالج  ولموسي هي كان كو ين و  اهادوو  وا س ي سداث حرةا  ي سول ا المز 
كواوت كوا   مات حا    اول ُيادل ا  الل المواوت  ت األازار المدو   اياةدلو ىلي سول  يو 

 

 م1974    ةا كننو ع     سول  كواد ةاتخفيف آال  المرضى"  " أبر الموسيقى )إيقاع ونغم( فياسةه  ك خو ةة يوسف    (3)
 الممه يييييي  الااب يييييي  الديييييياو ي    م  2006/ 12/ 6م  2006  كداايييييي  نييييييوم ، المدونللللللة الصلللللحية"الدييييييوت لل  ار ا اار"  ازا ع الديييييي،  (1)

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Blog  

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Blog
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اياةا ال،دةنت ويلوك وو لنوك حردةا  وٍو ياى وو الدوت ي و ع ن، كواوت  وح    الدوي (ل
 و ىلي المي  يي ه حرديةالو  ح ،ول لن لوت حدا   ت األندو   م ا  وو حدة ىلي  ماانو  اكن

النو يسدو ال ده  ي ال رونة كا و  احه ا حهك المواوت ننيدكو حياح ه  ول ديد كديس   ا ح وايوت 
وكيو ال رديةا  (2) و    اداك  ح رت ل نن   الخاليو االيدا ع الدكويي  الدق هي   يت ال يزر اليا  حاايال 

ه ييي  ال نييد   االييياى ييياةا اايييو  اليولييث  ةاح يييز نهييي كر يييوم كااكييز ال وقييي   ييت ال ديييه ح اييوك ل
 موا يي  كااكييز  ول دييه  ةيية كن ييو حدييمي )وييوكاا( كوزنيي  نهييي طييول ال دييه  ح ييولي حنديية  حييد   
ال وقييي  نييية، األنليييور  اةييية )ويييوكاا( ل يييو منا ييي  كاةنييي  مات نالقييي   ولديييهه الموسييي هت  الييياا 

      (1)  ا  يي  ال س ع ي لىلة و سول  يو الالانا وت حخ ة  ولمان االلروط  االاالج  ولموس هي ياةد  
احردا اسةه  ك خو ةية الايالج  ولموسي هي نهيي وايا ي يو ع ني، حن ي ه ىيهيوع ال،اةي   ا ية ال ديه 
نواس   كواوت الموس هي  سوار ن، طاي  ا س ا ور المرةد له يةا ك، ال،يو ت الماضي    وا 

النيي    ااهادييوو االموسيي هي نيي، طاييي  ح،هةيي  اديي   كاةنيي  كيي، ال وا يي  نيية، ال يينرن اسييان  
  (2)لروضي اإما اا  ه ح،ه  ا حزاول كاللمو يا مد نهي اهيهوع ىما ا  ة سد   ا

 

  . أبر العال  الموسيقي على ذوي الهمم:    
 اإسياو ا  اهادوو كزاج ح،دة، ن، المدهال )الدةااحواة،( لاكوو  ى ااز نهي  ح  ةا  لهموس هي     

 سييو ت  كيي، ال يةييا الموسيي هت الاييالج اير ييت لييا  ال،اةيي   لضييو   ال اكييوو  ليياا ى ييااز اي لييونف
  يييول  و  ي اهييي  كيييو كن يييوا  ال ندييية،  كييي، الامايييي  الرئيييوت  ل و ييي  االنردييي   االاهه ييي  ال ديييدي  اهنوقييي 
لييدى  المنييت ا يياوب االهدييو  ال،اةييت  اليي اهه  يي ر كيي، ااه  اكييت ا  ييو  ال اةةييز الييالنت الييالنت

ى يييو وت المييي     النيييهة الانوويييت الزليييويما  األ    األسيييا   اال ان يييم اه كيييوو ساة يييوك  المايييوقة،
ل سيييو ت الههييي  ال وسيييد  وطريييول ليييدى ااآل م ال،يييو ع االمزكنييي   كنيييحالت ال يييالم اال خوطييي  اال وا ييية

 (3)االدهوك الاداااتل  
وو اس خدام الموس هي لاالج الهديو  ال،اةيت ليدى المايوقة، ساة يوك  امليك النو يمح، حوض م       

 وسيي خدام كخ ييو ات كوسيي ق   كاةنيي  حدييوند نهييي زيييو ع وا اهدييوو الننييوط الالييهت سديي  األل،ييوو 
 ت سو ت كي، يايواوو كي، نيدم اا  يوم ال ينرن  المد خدك   ةمو وو الاز  نهي   ت النر  يدوند 

 

لللسق ه ا    (2) الاهمت    –"الاالج  ولموس هي  نهي    –حردةاا  كننو   كهول  ا وا دا"    تايمز منتحو يخا  ستار  ،   م2007/ 5/  23   ديات 

https://www.startimes.com 

، م2007/ 5/ 23  منتديات ستار تايمزحو يخا ا وا دا"   كهول كننو  نهي   –حردةاا الاهمت  –"الاالج  ولموس هي لللسق ه ا  ( 2، ) (1)

https://www.startimes.com 

 https://www.5njoum.com  م  نموو  األ  و2020يوا ا  10 خمس نجو ،  "،الاالج  ولموس هي" ازي  الرو    (3)

https://www.startimes.com/
https://www.startimes.com/
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وا  اوب   ت السه   ةمو حدوند  ت نالج النهة الانوويت   ولموسي هي ال و  ي  حامية نهيي ح د  يا  
وكو المو ووت الادحاي    زيد ك، سان  الاننوت  احدوند  ت نالج وكاان ضر  اليدم  سةيث وو 

ىلييي نييالج كاضيي الليير  الاييولت  ألا ييو حاميية ا سي موع ىلييي الموسيي هي ال و  يي  لميدع سييون  يييه   
 الموسي هي حامة سةث ويوم   6نهي  ر  ضر  الدم  احاو ل ا     حاوطت األ اي  االاهوقةا لمدع 

  يت حديوند    يت  يا  المياح   ال يو حةزال ى يااز  كي،   ول،يد    امليك  الههي    نهيي  االد  اع  ال  د    نهي
 اهن ميو   كي، يههية كميو ال،اةي   احدي ةة  ال اةا  نهي  لهد عاا  اال اةةز  له ر ةا اهنداي    ال وق   ح،رةز
 (1) األلهل اكدحنوت  األ اي  نهي

 

 :  منهج الدراسة
 : ىح ا  ال وسي  المنولج ال ول   ل ،هة  ولدا  الد اس      
ايايا  نهيي وايا وسيد وويحول ال ،هةية اال رديةا الاهميت المين ه  الملنهج الوملفي التحليللي: ل1

لو ف ظولاع وا كنحه  ك،د ع  احدويالو ةم وك ن، طاي  امي  ن وايوت اكاهوكيوت كهنني  
سةث حيه ال ايا   (2)للهد اس  الدق ه ن، ال ولاع وا المنحه  احدن ر و اح،هةه و اا لون و  

حيييه سديييا يحيييوو ةييية طولييي  كاهيييه كح ديييس و  ةميييو نهيييي ال روييييوت الم ن ييي  ال يييت ي ييي  وو 
ا  الاةني  االامية نهيي ح وياليو  يت ضيور الن يو ج وت ال يت  ،واي  ىليي ح يويا ليدى و يا ال روي

  لال ت حه ال،دول نهة و
 

الم،ييد ع  لييو الميين ج الييا  يانييت حرةةييا ك امييد اكلييسوط لهنييااطالمللنهج شللبه التجريبللي:  .2
لهواقيي  وا ال ييولاع كوضيي  الد اسيي   اكالس يي  كييو ينيي ج نيي، ليياا ال رةييا كيي،   ييو   اي دييف 

يا ميد لياا المين ج نهيي اايو   سةيث  (3)للاا المن ج  ولدقي  الاهم ي   ألو ا و  يا ةم ي   ق هي 
( الييا  يييه ا  ييت الم رةييا ال ييو   )الم مييية  ييت ال ييد يست ك رةييا كديي هة )الم مييية  ييت السااييوكج

 ال رويوت الم ن  (ل
الس ييوو و ييا الم رةييا المديي هة  ييت الم رةييا ال ييو    قوكيي  ال وسييي  ن  سةيي  ا    ييو  ال ،دييةهت      

الماهميية، كيي،  ييالل  /سيي   اكيي،  ييه الق ييوم ن ييد ي  ال الاب وقيي  المالس يي  الهسه يي  نهييي نةنيي  الد ا
ال اب   الموس ق    ا ت الن وي  قوك    ي ه  نع  ىلي ح ويا ال رويوت الم ن   لد  ح سة  نااوكج ي د 

  ااح اييي  ابايييدا  يقسييية ال يييد   ال يييال  ال وسيييي   يييلااار الماول يييوت اهسديييو    الالزكييي  لمهو اييي  و ار 
 الم مون  الواسدع )الم مون  ال  ايس  (لا وم الما مد نهي ال وسي  ال دم ه ال  ايست 

 
 (1) https://www.5njoum.com/news/alalaj-balmwsyqa 

 324م، ص 1999، عمان،  دار الفرقان ،  1عبد الرحمن عدس، أساسيات البحث التربوي، ط (2)
 290م، ص 1998، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، رشاد النفسيمبادئ التوجيه واإلذوقان عبيدات وآخرون،   (3)

https://www.5njoum.com/news/alalaj-balmwsyqa
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 :الدراسة  عينة
 –ال اب ي  ةه ي  –الموسي ق   ال اب ي   نيع   االاا ا  اليولي   ة،الراق طال   ك، نةن   ا   و   حه ▪

 الدوينل قنوع اوكا 
  13 –9) نيية، الزكن يي  ونمييو له ح ييااال ال وسييد  ما   كيي، كخ ييو ع نمدييي  نةنيي  ا   ييو  حييه كمييو ▪

 لاهسمونةه    مدين  ال مه ناا   الخو   ال مع وت   لسدى سن (
   :المهنية  الكفايات  قائمة إعداد
 نع   ال اب ي  الموسي ق    الماهه/ال رويوت الم ن   لدى ال ول   لمو ةوو لد  لاا الد اس  حنم       

األكيا ىنيدا   هيد ح هي   ولموسي هي   االمدوندع  ت نالا ه ما  ال مهك،  الل حد ي ا له اوكة ك  
اقيد حيه ىنيدا   ل(الدهال األال ك، وسئه  الد اس  لإلاو   نهياملك  )  قو م   ول رويوت الم ن   الالزك 

 :قو م  ال رويوت الم ن   ا   اهااارات ال ول  
 :ومف القائمة المبدئية للكفايات .أ
ىلي الد اس      بوهضو   ىلي كو حه ناضا  يت اهطيو    ا وت الدو ه  الم اهه   م ول ال ،ث اس نو ا ك

الن ا  له ،يث  اةيالك اسي  الع   ار ك موني  كي، األسيوحاع ال يوكاةة، ما  الخسياع  قوكي  ال وسيي  
ال اب ييييي   نيييييع    ال ولييييي /الماهه لنيييييدا  الهو مييييي  المسد  ييييي  له روييييييوت الم ن ييييي  الوااييييي  حوا اليييييو ليييييدى 

 :كاانوع الم و ك ال ول   نند ىندا  الهو م  الخو    ول رويوت  الموس ق    سةث حه
 ييي و   ال روييييوت  يييت ويييحة ىااا يييت سيييهوةت  انهيييي ويييحة ا وايييوت حاه م ييي  ل يييت يدييي ة  •

 . كالس   و اق وس و
 . س ول    و   ال روي  ااضوس و  نحة ااقات •
 . ومول   ال روي   ،ةث ح لم، ال واا  المااف   االواداا   االنرن ساة   •
 ل نع   ال اب   الموس ق   لاالج ماى ال مه ال ول /الماههح،ديد ال رويوت ال ت حخل  •
 .كاانوع مةا ال رويوت الاوك  ال ت    ني نن و ل ة كاهه •

ةروييي   يينر   ييت و بايي  و اييو     ديي   نهييي  (37)نييد  الك  هييد حو ييه  ال وسييي  ىلييي لييا   يي  ا      
ل هديي   ال خ يي    نةئيي  كنوسيي   ل هديي  الاييالج الموسيي هت )ىنييدا   ال هديي  الاالا يي حدهديية وسييو  

لياا ال دين م ا حهيويه اهدي  الايالج الموسي هت(    اهدي  الايالج الموسي هت حنرةيا   الايالج الموسي هت
  اقيييد اويي مة ةييية ك يييول كيي، لييياا الم يييو ت نهييي نيييد  كييي، دييوند  يييت نمه ييي  الد اسيي  االمالس ييي ي

 الماهمة،   له ال ال د يد  سي  ىلي الهو م  المسد    له رويوت ال رويوت الراي   ابالك حو ه  ال و
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  ت:ضبر القائمة المبدئية للكفايا -ب
له  كد ك،  د  الهو م  اسالك  و حه ناض و نهي ك مون  ك، الم،حمية، الم خددية،  يت  ل1

امليك له ايا  نهيي   ا  يه  يت الهو مي  كي، سةيث:   ت ال اب   الموس ق   اال اب ي  الخو ي  ك ول
سيالك   -ا مور ال رويي  لهم يول اليا  و  اي  ح، ياى  -)حدن م ال رويوت  ت ك و ح و الا  د  

مةا   ا  ه  ت الهو مي   ول،يا  وا اهضيو    -اضول ال روي  ا ق  و -الد و   الهروي  له روي 
اآل ار االمه اسوت  و   كو ي نوسي  كن يو كي  وليدا   حهكال وسي  ك،  اإس رو ت . ية(وا ال اد 
حادية   و    ا  السنو   ةمو طولسوا  اد اقد اا   الم،حموو نهي قو م  ال رويوت  ل الد اس 

اب ياا   ةرويي ( 33ضو   ننو  اديدع  انه ا و  ،  الهو مي  كحواي  كي، )إ ،ا  ننو  و اى ا 
ملا الكفايلات االيا  ايل نهيي )ك، وسئه  الد اسي    سؤال األولالح وو ال وسي  قد واون  ن،  
 مللع ذوي الهمللمللتعامللل شللعبة التربيللة الموسلليقية ب لطالللب/المعلمالمهنيللة الواجللب تنميتهللا ل

إنيدا   ديم ه ا اكي،  يالل لياا الهو مي  قوكي  ال وسيي  ن(  ؟والمساعدة في عالجهلم بالموسليقى
 نة الن،و ال ولي: و اات الد اس 
   :أدوات الدراسة

 :االختبار التحصيلي .1
ننور نهي قو م  ال رويوت ال ت قوك  ال وسي  ن ،ديدلو  حو ه  ىلي ىندا  ا   يو  لق يو  كيدى      

 واألو يحواي هالماهمة، له وا  الماا ت ك، ال رويوت الم ن ي  اال يت كي، وي ا و حيهله  /اك الك ال ال
نهي كمو س  نمهة ت ال اه ه اال اهه  املك  س خداكا ة سيد و اات ا    يو  الهسهيت اال ايد    ي،قو   

 .الا  ااى ح س ها نهي نةن  الد اس ال د يست لماا    ونه   السااوكج 
ا   ييو  كيي، "( سييها ك حييه ىنييدا لو نهييي وييحة 42اقييد ح ييوو ا    ييو   ييت  ييو حا األال يي  كيي، )     
ل هديي   نةئيي  كنوسي   ل هديي  الايالج الموسيي هت  ال خ ي   ىنييدا    املييك لق يو  و بايي  و ايو  )"ك ايد  

( سةيث ي ليم، ةية اهد  الاالج الموس هت  حهيويه اهدي  الايالج الموسي هت الاالج الموس هت  حنرةا 
ك مونيي  كيي، ال رويييوت ال ز  يي   ليياا احنييد ج ح،يي  ةيية سييهال كيي، وسييئه  ا    ييو  و بايي  نييدا ة    اييد 

 ك، نةن ول  ه   و  و يهوم ال ول   ،ةث 
 : (مدق المحتول )المحكمين 1.1

ت ال اب ييي    كييي، الم،حمييية، الم خددييية،  يييت ك يييولقوكييي  ال وسيييي   ايييان ا    يييو  نهيييي نيييد      
له ،هيي  كيي، كييدى ق ييو  ةيية سييهال له ييد  الييا  اضيي  لق وسييا  الموسيي ق   اال اب يي  الخو يي   املييك 
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  ال وسيييي   ال يييت ونيييدالو الم،حميييوو  قوكييي الس يييوت اكيييدى كالركييي   ييي و   األسيييئه ل ا يييت ضيييور الم
  لسها ك( 42ن ادية   و    ا  الرهاات ل ،و ظ ا    و  نهي وحها األالت )

 :االتساق الداخليمدق  2.1    
هي يو   يد  ا حديو  الييدا هت نية، األ ايو  االد ايي  ال ه ي  لال   يو  حييه سديو  كاوكية ا ح ييوط      

لييو كوضييم  ييي نةاسييوو نيية،   اييوت ةيية  اييد كيي، و اييو  ا    ييو  كيي  الد ايي  ال ه يي  لال   ييو   ةمييو 
و  ال ،دييةهت كيي  الد ايي  قيي ه كاوكيية ا ح ييوط و اييو  ا    يي ( اليياى يسيية،1 قييه )اييدال ال ييدال ال ييولي 

 :ال ه   لا
 (1جدول )   

 قيم معامل ارتباط أبعاد االختبار التحصيلي مع الدرجة الكلية له       
 

معامل   أبعاد اإلختبار  
 مستول الداللة اإلرتباط

 نةئ  كنوس    ىندا 
 01ل0 ال  نند  835ل0 ل هد  الاالج الموس هت  

 01ل0 ال  نند  780ل0 الموس هتل هد  الاالج   ال خ   

 01ل0 ال  نند  602ل0 اهد  الاالج الموس هت حنرةا

 01ل0 ال  نند  646ل0 حهويه اهد  الاالج الموس هت

ي لم ك، ال دال الدون  وو ام    هياات األ ايو  كاح  ي   ولد اي  ال ه ي  لال   يو  ا ح وطيوك ما      
(  الاا يهةد وو ا    و  ي م   ند ا  نول   كي، ا حديو  01ل0  ل  ىسدو    نند كد وى   ل  )

  لالدا هت
 

  : ببات االختبار 3.1
الق ييو   وسيي خدام اريين األ اع ا ييت اريين  ح يياا ايهدييد  ييا "ال،دييول نهييي اريين الن ييو ج ننييد      

سديو  كاوكية ن، طاي   ،دو  كاوكة   وت ا    و  ال ،دةهت    ال وسي    اقد قوك  (1)  ال اا "
ةمو لو  الي وت ل ة  اد نهي ااراا   ه سدو  كاوكة الي وت ولرو لهد ا  ال ه   ألسئه  ا    و  ةحة

  :(2) قه ادال كوضم  ي 
 
 
 

 

 
 120م، ص 1997، مطبعة مقداد، 2"، ط عناصره ومناهجه وأدواته   –البحث التربوي إحسان األغا، "  (1)
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 ( 2جدول )
 قيم االرتباةات لمعامل ألفا كرونباخ لثبات أبعاد االختبار 

 

 متوسر ارتباةات األبعاد معامل الثبات عدد الفقرات  أبعاد اإلختبار 
 نةئ  كنوس    ىندا 

 528ل0 769ل0 12 ل هد  الاالج الموس هت  

 573ل0 815ل0 12 ل هد  الاالج الموس هت  ال خ   
 590ل0 773ل0 9 الموس هتاهد  الاالج  حنرةا

 503ل0 673ل0 9 حهويه اهد  الاالج الموس هت
 0.549 0.875 42 الدرجة الكلية لإلختبار 

 

نهييي األ اييو   ال ييال  حنييةا الس واييوت  ييت ال ييدال الدييون  ىلييي وو قيي ه كاوكيية الي ييوت هاو ييوت      
كو كهو اي  كي  ك وسي  ا ح وطيوت اال ت ح  ا   وحوك كاحراوك ل،د   (815ل0 – 673ل0ح ااال كو نة، )

ةمو وظ ا كاوكة الي وت الم،دو  لهد ا  ال ه ي  (ل 590ل0 – 503ل0األ او  الا  حااال كو نة، )
  ايييي  نول يييي  كهو ايييي  كيييي  ك وسيييي  ا ح وطييييوت  هيييياات ا    ييييو   ابييييالك يمحيييي، ( 875ل0لال   ييييو  )

 لالد اس ا طمئنوو نهي حم   ا    و  ني وت اةد  اكهسول هااار 
 

    :بطاقة مالحظة األداص .2
 :ومف البطاقة 1.2

 نيييع    ،ماهمييةال /اللنييدا  قو ميي   ول رويييوت الم ن يي  الميياا  ح ويالييو لييدى ال  ال وسييي   قوكيي       
ال وسييي  نسنييور   وقيي  كالس يي   ييت ضييور ال رويييوت    ال اب يي  الموسيي ق   ابنييور نهييي ليياا الهو ميي   قوكيي

 .(ال ت حه ح،ديدلو لق و  كدى كمو س  ه له رويوت الم ن   )حهويه ال وا  الامهت لهسااوكج
كوزنيي  نهيي و باي  و اييو    كرويي  ) 35كي، )اقيد نهيغ نيد   هيياات ال  وقي   يت  يو ح و األال يي        
اهد  الايالج  ل هد  الاالج الموس هت  حنرةا  الموس هت  ال خ   نةئ  كنوس   ل هد  الاالج  )ىندا  

كيي، الم خدديية،    اباييد نييان ال  وقيي  نهييي ك مونيي الموسيي هت  حهييويه اهديي  الاييالج الموسيي هت(
  حيييه حايييدية  ييي و    اييي   هييياات ال  وقييي   ابيييالك ت ال اب ييي  الموسييي ق   اال اب ييي  الخو ييي  يييت ك يييول

 )3) قه ادال ح و األال    ةمو لو كوضم  ت سو      وق  كالس   األ ار نهي  و  
 ( 3جدول )

 توزيع فقرات بطاقة المالحظة على أبعادها 
 

 عدد الفقرات  البيان  البعد 
 9 نةئ  كنوس    ىندا  األول 
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 ل هد  الاالج الموس هت  
 12 ل هد  الاالج الموس هت ال خ    الثانى 
 7 اهد  الاالج الموس هت حنرةا الثالث 
 7 حهويه اهد  الاالج الموس هت الرابع 

 35 المجموع
 

ال هييييديا المنوسيييي  لممو سيييي  اضيييي   كيييي،  ييييالل  و ار و يييياا  الاةنيييي  كيييي، قسيييية ال وسييييي ةيييي هحه حييييه     
 -ك وسييييي   -كاحراييييي  -كاحرا  ايييييداك )الماهمييييية، نهيييييي ةييييية ةرويييييي   ا هيييييوك له يييييد ج الخموسيييييت /ال ال

نهيي ال يوالت  ( 1-2- 3-4-5)م لياا الخ يو ات  وليد اوت  حدي،حيه ل ا (كنخرل  اداك   -كنخرل 
نهيييي  هييياات ال  وقييي  ةحييية  ال ولييي    مييي    ايييوت حهيييديا ةروييييوت  ال ولييي  احيييه اس ديييو    اييي  و ار 

احاسيييا الد اييي  ( 175-35نييية، ) له ولييي   ل اح يييااال الد اييي له ولييي  له،ديييول نهيييي الد اييي  ال ه ييي  
  احرا  ن، و ار كاحر  له رويوت الم ن  المنخرل  ن، و ار كنخر   ف مو حاسا الد ا  الم

 مدق البطاقة:  2.2
 :حه اااار الدد  له  وق   ادع طا  الت     

 :(مدق المحتول )المحكمين .أ
قوك  ال وسي   اان   وق  كالس   األ ار  ت  و ح و األال   نهي ك مون  كي، الم،حمية،      

  املك له ،ه  ك، كدى ق و  ةة  هاع الخو  ال اب   الموس ق   اال اب      تالم خددة،  ت ك ول
ال يت ونيدالو  الس يوت له د  الا  اضا  لق وسا  اكدى كال مي  الدي و   الهرويي ل ا يت ضيور الم

ل د م ند   هاات ال  وقي    الم،حموو  قوك  ال وسي   ،ا   ا  الرهاات احادية  ال و اآل ا
  ل(  هاع كوزن  نهي و با  و او  35)

 : االتساق الداخليمدق  . ب
سدييو  نيي، طاييي   ،دييو   ييد  ا حدييو  الييدا هت ل  وقيي  كالس يي  األ ار   ال وسييي   قوكيي      

  (:4 قه )ادال ةمو لو كسة،  ي وق      له  ها ح وطوت و او    وق  المالس   ك  الد ا  ال 
 ( 4)جدول 
 للبطاقة األداص مع الدرجة الكلية ارتباةات أبعاد بطاقة مالحظة 

 مستول الداللة معامل اإلرتباط أبعاد اإلختبار  
 نةئ  كنوس    ىندا 

 01ل0 ال  نند  0786 ل هد  الاالج الموس هت  

 01ل0 ال  نند  975ل0 ل هد  الاالج الموس هت  ال خ   

 01ل0 ال  نند  578ل0 اهد  الاالج الموس هت حنرةا
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 01ل0 ال  نند  764ل0 حهويه اهد  الاالج الموس هت
 

ي سيية، كيي، ال ييدال الدييون  وو كاييوكالت ا  ح ييوط نيية، و اييو    وقيي  المالس يي  االد ايي  ال ه يي       
اليييييت ا ح وطيييييوت كوا ييييي  قويييييي   الييييي  ننيييييد كدييييي وى   (975ل0 – 578ل0له  وقييييي  حاااسييييي  نييييية، )

 . كمو ينةا ىلي وو ال  وق  ح ده ند ا  اةدع ك، ا حدو  الدا هت  (01ل0)
 : البطاقةببات  . ج

سديو  كاوكية ولريو ةااا يو  ني، طايي   يو ح و الن و  ي   يي حه حهديا   وت   وق  المالس        
 :(5)  قهادال ةمو لو كوضم  ي   لرهاات ال  وق  ةحة

 ( 5جدول )
 ية باستخدا  معادلة ألفا كرونباخ قيم معامالت االرتباط ألبعاد بطاقة المالحظة والدرجة الكل

 

 

 

( اليت 01ل0اليت  الي  ننيد كدي وى )(  92ل0ولريو نهري  )ي سة، ك، ال دال الدون  وو ق م       
 . ق م  نول   حدلة نهي   وت اةد ل  وق  المالس  

وو   وقي  المالس ي  ح ديه ند اي  نول ي  كي، الديد  االي يوت  كميو    كمو سس  احلم له وسييا       
  للهد اس  وااار ح س ه   ،دة نهة و ال وسي يازز ملك كدداق   الن و ج الن و    ال ت س

  ة:  تطبيق البرنامج على عينة الدراس
الماهمييية، طس اييي  الساايييوكج اليييا  س خلييياوو ليييا  االمن هييي    /ن ااييييم ال يييال  ال وسيييي   قوكييي     

يديي خدكوا و كيي، وايية اك دييو  سييو  الاهمييت الييا  ااييد ج ح، ييا السااييوكج  االوسييو ة ال اه م يي  ال ييت 
 لال رويوت الم ن    اة     ح سة  لاا ال رويوت  اة     حهويه و ا  ه  ت حهك ال رويوت 

  : إجراصات الدراسة .أ
 : الد اس  ال،ول   نهي الخ وات ال ول  او مه  

( 50حه ح سة  ا    و  ال ،ديةهت نهيي ام ي  و ياا  ك  مي  الد اسي  اال يولغ نيد له ) .أ
  املك ل ،ديد و  ك، طال  الراق  اليولي  االاا ا  وع   حاب   كوس ق    اطول    طول  

 معامل الثبات الفقرات عدد  البعد 
 نةئ  كنوس    ىندا 

 67ل0 9 ل هد  الاالج الموس هت  

 91ل0 12 ل هد  الاالج الموس هت ال خ   
 77ل0 7 اهد  الاالج الموس هت حنرةا

 78ل0 7 حهويه اهد  الاالج الموس هت
 0.93 35 الدرجة الكلية للبطاقة
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اا   يو   ال،ليو    االرةا كن  مة،  يت ال ه   الاي، س ،دهوو نهي و اي الد اوت 
 .اطول   ل حواوا نةن  الد اس  طول   )38ن ه )ك

طول  اطول   لق و  كدى كمو سي  ه ( 38اك،  ه حه ح سة    وق  المالس   نهي )  .ب 
 .له رويوت الم ن    نحة نمهت ك نت

   ييو  ال ،دييةهت اهابنييور نهييي الن ييو ج ال ييت حييه ال،دييول نهة ييو كيي، ايياار ح سةيي    . ج
  تل لندا  السااوكج ال د يس  ال وسي   قوكاب وق  المالس   نهي نةن  الد اس   

اهديي   24حييه ىنييدا  كخ يي  زكنييت آلل يي  حنرةييا السااييوكج  سةييث طسيي  السااييوكج لمييدع   .د 
 :وسسونوك كهدم  نهي الن،و ال ولت 12 الل 

 ةوا  له م ةد لهسااوكج احوض م ال د  كنا أل اا  الاةن لاألالي   ال هد •
 .و اا  الاةن    سة  ا    و  الهسهت نهتل ةوا  اليوا   ال هد   •
حنرةييييا السااييييوكج  ييييت الانيييياي، حميهيييي   ىلييييي ال هديييي اليولييييي  ال هديييي  ال هدييييوت كيييي،  •

  ل(لهور 20ال د يست )
   يو  ا حهةي ه الساايوكج ) يي االاناي، االيوا   االاناي،: حميه     ال هد ة، ال،و ي •

ك،  الل ح سة  ا    و  ال ،دةهت املك  لماا   كدى  ونه   السااوكج   (   اد ال
لهم موني  ال ايد  الهسهت/اب وق  المالس   ةو   و   اد   لمهو ا  ا و ج ا    و  

 الواسدعل
نمدي  • و اى   ايه   نةن   ا   و   حه  )كمو  قواك و  ال وسد  6   ما   ك،  وطرول   )

سن (  لسدى ال مع وت الخو    مدين  اهسمونةه       13–9نة، ) ح ااال ونمو له  
 نع   ال اب      الماهمة،/ال ال    قسةحه نمة ند  ك، الزيو ات المةداا   ل ه ك،  ا 

 ل    املك ل  سة  كو حه ال د   نه ا اق وساالموس ق  
 البرنامجتحديد زمن تنفي   . ب

يوكوك  24مو ياو ل  ويوم  ت األسسوع    ال  نواق  لمدع و اي،  حه ح،ديد زك، حنرةا السااوكج       
 لك، ال  سة 

 :الوسائل التعليمية التعلمية . ج
 ال، يييييي  الم،وضيييييياات  نيييييية، المييييييدكج ال اهيييييي ه :اسيييييي خدام  ييييييالل كيييييي،حييييييه ىايييييياار السااييييييوكج      

  نيان لن يالم  Power Point ااس خدك   ة يو نياان  اها اا   نااكج نسا االم،وضاات 
الخو يي   ،ييو ت  ما  ال مييه  نييحة نييوم  سييو ت ما  ال وسييد  نييحة  ييوص  نييان ليي ا  
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 ت ال هديييييوت الاالا ييييي  نهيييييي المدييييي وى الايييييولمت اة   ييييي  اسييييي خدام األانييييي   الموسييييي ق   ااآل
 الموس ق   ك  ةة سول ل 

 البرنامج : مراحل . د
 :تهمو يو با  كااسة لت ةو مة السااوكج نهي ا      
 إعداد بيئة مناخية لجلسة العال  بالموسيقى:  األولى: مرحلةال

حيو ةا  -الهد ع نهي اك دو  نالقوت ىادوا   ك  ما  ال مه ااك دو   ه  ه)    حلمنقد  ا      
 رو ع كيي، س يياع ة   يي  اهسيي –ال مييه م اةنيي  ااألكييوو نيية، ال وليي  /الماهييه ابيية، ما  اييو كيي، ال

ة   ييي  ىنيييدا  ك، وييييوت س ييياع الايييالج  ولموسييي هي كييي، و اات ا  ت  –المديييو   )ىو اايييدت(
 كوس ق   ااا زع كدوندع(ل

 :ة بالموسيقىالجلسة العالجيتخطير  ثانية:ال مرحلةال
 ابنيور نه يا سية ه  الم  ه يوت األسوسي  كي، اا  ال مه لت هال اهه الهسح،ديد  اقد حلمن  )     

يوك يي  ىنييدا    يي   -  يي و   األلييدا  الدييهوة   سديي  ك و ح ييو اليال يي  اكديي ويوح و المخ هريي 
مديي خدك  و نييور ح،ديييد الوسييو ة ال -)طويهيي  المييدى( سيينوي   /  يي   دييه   وا /)قدييةاع المييدى(

ح،دييييد وسيييولة  ال هيييويه  -ح،دييييد اليييزك، -لايييالج  ولموسييي هيوسيييولة  اوويييحول اح،دييييد  -ال هدييي 
الم وم الم هوب  ك، ما  ال مه لهق وم ن و  مرا ا وا  مدوندع  اي  الامة ك، ح،ديد    -المنوس  

  لو دو ةة، اوال ور األكو (
 المرحلة الثالثة: تنفي  جلسة العال  بالموسيقى: 

 -لييدى ما  ال ميييه ى يييو ع الدا ع يي ة   يي   -لهسييدر  يييت ال هديي  ال  ةئيي ك   ييي  )   لييمنحقييد ا      
اوويحول وسيولة   - حوض م كو لو الم هو  نمها ك، قسة ال ول / الماهه ل هوم  ا ما  ال ميه

كاا يي  ك ييي  – طييال األسييئه  -و نييور ال هديي   الوسييو ة المديي خدك  -الم  ايي  لاييالج  ولموسيي هيا
الواا وت ح،ديد  –ل هد  ض   اة       -ه رولكاا   ك ت يمح، الق وم    -ول ازيزيمح، الق وم  

 .المنزل  
 تقويم جلسة العال  بالموسيقى: الوحدة الرابعة:

و ار ىيهونت   )ورو  نهي ا  ال  ووحول و  وسولة  ال هويه -)و اات ال هويه    حلمنقد  ا      
 ل ال راي  الاااا  -(و ار نز ت  و ار  نو ت  و ار ساةت

 

 تنفي  البرنامج: هل. 
 حلم، السااوكج  ت حنرةاا  ال   كااسة لت:      
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 التمهيد  مرحلة المرحلة األولى: ل1
م ةد  ل احه  ت لاا الماسه   ا    ادفسون  ا   ةة كن و    زك،ع( ك،وضا 2)اقد ضم  ند      

الماهه    /وال النهوط ال وك  الخو     سوس وت السااوكج له ول  لهسااوكج احوض م ال د  كنا  ا 
 : قد حم  نهي الن،و ال ولتا   ك  ح سة  ا    و   الهسهت  نع   ال اب   الموس ق  

   المحاضرة األولى:
 اقد حلمن  الم،وضاع األالي:      
 ال م ةد لهسااوكج ال د يستل  ▪
 ولدا  السااوكج ال د يست اال ت ةوا :   ▪

نهي   ه  - الموس ق    ال اب    ال ول /الماهه  نع    لدى  الم ن    ال رويوت    حنم   
 طس ا  ما  ال مه اال اوكة كا هل 

ال - الاالج  ولموس هت  ا ة  لدكج  الراول   األسولة   ا   و   الاالا   ك      خ   
 اال  لةه   المهدك  لاا  ال مهل 

 ك     اس خدام اس ااح   وت ال د ة لاالج ما  ال مه  ولموس هيل   -
ضور  - ال مه  ت  ناا   لهم،  ة،  المدوندع  الخدكوت  ك،  ند   حهديه  ك     

 اس  واوح هل   
 المحاضرة الثانية:

 اقد حم  نهي از ة،:     
  ق ه (ل 30)كدحا  ا    و  الهسهتح سة  الجزص األول: 
 )كدحا سون ( ااو مه  نهي:  الجزص الثاني:

 كهدك  ن، الاالج الموس هتل ▪
▪ ( ال مه  ما   نهي  الموس هت  الاالج  الو ا  النوس      /  اراول اه   / ردةولوا ك، 

 (ل  اهه ال/ ا موي  اه
 ولدا  الاالج الموس هت لاا  ال مهل ▪

 مرحلة الشرح والتوضيح: ة:نيالمرحلة الثا .2
  لاوواعاقد حم  نهي كدا  ندع ك،وضاات ك، الم،وضاع اليولي  ىلي الم،وضاع ال     

 اقد حنوال  وال احمةةز: ة: لثالمحاضرة الثا
 لاا  ال مه احمةةزلول وسولة  الاالج الموس هت ▪
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 ل لاا  ال مه ووحول الاالج الموس هت )الرا  /ال مونت( ▪
 اقد حلمن :: رابعةالمحاضرة ال

  لولموس هت الاالج  ل و يهدم الرئوت/ ال،و ت ال ت يمح، وو ▪
 اك، ويوح ول  س اع المدو   ال،د   ▪
 اك، ويوح ول   س اع الاالج الموس هت ▪
 الرا  نة، س اع المدو   ال،د   اس اع الاالج الموس هتل  ▪

 اقد حلمن :: خامسةالمحاضرة ال
 الموس هتلك، يهوم  ولاالج  ▪
 )النااط الواا  حوا الو ف ا/ كوا روحا(لالماولج الموس هت  ▪
 الموس هي الاالا   اواوان ول  ▪

 اقد حلمن :: لسادسةالمحاضرة ا 
 اهس  و   الموس ق   لاا  ال مه   ▪
النخد    ▪ النوس    )ك،  ال مه  لاا   الموس ق    اهس  و    المه اع  ت    -الاواكة 

 الموس ق  (ل   –السةئ    
 اا  ال وسدلاهس  و وت الموس ق   ل ▪

 اقد حلمن :: سابعةالمحاضرة ال
 ال هويه(ل   –ال نرةا  –ال خ     –)ال  ةئ اهد  الاالج الموس هتك م ح ه  ▪
 الرا  نة، اهد  الاالج الموس هت اسد  الموس هي الاو ي ل   ▪

 اقد حلمن : المحاضرة الثامنة:
قدل ساة   لللل ىل (    –ولاو  كوس ق    –نز   –) نور األان   الموس ق    ▪

 ل  نهي سد  ةة سول  نالج اح لةة ما  ال وسد حاه ه ا اة     اهس رو ع كن و  ت 
الموس ق   اة       ▪ ال وسد اآل ت  ما   اح لةة  كن و  ت نالج  احاهم ه  اهس رو ع    

 ل الاز  نهي سد  ةة سول  
 اقد حلمن :: تاسعةالمحاضرة ال

ساانند   ▪ )سمونت  كية  ال د     الااب    الموس ق    اهيهونوت  ك،  ند     –ا   و  
اقد حه ا   و لو  وقدو  و اا ت(   – ا  لند   –يو اك سمونت  –وقدو  حاةت 

املكلد ول    ىيهون و  ابدوط   اح،دة،  ل  حوق ا و  الهرو   ال وا   ل نم      ويا و 
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 ،ةث ح وو نهي كااسة الماسه  اال د ي  نهي و ا  و    ال خوط  لدى ما  ال مه
اليوا      ا   االماسه   )ح اوك األالي  ول درة    المنوس    اهيهوي    اآل ت  نهي  و 

  للإلحرو  النردت ل،ول  ما  ال وسد ك  ةة  ل (
 اقد حلمن :: عاشرة المحاضرة ال

المد م    ▪ نهي  النردت  ال   ةا  مات  الااب    الموس ق    المهوكوت  ك،  ند   ا   و  
الا ه) ال ا    ا الن وااد   الموس ق    (   اآل ت  نهي  و ا  و  لد ول   ا   و لو  حه  قد 

  ةولاو  االهواوو    وهضو   ىلي اآل ت الموس ق   الااب    اليون   ةولس واو ااألا ج 
ح مةز   اليال    المهوكوت  وو  ال و     سةث  الموس هي  واواع   –ول،وا و  دروت  وسد 

المهوكوت لخدك  لاا ان  و  و وات كه،ن   ت  د ي  نهي الا   –  الموس هي الاالا  
  لةه هل الاديد ك، الم و ات الم هوب  ل ،دة، و ار ما  ال مه اح

  :التعارف والتآلف مرحلة :لثةالمرحلة الثا ل3
  الموس ق     ال اب      نع     الماهمة،/له ال    المةداا    الزيو ات   ك،  ند    نمة حه  ة و    اقد      

  ونمو له     حاااس   د ال وس  ما    ك،   وطرول(  6نهي ند  )  يوا  ل  سة  كو حه   اس ا  ت الماسه  ال
ااهاد وم    ل ،هة   املك   ال مه  ناا    الخو    ال مع وت   لسدى    سن (13  –9)  نة، األلر  

 ( 6)  ند    كدا   نهي  ملك  اةوو  ااألطرول   الماهمة،/ال ال    نة،  االمنو ة   ت األلاو  الم،س  
  سو ت   نهي  ال اا    الل و   حه  وسون      ال    المدع  األسسوع    ت  زيو حة،  نواق   كةداا     زيو ات 

  الموس هت   الاالات  كجالسااو  ااض   سدع  نهي  سول   ةة  اإح ولوت   كةول   اح،ديد   الد    األطرول
   وهضو     سول     ةة  ك   حد خدم  سو   ال ت  الموس هي  اووحول  وسولة    ح،ديد   ك    ل و  المنوس  

   الاالاتل السااوكج ك  المد خدك  الموس ق   ااآل ت  الموس ق   األان   ىلي
   :والعال  الموسيقي: مرحلة التدريب الفعلي رابعةالمرحلة ال .4

  :( اهدوت  اه   نالج كوس هت لنطرول اقد حه ك،  الل و8اقد ضم  ند  )     
ال ال /الماهمة،  - ن ،ديد  ال وسد   ندوت  ما   سو ت  ك،  سول   ل ة  المنوس    له  ةئ  

 له هد  الاالا  ل 
 ه حنرةا ال خ    الا  سس  اوندا ال ال /الماهمة، له هد  الاالا   سد  ال،ول   -

ل و   ااماوا  سس   اال  لف  –الماهوكوت اال ت  ال او    كاسه    كةول ن،    - ت 
   ل و  المنوس    الموس هت  الاالات  السااوكج  ااض   سدع  نهي  سول   ةة  اإح ولوت 



 م 2022يوليو    -المجلد الثامن واألربعون  -كلية التربية الموسيقية   -مجلة علوم وفنون الموسيقى 
  3360 

 

 الموس ق     األان  ا   سول    ةة  ك   س د خدم  ال ت  الموس هي  اووحول  وسولة    ح،ديد ا 
   الاالاتل السااوكج ك  المد خدك  الموس ق   ااآل ت 

 ابنور نهي ملك حه اآلحت  ت كاسه  ال نرةا له هد  الاالا  :      
 ل الاز  نهي اآل ت الموس ق   المخ هر  -
 للنطرول ما  ال وسد  الماهمة،/ك، قسة ال ال   ن  و اهس موع لهموس هي االرنور ااه -
حد ي  األطرول ما  ال وسد نهي حنم    ا  الم و ات المخ هر  ال ت حدوندله نهي  -

 المنو ة  ال موي   اال رونة اها مونت  احنم   المد وى الهرو  لدي هل
الهر   - اك دو   نهي  حدوند  ال ت  المنرم   ال هموت  اس خدام  نهي  األطرول  حد ي  

الموس ق   الااب   ال د    كية املك  مدوندع اهيهونوت    ه( ال اسةاي  )اهلهور المنر 
ساانند   حاةت    –)سمونت  سمونت    –وقدو   لند     –يو اك  وقدو    – ا  

 ل وهضو   ىلي ال،د ك، ال ا يد الماضت له الم و اا ت(اال ت حه ا   و لو ك، قسة 
 اةوو ملك ن، طاي  حد ي  له ر األطرول  نحة  ا    ه  اد ملك  نحة امونتل       
 كن و:األان   الموس ق   ك مون  ك،  مااس خد حه اقد      

الس واو وا األا ج   - نهي ول،وو كس  اع ك، قسة ال ال / الماهمة،  ت الرنور  مدوس   
)الن وااد   المخ و ع  الااب    الموس ق    حاهه ن د   املك  الا ه(     –ال ا     –المهوكوت 

 لدى ما  ال وسدل  الد، م  ض   ال نرنك     
ال ازيز - ك   األ اا   الا   النماا   اوسهو   ال  اا   اس خدام  األلاو    حه  طاي   ن، 

ال االهدل  الموس ق  الموس ق    اكنو ة  ه  ت ،اة    ى كوا ه  ن د   املك    
 ك مونوتل

 اآل ت الموس ق   كن و: ك مون  ك،  مااس خد حه اقد      
)لاألا ج  /الس واو - الدوح    ال د ي وت  نهي  نهي املك  (   Vocalizeه د ي   له اا  

ال،اا  الم ،اة   سوار ةوا  لاا ال،اا   ت  و ع  ا ي  ا   ا   ال،اا  الدوكن 
 حنم   ال وا  الهرو  اح،دة، ال خوط  لدي هل  ن د  وا اموي   وا كخ ه    

ال مةةز نة،  ال هم  ا مهوط   هسدو   ن د  ا  املك   ول سه  االد ةاآل ت اهيهوي     -
   لالنسا الهو  االلع م ن و

ة - اهيهوي    اااآل ت  ال واد  الةد ن د     هكده روو   ت  نلالت  االا انة،    ي،حنم   
 لال ساى ا  الدراى 
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  ت النر  اس خدك   ل  الايحو   ن د  حهوي  نلالت الره  االق وم ن ا  ال مو ي،   -
 ولنر ة، االهدوو االر ة، ااألسنوو  ت حرةد  ت حهوي  اهسدو  االونت  اال    ال،اة   لهره

 ه رة ك، ما  ال وسدلل حازيز احدي ه اهس  و   الد، ،  احوظ ر و  ك 
  ه ا   م  لاا الماسه   ول هة ه سةث حه:      

ال وسد  - ما   ك،  ال،و ت  احهدم  ح،د،  اكدى  الاالا    له هد   ال ول /الماهه  حهة ه 
اآل ت  نهي  لهاز   الااع    ال راي   ك،  الل  نه ا  او الو  الموس هي   وس خدام 

 ان   الموس ق   المخ هر ل الموس ق   ااأل 
النوس     - ك،  ال د يست  السااوكج  حنرةا  ال ول /الماهه  اد  و ار  لمد وى  ال وسي   حهة ه 

   الن اي  االامه   ك،  الل   وق  المالس   اا    و  ال اد ل 
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 :نتائج البحث ودالالتها
 :ىاو   الدهال األال: االا  ال نهي كو يهت

الواجب تنميتها لدل ةالب شعبة التربية الموسليقية لعلال  ذوي الهملم ما الكفايات المهنية  
 ال ييزر الخييوص  لنييدا  قو ميي  ال رويييوت اقييد حميي  اهاو يي  نيي، ليياا الدييهال  ييت ل  بالموسلليقى؟

 (ل22) المنو  ىل ا  ر، 
 :: االا  ال نهي كو يهتاليوايىاو   الدهال 

شلعبة التربيلة للطاللب/ المعللم ب الكفايلات المهنيلةتنمية الجانب المعرفلى للبع  كيف يمكن  
 والمساعدة فى عالجهم بالموسيقى؟ ذوي الهمم من خالل تدريبه للتعامل مع الموسيقية

كيي،  ييالل ال اييا  نهييي   ليي  الريياا  نيية، ك وسيي ي   اييوت حميي  اهاو يي  نهييي ليياا الدييهال     
نةن  الد اس  ك، وع   ال اب    الماهمة،/ ال  هل  ي "اه   و  ال ،دةهي" الق وسة، الهسهي اال ادى

نهي الن،و الموضم  يي ل م   ةرويوت ال د ين   T test لس خدام ى   و  "ت"    املك الموس ق  
 (6ال دال ال ولي  قه )

 ( 6)جدول 
  (االختبار التحصيلي) يالمعرف الجانب  درجات القياسين القبلى والبعدل لمجموعة البحث فى متوسر

 

 أبعاد اإلختبار 
 بعدل  قبلى

مستول  قيمة ت
انحراف   متوسر الداللة 

إنحراف   متوسر معيارل 
 معيارل 

 نةئ  كنوس    ىندا 
 0.001 17.52 1.77 17.43 2.14 9.43 ل هد  الاالج الموس هت

 0.001 11.78 1.62 17.65 2.18 9.78 ل هد  الاالج الموس هت  ال خ   

 0.001 11.52 2.93 15.67 2.72 8.12 اهد  الاالج الموس هت حنرةا

 0.001 13.16 3.76 16.77 2.62 9.12 حهويه اهد  الاالج الموس هت

 0.001 17.917 7.24 67.52 7.59 36.45 الدرجة الكلية  

 

( نند 460ل3ال دال   )( وكسا ك، "ت" 17.917ا اا ألو "ت" الم،دوب  لهد ا  ال ه   )     
 ىما الراا  ل و   ل  ىسدو    لدولم الق و  ال ادى   001ل0كد وى   ل  

 

ملك ىلي وو ال اهه  ت ضور السااوكج ال د يست الا  ليد  ىليي ح يويا ال روييوت    از  ال وسيحا      
ت  الييي و نهيييي  بييي  ال روييييو ال  سيييوند ال ييي ال اب ييي  الموسييي ق  ال / الماهمييية،  نيييع   الم ن ييي  له ييي

 .  ما   ن ا  اااه و ةالك ك  وكالك  ت وحة ك اا   س ة نهي ال ال
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لاا يهةد وو السااوكج ال د يست المه ال قد وااد  اا  لدى الم مون  ال يت حااضي  لهساايوكج  ا     
 لكهو ا   ولق و  الهسهت ل ه 

 

 :: االا  ال نهي كو يهتاليولث ىاو   الدهال 
شلعبة التربيللة للطاللب/المعلم بلللبع  الكفايلات المهنيلة  المهلارل تنميلة الجانلب كيلف يمكلن 
 والمساعدة فى عالجهم بالموسيقى؟ ذوي الهمم من خالل تدريبه للتعامل مع الموسيقية

كيي،  ييالل ال اييا  نهييي   ليي  الريياا  نيية، ك وسيي ي   اييوت حميي  اهاو يي  نهييي ليياا الدييهال      
نةن  الد اس  ك، ويع    الماهمة،/ ال  هاال ادى لن و ج ح سة  "  وق  المالس  " لالق وسة، الهسهي 

نهييي الن،ييو ل م يي  ةرويييوت ال ييد ين   T testال اب يي  الموسيي ق    املييك  لسيي خدام ى   ييو  "ت"  
 (7الموضم  ي ال دال ال ولي  قه )

 ( 7)جدول 
  (بطاقة المالحظة) المهارل الجانب  فى درجات القياسين القبلى والبعدل لمجموعة البحثمتوسر  

 

 أبعاد بطاقة المالحظة 
 بعدل  قبلى

 قيمة ت
مستول 
انحراف   متوسر الداللة 

إنحراف   متوسر معيارل 
 معيارل 

 نةئ  كنوس    ىندا 
 0.001 18.63 5.39 54.57 5.70 30.56 ل هد  الاالج الموس هت

 0.001 17.68 6.62 107.31 8.63 75.70 اهد  الاالج الموس هت حنرةا

 0.001 24.05 4.18 50.67 4.77 25.57 حهويه اهد  الاالج الموس هت

 0.001 28.977 9.73 212.55 13.87 131.83 الدرجة الكلية  

 

ننييد ( 460ل3)ال دال يي   "ت "وكسييا كيي، ( 977ل28لهد ايي  ال ه يي  ) الم،دييوب  "ت "ا يياا ألو      
 ل ادىىما الراا  ل و   ل  ىسدو    لدولم الق و  ال  (001ل0كد وى   ل  

نرن األ ياا  )الاةني  ال  ايس ي ( لالك  لوسظ   و السااوكج وااد  ااقيوت اا  ال يوت لي  اس  اا اك ا      
قو و  ي  ا  ه  كو م ىو ار و لة  اد حههة ه لهسااوكج    قسة حههة ه السااوكج ابادا  سةث وظ ا ال ال

   لقسة حههة ه لا
 مناقشة نتائج البحث

ح ريي  كا ييه الن ييو ج الدييو ه  كيي  ا ييو ج الاديييد كيي، الد اسييوت ال ييت ال ميي  ن نم يي   ايي   -
الماهمية،  يت الق يو  ال ايد  ل  وقي  ال يال  كرويوت ال د ين سةث احلم ح،دي، و ار 
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حنم ي   ىكحوا ي ييدل نهيي    كموكوض  ال ،ث  س   ةحة  ت ام   ةرويوت ال د ينالالم
 . ال وا  الم و   ل ا  ةرويوت ال د ين له اب   الموس ق  

حنم ي   اي  ةروييوت ال يد ين ىكحوا ي  ل ا و ج ال ،يث الديو ه  ال يت حنيةا ىليي  الك،    -
 يييت   حه ييي  ال اب ييي  اوكاييي  قنيييوع الديييوينال اب ييي  الموسييي ق      ويييع   ة، /الماهمييياله ل

ىسدييوي   ليي   ااقييوك مات    ت سةييث ااييد ال وايي  الماا ييت االم ييو   له رويييوت المهوسيي   
نة، ك وسي وت   ايوت ال  سةي  الهسهيي اال ايدى لم موني  ال ،يث   001ل0نند كد وى  

س ي  امليك لديولم ال  سةي  ال ايد  ةميو ال  يو  ال ،ديةهت اب وقي  الم  اةيال كي،     ت
 (7)  (6) يلو كوضم  ت ادال

اب يي   نم يي   ايي  ةرويييوت ال ييد ين له اليياى حييه ىنييدا ا لال ييد يسي حاايي  ولم يي  السااييوكج  -
  ت:الموس ق   ىلي كو يه

حييد ي  ال ال /الماهميية، كيي، وييع   ال اب يي  الموسيي ق   نهييي ة   يي  ال اوكيية كيي  ما   ل1
 ال مه االمدوندع  ت نالا ه  ولموس هي اح لةه هل

ما  كوالي  ك، ويع   ال اب ي  الموسي ق    ك نيو    ة، /الماهمالىن ور الراص له  ل2
  ال مهل

 حو ةا الممو س  الامه    و نور ال اهه نهي ما  ال وسد ةلسدى  ئوت ما  ال مهل   ل3
 

 : توميات الدراسة
 :ال و  وت ال ول    هدم ال وسيح ىلي الن و ج الدو ه  ال ت وسرات نن و الد اس   اس نو ك      

ك،   ل1 المزيد  ال د يس    ضاا ع نهد  الموس ه السااكج  لماهمت  األسولة     ت ضور  ي الالزك  
 ل  خدل الال،ديي  اال  و  ال  نولوات  ت ك ول 

نهي    ضاا ع ل2 الهو ه  اال د ي   الموس هي    الم ن  وت  يال رو اهندا   لماهمت    د  ا الالزك  
 ا س  واوت ال د يس   ل هل 

 ويع   ل يال   حد يدي و يي ه اكرا اح يو ال يي ال د يدي   المهيا ات   يت الن يا ىنيو ع ضياا ع ل3
حاب ي   و ي   يت  – مو ي نوس  ك  ا س  وج المهم لماهه حاب   كوس ق    الموس ق   ال اب  

 ظة الدكج لاا  ال مه  ولمدا  ل 
ضيياا ع  ييااج طوليي  وييع   ال اب يي  الموسيي ق   له ييد ي  المةييداات   كييوك، حوااييد ما  ال مييه  ل4

  وت وا كدا   له اب   الر اي ك، امع
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 : مقترحات الدراسة
 . ىااار   اسوت و اى كمو ه  ح نوال ال رويوت ال ت له ح اان ل و الد اس  ال،ول   ل1
ىاييياار   اسيييوت و ييياى ح نيييوال حيييد ي  ال ولييي /الماهه  نيييع   ال اب ييي  الموسييي ق   كييي  ام ييي   ل2

 الرئوت األ اى ك، ما  ال مهل 
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 قائمة المراجع
 

وسمد كوسي  و ا الدا ات ال د يس    ت ح يويا كاهميت الموسي هي  يت الميدا   ال،حوك ي   يت  ل1
مجلللة جامعللة النجللاح لابحللا  اللير  الراب يي  كيي، اا ي  ا ييا الماهميية، اكيد ار كدا سيي ه   

 م2009(  اوكا  الن ول الوطن    اونهن    هد ة،  2(  ع )23(  كج ))العلو  اإلنسانية
 م1997  ك  ا  كهدا   2"  ط عنامره ومناهجه وأدواته –البحث التربوي ىسدوو األ و  " ل2
"   ،ييث كننييو   المييهحما الاهمييت األال  التربيللة الموسلليقية للطفللل المعللوق وكييول  ييو    " ل3

  اسييوت اب،ييوث نيي، ال ريية المدييا  االموسيي هي  ةه يي  ال اب يي  الموسيي ق    اوكايي  سهييواو  
 م1982الهولاع  

طة الموسليقية ودورهلا فلي تنميلة بعل  المهلارات األساسلية للطفلل األنشلوكةاع سةد  ياج  " ل4
"   ،ييييث كننييييو   المييييهحما الاهمييييت األال    اسييييوت اب،ييييوث نيييي، ال ريييية المتخلللللف عقليللللاً 

 م1982المدا  االموس هي  ةه   ال اب   الموس ق    اوكا  سهواو  الهولاع  
لتطلوير الكفايلات المهنيلة فاعليلة برنلامج تلدريبي مقتلرح  وسه  ولم كدي ري الا اكيت "   ل5

غزة في ضلوص اسلتراتيجية إعلداد المعلملين  –لطلبة معلمي التعليم األساسي بجامعة األزهر
 ييزع   هديي ة،   –   سييول  كواديي ةا  ةييا كننييو ع   ةه يي  ال اب يي   اوكايي  األزلييا (2008)

 م2011
ايي  ةرويييوت ند ييي  سديي، نهييت سديي،  " حيي  ةا نااييوكج كه ييال  ييت ال اب يي  الموسيي ق   ل نم يي    ل6

ال د ين اهندانت ليدى ال ولي /الماهه او ياا نهيت ال ،ديةة الموسي هت ل يال  الديف األال 
 م2015(  ينويا 30  ةه   ال اب   الموس ق    كج )مجلة علو  وفنون الموسيقىاليواو "  

 ؤييي  ى ييواو  -( 25نييد  نيي، سييوله الاسييا   "الرنييور االماييوز  نيية، ال،يية اال ،ييايه" ال،ههيي  ) ل7
ر    يي، ر  ىل  ااا يي  نموا يي  حدييد  نيي، )الن ييو  شللؤون عمانيللة(  1و ا ييالو الو ييو )الدييّ

 م2018 ساايا 21لإلنالم الاقمت(  
"   ،يث كننيو   الميهحما الاهميت التشلكيالت الحركيلة للمعوقلات بصلرياً اةالو نسد الهو    " ل8

وكاييي  األال    اسيييوت اب،يييوث نييي، ال رييية المديييا  االموسييي هي  ةه ييي  ال اب ييي  الموسييي ق    ا
 م1982سهواو  الهولاع  

"   ،ييث كننييو   المييهحما الاهمييت التللدوين الموسلليقي للمعللوقين بصللرياً اييةالو نسييد الهييو   " ل9
الاا يي   سييول ال اب يي  الموسيي ق   االم  ميي   ةه يي  ال اب يي  الموسيي ق    اوكايي  سهييواو  الهييولاع  

 م1996
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قليلل ملن اضلطرابات النطلق دور برنلامج للغنلاص الجملاعي للت ينو نسد ال،ه ه نسد ال يو   "  ل10
"    سول  كواد ةا  ةا كننو ع  ةه   ال اب ي   اوكاي  سهيواو  الهيولاع  لدل المختلفين عقلياً 

 م1999
ماقيييوو نسةيييدات ا  يييااو  ك يييو ك ال وا يييا ااه ويييو  النرديييت   ا  الر يييا له  ونييي  االننيييا   ل11

 م1998اال وزي   نموو  
زكيي  له ه يي  الماهميية، حخديل كاهييه  ييف  ييت  اويد ونييو  ييوااي،  ال رويييوت ال اه م ي  الال  ل12

مجللة العللو  كه   ال اب     وكا  األزلا ك، اا   ا ياله  يت ضيور اس  وايوح ه ال د يس ي    
 م2010  يواةو 2  ع 18(  كج اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية

دام  ق ييي  الديييةد ال ة  "حيييد ي  وطريييول ك الزكييي   ااو نهيييي ك يييو ات ال، يييوع الةوك ييي   وسييي خ  ل13
  ع مجللة دراسللات نفسللية، الجمعيللة النفسللية السللودانيةالرنيور االموسيي هي"   ،يث كننييو   

 م 2000(  الدو او   1)
 سااييا  27اهحوس  له م  "  كهول كننو   حمحة،   – ق   الدوا  "ىلي ما  ال مه ااه ا ع  ل14

 https://tamkiin.comم  2021
م  نمييييوو  األ  و  2020يوا يييا  10  خمللللس نجللللو الريييو  "الاالج  ولموسيييي هي"    ازيييي    ل15

https://www.5njoum.com 
العللال  بالموسلليقى مللن الحضللارات القديمللة إلللى التكنولوجيللة سييوكت وسمييد المو ييهت  "   ل16

 م2013  1"   ا  الما ز لهننا اال وزي   ط  المعامرة
الثنللللائي )األربللللع أيللللدي( لتحسللللين التكيللللف برنللللامج مقتللللرح بللللالعزف سييي،ا سيييةد وكييية، "  ل17

"   سيييول   ة يييو اا  ةيييا كننيييو ع  ةه ييي  ال اب ييي  االجتملللاعي للللدل األةفلللال ملللن ذوي التوحلللد
 م2002الموس ق    اوكا  سهواو  الهولاع  

أبللر القصللة الموسلليقية الحركيللة فللي تنميللة بعلل  األنمللاط سيي،ا ك،مييد  ييوز  النيياااا  "  ل18
دراسللة مقارنللة بللين األةفللال العللاديين  –قبللل المدرسللة السلللوكية اإليجابيللة لللدل ةفللل مللا 

"    سييول   ة ييو اا  ةييا كننييو ع  ةه يي  السنييوت  اوكايي  نيية، وييمن  الهييولاع  والمعللاقين عقليللاً 
 م 2007

سيييييوزاو وسميييييد ندة "  اسييييي   لييييي  الس يييييواو  يييييت حنم ييييي  الم يييييو ات اه  اك ييييي  االازف ييييي  لييييياا    ل19
ةه يييي  ال اب يييي   ،وفنللللون الموسلللليقى مجلللللة علللللو  ا س  واييييوت الخو يييي "    ،ييييث كننييييو  

 م2000الموس ق    اوكا  سهواو  الهولاع 

https://tamkiin.com/
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"   سيول  أبر أداص بع  األنشلطة الموسليقية عللى الطفلل المعلوق حركيلاً سوزاو نسد   "  ل20
 م1995 ة و اا  ةا كننو ع  ةه   ال اب   الموس ق    اوكا  سهواو  الهولاع  

إسللتراتيجية مقترحللة فللي ضللوص الللتعلم التعللاوني  ويي مور امييول الييدي، نسييد   نهييت وييولة،  ل21
   سييول   ة يو اا  ةييا لتحسلين تللدريس بعلل  مهلارات التربيللة الموسلليقية للطلالب المعلمللين

 م2019كننو ع  ةه   ال اب   النوي    اوكا  نة، ومن  الهولاع  
  أبر الموسيقى في خف  تشتت اإلنتباه لدل األةفلال التوحلديينو الر ساد   يالل    ل22

ول  كواد ةا  ةا كننيو ع  ةه ي  ال اب ي  األسوسي    ال وكاي  المد ندياي    ريدا   الاياا    س
 م2014

"    اسيي  اح،هةيي  نسييد الم ةييد  يييو   رسللالة فللي علللم الموسلليقي ييالل الييدي، الدييرد  "  ل23
  الهيييولاع 1  يييو  نسيييد المهيييك  نييي    سهديييه  حاا نيييو  ال ةئييي  المدييياي  الاوكييي  له  يييو   ط

 م  1991
العلللال  بالموسللليقى كاسلللتراتيجية عالجيلللة تنمويلللة نيييو ل نسيييد   ك،ميييد  ىي يييو  نيييزت "  ل24

"   ،ييث كننييو   المييهحما الاهمييت األال ل هة ييت ال،هييو  اال اب يي  النوي يي   للطفللال التوحللديين
 م 2005اوكا  الزقوزي   

ايييييو مسا  13  ملللللحيفة عكلللللاظنسييييد   الاوييييةد  " السييييير  الاييييا  االاييييالج  ولموسييييي هي"    ل25
 https://www.okaz.com.sa/articles/authorsم  2020

 م1999   ا  الراقوو  نموو  1  طأساسيات البحث التربوي نسد الاسم، ند     ل26
البوابلة ( " واس يور ا السير  ي ،يد وو ني، الموسي هي"   3 و ع نسد الياس ه  نيوله الموسي هي ) ل27

 م2021ينويا  28  نيوز
قوسييه  زنهييت  نسييد اله  ييم كييوكنت  ال رويييوت ال د يديي   لييدى كاهمييوت الماسهيي  األسوسيي     ل28

الدا و  ت المدا   الخو    ت ضور ك رةاات المهلية الاهميت اسينوات الخسياع اال خديل   
 م2010  و د ن 3  ع 26  كج مجلة جامعة دمشق

ح لتللدريس الموسلليقى للطفللل المعللاق سللمعيًا برنللامج مقتللر ةوكةه ييو ك،مييو  امييول الييدي، "  ل29
"    ،ييث كننييو   المييهحما الاهمييت الدييو    ةه يي  ال اب يي  الموسيي ق    بطريقللة اللفللم المللنغم
 م 1998اوكا  سهواو  الهولاع 

 –تنفيل  اللدر  –"كفايات المعللم التدريسلية فلي تخطلير اللدر ةمول الدي، ك،مد لووه     ل30
 1م  ط2004  "  كح    الاود التقويم في التدريس

https://www.okaz.com.sa/articles/authors
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م  2019كيييويو  4  موقلللع رقللليمكيييول ت سنيييوو  "الايييالج  ولموسييي هي  يييت ال ييي  النرديييت"    ل31
www.rqiim.com 

أبللر اسللتخدا  الموسلليقى كوسلليلة معينللة لتنميللة كواةا ييو  وييد  وكيية،  لسنييت سديية، نييزاز "  ل32
   ،ث كننو   المهحما الهوكت الدو   هح،و  لةئوت   بع  المهارات للطفل المعوق ذهنيًا"

 يدييمسا  م  10-8ا س  واييوت الخو يي  االهيياو ال،ييو   االانيياي،  ييت الييوط، الاابييت   ى ما 
 م1998(  الهولاع  2)

م سمييد الرزيييوات  "ال رويييوت ال اه م يي  الم ييوا اع لييدى ال ه يي  الماهميية، حخدييل كاهييه ك ييول  ل33
اا موي ييوت  ييت اوكايي  كهحيي  كيي، اا يي  ا ييا كاهمييت الد اسييوت اها موي يي  الم اييوااة،  ييت 

  مجلللة جامعللة المللل  سللعودك،و  يي  ال يياك/ األ  و او يياا  ييت ح،دييةة ال ييال  الد اسييت"  
 م2000

  "سيوو الوقي  هانيور وسيوم  و ي  لهايالج  ولموسي هي"  كهيول كننيو   ك،مد نو ع الانيز    ل34
    13965م  ع 2006سيييس مسا  18ليييي/ 1427ويييع وو  25  اه نييية، جريلللدة الريلللا 

https://www.alriyadh.com 
 ال ولي   و ار كايويةا نهيي قيو ه ناايوكج ك،ميد   ا  يااو    ونه ي   هف  ضو ك،مد  كااع  ل35

 التربية في مجلة بحو نهه وك    لهماوقة، ال د ين ك و ات  حنم    ت ال اب   الموس ق   كاهه
 م2015اليوات   الاد    النوعية

فاعليللة برنللامج مقتللرح فللي تنميللة مهللارات التربيللة العمليللة لللدل ةلبللة قسللم كنييول ا ييه    ل36
   سيول  كوادي ةا  ةيا كننيو ع  اوكاي  األزليا الدراسات اإلسالمية فلي جامعلة األزهلر بغلزة

 م2010   زع   هد ة،
كنيييت وسميييد كدييي رت نميييااو  نمييياا ك،ميييد نسيييد    كا ييي  وسميييد وسميييد ك،ميييد  حنم ييي    ل37

ال،دةه  الهروي  ألطرول ك الزك   ااو الهيونهة، لهي اهه كي،  يالل و يوات األطريول المديو ع   
 م2015كو    -( ينويا66(  ع )18  كج )مجلة دراسات الطفولة

إمكانات الطفل المتخلف عقليًا من خالل توظيف بعل  تنمية  كني سدة، ك،مد اليدلوو "  ل38
   ،ث كننو   المهحما الهوكت الديو   هح،يو  لةئيوت ما ا س  وايوت التخصصات النوعية"

(  الهيييولاع  2 يديييمسا  م ) 10-8الخو ييي  االهييياو ال،يييو   االانييياي،  يييت اليييوط، الاابيييت  
 م1998
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"   سيول  لفلين عقليلًا علزف آللة البيلانوةريقلة مناسلبة لتعلليم األةفلال المتخاسةهي  األلريت "  ل39
 م1989 ة و اا  ةا كننو ع  ةه   ال اب   الموس ق    اوكا  سهواو  الهولاع  

"   ،يث ىا يوج نهميت  ةه ي  ال اب ي  الموسي ق    ملدر  البيلانو والطفلل األملماسةهي  األلريت "  ل40
 م1996اوكا  سهواو  الهولاع  

"   سيول  إيقلاع ونغلم( فلي تخفيلف آال  المرضلىأبلر الموسليقى )اسةه  ك خو ةة يوسيف  "   ل41
 م1974كواد ةا  ةا كننو ع  

 اول ييي  نيييييااوكج حيييد ة كسييييي ا قيييييو ه نهيييي اسييي خدام األانييي    اةههيييت ك،ميييد سييياد الا يييو    ل42
الموس ق   ةوس ااح     ح،رةزي  ل ،دة،  ايي  الم و ات ال،ين ساة   لييدى وطيرييول ك الزكي  

 م2017(  ينويا 2(  ج )29  ع )بيةمجلة الطفولة والتر    ااو 
"   ،ييث كننييو   دور الفنللون فللي ت هيللل المعللاقين ذهنيللاً لييواا نسييد ال،ييت ك،مييد نييزام "  ل43

 "  م2004 يدمسا  15 – 14المهحما الاابت اليوات" اهنوق  الالن   نة، ال  ن  االانوي   
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 البحثملخص 
 

ك،  الل نع   ال اب   الموس ق     ه ول /الماههل رويوت الم ن   لاال د  الا  دي له ،ث لو حنم   
ميييو ن اهييي   ول واييي  ف  سيييوار االمديييوندع  يييت نالا يييه  ولموسييي هي  كييي  ما  ال ميييه حد ي يييا له اوكييية 

    ول وا  الم و ىلكو ي اه  الماا ي وا 
الهييو ه نهييي حدييم ه  ويي ا ال  ايسييتالميين ج الميين ج الو ييرت ال ،هةهييت  ا  ةييال كيي، ال ،ييث اسيي خدم  اقييد 

 املك لمال م ا ل س ا  ال ،ث ل   ادى -الهسهي الم مون  الواسدع ن، طاي  الق و 
 ةه ييي  –الموسييي ق   ال اب ييي   نيييع   االاا اييي  اليوليييي   ة،الرييياقنةنييي  كييي، طيييال   اط هييي  الد اسييي  نهيييي

 ح يييااال كمييي، ال وسيييد  ما   كييي،  كخ يييو ع نمديييي  نةنييي  ىليييي  وهضيييو   الديييوينل قنيييوع اوكاييي  –ال اب يي 
  لاهسمونةه    مدين  ال مه ناا   الخو   ال مع وت   لسدى سن (13–9) نة، الزكن   ونمو له
قوكي    الل يو كي، اال يي األكيا ىنيدا  قو مي   ول روييوت الم ن ي  الالزكي ح ه     الد اس   لد   ال ،هة 
لق يو  كيدى  ) ال ،ديةهي اه   يو  :كي، ةيال  يي حميهي   ال يي إندا  و اات الد اس  دم ه ا ال وسي  ن

 واألو يحواي هالماهمة، له وا  الماا ت ك، ال رويوت الم ن ي  اال يت كي، وي ا و حيهله  /اك الك ال ال
امليييك  سييي خداكا ة سيييد و اات ا    يييو  الهسهيييت ( نهيييي كمو سييي  نمهة يييت ال اهييي ه االييي اهه   ي،قيييو   

  اويليييو   وقييي  اليييا  اييياى ح س هيييا نهيييي نةنييي  الد اسييي ال يييد يست ايييوكج اال ايييد  لماا ييي   ونه ييي  السا 
 ( ل هويه ال وا  الامهت لهسااوكج)ل ال ال    ار و    وكالس   

   ييييو  إللييييا ىسدييييو  ا لدييييولم الق ييييو  ال اييييد  ل ااييييو   يييياا  مات   اقييييد حو ييييه  الد اسيييي  ىلييييي 
اايييو   اويليييو يييت ال اب ييي  الموسييي ق   ل الم ن ييي   ه روييييوت ل( الخيييوص  ول واييي  الماا يييت ) ال ،ديييةهت

ول وايييي  ) الخو يييي   س يييي  اللييييا ىسدييييو  ا لدييييولم الق ييييو  ال اييييد   ييييت   وقيييي  الم  يييياا  مات   
 لالم ن    ه رويوت ل (الم و   

السيييااكج ال د يس ييي  ضييياا ع نهيييد المزييييد كييي، اقيييد وا ييي  الد اسييي   م مونييي  كييي، ال و ييي وت ولم يييو: 
   خديل الاألسيولة  ال،دييي  اال  يو  ال  نوليوات  يت ك يول    ت ضيور  ي الموس هالالزك  لماهمت  

  يييييد ا الالزكييييي  لماهميييييت الموسييييي هي  الم ن ييييي وت يييييياهنيييييدا  اال يييييد ي  الهيييييو ه نهيييييي ال رو اضييييياا ع
 يي ه اكرا اح يو ال يي ال د يدي   المهيا ات   يت الن يا ىنيو ع  وهضيو   ىليي ا س  وايوت ال د يس ي  ل يهل

 – ميو ي نوسي  كي  ا س  يوج المهيم لماهيه حاب ي  كوسي ق    الموسي ق   ال اب ي  ويع   ل يال   حد يدي و
ضيياا ع  ييااج طوليي  وييع   ملييك وضييف ىلييي حاب يي   و يي   ييت ظيية الييدكج ليياا  ال مييه  ولمييدا  ل 

 لال اب   الموس ق   له د ي  المةداات   كوك، حوااد ما  ال مه ك، امع وت وا كدا   له اب   الر اي 
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Abstract 
 

The main objective of the research is to develop the professional competencies 

of the student/teacher in the Music Education Division by training him to deal with 

people with determination, and help treating them with music (Music Therapy), whether 

with regard to the knowledge aspect or the skill aspect. 
 

The research used both the descriptive analytical method, and the quasi-

experimental method based on the design of one group by measurement (pre- and post-

test) for its suitability to the nature of the research. 
 

The study was applied to a sample of third and fourth year students in the Music 

Education Division - College of Education - Suez Canal University. In addition to a 

selected intentional sample of people with autism whose ages range between (9-13 

years) in one of the associations for people with disabilities in the city of Ismailia. 
 

To achieve the goal of the study, it was required to prepare a list of the necessary 

professional competencies, through which the researcher designed and prepared the 

study tools, which were represented in: The achievement test (to measure the extent to 

which students/teachers possess the knowledge side of the professional competencies 

that would qualify them to be able to practice the teaching and learning processes) to be 

used as one of the pre- and post-test tools to know the effectiveness of the training 

program that was applied to the study sample, and also a checklist card for students’ 

performance (to evaluate the practical aspect of the program). 
 

The study found that there were statistically significant differences in favor of 

the post-measurement of the achievement test (related to the knowledge aspect) of 

professional competencies in music education. Furthermore, there are statistically 

significant differences in favor of the post-measurement in the observation card (for the 

skill side) of the professional competencies. 
 

The study included a set of recommendations, the most important of which are: 

the necessity of holding more compulsory training programs for music teachers, in light 

of modern methods and technological development in the field of specialization, and the 

need for preparation and training based on the professional competencies necessary for 

music teachers and monitoring their training needs. In addition to reconsidering the 

teaching curricula and their vocabulary that are taught to students of the Music 

Education Division in proportion to the urgent need for a music education teacher - 

special education in light of the integration of people with disabilities in schools. In 

addition to this, the students of the Music Education Division must go for field training 

in the places where people with disabilities are located, at associations or schools of 

intellectual education.  


