
 

 
 

 

 
                                              

 

۲۰٤۱ 

 اناس أنور السيد عبد احلميد 
مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات  
 الدميوجرافية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات الدميوجرافية لدى  
 االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 
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لدى   المصورة  أغاني االطفال  الفروق في مشاهدة  التعرف على  الى  ال�حث  االطفال هدف 

 ر إناث) ووفقا لمتغی -ر(ذ�و  ووفقا لمتغیرالنوع،  ذوي اضطراب ط�ف التوحد وفقا لمتغیر السن
تكونت    حضر).  -(مرتفع/ متوسط/ منخفض)، ووفقًا لمتغیر السكن (ر�ف  المشاهدة   معدل

)  ٦٨رو(ذ�و   )٣٧طفل من األطفال ذوي إضطراب ط�ف التوحد (،  ) ١٠٥عینة ال�حث من (
أ  تراوحت  وقد  (إناث  من  الوصفي ٦:١عمارهم  المنهج  على  ال�حث  واعتمد  سنوات.   (

األداه  ,  مقارن الرت�اطي  اال ال�احثة  المصورة  واستخدمت  األغاني  مشاهدة  مق�اس  التال�ة: 
(إعداد ال�احثة) و�شفت نتائج ال�حث عن وجود فروق دالة احصائ�ا بین متوسطات درجات  

اني المصورة لصالح االناث. �ما �شفت  الذ�ور ومتوسطات درجات االناث في مشاهدة االغ
ل ذوي اضطراب  نتائج ال�حث عن وجود فروق دالة احصائ�ا بین متوسطات درجات االطفا

ط�ف التوحد المشاهدین لالغاني المصورة وفقا لمتغیر السن لصالح االطفال االصغر سنا.  
الطفال ذوي كما �شفت نتائج ال�حث عن وجود فروق دالة احصائ�ا بین متوسطات درجات ا

المشاهدین لالغاني المصورة وفقا لمتغیر التوحد  (مرتفعي, المشاهدةمعدل    اضطراب ط�ف 



 

 
 
 

 
 

۲۰٤۲ 

 النفسيةو الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

كما �شفت نتائج ال�حث عن عدم وجود  ،  المشاهدة مرتفعي    لصالح  منخفضي)  متوسطي,  
 فروق دالة احصائ�ًا في مشاهدة االغاني بین سكان الر�ف والحضر. 

 ط�ف التوحد. المصورة، اضطراب مشاهدة االغاني  الكلمات المفتاح�ة:

Summary 
The aim of the research is to identify the differences in watching 
children's songs pictured for children with autism spectrum disorder 
according to the age variable, according to the gender variable (male-
female) and according to the viewing period variable (high - average - 
low) according to the housing variable (rural - urban). The research 
sample consisted of (105), a child with a disorder The autism 
spectrum is (37) males and (68) females, and their ages ranged from 
(6:1) years. The research relied on the descriptive approach (a 
comparative correlative study), and the researcher used the following 
tool: A questionnaire for watching video songs (prepared by the 
researcher) and the results of the research revealed that there are 
statistically significant differences between the average scores of 
males and the average scores of females in watching the illustrated 
songs in favor of females. The results of the research also revealed the 
existence of statistically significant differences between the average 
scores of children with autism spectrum disorder who watched music 
videos according to the age variable in favor of younger children. The 
results of the research also revealed the existence of statistically 
significant differences between the average scores of children with 
autism spectrum disorder who watched music videos according to the 
variable (watching duration) in favor of high viewing the results of 
the research also revealed that there were no statistically significant 
differences in watching songs between rural and urban residents. 

Keywords: music videos, watching, autism spectrum disorder. 

 أوًال: مقدمة ال�حث:     

في          الطفل  حاجاته   �مر  إش�اع  إلي  فیها  �حتاج   ، مختلفة  نمو  �مراحل  ح�اته 
االساس�ة سواء �انت جسد�ة او نفس�ة او اجتماع�ة حتي یتحقق له نمو سوى خالي من 



 

 
 

 

 
                                              

 

۲۰٤۳ 

 اناس أنور السيد عبد احلميد 
مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات  
 الدميوجرافية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

االمراض ،و المشكالت ، و االنتكاسات، وتعد مرحلة الطفولة الر�یزة االساس�ة لح�اة الفرد  
الل ما �كتس�ة الفرد من مهارات أو خبرات  مستقبل�ة إذ تتحدد فیها مالمح شخصیته من خال

 ) ٢٠١٤،أو ق�م.(ولید محمد  

أ       العلماء  النمو و�ؤ�د  إلي ثالث سنوات مرحلة مهمة في  الفترة من ثمان�ة أشهر  ن 
لألا واالجتماعي  واالنفعالي  و لمعرفي  الخاصة،  االحت�اجات  وذوي  العادیین  البد  طفال  أنه 

ح لمنع  الفترة  بهذه  االهتمام  أو دمن  إنحراف في سلو�هم  أو  العقلي  نموهم  في  إعاقة  وث 
 ) ٢٠١٤عدم توافق في مراحل ح�اتهم المقبلة (محمد عمرو ،

فالبد من إهتمام االسرة �التنشئة اإلجتماع�ة للطفل والتي اص�حت وسائل االعالم         
عن   مسؤلیتها  فى  لها  منافسًا  الشر�كًا  التكنولوجى  التطور  ظل  فى  أطفالها  هائل. تر��ة 

وتعتبر وسائل االعالم سالح ذو حدین إذ تكون إ�جاب�ه إذا احسن التعامل معها ، وتتحول  
 إلى شر�ك سلبى �حمل �ل المخاطر على تكو�ن شخص�ة الطفل عند إساءة استخدامها. 

أهیل الفرد فكر�ًا وثقاف�ًا وتر�و�ًا �ما �عد التلفاز من العوامل التى تساهم فى إعداد وت       
فى صقل وقول�ة شخص�ة الطفل من خالل ما �عرضه لمضامین مفیده وضاره ،   خاصة

للطفل   األجتماع�ه  التنشئه  فى  أح�انًا  علیهما  یتفوق  وقد  والمدرسه،  األسره  ینافس  و�دوره 
و  والبرامج  واألحداث  النشاطات  لكافة  الشامله  التغط�ه  التلفاز  یوفر  (عبد  حیث  األغانى 

انتقاد عادات مشاهدة االطفال للتلفاز فى السنوات األخیرة  ). وقد تم  ٢٠١١الرزاق محمد ،
للتلفاز فى سن   اإلفراط فى مشاهدة االطفال  بین  هناك عالقه  أن  أال�حاث  أثبتت  ،حیث 

االجتماع�ه   المشكالت  و�عض  االطفال،  عمر  من  سنوات  ثالث  قبل  واالدراك�ه م�كره، 
اطفى، واالدراكى، واللغوى و�سبب  والع  واالجتماعى،نى  لتلفاز على النمو البدحیث یؤثر ا

 . )(Okuma, K., tanimura, K. 2007مشاكل االنت�اه لالطفال

االولى،         عمره  أ�ام  منذ  الموس�قى  یتذوق  الطفل  أن  علي  التجارب  من  �ثیر  وتدل 
فإن االطفال من ذوي الشهر�ن  نوعًا من اللغة المشتر�ة بین ال�شر،    ىحیث تمثل الموس�ق

یلت  غیر فیتو عمرًا  االصوت  عن  یلتفتون  حین  في  الممتعة  أو  المتالئمة  االصوات  نحو  ن 



 

 
 
 

 
 

۲۰٤٤ 

 النفسيةو الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

المتالئمة وتعد االذن مر�ز حاسة السمع التي تترك أثرًا نفس�ًا �بیرًا، و�عتبر الطفل الرض�ع  
 صاحب دماغ موس�قى حساس. 

القصیرة التي ال  وهذا النمط من االغاني    ورة، ونحن هنا �صدد القنوات الغنائ�ة المص      
تز�د عن خمس دقائق، ذات اال�قاع والرتم السر�ع، والتي تعد أحد االشكال الفن�ة تفضیًال  
بین االطفال، و�التالي �سهل التاثیر من خاللها علي تواصلهم ومهاراتهم خاصة لما تدخله  

  �شعر معها �الملل لوجود عنصرعلي نفوس االطفال من ألوان البهجة والسرور دون أن  
االبهار والتشو�ق والتي تساهم بدورها في تعل�م االطفال السلب�ة والنمط�ة من حیث تكرارها 

 ). ٢٠٠٤مرات عدیدة طول الیوم على شاشة التلفاز.(حسین أبو شنب،

االطفا      على  االغاني خاصة  هذه  ادمغوتوثر  على  سلب�ًا  تاثیرًا  الصغار  تهم، حیث  ل 
مع الحر�ة السر�عة والنمط�ة العال�ة والفالشات المتتال�ة دیهم متوافقة  مراكز الدماغ لتص�ح  

الطفل �أعراض إضطراب ط�ف التوحد،  إلى إصا�ة  الذي یؤدي  من تلك القنوات، األمر 
 ). ٢٠١٧ نت�اه، وتأخر الكالم (فكري لط�ف،وتشتت اإل

الصغار للشاشات وقضاء وقت  ومن الجدیر �الذ�ر أ�ضًا أن نعرض هؤالء االطفال        
ورة له العدید من االثار السلب�ة علیهم مثل التاخر الشدید  طو�ل في مشاهدة االغاني المص

في اللغة والعزلة وضعف المهارات اإلجتماع�ة وعدم اإلنت�اه، وظهور �عض اإلضطرا�ات  
 ).  ٢٠١٥وحد. (فاطمة �یینوه،مثل اضطراب ط�ف الت

الكث�فة لألغاني المصورة سوف تؤدي الى   الدراسات   �عض   وتشیر        إلى أن المشاهدة 
 فهم مشوه للصورة الحق�ق�ة للمجتمع.  

التعل�م�ة أن تتأثر �االختالفات الثقاف�ة    �ما أن مشاهدة األغاني المصورة من الممكن     
بین   اضط األواالجتماع�ة  ذوي  الت طفال  ط�ف  سالي راب  دراسة  أشارت  حیث  وحد, 

إلى ٢٠٢٠(مصطفى توجد    )  األغاني أنه  مشاهدة  في  إناث)  (ذ�ور/  األطفال  بین  فروق 
اه الذ�ور, �ما توجد فروق في ط�ف التوحد في اتج اضطراب  ذوي  أطفال  االالمصورة لدى  

) إلى ٢٠١٣(  دة, �ما أشارت دراسة آ�ة عبدالرح�م معدل المشاهدة لصالح مرتفعي المشاه



 

 
 

 

 
                                              

 

۲۰٤٥ 

 اناس أنور السيد عبد احلميد 
مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات  
 الدميوجرافية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

لدى   المصورة  األغاني  مشاهدة  في  فروق  وفًقا  ط األوجود  السكن,فال  وأ�ًضا   لمنطقة 
) إلى وجود فروق في مشاهدة األغاني المصورة وفقًا ٢٠١٨أظهرت دراسة سمیرة جبیر ( 

, �ما أسفرت اضطراب ط�ف التوحد لصالح األطفال األصغر سًنا  ذوي   طفال األللسن لدى  
   .ناث النتائج عن وجود فروق في المشاهدة لدى األطفال بین الذ�ور واإلناث لصالح اإل

 ثانً�ا: مشكلة ال�حث: 

�شاهدون         الذین  التوحد  العدید من األطفال ذوي اضطراب ط�ف  أن  نجد  ومما سبق 
رضة لكثیر من المشكالت السلب�ة, التي تؤثر على نموهم العقلي األغاني المصورة �كونوا ع

التوحد,   أطفال اضطراب ط�ف  لدى  األغاني  مشاهدة  ارتفاع  إن  حیث  �عیق واالجتماعي؛ 
جعلهم غیر  توافقهم النفسي واالجتماعي مما �   حد منكتسابهم للمهارات الح�ات�ة, �ما �من ا

عنها, وعدم فهم مشاعر اآلخر�ن, األمر الذي قادر�ن على إدراك مشاعرهم وصعو�ة التعبیر  
أقرانهم والمح�طین بهم, و�تضح من ذلك أهم�ة دراسة مشاهدة األغاني   �فقدهم التك�ف مع 

 في ضوء �عض المتغیرات الد�موجراف�ة.  المصورة 

الراهن         �ال�حث  الق�ام  إلى  دعت  التي  المبررات  فإن  عل�ه  ندرة  و�ناًء  الدرسات  هى 
الالعر��ة واأل المتغیرات  المصورة مع  تناولت مشاهدة األغاني  التي  د�موجراف�ة لدى  \جنب�ة 

فإن لذا  التوحد  ط�ف  اضطراب  الراهن   أطفال  ا  یهدف   ال�حث  في لكشف  إلى  الفروق  عن 
مستوى مشاهدة األغاني المصورة وفًقا لمتغیر النوع والسن ومحل اإلقامة ومعدل المشاهدة  

 التوحد. لدى أطفال اضطراب ط�ف  

 ثالثًا: تساؤالت ال�حث: 

 ص�اغة تساؤالت ال�حث الراهنة في األسئلة األت�ة:  �مكن

ن لألغاني المصورة  ما الفروق بین األطفال ذوي اضطراب ط�ف التوحد المشاهدی .١
 سنوات)؟ ٦سنوات إلى   ٣كثر من سنوات فأقل/ أ ٣وفقًا لمتغیر السن (

وحد المشاهدین لألغاني المصورة  ما الفروق بین األطفال ذوي إضطراب ط�ف الت .٢
 وفقًا لمتغیر معدل المشاهدة (مرتفع/ متوسط/ منخفض)؟  



 

 
 
 

 
 

۲۰٤٦ 

 النفسيةو الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

لألغاني المصورة  ما الفروق بین األطفال ذوي اضطراب ط�ف التوحد المشاهدین   .٣
 إناث)؟  –وفقًا لمتغیر النوع (ذ�ور 

ما الفروق بین االطفال ذوي اضطراب ط�ف التوحد المشاهدین لألغاني المصورة   .٤
 حضر)؟    –وفقًا لمتغیر محل اإلقامة (ر�ف 

 را�عًا: هدف ال�حث: 
 �حاول ال�حث تعرف عدد من األهداف على النحو التالي: 

الفروق بین األطفال ذوي   .١ المشاهدین  تعرف  التوحد  لألغاني المصورة  إضطراب ط�ف 
 لمتغیر السن. وفقًا 

المشاهدین لألغاني المصورة   .٢ التوحد  الفروق بین األطفال ذوي إضطراب ط�ف  تعرف 
 وفقًا لمتغیر معدل المشاهدة (مرتفع/ متوسط/ منخفض). 

المشاهدین لألغاني المصورة .٣ التوحد  الفروق بین األطفال ذوي اضطراب ط�ف    تعرف 
 إناث).    –وفقًا لمتغیر النوع (ذ�ور 

بی .٤ الفروق  المشاهدین لألغاني المصورة  تعرف  التوحد  ن األطفال ذوي اضطراب ط�ف 
 حضر).   –وفقًا لمتغیر محل اإلقامة (ر�ف 

 : خامسًا: أهم�ة ال�حث
 األهم�ة النظر�ة:  .أ

ا -١ األغاني  مشاهدة  في  الفروق  عن  إناث)،  الكشف  (ذ�ور/  للنوع  وفقأ  ومحل  لمصورة 
  ٦سنوات إلى    ٣سنوات فأقل/ أكثر من    ٣وفقًا لمتغیر السن (مة (ر�ف/ حضر),  اإلقا

 وفقًا لمتغیر معدل المشاهدة (مرتفع/ متوسط/ منخفض). , سنوات)

 حداثة موضوع الدراسة و�رت�اطه �شكل �بیر �الواقع المعاش.  -٢

بین   -٣ تفضیًال  الفن�ة  األشكال  أحد  تعد  والتي  األطفال  �أغاني  تتعلق  األطفال،  كونها 
ها علي تواصلهم ومهاراتهم، خاصة لما تدخله علي  و�التالي قد �سهل التاثیر من خالل

عنصر   لوجود  �الملل  معها  �شعر  أن  دون  والسرور  البهجة  ألوان  من  األطفال  نفوس 
 اإلبهار والتشو�ق. 



 

 
 

 

 
                                              

 

۲۰٤۷ 

 اناس أنور السيد عبد احلميد 
مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات  
 الدميوجرافية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

ومدى   -٤ المصورة،  الغنائ�ة  الفنوات  تقدمه  ما  �محتوي  اإلهتمام  إلي ضرورة  االنت�اه  لفت 
 اثیرها علي األطفال. ت

 التطب�ق�ة:  األهم�ة .ب

�مكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة عن طر�ق عمل برامج تر�ز علي توع�ة األ�اء   -١
 واألمهات �خطورة تعرض األطفال في سن م�كر لألغاني المصورة لمدة طو�لة. 

ي  �مكن االستفادة من هذا ال�حث من خالل ما �قدمه من إجراءات مقترحة للمساعدة ف -٢
 فال المصورة �صورة مفرطة. الحد من مشاهدة أغاني األط

�مكن االستفادة من نتائج هذا ال�حث في عمل برامج لمساعدة األطفال الذین تأثرو من   -٣
 مشاهدة األغاني المصورة.  

 سادسًا: مصطلحات ال�حث: 

 األغاني المصورة:  -١

السر�بأنھا  الباحثة  تعرفھا          اإل�قاع  ذات  المصورة  والمحتوي  األغاني  والثابت,  ع, 
التي في    المتكرر  األطفال  ینخرط  والتي  الم�كر.  النمو  فترة  خالل  األطفال  �شاهدها 

فتس�طر   والحر�ة.  واللون,  والصورة,  الصوت,  بین  تجمع  وهي  إلیها  واالستماع  مشاهدتها 
علي ومنظمة  المضمون  سهلة  �لمات  وهي  حواسهم,  �ل  وتؤدي   علي  مخصوص,  وزن 

 إلمتاع األطفال. جماع�ة أو فرد�ة
 إضطراب ط�ف التوحد:  -٢

اضطراب نمائي عصبي �ظهر في    :)٢٠١٨(  وتتبنى ال�احثة تعر�ف سید جارحي       
اللفظي   �شق�ه  التواصل  ومهارات  االجتماعي  التفاعل  مهارات  في  واضح  قصور  صورة 

الشدی  المحدود�ة  إلى  �اإلضافة  اللفظي  والسلو وغیر  واالهتمامات  النشاطات  في  ��ات  دة 
المعالجة   في  قصورا  تعكس  الطفولة   التي  سنوات  خالل  األعراض  هذه  وتظهر  الحس�ة 

الم�كرة". و�قاس �الدرجة التي �حصل علیها الطفل على مق�اس تشخ�ص اضطراب ط�ف  
   . التوحد
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 المتغیرات الد�موجراف�ة: -٣

إنا  وهي       النوع (ذ�ور/  في:  وتتمثل  واالجتماع�ة  الثقاف�ة  اإلقامة المتغیرات  ث), محل 
 ط/ منخفض). (ر�ف/حضر), السن, معدل المشاهدة( مرتفع/ متوس

 سا�عًا: اإلطار النظري: 

   :األغاني المصورة أ.

 مفهوم األغاني المصورة: . ١

وهي من نتاج الثقافه  )  (فیدیو �لیباألغن�ه المصورة هي الترجمة العر��ة لمصطلح         
لعر�ي أفرزتها فضائ�ات عر��ه متخصصه وتحتل  الغر��ه التي أص�ح لها سوق في الوطن ا

مساحة من برامج البث التلفز�وني آخذة في االتساع وهي لم تعتمد علي    األغن�ه المصورة 
الزاخرة  المصورة  المشاهد  إلي  تجاوزتها  إنها  بل  واآلداء  واللحن  والحر�ه   الكلمه  �اللون 

والحر  الصوت�ه  المؤثرات  وتقن�ه  والرقص  الضوئ�ه  �غلب  والبهرجه  �عامه  ��ه األخري وهي 
 ) ٢٠١٠، (لطفي زغلول .نفس علیها الصخب والسرعه والحر�ه السر�عه وقصر ال 

ع�اة عن القطع واالنتقاالت السر�عه التي یؤ�دها التول�ف لتكون سرعه عرض الصورة      
السائد في األغن�ة وما هو إال إ�قاع صاخب تتخلله نعمات من آله متوائمه  مع اإل �قاع 

   )٢٠٠٨ ،(حسین االنصاري   .�الشكل العام رغ والطبلة و�هتماًمااآلو 
الراقصین  ومجموعة  للمطرب  سر�عة  صور  عن  ع�ارة  �لیب":  "الفیدیو  المصورة  األغن�ة 

الحیل   فیها  وتستخدم  وتختفي  تظهر  ورموز  مخرج وأشكال  بها  �عبر  الحدیثة,  اإللكترون�ة 
غم وتجانس االبهار ال�صري في تنا  العمل عن وجهة نظره في مضمون األغن�ة مستخدماً 

 ) ٢٠١٠، (إعتماد خلف  ة. المصور  مع نس�ج األغن�ة
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وعرفت أ�ضًا أغاني األطفال �أنها �ل شكل غنائي �خاطب الطفل و�توجه له سواء �ظهور  
 . ) ٢٠٠٧،�اشر أو �عدم ظهوره (ولید وادي النیل الطفل في األغن�ة �شكل م

 

 نشأة األغنیھ المصورة : . ٢

الر    ر علي  من  شكلها  غم  أخذت  أنها  غیر  أ�عد  فترة  إلي  المصورة  االغاني  تار�خ  جوع 
ف انتشر مصطلح  حیث  الثمانینات  في  فيالحالي   ( المصورة  (االغاني  �لیب  مطلع   یدیو 

 ) ٢٠٠٤ ، �ه و�عالن�ه (حسین أبو شنبدعائالثمانینات و�ان �ستخدم ألس�اب 

 خصائص األغاني المصورة :. ۳
 خاصھ باالطفال. ور حولھا  االغنیھ البساطة الفكرة التي تد -أ
ل�س -ب إدراكها،  الطفل  �ستط�ع  حس�ة  معاني  ذات  االغن�ه  مجردة    تتكون  معاني 

 �صعب عل�ه إدراكها. 
  لغة األغن�ة �س�طة خال�ة من المفردات غیر المفهومة �النس�ة لألطفال   أن  تكون  -ج

 . ) ٢٠٠٧(ولید وادي النیل, 
 �الحیو�ة �ما یتناسب مع عمر الطفل. ئها  ألغن�ة �البهجة والسرور و�متالارت�اط ا -د

 . المتشا�هاإل�قاع المتكرر في األغن�ة أو  -ه        

السمع وال�صر،مما -و الطفل    تخاطب حاستي  تفكیر  لها أكبر األثر على  �جعل 
وسمع�ة �صر�ة  ومؤثرات  حدیثة  تقن�ات  من  �ه  تتمیز  عامر  لما  ،  (ناهد 

٢٠٠٦ .( 
تال�ة المصاح�ة للموس�قى ،والفیدیوهات  بتة المتصور الثاالتنوع في العرض ما بین ال -ز

 (الفیدیو الكلیب)مما یؤثر على جذب انت�اه الطفل. 
ة المرافق لعرض الصورة والمرافق  عنصر الحر�  تعتمد األغاني المصورة على -ج

 خاص�ة جذب إعالمي.   أ�ضًا للصوت وهذه 
 سلبیات االغاني المصورة: . ٤
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ما یؤثر  الواقع والخ�ال ف�ما �قدم إلیهم , م  �صعب علي االطفال الصغار التمییز بین .أ
 سلً�ا علي إدراكهم للواقع االجتماعي �صورة صح�حة . 

ما تحملة هذه االغاني من إبهار وسرعه في الحر�ه واالداء وسرعه استجا�ه االطفال   .ب
و�دمانها   اآلتجاهها  لدي  �الخوف  مؤذً�ا  شعوًرا  هذه  خلق  تحمله  مما  واالمهات  �اء 
 بناءهم. أ سلوك امین تؤثر في االغاني من مض

�ستط�ج.   ال  ومتكرر  واحد  إ�قاع  إلي  األطفال  �ستمع  االستسحین  لتأثیر عون سوي    هالم 
رتا�ه  من  ال�س�طه  األ�قاعات  هذه  تحمله  ما  �ل  �سبب  المغناط�سي  التنو�م  �ش�ه  الذي 

 )  ٢٠١٣نبیل صالح، ( . ومحدود�ه
أكثر نحو  �ستخدم على  أن  �مكن  الذي  الوقت  تنمع األطفال من  فاعل�ة  د. تض�ع  �ما   ،

 الق�ام بنشاطات أكثر فائدة. 
 بین االسرة والطفل.  االجتماع�ةه. تقلیل العالقة  

 النظر�ات المفسرة لألغاني المصورة:  .٥
 : التعلم االجتماعي نظریةأوًال:

االجتماعي  لنظر�ة  وفًقا   یالحظون ،  approach Social learningالتعلم  االفراد  فأن 
المقد وجذااألغن�ه  محبب  إبداعي  إطار  في  الیهم  مایري  مه  مع  منهم  ال�عض  فیتماثل  ب 

الح�اة  المقدم له مرغوب ف�ه ف�قلدة في موقف معین(نمط  السلوك   -الل�س   –و�ستشعر أن 
لتقلیدة   التصرفات  –المظهر �الراحه  و�شعر  الدعم   ،الشخص�ة)  توفر  حاله  في  وخاصه 

ما   وهو  م�اشراال�جابي  غیر  �شكل  �حدث  لها تسإك،  قد  تروج  التي  واالنماط  للق�م  اب 
 الطفال . األغاني وهو ما قد ینطیق علي ا

اشهر   Albert Banduraالتعل�م االجتماعي والذي �عد ألبرت بندورا    نظر�ة  قرت      
من خالل   هارواد مختلفة  اشكال  من  تقدمه  وما  واالعالم  وسائل  من  یتعلمون  االفراد  أن 

احتفاظ   دم ثم مرحله االحتفاظ �ه وتذ�رة , وهنا یتمن المقللمضو   هنت�اراحل تبدأ �اإلعدة م
سترجاعها من هنا تبدأ  نه في الذ�راة حتي تأتي الفرصه إله مختر ینالفرد �مشاهد أدائ�ه مع

العمل�ات  من  للعدید  تخضع  المرحله  وهذه   , المضمون  إسترجاع  فیها  یتم   ثالثه  مرحله 
علي استدعاء أو است�عاد �عض    لفه التي تؤثرالوس�طه المخت االنتقائ�ه , و�ذلك العمل�ات  
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له  العرض  یتم  �ما  المتضمنه  والسلو��ات  الق�م  تعكس  التي  والكلمات  والرموز  الصور 
 ) ٢٠٠٠محمد عبد الحمید، (

أن وسائل االعالم تقوم بدور �بیر في نقل صور وتفترض نظر�ة التعلم المعاصرة:       
وتقدمالح�اة االجتم وأنماط  اع�ة،  قر�نماذج  فإن مالحظة  �ًا سلو��ة  و�التالي  الواقع،  ة من 

اإلجتماعي،   التعلم  مصادر  من  مصدر  تعتبر  اإلعالم  وسائل  في  والنماذج  الوقائع  هذه 
و�صفة   االنساني  السلوك  من  الكثیر  الفرد  خاللها  من  المحاوالت  و�كتسب  في  خاصة 

 االت. عواطف واالنفعًا في مجال ال زها اللغة واإلتجاهات والعقائد وا�ضالثقاف�ة وأبر 

  Cultiuation Thearyثان�ًا: نظر�ة الغرس الثقافي: 

تؤ�د نظر�ة الغرس الثقافي علي قدرة وسائل اإلعالم في التاثیر علي معرفة االفراد        
و�دراكهم للعوالم المح�طة بهم، وخصوصًا �النس�ة لألفراد الذین یتعرضون إلي هذه الوسائل 

الل التلفاز من واقع واحداث وشخص�ات  ون أن ما �شاهدونه من خ�كثافة �بیرة حیث �عتقد 
 ) ٢٠٠٢لیلى حسن،تكون مطا�قة لما �حدث في حق�قة الح�اة. ( 

التاثیر االعالمي الن من وجهة        تناولت  التي  النظر�ات  من  الثقافي  الغرس  فنظر�ة 
الدراسا  �عض  نظر  وجهة  من  وأ�ضًا  ال�احثة،  استخدامنظر  من  الكثیر  أن  التاثیر  ت  ات 

تن �أخر  االعالمي  أو  �شكل  یتغلغل  ح�اة  ونمط  ثقاف�ة،  ومؤشرات  وأفكار  اسلوب  لنا  قل 
 داخل أفكار ومعتقدات أطفالنا، و�التالي ینعكس علي اسلوب ومهارات األطفال. 

التاثیر        نظر�ًا  تفسر  أن  �مكن  التي  النظر�ات  أهم  من  الثقافي  الغرس  الذي   ونظر�ة 
األ تحدثه  أن  األطف�مكن  في  المصورة  وقد  غاني  المشاهدة  �ثیري  التوحد  ط�ف  ذوي  ال 

خالل   االمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  في  الثقافي  الغرس  لنظر�ة  االولي  البدا�ات  ظهرت 
ید جورج جیر�نر  ١٩٧١الس�عینات عام   �عتبر   G.Gerbnerعلي  التلفاز  أن  قال  عندما 

 )  ١٩٩٧لحمید، تمع الحدیث. (محمد عبدا ج قوة مس�طرة في تشكیل الم

 ب.  إضطراب ط�ف التوحد:  
 . مفهوم إضطراب ط�ف التوحد:١
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           ) محمد  عبدهللا  عادل  یراه  لما  وفقًا  التوحد  ط�ف  إضطراب  �أنه ٢٠٢٠�عرف   (
ح�اته،  مدى  و�الزمه  عمره  من  الثالثة  قبل  �الطفل  یلحق  معقد  وعصبي  نمائي  اضطراب 

جوانب ستة وذلك علي أنه اضطراب نمائي و�مكن النظر إل�ه من منظور سداسي أي من  
ن جوانب نمو الطفل، و�ظهر على هیئة استجا�ات عام أو منتشر یؤثر سل�ًا علي العدید م

إل�ه  التقوقع حول ذاته، �ما یتم النظر  سلو��ة قاصرة وسلب�ة في الغالب تدفع �الطفل إلي 
عقل�ة اجتماع�ة متزامنة أي   أ�ضًا على أنه إعاقة عقل�ة، و�عاقة اجتماع�ة، وعلى أنه اعاقة

 تحدث في ذات الوقت.  

د األنماط التي یتضمنها اضطراب ط�ف التوحد حیث �فترض و�ذالك على أنه أح          
السلو��ات اإلجتماع�ة،  المتصل الخاص �ه، و�تسم �قصور ف�أن �شغل موقعًا محددًا علي  

مقیدة، و�ما   نمط�ة وتكرار�ة  لو��ات واهماماتتواصل، واللعب الرمزي فضًال عن وجود سلوا
الوقت  أنه یتالزم مع اضطراب قصور االنت�اه، و�تم تشخ  التوحد في  �ص اضطراب ط�ف 

 الراهن عن طر�ق الدلیل التشخ�صي الخامس. 

و�تسم االضطراب بوجود مالمح أو خصائص تشخ�ص�ة ممیزة یوردها الدلیل �حسب         
واضح  �قصور  یتسم  �حیث  بذلك  الخاصة  الت�ادلي   المحكات  االجتماعي  التواصل  في 

نشطة وهو األ   من السلو��ات أو االهتمامات أو  والتفاعل االجتماعي، وانماط مقیدة وتكرار�ة
ما یبدو على الطفل منذ طفولته الم�كرة و�حد من أو �عوق أداءه الوظ�في الیومي �ذلك فإن 

من جراء مستوى حدة أو   المرحلة التي تص�ح فیها اعاقة االداء الوظ�في علي درجة �بیرة 
 شدة االضطراب . 

وعم            للطفل  النمائي  الط�ف،  والمستوى  مفهوم  یوضح  الذي  األمر  هو  الزمني.  ره 
كذالك فإن مصطلح اضطراب ط�ف التوحد �ضم أو �شمل أر�عة أنماط تضم ط�ف التوحد،  

النمائ أوالتفسخي، واالضطراب  التفككي  الطفولة  العام أو  واضطراب اسبرجر، واضطراب  ي 
 المنتشر غیر المحدد في مكان آخر. 

ت في مشاهدة األغاني المصورة بدًال من لعب األطفال مع إن قضاء الكثیر من الوق        

أن ال�عض،    �عضهم �ما  التواصل,  وصعو�ة  االجتماع�ة  مهاراتهم  ضعف  في  یتسبب 
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ذي ال یتجاوز لطفل ال ز الدماغ لدى اكاإلفراط في مشاهدة األغاني یؤثر سلً�ا على نمو مرا

الطفل �اضطراب ط�ف التوحد وتشتت ألمر الذي یؤدي إلى إصا�ة  عمره ثالث سنوات, ا

    ).٢٠١٧،(متولى فكري االنت�اه وتأخر الكالم

هذه من تعرض أطفالهم لالمهم على األ�اء واألمهات أن �حدوا  من    وترى ال�احثة أنه      

المحفز  بز�ادة  و�قومون  الضارة,  واأللواالمحفزات  األلعاب  توفیر  اإل�جاب�ة عن طر�ق  ن ات 

المتعددة لتنم�ة مهارات األطفال ذوي اضطراب ط�ف التوحد �الطر�قة واألنشطة المختلفة و 

   المنشودة. 

 ثامنًا: دراسات سا�قة وفروض ال�حث: 

 دراسات سا�قة:  .أ

ة  اط مشاهد إلى الكشف عن عادات وأنم  )١٩٩٢عبداللة أبوجالل (هدفت دراسة         
)  ٦٩٩المفضلة, وتكونت العینة من (ون�ة الجزائر�ة وأنواع البرامج  ل للبرامج التلفز�األطفا

بین   التل�فیز�ون�ة  البرامج  مشاهدة  في  فروق  وجود  إلى  النتائج  وتوصلت  وطفلة,  طفًال 
البرامج   مشاهدة  في  فروق  وجود  وأ�ًضا  اإلناث,  اتجاه  في  األطفال  من  الجنسین 

 لمحل اإلقامة (ر�ف/ حضر) في اتجاه الر�ف. التل�فیز�ون�ة وفًقا  

اتجاهات    الفروق في  إلى التعرف على)  ٢٠١٠محمد حافظ (هدفت دراسة  �ما           
) طفًال  ٤٣٦األطفال األردنیین نحو قنوات األطفال الفضائ�ة وتكونت عینة الدراسة من (

القنوات الفضائ�ة  وطفلة, وأظهر النتائج عدم وجود فروق في اتجاه األطفال نحو مشاهدة  
 ث). تعزى إلى متغیر النوع (ذ�ور/ إنا

إلى  معرفة تأثیر البرامج الغنائ�ة في قنوات   )٢٠١٣آ�ة عبدالرح�م (وأ�ًضا هدفت دراسة   
) من  العینة  وتكونت  الفضائ�ة,  عمر  ٣٢٢األطفال  من  وطفلة  طفًال  سنوات,    ٧إلى    ٥) 

األغاني   النتائج عن وجود فروق في مشاهدة  لمنطقة وأسفرت  وفًقا  األطفال  لدى  المصورة 
ال شمال   ) اتجاه  السكن  العاصمة)في  غرب  العاصمة/  جنوب  العاصمة/  شرق  عاصمة/ 
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العاصمة, وغرب  جنوب  انماط منطقتي  فى  احصائ�ه  دالله  ذات  فروق  توجد  ال  انه  كما 
 المشاهده (دائمًا/ غالً�ا/ أبدا). 

قامت            (�ما  إمام  �عنوان  )٢٠١٥نسمة  األطفال    بدراسة  مصر  تعرض  في 
) طفًال  ٢٢٣من (  الدراسةلقنوات األطفال العر��ة وتأثیرها اللغوي علیهم, وتكونت عینة  

اكتساب المهارات اللغو�ة عبر  وطفلة, وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائً�ا في  
   .  القنوات األطفال المتخصصة وفًقا للنوع والمنطقة السكن�ة

إلى التعرف على الفروق    )٢٠١٨وسمیرة جبیر (  ،روم�سة نزاراسة  وهدفت در           
) من  الدراسة  عین  وتكونت  الجنة,  طیور  قناة  مشاهدة  و�ینت  ٨٠فى  وطفلة,  طفًال   (

النتائج أنه توجد فروق في مشاهدة األغاني عبر قناة طیور الجنة وفًقا للنوع فى اتجاه  
  ٥للسن (من    ة وفًقاقناة طیور الجنة األغاني عبر  اإلناث, �ما توجد فروق في مشاهد

من  ٧إلى   من  ١٠إلى    ٨/  (من  ١٢إلى    ١١/  سًنا  األصغر  األطفال  اتجاه  في   (٥  
   سنوات).  ٧سنوات إلى 

دراسة         هدفت  مصطفى�ما  في    )٢٠٢٠(  سالي  الفروق  على  التعرف  إلى 
)  ٣٤٨من (المشكالت السلو��ة لدى األطفال المشاهدین للتلفاز, وتكونت عینة الدراسة  

لدى   السلو��ة  المشكالت  بین  دالة إحصائً�ا  فروق  النتائج وجود  طفًال وطفلة, وأظهرت 
المشكالاألطفال   بین  فروق  وجود  النتائج  بینت  �ما  الذ�ور,  اتجاه  في  للنوع  ت  وفًقا 

اتجاه   في  منخفض)  متوسط/  (مرتفع/  المشاهدة  لمعدل  وفًقا  األطفال  لدى  السلو��ة 
 معدل مرتفع. األطفال المشاهدین �

 فروض ال�حث:  .ب
 في ضوء اإلطار النظري والدراسات السا�قة تم ص�اغة الفروض التال�ة: 

التوحد   -١ ط�ف  إضطراب  ذوي  األطفال  بین  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد 
السن(أقل من  المشاهدین ل سنوات)   ٦إلى  ٣سنوات/ من    ٣ألغاني المصورة وفقًا لمتغیر 

 في اتجاه األصغر سًنا. 
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توجد  -٢ ذ  ال  التوحد  فروق  ط�ف  إضطراب  ذوي  األطفال  بین  إحصائ�ة  داللة  ات 
 إناث).  -المشاهدین لألغاني المصورة وفقًا لمتغیر النوع (ذ�ور

بین   -٣ إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  التوحد  توجد  ط�ف  إضطراب  ذوي  االطفال 
في   منخفض)  متوسط/  المشاهدة(مرتفع/  معدل  لمتغیر  وفقًا  المصورة  لألغاني  المشاهدین 

 اتجاه األكثر مشاهدة. 
التوحد   -٤ ط�ف  إضطراب  ذوي  االطفال  بین  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

 حضر).  –المشاهدین لألغاني المصورة وفقًا لمتغیر منطقة السكن (ر�ف 
 تاسعًا: إجراءات ال�حث: 

وصف        حیث  له  المنهج�ة  اإلجراءات  وتحلیل  ال�حث،  منهج  الجزء  هذا  یتضمن 
في   االستطالع�ة  المشار�ون  (العینة  التي   –ال�حث  ال�حث  وأداة  االساس�ة)  العینة 

استخدامتها ال�احثة في جم�ع الب�انات، وطرق التأكد من الكفاءة الس�كومتر�ة لها من حیث  
طوات التي ات�عتها ال�احثة في تطبیق ات، �ما یتضمن وصف االجراءات والخق والث�الصد

 لمستخدمة في معالجة الب�انات. اداة ال�حث، واالسالیب االحصائ�ة ا 

 منهج�ة ال�حث:  .أ

ال�حث:    .١ ذوي منهج  االطفال  بین  الفروق  عن  للكشف  وذلك  الوصفي  المنهج  استخدام  تم 
معدل   –النوع    –اضطراب ط�ف التوحد المشاهدین لألغاني المصورة وفقًا لمتغیرات (السن  

 محل اإلقامة).  -المشاهدة 

ال�حث:   .٢ من  مجتمع  ال�حث  مجتمع  إضطرایتألف  ذوي  االطفال  التوحد  �عض  ط�ف  ب 
 جات الخاصة و�عض مدارس الدمج والتر��ة الفكر�ة. ب�عض مراكز ذوي االجت�ا

 المشار�ون في ال�حث:   .٣

 (للتأكد من أدوات الدراسة الس�كومتر�ة): عینة ال�حث االستطالع�ة –
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المشاهدی  التوحد  ط�ف  إضطراب  ذوي  االطفال  من  االستطالع�ة  ال�حث  عینة  ن تكونت 
) وعددهم  المصورة  منهم  ١٣٥لألغاني  طفًال  أعمار   ٩٥ذ�ور،  ٤٠)  تراوحت  من إناث  هم 

 سنوات.   ٦:١

 

 

 

 (للتأكد من صحة فروض الدراسة):  عینة ال�حث االساس�ة:  -

ذوي      االطفال  من  االساس�ة  ال�حث  عینة  المشاهدین   تكونت  التوحد  ط�ف  اضطراب 
) المصورة  منهم  ١٠٥لألغاني  طفًال  من    ٦٨ث،إنا  ٣٧)  اعمارهم  تراوحت   ٦:١ذ�ور 

 سنوات.  

: استخدمت ال�احثة في ال�حث الحالي مق�اس مشاهدة األغاني المصورة (إعداد  أداة ال�حث  .ب
 ال�احثة)، وف�ما یلي وصف المق�اس وطرق التحقق من خصائصه الس�كومتر�ة. 

 مق�اس مشاهدة االغاني المصورة (اعداد ال�احثة)  –

 خطوات اعداد المق�اس: -

المصورة.  .  ١ األغاني  تناولت  التي  السا�قة  والدراسات  النظر�ة  األطر  ال�احثة  .  ٢راجعت 
ال�احثة مثل:    اطلعت  المصورة  االغاني  لمشاهدة  استخدمت  التي  االست�انات  �عض  على 

أحمد   (مروة  من  �ًال  �سعد،٢٠١٢،مق�اس  (زاه�ة  ومق�اس  و ٢٠١٦)،  سحر ( مق�اس  )، 
 ).  ٢٠١٥محمد، سعادومق�اس ()،٢٠١٢، عادل حافظ

) مفردة وتم عرضها ٢٠قامت ال�احثة �اعداد الصورة االول�ة للمق�اس التي تكونت من(  .٣
اع المتخصصین في مجال  التر�و�یلي �عض  النفس  النفس�ة وعلم  ابداء   من  نلصحة  اجل 

تعدی  وتم  لالستخدام،  المق�اس  �صالح�ة  یتعلق  ف�ما  في آرائهم  المفردات  �عض  ل ص�اغة 
 ضوء آرائهم. 
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عن(٤ اسفر  والذي  التحك�م،  �عد  االستطالع�ة،  العینة  أفراد  علي  المق�اس  تطبیق   .١٣  (
المف ل�قوم  (نادراً مفردة  البدائل  �اخت�ار أحد  �االجا�ة عن �ل مفردة   -غال�اً   -قلیالً   -حوص 

) علي  المفحوص  �حصل  علي  -٤-٣-٢-١دائمًا)،�حیث  ذ�رها  السابق  التقدیرات  وفق   (
)  ٣٥) الى(١٣رجة التي �حصل علیها المفحوص علي هذه المق�اس بین(الترتیب وتتراوح الد

 درجة. 

ال٥ أفراد  علي  المق�اس  تطبیق  الخصائص .  من  للتحقق  وذلك  االستطالع�ة  عینة 
 الس�كومتر�ة لمق�اس مشاهدة االغاني المصورة من حیث الصدق والث�ات. 

األطفال٦ أمهات  إجا�ة  عن طر�ق  المق�اس  بتطبیق  ال�احثة  اضطراب ط�ف    .قامت  ذوي 
 مراكز التأهیل �محافظة الفیوم. التوحد, على مفردات المق�اس, وذلك من خالل 

 الدراسة:   اةي عرض الخصائص الس�كومتر�ة ألدوف�ما یل

 أوًال: االتساق الداخلي: 
تم التحقق من االتساق الداخلي لمق�اس مشاهدة األغاني المصورة, من خالل التطبیق        

العی أفراد  بین على  لبیرسون  الخطي  االرت�اط  معامالت  ق�م  حساب  وتم  االستطالع�ة,  نة 
 للمق�اس �ما هو موضح �الجداول التال�ة:  درجة �ل مفردة و�ین الدرجة الكل�ة

 ) ١جدول (
ن=   مق�اس مشاهدة األغاني المصورة �الدرجة الكل�ة للمق�اس ارت�اط مفردات  معامالت

)١٣٥ ( 

رقم 
 المفردة 

معامل االرت�اط  
  لدرجة الكل�ة�ا

لمق�اس مشاهدة  
 األغاني المصورة

مستوى  
 الداللة 

رقم 
 المفردة 

معامل االرت�اط  
  �الدرجة الكل�ة

لمق�اس مشاهدة  
 األغاني المصورة

مستوى  
 الداللة 

١ .820** ٨ ٠٬٠١ .860** ٠٬٠١ 

٢ .748** ٩ ٠٬٠١ .874** ٠٬٠١ 
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رقم 
 المفردة 

معامل االرت�اط  
  لدرجة الكل�ة�ا

لمق�اس مشاهدة  
 األغاني المصورة

مستوى  
 الداللة 

رقم 
 المفردة 

معامل االرت�اط  
  �الدرجة الكل�ة

لمق�اس مشاهدة  
 األغاني المصورة

مستوى  
 الداللة 

٣ .852** ١٠ ٠٬٠١ .920** ٠٬٠١ 

٤ .885** ١١ ٠٬٠١ .868** ٠٬٠١ 

٥ .795** ١٢ ٠٬٠١ .912** ٠٬٠١ 

٦ .751** ١٣ ٠٬٠١ .866** ٠٬٠١ 

٧ .845** ٠٬٠١    
 

) أن ق�م معامالت االرت�اط بین مفردات مق�اس مشاهدة األغاني ١یتضح من جدول (       
) داللة  مستوى  عند  إحصائً�ا  دالة  للمق�اس  الكل�ة  الدرجة  إلى ٠٬٠١و�ین  �شیر  مما   ,(

 بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي. اتصاف المق�اس  

 ثانً�ا: الصدق: 

 صدق أداة الدراسة �استخدام الطرق التال�ة:   تم التحقق من

 صدق المحكمین:  -

على عشرة من المحكمین المتخصصیین في   تم عرض المق�اس في صورتها األول�ة       
المصورة  األغاني  مشاهدة  مق�اس  تكونت  حیث  النفس.  وعلم  النفس�ة  في صورتها   الصحة 

)  ٥وتم حذف () مفردة,  ١٣على (  ٪٨٠) مفردة وتم االتفاق بنس�ة تز�د عن١٨األول�ة من (
, وذلك مع مراعاة التعدیالت للمفردات ٪٨٠على نس�ة أقل من    مفردات لحصول �ل مفردة

, وقد اعتمدت ال�احثة على المعادلة التال�ة لحساب نسب  دون أن تغیر من معناها المقصود
 . ) یوضح ٢وجدول (االتفاق 
  ١٠٠ × ق المفردة = (عدد مرات االتفاق/ العدد الكلي) نس�ة اتفا

 ) ٢جدول (
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 نسب االتفاق بین المحكمین لمفردات مق�اس مشاهدة األغاني المصورة

 النس�ة  المفردة  النس�ة  المفردة 

٩٠ ١٠ ٪١٠٠ ١٪ 
٨٠ ١١ ٪٨٠ ٢٪ 
١٠٠ ١٢ ٪١٠٠ ٣٪ 
٨٠ ١٣ ٪٦٠ ٤٪ 
٥٠ ١٤ ٪٩٠ ٥٪ 
٤٠ ٥ ٪٨٠ ٦٪ 
٦٠ ١٦ ٪٨٠ ٧٪ 
٩٠ ١٧ ٪١٠٠ ٨٪ 
٥٠ ١٨ ٪١٠٠ ٩٪ 

 التحلیل العاملي االستكشافي:  -

مشاهدة    أجري         لمق�اس  العاملي  الصدق  من  للتحقق  االستكشافي  العاملي  التحلیل 
. وذلك �طر�قة Spss). �البرنامج اإلحصائي  ١٣٥األغاني المصورة على عینة مكونة من (

و  األساس�ة،  �ایزرالمكونات  اخت�ار  �استخدام  وذلك  العینة  �فا�ة  مدى  من  التحقق   -تم 
، Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacyأولكن    -مایر

 ) عن  التقل  أنها  من  التحلیل ٠٬٦٠والتأكد  إلجراء  العینة  �فا�ة  على  مؤشًرا  �عد  مما   ,(
التحلی إلجراء  الب�انات  صالح�ة  من  التحقق  تم  �ما  اخت�ار العاملي،  �استخدام  العاملي  ل 

)،  ٠٬٠٠١وى (الذي �انت نت�جته دالة عند مست  Bartlett's Test of Sphericityالنطاق  
 Correlationوتم مراجعة ق�م معامالت االرت�اط بین المفردات و�عضها �مصفوفة االرت�اط 

Matrix  ) أنها تز�د عن القطر�ة  ٠٬٣للتأكد من  الق�م  أنه روجعت  لمصفوفة ), عالوة على 
الدراسة ال تقل   (Anti- Image) االرت�اط   وذلك للتأكد أن �ل مفردة من مفردات أدوات 

لأل�عاد  ٠٬٥٠عن ( الكامن  الجذر  یتطلب مراجعة  والذي  لجوتمان  �ایزر  واستخدم محك   ,(
تقبل  الكامن عن الواحد الصح�ح، ومن ثم  العوامل التي یز�د جذرها  الناتجة على أن تقبل 
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الت علیها(العوامل  یتش�ع  عن ٣ي  �ال�عد  المفردة  تش�ع  �قل  ال  �حیث  األقل  على  مفردات   (
وأسفرت الخطوة األولى من التحلیل العاملي عن وجود  ,  لجوتمان) ط�ًقا لمحك �ایزر  ٠٬٣(

أي  عن حذف  العاملي  التحلیل  �سفر  ولم  المصورة,  األغاني  مشاهدة  لمق�اس  واحد  عامل 
 الت تش�ع المفردات على المق�اس: ) یوضح ق�م معام٣مفردة, وجداول (

 ) ٣جدول (
) ١٣٥ن=(مق�اس مشاهدة األغاني المصورة  ق�م تش�عات المفردات على   

تش�ع المفردة على   رقم المفردة 
 ال�عد األول

تش�ع المفردة   رقم المفردة 
 على ال�عد األول

10 .921 3 .855 
12 .914 7 .845 
4 .883 1 .820 
9 .876 5 .782 

11 .873 2 .754 
13 .872 6 .737 
8 .863   

الجذر  
 الكامن 

9.341 

  نس�ة
 الت�این 

71.853 

      نس�ة الت�این الجمعي   
71.853 

KMO .881 

) أن مفردات مق�اس مشاهدة األغاني المصورة تش�عت على ُ�عد واحد  ٣یتضح من جدول (
 فقط، وقد حققت جم�عها محك �ایزر لتش�ع المفردة على ال�عد. 

 �استخدام التحلیل العاملي التو�یدي: الصدق  -



 

 
 

 

 
                                              

 

۲۰٦۱ 

 اناس أنور السيد عبد احلميد 
مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات  
 الدميوجرافية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

الع      التحلیل  �إجراء  ال�احثة  وجدولقامت  إحصائي  �إجراء  التو�یدي  یوضح ٤(املي   (
التال�ة توضح:١٣٥(ن=    ال�حثأدلة المطا�قة للنموذج وفًقا الستجا�ات عینة                                     )، والجداول 

 ) ٤جدول(
 ) ١٣٥(ن= حادي لمق�اس مشاهدة األغاني المصورة  للنموذج األ  CFAنتائج 

النموذ 
 ج

2X P CMIN/
df 

IFI TLI CFI PRATI
O 

GFI RM
R 

النموذ 
ج 
النهائ 
 ي

481.21
4 

.00
0 

7.638 .81
8 

.77
3 

.81
7 

.808 .66
1 

.04
7 

 

 
 نموذج التحلیل العاملي التو�یدي لمق�اس مشاهدة األغاني المصورة) ١شكل (



 

 
 
 

 
 

۲۰٦۲ 

 النفسيةو الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

) للتحلیل التو�یدي أن النموذج البنائي لمق�اس مشاهدة  ١(  ) وشكل٤یتضح من جدول (    
األغاني المصورة یتمیز �جودة مناس�ة, مما یؤ�د على مالئمة النموذج �شكل جید للب�انات  

 الواقع�ة.   

 ثالًثا: الث�ات 
 : الث�ات �معامل ألفا �رون�اخ  -

، وقــد Alpha ل ألفــاتم حساب الث�ات �معادلة �رون�اخ والتي نطلق علیها إسم معامــ 
 ) یوضح التالي:٥ترواحت معامالت ث�ات ألداة الدراسة وجدول (

 ) ٥جدول (

 ) ١٣٥ن=(ألداة الدراسة  معامالت الث�ات للمق�اس �طر�قة ألفا �رون�اخ 

 معامالت الث�ات �ألفا  المق�اس 

 ٠٬٩٦٦ مق�اس مشاهدة االغاني المصورة

ألداة  لمق�اس   �طر�قة ألفا �رون�اخمعامالت الث�ات  أن ق�م ) أن ٥یتضح من جدول (     
وهي ق�مة ث�ات مرتفعة, مما یدل ذلك على أن أداة الدراسة  )  ٩٦٦,٠(   بلغت الدراسة 

 تتمتع بدرجة ث�ات عال�ة.  

                الث�ات �التجزئة النصف�ة: -

تم حساب معامل االرت�اط بین نصفي مق�اس مشاهدة األغاني المصورة، و�ان         
                      ) یوضح التالي:٦. وجدول (براون  -االرت�اط بین نصفي المق�اس �معادلة سبیرمان معامل

 ) ٦جدول (
 ) ١٣٥ن=(ألداة الدراسة  التجزئة النصف�ةمعامالت الث�ات للمق�اس �طر�قة 

 مق�اس مشاهدة األغاني  معامل االرت�اط

براون في حالة قبل   -�معادلة سبیرمان
 التصح�ح 

.928 



 

 
 

 

 
                                              

 

۲۰٦۳ 

 اناس أنور السيد عبد احلميد 
مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات  
 الدميوجرافية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

براون في حالة عند   -�معادلة سبیرمان
 التصح�ح 

.929 

 928. معامل التصح�ح �استخدام معادلة جتمان

       ) جدول  من  �رون�اخ )  ٦یتضح  ألفا  �طر�قة  الث�ات  معامالت  ق�م  ألداة لمق�اس    أن 
, وجم�عها معامالت ث�ات مرتفعة, مما )  ٩٢٩,٠) إلى (    ٩٢٨,٠ما بین (  تراوحت  الدراسة  
 ك على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ث�ات عال�ة.  یدل ذل

 تقدیر درجات مق�اس مشاهدة األغاني المصورة: -
صورة, فإن �عد تحقق ال�احثة من الخصائص الس�كومتر�ة مق�اس مشاهدة األغاني الم       

في صورته یتكون  (  المق�اس  من  �ل ١٣النهائ�ة  عن  �اإلجا�ة  المفحوص  و�قوم  مفردة.   (
�اخت  البدائل(نادًرامفردة  أحد  على   -غالً�ا  -قلیًال   -�ار  المفحوص  �حصل  �حیث  دائًما), 
) وفق ٤-٣-٢-١درجات  التي   )  الدرجة  وتتراوح  الترتیب,  على  ذ�رها  السابق  التقدیرات 

 ) درجة. ٥٢) إلى ( ١٣�حصل علیها المفحوص على هذا المق�اس بین (

 ج. األسالیب اإلحصائ�ة: 

 بین أفراد عینة ال�حث. .اخت�ار "ت" لداللة الفروق ١
األحادي  ٢ الت�این  تحلیل  عینة   One Way ANOVA.اخت�ار  أفراد  بین  الفروق  لداللة 

 ال�حث. 
 .اإلحصاءات الوصف�ة (المتوسط الحسابي, الوس�ط, االنحراف المع�اري). ٣

                                                        عاشرًا: نتائج ال�حث وتفسیرها:
اسة  حقق من صحة فروض ال�حث ومناقشتها وتفسیرها في ضوء اإلطار النظري للدر الت 

والدراسات السا�قة, ومن ثم تقد�م التوص�ات وال�حوث المقترحة, وللتحقق من ذلك قامت  
 SPSSال�احثة برصد الدرجات الخام لألدوات وتبو�ب النتائج �استخدام البرنامج اإلحصائي 

ائ�ة المناس�ة. وقد تطلب هذا الكشف عن مدى اعتدال�ة توز�ع وذلك لعمل المعالجات اإلحص



 

 
 
 

 
 

۲۰٦٤ 

 النفسيةو الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

        ) یوضح التالي. ٧الدرجات, فتم حساب اإلحصاءات الوصف�ة واعتدال�ة التوز�ع و جدول(
 ) ٧جدول (

 ) ١٠٥اإلحصاء الوصفي واعتدال�ة التوز�ع لمتغیر ال�حث ن=(
 الب�انات اإلحصائ�ة 

 متغیرات الدراسة 
ي  مق�اس مشاهدة األغان 

 المصورة 
 40.28 المتوسط 

 43.00 الوس�ط 

 10.745 االنحراف المع�اري 

 -584.- معامل االلتواء 

 236. الخطأ المع�اري 

 -920.- معامل التفلطح 

 467. الخطأ المع�اري 

     ) جدول  من  متغیر  ٧یتضح  درجات  توز�ع  في  االعتدال�ة  وجود  إن )  حیث  ال�حث, 
), وعل�ه تم استخدام اإلحصاء ال�ارامتري في ١±ن بین (معامل االلتواء والتفلطح محصورا

  المعالجة اإلحصائ�ة. 

 .الفرض األول ومناقشته: ١

أنه الفرض على  ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین األطفال ذوي إضطراب    "  ینص 
وللتحقق من   " إناث)  -ط�ف التوحد المشاهدین لألغاني المصورة وفقًا لمتغیر النوع (ذ�ور

ه  (ت)  صحة  ق�مة  �حساب  ال�احثة  قامت  الفرض  المستقلة   T-Testذا  للعینات 
(Independent Sample T Test)  .عینة درجات  متوسطات  بین  الفروق    لمعرفة 

 ) ٨جدول (  ) یوضح ق�مة "ت" لداللة الفروق �ما یلي:٨جدول (و
األغاني  ق�مة "ت" وداللتها اإلحصائ�ة للفروق بین الجنسین من أطفال التوحد في مشاهدة 

 ) ١٠٥ت�ًعا للنوع ن=(



 

 
 

 

 
                                              

 

۲۰٦٥ 

 اناس أنور السيد عبد احلميد 
مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات  
 الدميوجرافية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

مشاهدة  
األغاني  
 المصورة 

  االنحراف المتوسط  العدد  النوع 
 المعیاري

 قیمة
 " ت"

 درجة
 الحریة 

مستو
 ى

 الداللة 
 ۸٫۷۸۳ ۳٤٫۰۳ ۳۷ ذكور

-٤٫۸٤۸   ۱۰۳ ۰٬۰۰
۰ 

 ۱۰٫۲۲۱ ٤۳٫٦۸ ٦۸ إناث 

       ) (٨یتضح من جدول  عند مستوى  دالة إحصائً�ا  ق�مة (ت)  أن  �عني   ) ٠٬٠١)  مما 
الذ�ور   بین  األغاني  مشاهدة  في  إحصائً�ا  دالة  فروق  وجود  اتجاه  ذلك  في  وذلك  واإلناث 

األناث, وهذا �عني عدم تحقق الفرض الصفري وقبول الفرض البدیل بوجود فروق وذلك في  
 اتجاه اإلناث. 

       ) جالل  أبو  عبدهللا  دراسة  نت�جة  مع  النت�جة  هذه  نتائجها  ١٩٩٢تتفق  ومن  أن  ) 
 االناث �شاهدون التلفاز �انتظام أكثر من الذ�ور. 

)، ودراسة سالي مصطفى محمد  ٢٠٠٣نت�جة دراسة �ًال من دحالن (وتختلف مع         
 ومن نتائجها أن الفروق في التعرض للتلفاز لصالح الذ�ور.   )٢٠٢٠خضر(

�ان طب�عة األطفال         الفرض من وجهة نظرها  نت�جة هذا  ال�احثة  االناث غیر وتفسر 
فترات طو�لة أكثر من الذ�ور طب�عة األطفال الذ�ور حیث تمیل االنثى إلى المكوث �المنزل  

المتعة  وسائل  أكثر  من  أنها  حیث  المصورة  االغاني  لمشاهدة  أكثر  تتعرض  فهي  ولذلك 
العادات والتقالید و�ذالك   التنشئة االجتماع�ة من حیث  إلى عمل�ة  ا�ضًا  والتسل�ة ، و�رجع 

ر�تها، عكس یود المجتمع�ة والبیئ�ة للفتاة من حیث وضعها في اطار محدود والحد من حالق 
 الذ�ور نطلق لهم �امل الحر�ة.  

للمتعة  وسیلة  و�جدونها  والغناء  للموس�قى  ینجذبون  �طب�عتهم  اإلناث  األطفال  ان  كما 
 والتسل�ة.  

ة االغاني المصورة أكثر و�التالي فان األطفال االناث تتعرض لجرعة أكبر من مشاهد      
 من الذ�ور الذین �فضلن اللعب والخروج أكثر من الفتا�ات. 

 .الفرض الثاني ومناقشته: ٢



 

 
 
 

 
 

۲۰٦٦ 

 النفسيةو الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین األطفال ذوي إضطراب    أنه "   ینص الفرض على     
من   السن(أقل  لمتغیر  وفقًا  المصورة  لألغاني  المشاهدین  التوحد  من    ٣ط�ف  سنوات/ 

سًنا  ٦  إلى٣ األصغر  اتجاه  في  ال�احثة   "سنوات)  قامت  الفرض  هذا  من صحة  وللتحقق 
(ت)   ق�مة  المستقلة    T-Test�حساب    (Independent Sample T Test)للعینات 

الفروق ٩جدول (و  لمعرفة الفروق بین متوسطات درجات عینة. ) یوضح ق�مة "ت" لداللة 
 كما یلي: 



 

 
 

 

 
                                              

 

۲۰٦۷ 

 اناس أنور السيد عبد احلميد 
مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات  
 الدميوجرافية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

 ) ٩جدول (
ئ�ة للفروق بین الجنسین من أطفال التوحد في مشاهدة األغاني  "ت" وداللتها اإلحصا ق�مة

 ) ١٠٥ت�ًعا للسن ن=(

مشاهدة  
األغاني  
 المصورة 

  االنحراف المتوسط  العدد  السن 
 المعیاري

 قیمة
 " ت"

 درجة
 الحریة 

 مستوى
 الداللة 

سنوات   ۳
 فأقل

٥۲ ٤۳٫۸۳ ۸٫۹٤٦ 
۳٬٥۳٥ ۱۰۳ ۰٬۰۱ 

 ۳ فوق
  سنوات 

 ٦ إلى

٥۳ ۳٦٫۷۹ ۱۱٫۲۸۹ 

       ) (٩یتضح من جدول  عند مستوى  دالة إحصائً�ا  ق�مة (ت)  أن  �عني   ) ٠٬٠١)  مما 
ذلك وجود فروق دالة إحصائً�ا في مشاهدة األغاني وفًقا للسن وذلك في اتجاه السن األقل 

 وهو ثالث سنوات فأقل, وهذا �عني تحقق الفرض الثاني. 

من        �ًال  دراسة  مع  النت�جة  هذه   ,.Christakis, A., Zimmerman, f   تتفق 

2007).,  ۲۰۰٤ ( ) محمد  سالي  دراسة  مع  تتفق  و�ذالك  ودراسة  ٢٠٢٠،  نزار،  )  روم�سة 
سنوات   ٣من االقل والتي ترى أن االطفال  ) ٢٠١٦) ودراسة زه�ة �سعد(٢٠١٨سمیرة جبیر(

تأث  أكثر  من�كونون  االخرى  �القنوات  مقارنة  المخصصة  القنوات  تثبتها  التي  �االغاني   رًا 
 مرحلة الطفولة الم�كرة. 

) والتي ترى  ٢٠١٢ء مرغني(و�ختلف هذا الفرض مع نتائج دراسة ذ��ة النور ، واسما      
المتاخرة  الطفولة  مرحلة  في  سنًا  االكبر  االطفال  للقنوات  ١٢:٩(  أن  مشاهدة  االكثر  هم   (

وتتمیز هذه    المراحل العمر�ة للتطب�ع االجتماعي،  ائ�ة (طیور الجنة) حیث تعتبر أنسبالغن
 المرحلة ب�طء معدل النمو �النس�ة لسرعته في المرحلة السا�قة والالحقة . 

واعجا�ًا        مح�ة  االكثر  هم  سنًا  االصغر  االطفال  أن  نظرها  وجهة  من  ال�احثة  وترى 
االكثر   الغنائ�ة المصورة من االطفال االكبر سنًا وهم  المصورة،  �القنوات  مشاهدة لالغاني 

االط أن  الوقت  حیث  لدیهم  فل�س  الر�اض�ة،  والتمار�ن  للمدارس،  یذهبون  سنًا  االكبر  فال 
 الكثیر لقضاءه في مشاهدة االغاني المصورة عكس االطفال االصغر سنًا. 



 

 
 
 

 
 

۲۰٦۸ 

 النفسيةو الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

تعتبر           لشغل والتي  امامهم  المتاحة  الوحیدة  الوسیلة  هي  المصورة  االغاني  مشاهدة 
 �كثرة.   فراغهم ومن هنا �قبلون علي مشاهدتها اوقات

 .الفرض الثالث ومناقشته: ٣

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین االطفال ذوي إضطراب  ینص الفرض على أنه "       
لمتغیر   وفقًا  المصورة  التوحد المشاهدین لألغاني  ع/ متوسط/ المشاهدة(مرتف  معدلط�ف 

اخت�ار تم استخدام    " للتحقق من صحة هذا الفرضمشاهدةال  مرتفعي منخفض) في اتجاه  
األحادي   الت�این  ثالث    One Way ANOVAتحلیل  بین   الفروق  إل�جاد  استخدم 

مرتفعي    ) أسفر   –متوسطي    –مجموعات  وقد  المصورة  األغاني  مشاهدة    ( منخفضي 
             : تتكون مخرجات  التحلیل من ثالثة جداول.اآلت�ةحلیل اإلحصائي عن النتائج الت 

 )١٠جدول(

 ) ١٠٥جموعات الثالث ن=(اإلحصاء الوصفى للم

 العدد  المجموعات 
متوسط  
 الدرجات 

االنحراف  
 المع�اري 

خطأ االنحراف  
 المع�اري 

 ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٥٢.٠٠ ٢٧ مرتفعي 
 ٠.٣٦٥ ٢.٠٦٣ ٤٥.٤٧ ٣٢ متوسطي 
 ١.٠٣٩ ٧.٠٤٩ ٢٩.٧٨ ٤٦ منخفضي 

جدول        من  مرتفعي  ١٠(یتضح   ) المجموعات  درجات  متوسط  ان    –متوسطي    –) 
(  منخفضي   ) على   ٢٩.٧٨،    ٤٥.٤٧،    ٥٢.٠٠) من حیث مشاهدة األغاني والصور 

 ) على التوالي .  ٧.٠٤٩،   ٢.٠٦٣,  ٠.٠٠٠، �إنحراف مع�اري قدره ( التوالي



 

 
 

 

 
                                              

 

۲۰٦۹ 

 اناس أنور السيد عبد احلميد 
مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات  
 الدميوجرافية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

 ) ١١جدول (
 ) ١٠٥( جدول مصدر الت�این ) ن=(  ANOVAتحلیل الت�این 

مصدر  
 الت�این 

مجموع  
 المر�عات 

درجات  
 الحر�ة 

متوسط  
 المر�عات 

 ق�مة ف 
داللة  ال

 اإلحصائ�ة 

بین  
 المجموعات 

٠.٠٠٠ ٢٠٧.٦١٩ ٣٨١٩.٥٩٨ ٢ ٩٦٣٩.١٩٦ 

داخل  
 المجموعات 

٢٣.٢١٤ ١٠٢ ٢٣٧٦.٧٩٥   

    ١٠٤ ١٢٠٠٦.٩٩٠ الكلي 

      ) �جدول  الموجودة  النتائج  بین ١١من  الفروق  لداللة  "ف"  ق�مة   أن  یتضح   (
) بلغت  قد  دال  )٢٠٧.٦١٩المجموعات  مستوى  عند  دالة  ق�مة  أقل وهي  إحصائ�ة  لة 

   ) ٠.٠٠١من(
وفى ضوء هذه النتائج �مكن القول : توجد فروق دالة إحصائ�ا بین المجموعات الثالث (  

   منخفضي ) من حیث مشاهدة األغاني والصور . –متوسطي  –مرتفعي 
هذه   تكون  المجموعات  أي  لصالح  (معرفة  الفروق  اتجاه�ة  أو  ال�عد�ة  الفروق  ولمعرفة 

مواص تم   ، االخت الفروق  إجراء  حیث  التحلیل  (  لة  اخت�ار  استخدام  تم  حیث  ال�عد�ة  �ارات 
Bonferroni  (                   ) ١٢جدول   ( 
للمقارنات المتعددة في درجات مق�اس مشاهدة األعاني المصورة  Bonferroniنتائج اخت�ار 

 ) ١٠٥ن=(

فروق   المجموعات 
 المتوسطات 

 الداللة  الخطا المع�اري 

 متوسط    مرتفعي       
 منخفض                   

٦.٥٣١ 
٢٢.٢١٧ 

١.٢٥٩ 
١.١٦٨ 

٠.٠٠٠ 
٠.٠٠٠ 

 ٠.٠٠٠ ١.٢٥٩ ٦.٥٣١- متوسط         مرتفعي 
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 ٠.٠٠٠ ١.١٠٩ ١٥.٦٨٦ منخفض                  
 منخفض        مرتفعي 

 متوسط                
-٢٢.٢١٧ 
-١٥.٦٨٦ 

١.١٦٨ 
١.١٠٩ 

٠.٠٠٠ 
٠.٠٠٠ 

 ) یتضح  مایلي : ١٢�جدول ( ة من الب�انات الموجود

والمجموعة   - والصور  األغاني  المجموعة مرتفعي مشاهدة  بین  إحصائ�ا  دالة  فروق  توجد 
األغاني  مشاهدة  مرتفعي   المجموعة  لصالح  وذلك  والصور  األغاني  مشاهدة  متوسطة 
مرتفعي  مجموعة  درجات  متوسط  بلغ  حیث   ) للدرجات  األكبر  المتوسط  حیث  والصور 

 للمجموعة متوسطة المشاهدة ).  ٤٥.٤٧، مقابل متوسط   ٥٢.٠٠المشاهدة 

والمجموعة   - والصور  األغاني  المجموعة مرتفعي مشاهدة  بین  إحصائ�ا  دالة  فروق  توجد 
األغاني  مشاهدة  مرتفعي   المجموعة  لصالح  وذلك  والصور  األغاني  مشاهدة  منخفضي 

درجا متوسط  بلغ  حیث   ) للدرجات  األكبر  المتوسط  حیث  مرتفعي ت  والصور  مجموعة 
 للمجموعة منخفضي المشاهدة ).  ٢٩.٧٨، مقابل متوسط   ٥٢.٠٠المشاهدة 

توجد فروق دالة إحصائ�ا بین المجموعة متوسطة مشاهدة األغاني والصور والمجموعة   -
األغاني  مشاهدة  متوسطة  المجموعة  لصالح  وذلك  والصور  األغاني  مشاهدة  منخفضي 

للد األكبر  المتوسط  حیث  متوسطة رجوالصور  مجموعة  درجات  متوسط  بلغ  حیث   ) ات 
 للمجموعة منخفضي المشاهدة ).  ٢٩.٧٨، مقابل متوسط ٤٥.٤٧المشاهدة 

سالي         �دراسة  المشاهدة،  علي  اعتمدت  دراسات  مع  الفرض  هذا  نت�جة  تتفق 
(٢٠٢٠مصطفى( �ینوة  فاطمة  ودراسة  �ان ٢٠١٥)،  دراستها  نتائج  جاءت  والتي   (

التنشئة االجتماع�ة للطفلة  ) من عین٪١٩٬٤٤( تتاثر �السلب �المشاهدة    الدراسة یرون ان 
�ص�ح  حیث   ، مستقل  �شكل  والتفكیر  االبداع  من  وتقلل  االطفال  واغاني  لبرامج  المطولة 
الجنة  طیور  ان  �ما  ا�جابي،  دور  له  �كون  ان  دون  للمعلومة  سلبي  متلقي  مجرد  الطفل 

 تسبب التوحد لالطفال. 
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ا         د�ماعالونة(�ضوتتفق  مصري،  لینا  دراسة  مع  زه�ة ٢٠١٧ًا  دراسة  وا�ضًا   (
لقنوات  ٢٠١٦�سعد( متواصل  �شكل  االطفال  تعر�ض  ان  الى  نتائجها  اشارت  والتي   (

االغاني ال�ساهم اال في صمت الطفل وا�عاده عن مح�طه، و�التالي �جب الحد من عمل�ة 
 توى الذي �عرض امام اطفالهم. محاستمرار المشاهدة، �ما ین�غي علي االهل متا�عة ال

�ینوة(          الم  ) ومن٢٠١٥�ذالك دراسة فاطمة  نس�ة  انه بلغت  وثین ح�نتائج دراستها 
الذین یرون ان سبب التوحد لالطفال هو المشاهدة المطولة لقناة طیور الجنة الغنائ�ة و�لغت  

 ).   ٪٥٨٬٧٠نسبتهم(

قد          المصورة  االغاني  ان  ال�احثة  مستوى  وترى  على  السلب�ة  التاثیرات  �عض  خلقت 
النطق  وتاخر  اللغو�ة  القدرات  تعطیل  اكبر علي مستوى  والمدر�ات برزت �شكل  المعارف 

 عند االطفال، و�ذالك تاخر �ل مهاراتهم في �افة المجاالت. 

االطف        غلي  السلبي  التاثیر  یتضح  سبق  االطفال ومما  الغاني  المشاهدة  مرتفعي  ال 
 المصورة. 

و�عود  تزاید معدل مشاهدة االطفال لألغاني المصورة إلى التطور المصاحب الذي         
تبث   التي  التلفز�ون�ة  القنوات  وتنوع  لكثرة  وانما   ، والصورة  الصوت  بین  �الجمع  �كتف  لم 

ف  وتؤثر  االطفال  هؤالء  عقول  على  تستحوذ  مختلفة  �خلق برامج  مما  انت�اهم،  وتجذب  یهم 
 اهدة واالستمتاع بها ل�صل الى حد االدمان.   لدیهم شغف للمش

 .الفرض الرا�ع ومناقشته: ٤

ذوي "ینص الفرض على أنه        االطفال  بین  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
  –(ر�ف  إضطراب ط�ف التوحد المشاهدین لألغاني المصورة وفقًا لمتغیر منطقة السكن  

للعینات    T-Testحثة �حساب ق�مة (ت)  وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت ال�ا  "حضر)
درجات    (Independent Sample T Test)المستقلة   متوسطات  بین  الفروق  لمعرفة 

 ) یوضح ق�مة "ت" لداللة الفروق �ما یلي ١٣جدول (و  عینة.

 ) ١٣جدول (
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"ت" وداللتها اإلحصائ�ة للفروق بین الجنسین من أطفال التوحد في مشاهدة األغاني   ق�مة
 ) ١٠٥ل اإلقامة ن=(ت�ُعا لمح

مشاهدة  
األغاني  
 المصورة 

محل 
 اإلقامة 

  االنحراف المتوسط  العدد 
 المعیاري

 قیمة
 " ت"

 درجة
 الحریة 

 مستوى
 الداللة 

 ۱۰٫٤٤۸ ٤۰٫۱۸ ٦۱ ریف 
۰٬۱۰۷ ۱۰۳ ۰٬۹۱٥ 

 ۱۱٫۲٦٥ ٤۰٫٤۱ ٤٤ حضر 

ود ) أن ق�مة (ت) غیر دالة إحصائً�ا مما �عني ذلك عدم وج١٣یتضح من جدول (     
تحقق  �عني  وهذا  والر�ف.  الحضر  سكان  بین  األغاني  مشاهدة  في  إحصائً�ا  دالة  فروق 

 الفرض الرا�ع. 

      ) الرحمن  عبد  ا�ه  دراسة  مع  الفرض  نت�جة  دحالن(٢٠١٣وتتفق  ودراسة   (٢٠٠٣  (
 فروق دالة في منطقة السكن(ر�ف،حضر). حیث توصلت هذه الدراسات الي انه ال توجد 

نت         (وتختلف  جالل  ابو  عبدهللا  دراسة  مع  الفرض  هذا  جاءت  ١٩٩٢�جة  والتي   (
 نتائجها �ان الر�فیون �شاهدون التلفاز �انتظام أكثر من الحضر�ون. 

دراسة   مع  ا�ضًا  الحضر    والتيWalldman, M. (2006) وتختلف  �ان  نتائجها  جاءت 
 �شاهدون التلفاز أكثر من اهل الر�ف. 

فروق دالة إحصائ�ًا في مشاهدة االغاني المصورة بین سكان   ترى ال�احثة أنه ال توجد        
الحضر والر�ف و�رجع ذلك إلى ان قنوات التلفاز الغنائ�ة التي �ستط�ع االطفال الحضر�ون 

تي �شاهدها االطفال في الر�ف، حیث أن التلفاز �غطي في المدینة مشاهدتها هي نفسها ال
المناطق (ر�ف، حضر) �ما اص�حت   الحالي إرساله �ل  الر�ف في العصر  الخدمات في 

والحضر،   الر�ف  سكان  بین  �س�طة  أص�حت  والفروق  الماضي  من  �كثیر  أفضل  متطورة 
�في االن �خلو من حیث اص�ح الر�فیون یتجهون الي المدینة والتحضر اكثر فال نجد منزل ر 

 التلفاز وش�كات االنترنت التي تبث برامجها طوال الیوم. 

وجدت        هنا  في ومن  الحضر)  (الر�ف،  متغیر  إلى  تعزي  فروق  توجد  ال  انه  ال�احثة 
 مشاهدة االغاني المصورة.  
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 الحادي عشر: توص�ات ال�حث: 

 ما تم التوصل ال�ه من نتائج في ال�حث الحالي تم ص�اغة التوص�ات االت�ة:  في ضوء
عقد ندوات من خالل المتخصصین في مجال االرشاد النفسي والصحة النفس�ة السر   -

االطفال ذوي اضطراب ط�ف التوحد لتوعیتهم �مخاطر قنوات االغاني المصورة علي  
 اطفالهم . 

ها في تحسین قدرات االطفال ذوي اضطراب ط�ف  االهتمام �األنشطة الجماع�ة وتوظ�ف -
 التوحد وتحسین مهاراتهم. 

العمل على �ل ما �حد من المخاطرالتي یتعرض لها األطفال ذوي إضطراب ط�ف   -
 التوحد . 

بترشید تعرض األطفال وخاصة صغار السن لمشاهدة أغاني األطفال   االهتمام ضرورة  -
المصورة من خالل متا�عة األسرة ومراقبتها ألطفالها أثناء مشاهدة التلفاز وتخص�ص  

 وقت محدد لألطفال للمشاهدة. 
 الثاني عشر: �حوث مقترحة: 

 راسات التال�ة: بناًء علي نتائج ال�حث الحالي، توصي ال�احثة �إجراء الد
عمل برامج تر�ز علي توع�ة اال�اء واالمهات �خطورة تعرض االطفال في سن م�كر   -

 لالغاني المصورة لمدة طو�لة. 
عمل برامج لتنم�ة مهارات التواصل لدي ذوي اضطراب ط�ف التوحد الذین تأثروا   -

 من مشاهدة االغاني المصورة. 
رف علیها للوقوف على مدى تأثر  دراسة مقارنة لكل مراحل الطفولة المتعا إجراء -

 األطفال في �ل مرحلة والوقوف على مدى تأثیر قنوات األطفال في �ل مرحلة. 
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 المراجع: قائمة  
لعدواني  العالقة بین مشاهدة �عض برامج التفاز والسلوك ا  .) ٢٠٠٣( أحمد محمد دحالن -

الجامعة    ،العلوم اإلنسان�ة�ل�ة   ، رسالة ماجستیر لدي االطفال �محافظة غزة. 
 االسالم�ة، غزة. 

فز�ون�ة المصورة (الفدیو �لیب) الق�م التي تعكسها األغن�ة التل  . ) ٢٠١٠(  إعتماد خلف معبد-
جامعة عین  ، معهد الدراسات العل�ا للطفولة، ماجستیررسالة  . على المراهقین

 شمس. 
علي االطفال  تاثیر البرامج الغنائ�ة في قنوات االطفال الفضائ�ة . )٢٠١٣أ�ه عبد الرح�م (-

رسالة   ذجًا" من وجهة نظر اول�اء االمور.االردنیین"قناة طیور الجنة وسنا أ نمو 
 ، جامعة البترا، االردن.    ماجستیر

. أتجاهات الش�اب الفلسطیني نحو األغاني المصوره (فیدیو  )٢٠٠٤و شنب (حسین أب -
،  ة األعالمالمؤتمر العلمي العاشر لكل�كلیب) وعالقته �الهو�ه الفلسطین�ه.  

 . ١٩٩ – ١٥٥ص )، ٣مایو، ( ١٦جامعة القاهرة،
والتراجع    ةاط المرئ�االغن�ة العر��ة والتقن�ات الحدیثه "األنم . ) ٢٠٠٨حسین اإلنصاري ( -

 السو�د .   مجله االذاعات العر��ة، النوعي ". 
في  دور قنوات االطفال الفضائ�ة   .)٢٠١٢أسماء میرغني حسین( و  ذ��ة النور یوسف -

وس�ستون أ  عز�ز االمن الفكري من وجهة نظر االمهات"قناة طیور الجنة ت
 جامعة الملك ف�صل.   كل�ة دراسات الطفولة،رسالة ماجستیر، نموذجًا".

لتلفیز�ون�ة لقناة طیور الجنة في  دور البرامج ا  .)٢٠١٨سمیرة جبیر (  و  رم�سة نزار -
  . دراسة میدان�ة ول�ائهم وجهة نظر ال الجزائري من  التاثیر االجتماعي لدى الطف

 كل�ة العلوم االجتماع�ة واالنسان�ة، الجزائر. 
وسلو��ات أطفال ما قبل  أثر قنوات اغاني االطفال علي معارف  . )٢٠١٦سعد (�زاه�ه   -

) ص  ٢٧( ، الجزائر،مجله العلوم االنسان�ه واالجتماع�ه  .دراسة میدان�ة المدرسه 
٧٩:٦٣ . 
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لعنف المتلفز وعالقته ب�عض المشكالت  ا  .) ٢٠٢٠سالي مصطفى محمد خضر ( -
، �ل�ة التر��ة، جامعة رسالة ماجستیر سلو��ة لدى عینة من أطفال الروضة.ال

 الفیوم. 
المعرف�ة   دور قناة طیور الجنة الفضائ�ة في تنم�ة الجوانب .) ٢٠١٢سحر عادل حافظ ( -

ة، جامعة ، معهد الدراسات العل�ا للطفولرسالة ماجستیر لطفلي ما قبل المدرسة. 
 عین شمس، القاهرة. 

ل  قناة طیور الجنة ودورها في تزو�د أطفال ما قب .) ٢٠١٥سعاد محمد محمد المصري( -
مجلة  . ل�عض االغاني المعروضةدراسة تحلیلة المدرسة ب�عض المفاه�م العم�ة 

 . ٨٠ -٤٢، ص)٧٢كل�ة اآلداب، جامعة الزقاز�ق، العدد(
تكامل حسي في خفض �عض المشكالت السلو��ة   ). فاعل�ة برنامج٢٠١٨سید الجارحي( -

الحس�ة لدى األطفال ذوي اضطراب ط�ف التوحد. مجلة التر��ة الخاصة، مر�ز  
)، ص  ١٢المعلومات التر�و�ة والنفس�ة والبیئ�ة �كل�ة التر��ة، جامعة الزقاز�ق، (

٣٤٨-٢٩٢  . 
التوحد.   ط�ف  الیب التشخ�ص وتقی�م اضطرا�ات اس  .)٢٠٢٠عادل عبدهللا محمد ( -

 دار الزهراء للط�اعة والنشروالتوز�ع.  الر�اض: 
كل�ة العلوم رسالة د�توراه، ). األطفال والتلفز�ون في الجزائر. ١٩٩٢عبدهللا ابو جالل ( -

   االجتماع�ة واالسالم�ة، الجزائر.
عمان: دار  دخل إلي وسائل االعالم واالتصال. م  .)٢٠١١مي(�عبد الرازق محمد الدل  -

 لنشر والتوز�ع. الثقافة ل
طفل "قناة طیور الجنة أنموذًجا".  دور وسائل األعالم في تنشئة ال  .) ٢٠١٥فاطمة �ینوة ( -

�ة العلوم األجتماع�ة واالنسان�ة، جامعة الشهید حمه لخضر  �ل، رسالة ماجستیر
 �الوادي، الجزائر.  

التوحد ة في األصا�ة �اضطراب ط�ف دور األجهزة الذ�� .) ٢٠١٧فكري لط�ف متولي( -
 . ١٧٥-٩٠ص )،  ١٨)، (٣٠(  ،مصر، مجلة التر��ة الخاصة. دراسة حالة



 

 
 
 

 
 

۲۰۷٦ 

 النفسيةو الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

المصورة (الفیدیو �لیب) نابلسي. فلسطین، صح�فه   ). االغن�ة٢٠١٠لطفي زغلول ( -
 فبرایر.  ٤دیوان العرب، الخم�س، 

، القاهرة: درا  )٢ط(). اإلتصال ونظر�اته المعاصرة. ٢٠٠٢لیلى حسن سید مكاوي ( -
 لبنان�ة. المصر�ة ا

تاثیر قناة طیور الجنة علي مهارات الطفل    .)٢٠١٧د�ما عالونه (   -لینا مصري  -
�ل�ة االقتصاد   رسالة ماجستیر،  االجتماع�ة والنفس�ة في مرحلة ما قبل المدرسة. 

 والعلوم اإلجتماع�ة، جامعة النجاح الوطن�ة، نابلین. 
رسالة . شاهدة قناة طیور الجنةاتجاهات االطفال االردنیین نحو م . )٢٠١٠( محمد حافظ  -

 الشرق االوسط، االردن.  جامعةة العلوم النفس�ة، ، �ل�ماجستیر
االعالم واتجاهات التاثیر. القاهرة: دار ق�اء للنشر  نظر�ات  . ) ١٩٩٧محمد عبد الحمید (-

 . والتوز�ع
م  )، القاهرة: عال ٢نظر�ات اإلعالم واتجاهات التاثیر. (ط). ٢٠٠٠محمد عبد الحمید ( -

 الكتب. 
المشكالت السلو��ة جراء    .)٢٠١٤والهام مصطفى ( ، الرب  ابومحمد عمرو القصیري، و -

ر الوالدین في ضوء �عض  استخدام الهواتف الذ��ة من قبل االطفال من وجهة نظ
، جامعة االمارات العر��ة المتحدة،  المجلة الدول�ة لال�حاث التر�و�ةالمتغیرات.  

 .  ١٧٤-٩٩ص  )،٣٥(
اناشید فضائ�ة طیور الجنة في تنم�ة مفاه�م  . توظ�ف �عض  )٢٠١٢مد غانم (مروة اح -

رسالة  الساسي.  التر��ة االسالم�ة والمیول نحوها لدى طال�ات الصف الرا�ع ا 
 غزة . الجامعة االسالم�ة، ، ، �ل�ة التر��ةماجستیر

ات  ). عالقة الصور اإلعالم�ة في األغاني المصورة �القنو ٢٠٠٦ناهد عامر أحمد ( -
، معهد الدراسات العل�ا للطفولة،  رسالة د�توراةلمراهقین. الفضائ�ة بتحقیق إش�اع ا 

 جامعة عین شمس.  
كل�ة  دراسة تحلیل�ة.). ظاهرة التنوع في اإل�قاعات العر��ة ٢٠١٣نبیل صالح الدراس ( -

 الفنون الجمیلة، جامعة الیرموك، االردن. 



 

 
 

 

 
                                              

 

۲۰۷۷ 

 اناس أنور السيد عبد احلميد 
مشاهدة أغاني االطفال املصورة يف ضوء بعض املتغريات  
 الدميوجرافية لدى االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

فال في مصر لقنوات األطفال العر��ة  ). تعرض األط٢٠١٥نسمة امام سلمان حسین ( -
 . جامعة المنصورة  كل�ة اآلداب، دراسة مسح�ة.وتأثیرتها اللغو�ة علیهم 

 لتنم�ة  ال�صر�ة اإلسترات�ج�ات �إستخدام تدر�بي  برنامج فاعل�ة  . )٢٠١٤( علي  محمد ولید -
  رسالة  .التوحدیین   األطفال  لدى اإلجتماعى التواصل  �عض مهارات

 . المن�ا جامعة، األطفال   ضر�ا كل�ة،ماجستیر
غاني  الق�م التي تعكسها المضامین اللفظ�ة والمصورة أل .) ٢٠٠٧ولید وادي النیل( -

دراسات الطفولة، معهد الدراسات  .  دراسة تحلیل�ة  األطفال �الفضائ�ات العر��ة
 جامعة عین شمس.   العل�ا للطفولة،
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