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انعالقة بني األنشطة املىسيقية )انعزف عهً آنة انبيانى( وانتفاعم 
 االجتماعٍ نذي األطفال روٌ اضطراب طيف انتىحذ

 إعداد : حنان عبدالبصير العطار

 املهخص
هدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ علػى العالقػة بػيف األنشػطة الموسػيقية )العػزؼ علػى 
آلة البيانو( والتفاعؿ االجتماعي لدى األطفػاؿ ذوي اضػطراب طيػؼ التوحػدث حيػث ت ونػت 

ذوي اضػػػطراب التوحػػػدث و انػػػت األدوات المسػػػت دمة  ػػػى هػػػذا ( تالميػػػذ مػػػف 5العينػػػة مػػػف )
البحػػث مقيػػاس التفاعػػؿ االجتمػػاعي إعػػداد / عبػػد العزيػػز الشػػ صا حيػػث  ظ ػػرت النتػػا   

توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحيػػا يًا بػػيف العػػزؼ الموسػػيقي علػػى  لػػة البيػػانو والتفاعػػؿ   نػػ  
د  ػػػروؽ بػػػيف الممارسػػػيف االجتمػػػاعي لػػػدى األطفػػػاؿ ذوي اضػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد ثويوجػػػ

للعػػػزؼ الموسػػػيقي علػػػى آلػػػة البيػػػانو وليػػػر الممارسػػػيف للعػػػزؼ  ػػػى  بعػػػاد مقيػػػاس التفاعػػػؿ 
االجتمػػاعي ا اسػػتمارة المقابلػػة التش ييػػية للطفػػؿ ا ليػػالم الممارسػػيف مػػف األطفػػاؿ ذوي 
اضػػطراب طيػػؼ التوحػػد ثويوجػػد  ػػروؽ بػػيف الممارسػػيف للعػػزؼ الموسػػيقي علػػى آلػػة البيػػانو 

ممارسػػيف للعػػزؼ  ػػى  بعػػاد مقيػػاس التفاعػػؿ االجتمػػاعي ا اسػػتمارة تقػػدير الوالػػديف ا وليػػر ال
 ليالم الممارسيف مف األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد.

األنشػػػػطة  –التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي  –اضػػػػطراب طيػػػػؼ التوحػػػػد  الكممااااات ااحييا ياااا  
 الموسيقية )العزؼ على آلة البيانو(
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Abstract 

The aim of the current research was to identify the relationship 

between musical activities (playing piano) and social interaction in 

children with Autism Spectrum Disorder, where the sample consisted of 

(5) students with autism disorder. The tools used in this study were "the 

measure of social interaction prepared by Abdalaziz Alshakhs. The 

results showed that there is a statistically significant correlation between 

playing piano and social interaction in children with autism spectrum 

disorder. There are differences between practitioners of piano and non-

practicing playing piano in dimensions of the social interaction scale 

"Child Diagnostic Interview" for children with Autism Spectrum 

Disorder, and there are differences between practitioners of piano and 

non-practicing playing piano in the dimensions of the Social Interaction 

Scale "Parental Assessment Form" for children with autism spectrum 

disorder. 

Key words: Autism Spectrum Disorder - Social Interaction - Music 

Activities(playing piano ). 
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 املقذمة :
يعػػػد اضػػػطراب التوحػػػد مػػػف  شػػػد االضػػػطرابات النما يػػػة التػػػي تػػػ  ر سػػػلبًا علػػػى الطفػػػؿ 
جسػػميًا وعقليػػًا واجتماعيػػًا وانفعاليػػًا. وبنػػاً  علػػى ذلػػؾ جػػا  ويػػؼ هػػذا االضػػطراب وذلػػؾ 
لتػػػر يرل السػػػلبي علػػػػى الطفػػػؿث حيػػػث ييػػػػبم الطفػػػؿ  ػػػػي حالػػػة عزلػػػة بعيػػػػدًا عػػػف ا  ػػػػريف 

 ػي عالمػ  ال ػاصث لدرجػة  ف والػدي الطفػؿ التوحػدي يظنػوف المحيطػيف بػ ث و رنػ  يعػيش 
ذا لػـ   ن  طفؿ  ب ـ  يـ ال يعي الم يرات حول   ػي البي ػة االجتماعيػة التػي يعػيش  ي ػا. وا 
يػػػتـ ا تشػػػاؼ هػػػذا االضػػػطراب لػػػدى الطفػػػؿ  ػػػي السػػػنوات األولػػػى مػػػف عمػػػرل  ايػػػة  ػػػي 

 .السنوات ال الث األولى
 حػػد ال يػػا ص التعريفيػػة للطفػػؿ التوحػػديث و ػػي  وتعػػد العزلػػة واالنعػػالؽ علػػى الػػذات

 ف  طفػػاؿ التوحػد يعػانوف إعاقػة مػػف ) (Wenzel & Rowley,2010هػذا االتجػال يوضػم 
إعاقات النمو تتضم  ػي قيػور اردراؾث وتػر ر النمػوث ونزعػة انطوا يػة تعػزؿ الطفػؿ عػف 

لػ ث ومػف يحػيط الوسط المحيطث مما يجعل  يعػيش منعلقػًا علػى ذاتػ  وال ي ػاد يحػس بمػا حو 
 ,Hill, Frith & Berthoz) ي  ػد هيػؿ وآ ػروف ) . بػ  مػف   ػرادث  و  حػداثث  و ظػواهر

 .وهذا ال لؿ  ي معالجة ارنفعاالت ينع س سلبًا على السلوؾ االجتماعي للطفؿ التوحػدي

(Anderson, Smith& Iovannone, 2018) 
دى الطفػؿ هػو الجانػػب وبػذلؾ يعػد تػر ير اضػػطراب التوحػد علػى الجانػب االجتمػػاعي لػ

الجػػوهري الػػذي يحتػػاج إلػػى االهتمػػاـ بػػ  بدرجػػة  بيػػرةا ألف الطفػػؿ التوحػػدي يعػػاني قيػػورًا 
حػػداث بعػػض التعييػػر والتعػػديؿ  ػػي هػػذا الجانػػب يػػنع س بيػػورة  شػػديدًا  ػػي هػػذا الجانػػبث وا 

 ,Ivey ) إيجابية علػى سػلوؾ الطفػؿ التوحػدي. و ػي هػذا السػياؽ يػرى إيفػى وهػيفلف و لبرتػو

Alberto & Heflin,2004)  ف التوحػد اضػطراب يػتـ تش ييػ  علػى المسػتوى السػلو ي 
 .بنا  على ارعاقات التي تييب الطفؿ  ي التوايؿ والمشار ة االجتماعية والت يؿ 

قامػػػة  لألنشػػطة الموسػػيقية   ػػػرًا  ػػي مسػػػاعدة  طفػػاؿ التوحػػػد علػػى التر يػػػز والتوايػػؿ وا 
 ػػف  ف تسػػت دـ للمسػػاعدة  ػػي التػػدريس و ػػي العالقػػات مػػ  مػػف حػػول ـث ألف الموسػػيقى يم

تنظػػيـ الػػذات واالسػػتعداد للتوايػػؿ وتحسػػيف العالقػػات مػػ  األهػػالي وا  ػػريفث وزيػػادة نسػػب 
النمػػو والػػتعلـ. يسػػتطي  الطفػػؿ الميػػاب باضػػطراب التوحػػد  ف يػػتلمس االحسػػاس باريقػػاع 

جػػػة ألف يػػػتعلـ والموسػػػيقى  ػػػي المراحػػػؿ العمريػػػة األولػػػىث وينمػػػو الطفػػػؿ التوحػػػدي وهػػػو بحا
شػػ اًل مػػف  شػػ اؿ الت يػػؼ  و تعػػديؿ السػػلوؾ بحيػػث ينمػػو معػػ   يضػػا وي سػػاعدل علػػى تقبػػؿ 
واقعػػ  والتػػرقلـ معػػ .  م ػػـ جػػدًا للطفػػػؿ التوحػػدي  ف يتعلػػب علػػى إعاقتػػ  واضػػػطرابات  و ف 

 (.2005يتعلـ  يفية التعايش والت يؼ مع   ي هذا العالـ. )عادؿ عبد اهلل ث
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 داـ الموسػػػيقى بتلػػػؾ الطريقػػػة هػػػو جعػػػؿ جلسػػػات العػػػالج حيػػػث  ف ال ػػػدؼ مػػػف اسػػػت
بالموسيقى ممتعة للطفؿ التوحدي بارضػا ة إلػى إم انيػة اسػتعالل ا بشػ ؿ هػادؼ وتعليمػي 
عػػف طريػػؽ  لػػؽ جػػو إيجػػابي يػػتـ تحضػػير الطفػػؿ لتطػػوير وسػػا ؿ التوايػػؿ لديػػ  وتسػػ يؿ 

 عملية انتقال  لمراحؿ تعليمية جديدة.
حظ  ف العػالج بالموسػيقى ي قلػؿ مػف الحر ػة النمطيػة وي سػ ؿ وتشير الباح ة إلى  ف لو 

ل ـ عملية التوايؿث وي ساعدهـ على إيجاد لعػة شػاملة بديلػة عػف ال ػالـث  الموسػيقى تػ  ر 
 ػػي قبػػول ـ للػػذات وتػػزودهـ بارحسػػاس بالفرديػػة وت ػػوف لػػدي ـ دوا ػػ  إيجابيػػة ألن ػػا ت سػػس 

ـ المرضػي.  وبسػبب الفػروؽ الفرديػة بػػيف اتيػاال لػدي ـ وتسػت رج ال ػالـ وتقلػؿ مػػف سػلو  
مجتم  التوحدييفث ال يوجد هنالؾ قواعد  و قوانيف يم ف تطبيق ا   نػا  العػالج بالموسػيقىث 
 الموسػػػيقى ت ػػػاد ت ػػػوف  داة  عالػػػة  ػػػي العػػػالج مػػػ اًلن ت سػػػر حػػػواجز العزلػػػة ألن ػػػا تػػػػو ر 

 لػؽ عػدة تناقضػات عنػد عالقات بديلةث إال  ن ا قد ت وف م ذية  ي بعض األحياف ألن ا ت
العمؿ م  األش اص التوحػدييف ألن ػا قػد تػد ع ـ إلػى ال ػوس وتعػزز انسػحاب ـ والبقػا   ػي 
عزلت ـ. لذلؾ يتوجب على المعال  الموسيقي  ف ي وف ش يًا مت ييًا  ي هػذا المجػاؿ 
وعلػػى درايػػة ب ػػؿ الجوانػػب  ايػػة عنػػد التعامػػؿ مػػ  التوحػػدييف وبالتر يػػد  ف الموسػػيقى ال 

ي الميػػػاب بالتوحػػػد  مػػػا يقػػػـو الػػػدوا  بشػػػفا  االلت ػػػاب  و علػػػة مػػػاث ول ػػػف للموسػػػيقى تشػػػف
تر يرهػا ال ػػاص علػػى حيػػاة الشػ ص التوحػػدي وعا لتػػ ث ومػػف المم ػف اعتبارهػػا جػػز  م مػػؿ 
لعمليات عػالج التوحػد.   ػي تعلمػ  م ػارات التوايػؿ وتسػاعدل  ػي تطػوير م ػارة اللعػة إف 

اليجابيػة مػف  ػالؿ تعزيػز  قتػ  بنفسػ  وت شػ ؿ لػ   ساسػًا وجدتث  مػا ت عػزز لديػ  المواقػؼ ا
 للتعلـ.

 مشكهة انبحث:
يعػػػػاني األطفػػػػاؿ التوحػػػػديوف العديػػػػد مػػػػف المشػػػػ الت التػػػػي تػػػػواج  ـ لتحقيػػػػؽ التفاعػػػػؿ 
االجتمػاعي مػػ  المحيطػػيف ب ػػـ  ايػػة الوالػديف واأل ػػوة واألقػػرافث والقػػا ميف بالرعايػػة بوجػػ  

 بيػػرة تػػ  ر علػػى سػػلوؾ الطفػػؿ التوحػػدى  ػػى عالقاتػػ  عػػاـ. وهػػذا يعػػد  ػػى حػػد ذاتػػ  مشػػ لة 
بػػاال ريف ويم ػػف مػػف  ػػالؿ الدراسػػة الحاليػػة التعلػػب علػػى هػػذة المشػػ لة عػػف طريػػؽ تنميػػة 

 التفاعؿ االجتماعى ل وال  األطفاؿ باست داـ العزؼ على البيانو.
 مما سبق يي دد مشكم  الب ث حى اليساؤات اآليي  

الموسػػػػيقي والتفاعػػػػؿ ارجتمػػػػاعي لػػػػدى األطفػػػػاؿ ذوي هػػػػؿ يوجػػػػد عالقػػػػة بػػػػيف العػػػػزؼ -1
 اضطراب طيؼ التوحد؟
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هػػؿ يوجػػد  ػػروؽ ذات داللػػة احيػػا ية بػػيف المشػػار يف  ػػي العػػزؼ الموسػػيقي علػػى آلػػة -2
البيانو ولير المشار يف  ي العزؼ  ى  بعاد مقياس التفاعػؿ االجتمػاعي ا اسػتمارة المقابلػة 

 طراب طيؼ التوحد ؟التش ييية للطفؿ ا لدى األطفاؿ ذوي اض
هػػؿ يوجػػد  ػػروؽ ذات داللػػة احيػػا ية بػػيف المشػػار يف  ػػي العػػزؼ الموسػػيقي علػػى آلػػة -3

البيػانو وليػر المشػار يف  ػي العػزؼ  ػى  بعػاد مقيػاس التفاعػؿ االجتمػاعي ا اسػتمارة تقػػدير 
 الوالديفا لدى األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد ؟

 أهذاف انبحث:
لػة البيػانو والتفاعػؿ ارجتمػاعي لػدى األطفػاؿ ذوي اضػطراب العالقة بيف العػزؼ علػى آ-1

 طيؼ التوحد .
الفػػػروؽ بػػػيف الممارسػػػيف للعػػػزؼ علػػػى آلػػػة لبيػػػانو وليػػػر الممارسػػػيف للعػػػزؼ  ػػػى  بعػػػاد -2

مقيػػػاس التفاعػػػؿ االجتمػػػاعى ا اسػػػتمارة المقابلػػػة التش ييػػػية للطفػػػؿ ا لػػػدى األطفػػػاؿ ذوي 
 اضطراب طيؼ التوحد .

سػػػيف للعػػػزؼ علػػػى آلػػػة البيػػػانو وليػػػر الممارسػػػيف للعػػػزؼ  ػػػى  بعػػػاد الفػػػروؽ بػػػيف الممار -3
مقيػاس التفاعػؿ االجتمػاعى ا اسػػتمارة تقػدير الوالػديف ا لػػدى األطفػاؿ ذوي اضػطراب طيػػؼ 

 التوحد .

 أهمية انبحث:

عػػػادييف علػػػى تنميػػػة م ػػػارات ـ مػػػف األطفػػػاؿ الھمسػػػاعدة األطفػػػاؿ التوحػػػدييف  عيػػػر -
  .ن ا  ي الحياة اليوميةاالجتماعى بحيث يستفاد م التفاعؿ

لفت ارنتبال إلى إم انية تنمية التفاعؿ االجتماعي مف  ػالؿ تػدريبات علػى العػزؼ  -
 على ا الت الموسيقية.

توجيػػػػ  نظػػػػر م ططػػػػي بػػػػرام  التربيػػػػة ال ايػػػػة الموجػػػػ  لألطفػػػػاؿ التوحػػػػدييف إلػػػػى  -
عنػد تمػاـ ھالتر يز على نتا   البحث العلمػي الحػالي وليػرل مػف البحػوث موضػ  اال

  .ـ برام  ت دؼ إلى تنمية التفاعؿ االجتماعيھإعداد

تقػػػديـ دليػػػؿ للمعلػػػـ والمربػػػي يوضػػػم  يفيػػػة تػػػدريب األطفػػػاؿ التوحػػػدييف مػػػف  ػػػالؿ  -
العػػػػزؼ علػػػػى ا الت الموسػػػػيقيةث ومػػػػا ل ػػػػا مػػػػف تػػػػر ير  عػػػػاؿ  ػػػػي تنميػػػػة التفاعػػػػؿ 

 االجتماعي.
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 اإلطار اننظرٌ :
 أوا  اضطراب طيف اليو د 

( اضػطراب ICD-11اليحة العالمية  ي إيػدارها الحػادي عشػر)  قد عر ت منظمةل
طيؼ التوحد برن  ا العجز  ي القدرة علػى إقامػة التفاعػؿ والتوايػؿ االجتمػاعي المتبػادؿ و 

والمت ػػررة وليػػر المرنػػة حيػػث يحػػدث  ةمػػف  نمػػاط السػػلوؾ المقيػػد ةاالسػػتمرار بػػ  ثومجموعػػ
المب ػػػرة ول ػػػف األعػػػراض قػػػد ال تيػػػبم االضػػػطراب   نػػػا   تػػػرة النمػػػو  ػػػي مرحلػػػة الطفولػػػة 

واضػػػػحة تمامػػػػًا إال عنػػػػدما يعجػػػػز الطفػػػػؿ عػػػػف القيػػػػاـ بمتطلبػػػػات محػػػػددة مػػػػف السػػػػلو يات 
االجتماعية وقد ي دي العجز الشديد  ي التوايؿ إلػى الضػعؼ  ػي الش يػية و العالقػات 
األسػػػػػػػػرية و االجتماعيػػػػػػػػة و التعليميػػػػػػػػة و الم نيػػػػػػػػة  و ليرهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف المجػػػػػػػػاالت ال امػػػػػػػػة 

 .(World Health Organization ,2017)للعمؿ
 نسب  انيشار اضطراب طيف اليو د

 Centers for Diseaseقػػد   ػػاد مر ػػز السػػيطرة علػػى االمػػراض والوقايػػة من ػػا )ل

Control and Prevention ف األ ػراد الم ش يػيف باضػطراب طيػؼ التوحػد  ػي األعػواـ )
( طفػػػؿ وازدادت نسػػػبة 150 ن 1( حػػػوالى ) 2001و  2000السػػػابقة قػػػد بلػػػ    ػػػي عػػػاـ )

( طفػؿ ث وزادت نسػبة االضػطراب لتيػبم 125ن  1لتيػبم ) 2004االضطراب  ي عاـ 
%( مػػػػػف  طفػػػػػاؿ األمػػػػػـ  1.5 قػػػػػد تػػػػػـ تشػػػػ يص ) 2014و  2012%  بػػػػيف عػػػػػاميف 30

( طفػػػؿ بػػػيف هػػػذل العمليػػػة 68ن  1المتحػػػدل باضػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد  ى مػػػا يقػػػرب مػػػف )
طيػػػؼ التوحػػػد  ػػػى ازديػػػاد لتيػػػؿ  ػػػى ن ايػػػة عػػػاـ  ومازالػػػت  عػػػداد الم ش يػػػيف باضػػػطراب

( طفػػؿ  مػػا تشػػير النسػػب العالميػػة  ف اضػػطراب طيػػؼ التوحػػد    ػػر 36ن  1إلػػى ) 2017
 centers for disease control and ضػعاؼ عػف ارنػاث ) 4شػيوعًا بػيف الػذ ور ب 

prevention,2018  .) 
 خصائص اضطراب طيف اليو د  

 .الخصائص ااجيماعي   أ 
يعػػػانى ذوي اضػػػطراب التوحػػػد مػػػف قيػػػور  ػػػي التفاعػػػؿ االجتمػػػاعي وعػػػدـ االهتمػػػاـ 
بالتوايػػؿ مػػػ  ا  ػػريف وعػػػدـ االسػػػتجابة ل ػػـ ث ويػػػعوبة   ػػػـ مشػػاعر ا  ػػػريف ث ويبػػػدي 
اهتمامػػًا  قػػؿ بت ػػػويف يػػداقات مػػػ  ا  ػػريف حيػػػث  ن ػػـ ليػػػر قػػادريف علػػػى   ػػـ الم يػػػرات 

السػتجابة ل ػا ث بارضػا ة إلػى عػدـ معػر ت ـ االجتماعية التي تيدر عف ا  ريف و يفية ا
 السػػػا دة وا تقػػػراهـ إلػػػى اللعػػػب الرمػػػزي واال تقػػػار  ػػػذلؾ إلػػػىاالجتماعيػػػة  بالعػػػادات والتقاليػػػد
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لى محدودية األلعاب ث والطريقة لير العادية  ػي اسػت داـ اللعػب)   Shaffer, etاربداع وا 

al 2017:5011.) 
 ن  .الخصائص ال سي ب 

التوحػػػد مػػػف قيػػػور  ػػػى مجػػػاؿ الم يػػػرات اليػػػوتية  يعػػػانوف مػػػف  يعػػػانى ذو اضػػػطراب
حساسػػية سػػمعيةث  قػػد يسػػم  ايػػواتا ال يسػػمع ا اال ػػروف ممػػا قػػد يسػػبب إزعاجػػا وارتبا ػػا 
والػػبعض مػػن ـ ال يسػػتجيبوف لأليػػوات العاليػػة ويبػػدوف  ػػرن ـ يػػـ وقػػد يضػػ  يديػػ  علػػى 

البيػرية وي ػا وف مػف  اذني  لتجنب سماع االيوات ثويجدوف يػعوبة  ػى ر يػة الم يػرات
ر يػػة بعػػض األلػػواف وبالمقابػػؿ  ػػآلف الػػبعض ا  ػػر يظ ػػر حساسػػية بيػػرية و ػػرن ـ يػػروف 
 شػػػػػيا  اليروهػػػػػا األ ػػػػػريف ث واليشػػػػػعروف بػػػػػاأللـ بػػػػػالرلـ مػػػػػف تعرضػػػػػ ـ لػػػػػالذى الجسػػػػػمي 

(Anderson, Smith, & Iovannone, 2018) 
 .الخصائص اانفعالي  ج 

بػػات االنفعػػاليث وعػػدـ االحسػػاس بالم ػػاطر يعػػانى الطالػػب التوحػػدي مػػف ضػػعؼ ال  
المحيطة ب ث ومػف نوبػات انفعاليػة حػادة  اليػمت التػاـ واليػراخث وال ػوؼ والقلػؽ والحػزف 
الشػديديف ثور ػػض اي تعيػػر  ػػي الػػروتيف اليػػوميث و يعضػػب ويتػػوتر عنػػد حػػدوث  ى تعيػػر 
دل  ػػى حياتػػ  ث ويظ ػػر عليػػ   ػػوؼ مفػػرط  اسػػتجابة لموضػػوعات ليػػر م ذيػػة ويحػػدث عنػػ

 (.lauren, et al ,2017هل   و انفجارات مزاجية)
 ثانيًا  اليفاعل ااجيماعى  

(  ف التفاعػػػؿ ارجتمػػػاعي هػػػو 2014تتبنػػػى الباح ػػػة تعريػػػؼ عبػػػد العزيػػػز الشػػػ ص )
عالمػػة متبادلػػة تنشػػر بػػيف  ػػرديف  و    ػػرث بحيػػث يػػ  ر  ػػؿ مػػن ـ  ػػى ا  ػػر ويتػػر ر بػػ ث 

ومػف  ػـ توطػد تلػؾ العالقػة وتتسػـ باريجابيػة  وبيورة ت دى إلى إشباع حاجات  ػؿ مػن ـث
 واالستمرارية.

وتعد اللعة مف العوامؿ األساسية  ى التفاعؿ االجتماعى ألف الحياة االجتماعيػة تبنػى 
على اللعة  ى  ؿ المستوياتث وتست دـ اللعة  ي التعبير عػف المشػاعر وويػؼ األشػيا ث 

المجتمػػػ ث و ف اللعػػػة هػػػى الوسػػػيط األساسػػػى وتعتبػػػر اللعػػػة  يضػػػًا  داة للتوايػػػؿ بػػػيف   ػػػراد 
 للتفاعؿ ارنسانى.
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 ثالثا   األنشط  الموسيقي  )العزف عمى آل  البيانو(  

يعػػػد عػػػزؼ علػػػى آلػػػة البيػػػانو محفػػػزًا قويػػػًا جػػػدًا لشػػػب ة االتيػػػاؿ  ػػػي الػػػدماغث إذ  ف 
 الموسػػيقييف  ػػي الن ايػػة مضػػطروف السػػتعماؿ حاسػػة السػػم ث والنظػػرث واللمػػسث إلػػى جانػػب
الحر ػػة والت طػػيط المسػػبؽ.  ػػي هػػذا الشػػرف قػػاؿ إي ػػارت  لتنمػػولرن اعنػػد عػػزؼ الموسػػيقىث 
يجػػػب عليػػػؾ دا مػػػًا  ف تتػػػرقلـ مػػػ  وضػػػعيات دقيقػػػةث إذ مػػػف شػػػرف ذلػػػؾ  ف يبقيػػػؾ  ػػػي حالػػػة 

 . ذهنية جيدة
 مػػػا  ف العػػػزؼ علػػػى آلػػػة البيػػػانو يحسػػػف قػػػدرة الطفػػػؿ علػػػى اسػػػت داـ  لتػػػا يديػػػ  علػػػى 

 (.2001طبقًا للنوتة التى  مام ) ميرة  رج ث البيانو وي وف العزؼ 
 ,Kim, Wigram( ودراسػة (Kern & Humpal,2013 مػا تشػير دراسػة  ػاًل مػف 

&Gold,2008)  ودراسػة )Eren, Deniz, & Duzkantar,2013)  إلػى  هميػة االنشػطة )
الموسػػيقية  ػػى تنميػػة م ػػارات التفاعػػؿ االجتمػػاعى و ػػذلؾ التوايػػؿ اللفظػػى وليػػر اللفظػػي 

 لدى االطفاؿ ذوى اضطراب طيؼ التوحد.
 الدراسات السابق   

 جػػرى  الر سػػوف دراسػػة حالػػة علػػى  حيػػث Clarkson (1994 )دراساا  ككركسااون 
شػػاب توحػػدي مسػػت دما برنػػام  للعػػالج بالموسػػيقىا ال تبػػار مػػدى  عاليتػػ   ػػي الحػػد مػػف 
األعػػراض التوحديػػة ث و شػػفت النتػػا   التػػي تويػػؿ إلي ػػا لػػ  بعػػد عػػدة سػػنوات مػػف العػػالج 
بالموسػػػػػيقى بػػػػػد  ذلػػػػػؾ الشػػػػػاب  ػػػػػي التوايػػػػػؿ مػػػػػ  المعػػػػػال  باسػػػػػت داـ التوايػػػػػؿ الميسػػػػػر 

facilitated  ث وهو األمر الذي  دى إلى تحسيف م ارات   ػي التوايػؿ ممػا  دى إلػى زيػادة
 تفاعالت  م  المعال . 

دراسػػة حالػػة الطفػػؿ   Young & Nettelheck (1995  )دراساا   يااونب ونبيمبااك 
توحػػدي يبلػػ  ال انيػػة عشػػرة مػػف عمػػرلث ويتميػػز بقػػدرات موسػػيقية متميػػزة واسػػت دما برنامجػػا 

للحد مف سلو يات  التوحديػةث  وجػدا  ف العػالج بالموسػيقى قػد سػاهـ  ػي  للعالج بالموسيقى
 تحسف ذا رت  ألدا  المقطوعات الموسيقية بعد سماع ا  و االستماع إلى تسجيؿ ل ا .

وتناولػػت دراسػػة ويمبػػوري  .Wimpory et al (1995):دراساا  ويمبااوري وآخاارون 
 ػي دراسػػة  Musical Interaction Therapy MITو  ػريف العػالج التفػاعلي الموسػػيقي 

حالػػػة لبنػػػت توحديػػػةث وهػػػد ت إلػػػى التر ػػػد مػػػف  عاليػػػة ذلػػػؾ الػػػنمط العالجػػػي  ػػػي الحػػػد مػػػف 
العالج مف شرن   ف يساعد  ػي حػدوث  اعراض اضطراب التوحد ث و شفت النتا   عف  ف
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ويزيػد   joint attentionالتوايؿ الش يي و االجتماعيث ويحسف مف االنتبال المشػترؾث 
 تفاعالت االجتماعية .مف ال

طفػال نيػف ـ  ۰۸ جرت بيتيسوف دراسة على :Bettison  (1996 )دراس  بيييسون 
مف التوحدييف والنيؼ ا  ر مف ذوي متالزمة اسبرجر يعانوف مػف ضػعوط ث تتػراوح  ػي 
مستواها بيف المتوسط إلى الشديد وذلؾ  ي وجود بعض األيوات ث وتتػراوح  عمػارهـ بػيف 

ضػػػعت مجمػػػوعت ـ التجريبيػػػة لبرنػػػام  يقػػػـو علػػػى ارنيػػػات إلػػػى نفػػػس سػػػنة ث   ۷۱ -۳
 .الموسيقى ث واسفرت النتا   عف  عالية البرنام  المست دـ

 فروض انبحث:

توجػػد عالقػػة إرتباطيػػة دالػػة إحيػػا يًا بػػيف العػػزؼ الموسػػيقي علػػى  لػػة البيػػانو والتفاعػػؿ -1
 ارجتماعي لدى األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد .

 روؽ ذات داللة إحيا ية بػيف المشػار يف  ػي العػزؼ الموسػيقي علػى آلػة البيػانو يوجد -2
وليػػػر المشػػػار يف  ػػػي العػػػزؼ  ػػػى  بعػػػاد مقيػػػاس التفاعػػػؿ االجتمػػػاعى ا اسػػػتمارة المقابلػػػػة 
التش ييػػػػػية للطفػػػػػؿ ا لػػػػػدى األطفػػػػػاؿ ذوي اضػػػػػطراب طيػػػػػؼ التوحػػػػػد وليػػػػػالم األطفػػػػػاؿ 

 الممارسيف للعزؼ الموسيقي .
داللة إحيا ية بػيف المشػار يف  ػي العػزؼ الموسػيقي علػى آلػة البيػانو  يوجد  روؽ ذات-3

ولير المشار يف  ي العزؼ  ى  بعاد مقياس التفاعؿ االجتماعى ا اسػتمارة تقػدير الوالػديفا 
 لدى األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد وليالم األطفاؿ الممارسيف للعزؼ الموسيقي .

 حذود انبحث:

 حدود التاليةنيتحدد البحث الحالى بال
 –ن يتحػػدد البحػػث بعينػػة مػػػف تالميػػذ بعػػض مػػدارس ن)  نػػس بػػف مالػػػؾ  مكانياا ال اادود ال

بورسػعيد األمري يػة   –بالؿ ال اية  –مدرسة التو يقية  –الم سسة التربوية لتنمية القدرات 
 (  طفاؿ ممف يعانوف مف إضطراب طيؼ التوحد . 5وقد بل  عددهـ ) 
 ـ. 2019/  2018ث الحالى  الؿ العاـ الدراسى ن طبؽ البحال دود الزمني 

( جلسػة 12حيث تـ تدريب العينة علػى العػزؼ  ػالؿ مجموعػة مػف الجلسػات عػددها)
 ( دقيقة .30زمف الجلسة )
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 2019العدد يونيو      المجمد الخامس والعشرون 

   است دمت الباح ة المن   الويفى لمناسبت  وطبيعة البحث  منهج انبحث
 – نػػس بػػف مالػػؾ تم لػػت عينػػة البحػػث مػػف تالميػػذ بعػػض المػػدارس ن)   عينةةة انبحةةث

بورسػعيد األمري يػة  –بالؿ ال اية  –مدرسة التو يقية  –الم سسة التربوية لتنمية القدرات 
   (  طفاؿ ممف يعانوف مف اضطراب طيؼ التوحد . 5وقد بل  عددهـ ) 

 ( 1جدول ) 
 5ف =  اليوصيف اإل صائى ألحراد عين  الب ث حى ميغير العمر الزمنى

 معامل االيواء ع±  الوسيط س/ و دة القياس الميغيرات

 0.166 1.34 9.00 9.60 السنة العمر الزمنى

( المتوسػػط الحسػػابى واالنحػػراؼ المعيػػارى أل ػػراد العينػػة قيػػد  1يتضػػم مػػف الجػػدوؿ ) 
البحػػث  ػػى متعيػػر العمػػر الزمنػػى ث ويتضػػم مػػف الجػػدوؿ  ف معامػػؿ ارلتػػوا  لمتعيػػر العمػػر 

 . المتعير هذا  ى العينة   راد توزي  إعتدالية يعنى مما( 3±الزمنى يق  بيف )
 األدوات 

اسػػتعانت الباح ػػػة بمقيػػػاس التفاعػػػؿ االجتمػػػاعى لألطفػػػاؿ العػػػادييف وذوي االحتياجػػػات 
 ـ ( . 2014ال اية إعداد ا عبد العزيز السيد الش ص ا ) 

  يت وف المقياس مف جػز يف الجػز  األوؿ )اسػتمارة المقابلػة التش ييػية للطفػؿ( والجػز 
 ال انى )استمارة الوالديف(.

 الخصائص السيكوميري  لممقياس  
 أوا  الصدق  

 صدق الم كمين لمجزئين 
تػػػـ عػػػرض المقيػػػاس علػػػى مجموعػػػة مػػػف  عضػػػا  هي ػػػة التػػػدريس  ػػػى ميػػػاديف التربيػػػة 
ال ايػة واليػػحة النفسػػية وعلػػـ الػنفس التربػػوى ث ربػػدا  الػػر ى حػوؿ مػػدى مال مػػة محػػاور 

لل دؼ التى  عدت مف اجل  والتر د مف يػحة ودقػة يػيالة عباراتػ  ث المقياس ومناسبت ا 
 % مف قبؿ المت يييف.90وقد تـ االتفاؽ على محاور المقياس بنسبة 
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 صدق اايساق الداخمى  
تـ التحقؽ مػف االتسػاؽ الػدا لى للجػز  األوؿ عػف طريػؽ معامػؿ االتبػاط بػيف درجػات 

للمحػػػور الػػػذى تنتمػػػي إليػػػ  و ػػػذلؾ الدرجػػػة ال ليػػػة األطفػػػاؿ علػػػى  ػػػؿ بنػػػد والدرجػػػة ال ليػػػة 
 . 0.01للمقياس حيث اتضم  ف معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

 ػػػـ تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف االتسػػػاؽ الػػػدا لى للجػػػز  ال ػػػانى عػػػف طريػػػؽ معامػػػؿ االتبػػػاط بػػػيف 
درجػػػات األطفػػػاؿ علػػػى  ػػػؿ بنػػػد والدرجػػػة ال ليػػػة للمحػػػور الػػػذى تنتمػػػى إليػػػ  و ػػػذلؾ الدرجػػػة 

 .0.05للمقياس حيث  تضم  ف معامالت االرتباط دالة عند مستوىال لية 
 الصدق اليمييزى 

طفػػال مػػف ذوي  12تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس بجز يػػ  )األوؿ وال ػػانى ( علػػى مجموعػػة تضػػـ 
سػػػنة  7.7( سػػػنوات بمتوسػػػط قػػػدرل 9-6اضػػػطراب التوحػػػد تقػػػ   عمػػػارهـ الزمنيػػػة مػػػابيف )

لفػػػػروؽ بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات ـ علػػػػى وتػػػػـ حسػػػػاب داللػػػػة ا 1.3وانحػػػػراؼ معيػػػػارى قػػػػدرل 
المقياس بمتوسطات درجات مجموعة مساوية مف األطفاؿ العادييف   ذت مف عينػة تقنػيف 
المقياس الحالى وذلؾ باسػت داـ ا تبػار )ت( للتحقػؽ مػف مػدى قػدرة المقيػاس علػى التمييػز 
ية بػػيف المجمػػوعتيف نظػػرًا ألف قيػػور التفاعػػؿ االجتمػػاعى يعتبػػر مػػف ال يػػا ص األساسػػ

 المميزة لذوي اضطراب التوحد 
 ويوضم الجدوؿ التالى نتا   ذلؾ ن

 (2جدول )
 دال  الفروق بين ميوسطات درجات مجموعيى األطفال العاديين وذوي اضطراب اليو د

 اإل صائيات
 المجموع 

 جم 
اان راف  الميوسط العين 

 المعيارى
درجات 
 الدال  قيم  ت ال ري 

 52.22 164.25 12 عادييون
22 5.47 

دال  عند 
 22.21 74.67 12 يو ديون 0.001

( ليػػالم مجموعػػة األطفػػاؿ العػػادييف 0.01يتضػػم  ف قيمػػة )ت( دالػػة عنػػد مسػػتوى )
 يف وهو ما ي  د على يدؽ المقياس وهذا يدؿ على  ف المقياس يميز بيف المجموعت
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 ثانيا  الثبات
 (3جدول )

 معامكت الثبات لممقياس )الجزء ااول(
 معامل الثبات ارقام البنود البعد
 0.94 11-1 األول
 0.91 22-12 الثانى
 0.92 34-23 الثالث
 0.94 47-35 الرابع

 0.98 47-1 المقياس ككل

 يتضم  ف جمي  قيـ معامالت ال بات مرتفعة.
 (4جدول )

 معامكت الثبات لمجزء الثانى لممقياس
 معامل الثبات ارقام البنود البعد
 0.94 11-1 األول
 0.91 22-12 الثانى
 0.92 34-23 الثالث
 0.94 47-35 الرابع

 0.98 47-1 المقياس ككل

 يتضم  ف جمي  قيـ معامالت ال بات مرتفعة.
 األساليب اا صائي  

وذلػػؾ لمعالجػػة بيانػػات  23االيػػدار  SPSSاسػػتعانت الباح ػػة بالبرنػػام  االحيػػا ى 
 البحث إحيا يًا .

 نتائج انبحث وتفسريها: 

يػػنص  ػػرض البحػػث األوؿ ن علػػى  نػػ  ايوجػػد عالقػػة إرتباطيػػة دالػػة إحيػػا يًا بػػيف العػػزؼ 
الموسػػػيقي والتفاعػػػؿ ارجتمػػػاعي لػػػدى األطفػػػاؿ ذوي اضػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػدا وللتر ػػػد مػػػف 



 

55 

 

األطفاؿ ذوي  لدى على آلة البيانو( والتفاعؿ االجتماعيالعالقة بيف األنشطة الموسيقية )العزؼ 
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 يػػػحة هػػػذا الفػػػرض اسػػػت دمت الباح ػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط البسػػػيط لبيرسػػػوف للتعػػػرؼ علػػػى
العػػزؼ علػػى آلػػة البيػػانو الموسػػيقي والتفاعػػؿ االجتمػػاعى باسػػت داـ البرنػػام  االرتبػػاط بػػيف 
 واتضم درجات التالميذ  التالىن 23اريدار  SPSSاالحيا ى 

 (5جدول )
 5اليوصيف اإل صائى ألحراد عين  الب ث " أسيمارة المقابم  اليشخيصي  لمطفل "ن = 

و دة  الميغيرات
 ع±  س/ القياالس

 الُبعد األول

 1.48 3.20 الدرج  اليواصل المفظى

 1.79 2.20 الدرج  اليواصل غير المفظى

 4.66 13.20 الدرج  المجموع الكمى لمُبعد

 الُبعد الثانى

 0.45 6.80 الدرج  أنشط  اانيباه المشيرك

 2.05 4.80 الدرج  أنشط  حهم المشاعر واليعبير عنها

 2.30 11.60 الدرج  المجموع الكمى لمُبعد

 1.49 2.80 الدرج  أنشط  ااهيمامات واأللعاب المفضم  الُبعد الثالث

 0.35 2.00 الدرج  اليصرف حى المواقف ااجيماعي  الُبعد الرابع

 3.44 29.60 الدرج  المجموع الكمى لممقياس

 0.55 1.60 الدرج  العزف عمى آل  البيانو 

( المتوسػػػط الحسػػػابى واالنحػػػراؼ المعيػػػارى أل ػػػراد العينػػػة قيػػػد  5يتضػػػم مػػػف الجػػػدوؿ ) 
البحث  ى  بعاد مقياس التفاعػؿ االجتمػاعى لػذوي االحتياجػات ال ايػة ا اسػتمارة المقابلػة 

 .التش ييية للطفؿ ا 
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 (6جدول )
 5ااريباط اسيمارة المقابم  اليشخيصي  لمطفل " ن =  تمعامك

ت
انمتغيرا

ى 
ظ

م انهف
ص

ىا
انت

 

غير 
م 

ص
ىا

انت

ى
ظ

انهف
 

ى 
ع انكه

ى
جم

انم

ألول
نهثُعذ ا

النتثاه  
طة ا

ش
أن

ك
شتر

انم
هم  

طة ف
ش

أن

عر 
شا

انم

ها
عن

وانتعثير 
ى  

ع انكه
ى
جم

انم

ى
نهثُعذ انثان

 

طة 
ش

أن

ت 
هتماما

ال
ا

ب 
آلنعا

وان

ضهة
انمف

ى  
ف ف

صر
انت

ف 
ىاق

انم

عية
جتما

ال
ا

ى  
ع انكه

ى
جم

انم

س
نهمقيا

 

ف 
انعز

ي
سيق

ى
انم

 

انتىاصم 

 انهفظى
 5.457 5.445 5.454 5.475 5.445 5.454 5.445 5.455 5.444 

انتىاصم 

 انهفظىغير
  5.444 -5.444 5.454 5.444 5.454 5.445 5.455 5.455 

انمجمىع 

انكهى نهثُعذ 

 األول

   -5.455 -5.444 -5.440 -5.445 5.445 5.444 5.444 

أنشطة 

االنتثاه 

 انمشترك

    5.445 5.457 5.455 5.450 5.454 5.445 

أنشطة فهم 

انمشاعر 

 وانتعثير عنها

     5.445 5.444 5.445 5.444 5.455 

انمجمىع 

انكهى نهثُعذ 

 انثانى

      5.455 5.445 5.445 5.445 

أنشطة 

االهتمامات 

واالنعاب 

 انمفضهة

       5.440 5.440 5.444 

 انتصرف فى

انمىاقف 

 االجتماعية

        5.445 5.444 

انمجمىع 

انكهى 

 نهمقياس

         5.444 

انعزف 

 انمىسيقي
          

   0.878( =  0.05قيمة ا ر ا الجدولية عند مستوى معنوية ) 
مقيػاس التفاعػؿ ( إلى  ن  توجد عالقة دالة إحيا يًا بيف  بعػاد 6تشير نتا   الجدوؿ )

التش ييػػػية للطفػػػؿ ا والعػػػزؼ  االجتمػػػاعى لػػػذوي االحتياجػػػات ال ايػػػة ا اسػػػتمارة المقابلػػػة
 على آلة البيانو.

 مػػا يتضػػم مػػف الجػػدوؿ وجػػود  ػػروؽ ليػػر دالػػة إحيػػا يًا بػػيف التوايػػؿ ليػػر اللفظػػى 
 و نشطة االهتمامات واأللعاب المفضلة والتيرؼ  ى المواقؼ االجتماعية.
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ويتضم  يضا وجود  روؽ لير دالة إحيا يًا بيف  نشطة االنتبػال المشػترؾ والتيػرؼ 
 ى المواقؼ االجتماعية. و ذلؾ بيف  نشطة االهتمامات واأللعاب المفضػلة والتيػرؼ  ػى 

 المواقؼ االجتماعية. 
 (7جدول )

 5ن =  ااريباط " اسيمارة يقدير الوالدين " والعزف عمى آل  البيانو تمعامك
ع±  س/ و دة القياس الميغيرات  معامل ااريباط 

 9.38 118.00 الدرج  اسيمارة يقديرالوالدين
- 0.882  

 0.55 1.60 الدرج  العزف عمى آل  البيانو

   0.878( = 0.05قيمة ا ر ا الجدولية عند مستوى معنوية )
التفاعػػػؿ مقيػػػاس ( إلػػػى  نػػػ  توجػػػد عالقػػػة دالػػػة إحيػػػا يًا بػػػيف 7تشػػػير نتػػػا   الجػػػدوؿ )

 االجتماعى لذوي االحتياجات ال اية ا استمارة تقدير الوالديف ا والعزؼ على آلة البيانو.
مػػػف  ػػػالؿ نتػػػا   الفػػػرض السػػػابؽ يتضػػػم  ف هنػػػاؾ عالقػػػة بػػػيف التفاعػػػؿ االجتمػػػاعى 

( التػػى 2016والعػزؼ الموسػػيقى علػى آلػػة البيػانو وهػػذا يتفػػؽ دراسػة  منيػػور علػى  ػػالح )
تػػدريبي عالجػػي قػػا ـ علػػى السػػي ودراما والموسػػيقى لألطفػػاؿ ذوي  هػػد ت إلػػى بنػػا  برنػػام 

اضطراب طيؼ التوحد وقياس   ر هذا البرنام   القا ـ على الموسيقى  ػي تنميػة الم ػارات 
االجتماعيػػػة والتوايػػػلية والترويحيػػػة لػػػدي ـث حيػػػث تويػػػلت نتا ج ػػػا إلػػػى  اعليػػػة البرنػػػام  

ى عنػد التوحػد وهػذة الدراسػة تتفػؽ مػ  الدراسػة التدريبى  ى تنمية م ارات التفاعؿ االجتماع
الحالية  ى العينة والمتعيرات )التفاعؿ االجتماعى و الموسيقى ( والنتا   التػى تػـ التويػؿ 

 إلي ا.
( التػى ت  ػد علػى neilA & Hill ,2013) و ى هذا ارطار اتفقػت  يضػا نتػا   دراسػة

تنميػػة م ػػارات ـ االجتماعيػػة  هميػػة اسػػت داـ الموسػػيقى لػػذوي اضػػطراب طيػػؼ التوحػػد  ػػى 
( إلػػى  ف الموسػػيقى ت ػػدؼ إلػػى 2009ومػػف ناحيػػة   ػػرى تويػػلت دراسػػة )لونػػا معػػروؼ ث

تحسػػػيف السػػػلوؾ التوايػػػلى لػػػدي ـ  يويػػػا  ػػػى طلػػػب الشػػػف وهػػػذا يعػػػد جانبػػػًا م مػػػًا  ػػػى 
 حيات ـ االجتماعية.

( إلػػى 2008وعلػػى يػػعيد   ػػر ت ػػدؼ دراسػػة )عػػادؿ عبػػد اهلل واشػػرؼ عبػػد العنػػى ث
علية برنام  العالج بالموسػيقى  ػي تنميػة مسػتوى النمػو اللعػوي لألطفػاؿ التوحػدييف وهػذا  ا

يتفؽ م  الدراسة الحالية حيث  ف العالج بالموسيقى يس ـ بش ؿ  بير  ػى تنميػة الم ػارات 
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 2019العدد يونيو      المجمد الخامس والعشرون 

االجتماعيػػػة التػػػى تتضػػػمف الم ػػػارات التوايػػػلية واللعويػػػة وبػػػذلؾ تتفػػػؽ مػػػ  نتػػػا   الدراسػػػة 
 الحالية .

( حيػػث  ػػاف ال ػػدؼ هػػو تحديػػد 2017) Eren فػػرض يتفػػؽ مػػ  دراسػػة إيػػريف وهػػذا ال
وتحليؿ آرا  المعالجيف الموسيقى  ي الواليات المتحدة ث  يما يتعلؽ بم تلػؼ طػرؽ العػالج 
بالموسػػيقى التػػي يػػتـ اسػػت دام ا حالًيػػا مػػ  األطفػػاؿ الػػذيف تػػـ تش ييػػ ـ باضػػطراب طيػػؼ 

سػػػػيقى لمعر ػػػػة االرتباطػػػػات المحتملػػػػة بػػػػيف التوحػػػػد حيػػػػث تػػػػـ تحليػػػػؿ منػػػػاه  العػػػػالج بالمو 
تفضػػػػيالت المعػػػػالجيف للموسػػػػيقى ث وا را  المتعلقػػػػة بفعاليػػػػة  سػػػػاليب العػػػػالج بالموسػػػػيقى 
لالسػػػت داـ مػػػ  األطفػػػاؿ الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف اضػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد.  ظ ػػػرت النتػػػا    ف 

اربػػداعي المػػن   السػػلو ي ث مػػن   الت امػػؿ الحسػػي للعػػالج الموسػػيقي والعػػالج الموسػػيقي 
مف    ر  ساليب العالج بالموسيقى المفضلة واأل  ر  عاليػة  ػى تنميػة التفاعػؿ االجتػامعى 

(علػى  هميػة األعمػاؿ الموسػيقية Vaiouli & Andreou, 2018لػدي ـ   مػا تتفػؽ دراسػة )
 لألطفاؿ وبيف وقدرات ـ على المشار ة االجتماعيةث وتطورهـ اللعوي واالجتماعي. 

يػ  ر العػالج بالموسػيقى ب ا ػة اشػ ال   ػى تنميػة الم ػارات اللعويػة  ومف هػذا المنطلػؽ
 والتوايلية واالجتماعية لدى األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد. 

يوجػد  ػروؽ بػػيف الممارسػيف للعػزؼ علػى آلػػة  يػنص  ػرض البحػث ال ػانى نعلػػى  نػ  ا
تمارة المقابلػػػة البيػػػانو وليػػػر الممارسػػػيف للعػػػزؼ  ػػػى  بعػػػاد مقيػػػاس التفاعػػػؿ االجتمػػػاعىا اسػػػ

   مف  الؿ الجدوؿ التالى وللتر د مف يحة هذا الفرض التش ييية للطفؿ 
 (8جدول )

 " دال  الفروق بين أحراد عين  الب ث " اسيمارة المقابم  اليشخيصي  لمطفل

أتعاد مقياس 

 انتفاعم االجتماعى
 انعذد انمجمىعات

متىسط 

 انرتة

مجمىع 

 انرتة
 Zقيمة 

إحتمال 

 انخطأ

 انتىاصم انهفظى

انممارسين 

 نهعزف
5 7.55 55.55 

5.44 5.545 
غير انممارسين 

 نهعزف
5 5.05 5.55 

انتىاصم غير 

 انهفظى 

انممارسين 

 نهعزف
5 7.55 55.55 

5.45 5.545 

 5.55 5.05 5غير انممارسين 
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األطفاؿ ذوي  لدى على آلة البيانو( والتفاعؿ االجتماعيالعالقة بيف األنشطة الموسيقية )العزؼ 
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 2019العدد يونيو      المجمد الخامس والعشرون 

أتعاد مقياس 

 انتفاعم االجتماعى
 انعذد انمجمىعات

متىسط 

 انرتة

مجمىع 

 انرتة
 Zقيمة 

إحتمال 

 انخطأ

 نهعزف

أنشطة االنتثاه 

 انمشترك

انممارسين 

 نهعزف
5 7.55 55.55 

5.44 5.544 
غير انممارسين 

 نهعزف
5 5.05 5.55 

أنشطة فهم 

 انمشاعر 

 وانتعثير عنها

انممارسين 

 نهعزف
5 7.55 55.55 

5.44 5.544 
غير انممارسين 

 نهعزف
5 5.05 5.55 

أنشطة االهتمامات 

 واالنعاب انمفضهة

انممارسين 

 نهعزف
5 7.55 55.55 

5.44 5.544 
غير انممارسين 

 نهعزف
5 5.05 5.55 

انتصرف فى 

انمىاقف 

 االجتماعية

انممارسين 

 نهعزف
5 7.55 55.55 

5.45 5.545 
غير انممارسين 

 نهعزف
5 5.05 5.55 

انمجمىع انكهى 

 نهمقياس

انممارسين 

 نهعزف
5 7.55 55.55 

5.45 5.545 
غير انممارسين 

 نهعزف
5 5.05 5.55 

 1.96( = 0.05ا الجدولية عند مستوى معنوية ) Zقيمة ا 
( إنػ  توجػد  ػروؽ ليػر دالػة إحيػا يًا بػيف مجمػوعتى البحػث  8يتضم مف الجدوؿ ) 

الممارسػػيف للعػػزؼ علػػى آلػػة البيػػانو وليػػر الممارسػػيف للعػػزؼ علػػى آلػػة البيػػانو  ػػى  بعػػاد 
مقيػػػاس التفاعػػػؿ االجتمػػػاعى لػػػذوي االحتياجػػػات ال ايػػػة ا اسػػػتمارة المقابلػػػة التش ييػػػية 

 للعزؼ الموسيقي . للطفؿ ا وليالم مجموعة الممارسيف
مػ  نتػػا    Bettison  (1996 )مػف  ػالؿ نتػػا   الفػرض السػابؽ تتفػػؽ نتػا   دراسػػة 

الدراسػػة الحاليػػة  ػػى العينػػة الدراسػػة والنتػػا   والمػػن   المسػػت دـ حيػػث تػػـ تقسػػيـ مجمػػوعتيف 
ضابطة وتجريبيػة وبػذلؾ ا بػت النتػا    اعليػة البرنػام  المسػت دـ للمجموعػة التجريبيػة عػف 
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األطفاؿ ذوي  لدى على آلة البيانو( والتفاعؿ االجتماعيالعالقة بيف األنشطة الموسيقية )العزؼ 
 اضطراب طيؼ التوحد

 

 2019العدد يونيو      المجمد الخامس والعشرون 

المجموعػػػة الضػػػابطة وهػػػذا مػػػاتـ  ػػػى الدراسػػػة الحاليػػػة حيػػػث تػػػـ تقسػػػيـ عينػػػة الدراسػػػة إلػػػى 
( مػ  2003مجموعتيف ضابطة وتجريبية  ما اتفقت ايضا دراسػة ) مػاؿ يػادؽ و  ػروف ث

الدراسػػة الحاليػػة  ػػى المػػن   المسػػت دـ والمتعيػػر المسػػت دـ )العػػزؼ علػػى البيػػانو ( إال  ن ػػا 
ة  ى العينة المست دمة ول ف النتا   التػى تويػلت إلي ػا الدراسػة ا تلفت م  الدراسة الحالي

ت بػػت  اعليػػة اسػػت داـ الموسػػيقى و ايػػة العػػزؼ علػػى البيػػانو  ػػى تنميػػة م ػػارات االنتبػػاة 
البيرى والسمعى وتقليؿ النشاط الحر ى الزا ػد ممػا يسػ ـ  ػى تنميػة الم ػارات االجتماعيػة  

 والتوايلية.
(إلػػى  ف العػػػالج بالموسػػيقى واحػػػد Gadberry & Harrison,2016وتتفػػؽ دراسػػة )

طريقػػػة لعػػػالج األشػػػ اص الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف اضػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد ولديػػػ  القػػػدرة علػػػى 
 التحسف  و تطوير م ارات  ي التوايؿ والوعي الذاتي والتنش ة االجتماعية.

(  مػػ  نتػػا   الفػػرض الحػػالى  ػػى  هميػػة المشػػار ة  ػػى King,2004 مػػا تتفػػؽ دراسػػة )
نشطة الموسيقية لتنمي م ارات التفاعؿ االجتمػاعى لػدى االطفػاؿ ذوى اضػطراب طيػؼ اال

 التوحد 
وبنا  على ماسبؽ يتضػم  ف االطفػاؿ الممارسػيف للعػزؼ علػى آلػة البيػانو  ػانوا    ػر 
قدرة على التفاعؿ االجتماعى و ذلؾ التوايؿ البيرى عف االطفاؿ لير الممارسػيف وهػذا 

 لبرنام  المست دـ  ى تنمية م ارات ـ االجتماعية والتوايلية.ي بت  اعلية است داـ ا
يوجػد  ػروؽ بػيف الممارسػيف للعػزؼ علػى آلػة  ينص  ػرض البحػث ال الػث نعلػى  نػ  ا

البيػػػانو وليػػػر الممارسػػػيف للعػػػزؼ  ػػػى  بعػػػاد مقيػػػاس التفاعػػػؿ االجتمػػػاعىا اسػػػتمارة تقػػػدير 
 التالىن وللتر د مف يحة هذا الفرض مف  الؿ الجدوؿ  الوالديف ا

 (9جدول )
 " اسيمارة يقدير الوالدين " دال  الفروق بين أحراد عين  الب ث

 العدد المجموعات الميغير
ميوسط 
 الريب

مجموع 
 الريب

 Zقيم  
إ يمال 
 الخطأ

" اسيمارة 
يقدير الوالدين 

" 

 12.00 4.00 3 الممارسين لمعزف

غير الممارسين  0.083 1.73
 لمعزف

2 1.50 3.00 

 1.96( = 0.05ا الجدولية عند مستوى معنوية ) Zقيمة ا 
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( إنػ  توجػد  ػروؽ ليػر دالػة إحيػا يًا بػيف مجمػوعتى البحػث  9يتضم مف الجدوؿ ) 
الممارسػػيف للعػػزؼ الموسػػيقي علػػى آلػػة البيػػانو وليػػر الممارسػػيف للعػػزؼ  ػػى  بعػػاد مقيػػاس 

الوالػػػػػديف ا وليػػػػػالم التفاعػػػػػؿ االجتمػػػػػاعى لػػػػػذوي االحتياجػػػػػات ال ايػػػػػة ا اسػػػػػتمارة تقػػػػػدير 
 مجموعة مجموعة الممارسيف للعزؼ الموسيقي .

و ػػػى هػػػػذا الفػػػرض يتضػػػػم  ف الوالػػػػديف  ػػػاف ل ػػػػـ مالحظػػػػات تقديريػػػة علػػػػى مشػػػػار ة 
اطفػػال ـ  ػػى العػػزؼ علػػى البيػػانو حيػػث شػػعر والػػدي االطفػػاؿ الػػذيف شػػار وا علػػى العػػزؼ 

ار وا  ػػى العػػزؼ علػػى بتحسػػف  ػػى الم ػػارات االجتماعيػػة عػػف والػػدى االطفػػاؿ الػػذيف لػػـ يشػػ
البيانو ث وهذا دليؿ واضػم علػى اهميػة المشػار ة  ػى االنشػطة الموسػيقية  ػى تنميػة العديػد 

 مف الم ارات االجتماعية واللعوية و ذلؾ التوايلية لدى اطفال ـ .

 اخلالصة:
مػػف  ػػالؿ ماسػػبؽ يتضػػم  ف قػػدرات وم ػػارات األطفػػاؿ ذوي اضػػطراب طيػػؼ التوحػػد 

األنشػػػطة الموسػػػيقية وبػػػاأل ص العػػػزؼ علػػػى آلػػػة البيػػػانو حيػػػث  تتطػػػور وتنمػػػو مػػػف  ػػػالؿ
يسػػاعدهـ علػػى االسػػتمتاع مػػف حيػػث اردراؾ السػػمعى والتػػرزر البيػػرى الحر ػػى واالنتبػػال 
البيػػرى وهػػذا بػػدورل يسػػاعدهـ علػػى تنميػػة الم ػػارات الدقيقػػة  مػػا تسػػاعدهـ علػػى التعبيػػر 

سػػبة لػػ   يويػػًا عنػػدما يسػػم  االنفعػػالى ومع ػػا يشػػعر الطفػػؿ برنػػ  يقػػـو بشػػف ممتػػ  بالن
عز ػػ  علػػى البيػػانو وتناسػػؽ األيػػوات مػػ  بعضػػ ا الػػبعض  ػػـ ينتقػػؿ التػػدريب إلػػى  ف يقػػـو 
بػالعزؼ مػػ  زمال ػػ  ثوبالتػػالى يجعلػػ  منػػدم  مػػ  زمال ػػ  ومػػف  ػػـ يزيػػد التفاعػػؿ ارجتمػػاعى 

بػت م  ا  ريف  يويًا التوايؿ البيرى سوا  م  آلة البيانو  و م  زمال ػ  ث وه ػذا   
   البحث  اعليت   ى زيادة التوايؿ والتفاعؿ عند األطفاؿ الذيف تـ تدريب ـ ومالحظت ـ

وهذا  نع س على ش ييت ـ وسلو  ـ  ى البي ػة المنزليػة و ػذلؾ المدرسػية و قػًا ألرا  
 والدي ـ ومدرسين ـ.

 مػػا  ف العػػزؼ علػػى البيػػانو نشػػاط لػػ  طػػاب  مفيػػد  ػػي العػػالج  ايػػة لػػدى األطفػػاؿث 
تشػػعرهـ بػػالمرح واللعػػب واالسػػتر ا     ػػػر مػػف  سػػاليب العػػالج األ ػػرىث  تسػػػاعدهـ ألن ػػا 

على االسػتر ا  وت فيػؼ حػدة القلػؽ والتػوترث وت سػر الحػواجز التػي تػ دي ب ػـ إلػى العزلػة 
 وتشجع ـ على التوايؿ م  ا  ريف بطريقة  و بر رى. 

سػػػ ؿ ل ػػػـ عمليػػػة ولػػػوحظ  ف العػػػزؼ علػػػى آلػػػة البيػػػانو ي قلػػػؿ مػػػف الحر ػػػة النمطيػػػة وي  
التوايػػؿث وي سػػاعدهـ علػػى إيجػػاد لعػػة شػػاملة بديلػػة عػػف ال ػػالـث وتػػ  ر  ػػي قبػػول ـ للػػذات 
وتػػػزودهـ بارحسػػػاس بالفرديػػػة وت ػػػوف لػػػدي ـ دوا ػػػ  إيجابيػػػة ألن ػػػا ت سػػػس اتيػػػاال لػػػدي ـ 
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وتسػػػػت رج ال ػػػػالـ وتقلػػػػؿ مػػػػف سػػػػلو  ـ المرضػػػػي.  وبسػػػػبب الفػػػػروؽ الفرديػػػػة بػػػػيف مجتمػػػػ  
 جد هنالؾ قواعد  و قوانيف يم ف تطبيق ا   نا  العالج بالموسيقى.التوحدييفث ال يو 

 - ػػى هػػذا ارطػػػار  الموسػػيقى بشػػ ؿ عػػػاـ ت ػػاد ت ػػوف  داة  عالػػػة  ػػي العػػالج مػػػ اًلن 
ت سر حواجز العزلة ألن ا تو ر عالقات بديلةث إال  ن ا قد ت وف م ذية  ي بعض األحيػاف 

 اص التوحػػػدييف ألن ػػػا قػػػد تػػػد ع ـ إلػػػى ألن ػػػا ت لػػػؽ عػػػدة تناقضػػػات عنػػػد العمػػػؿ مػػػ  األشػػػ
ال ػػػوس ب ػػػا وتعػػػزز انسػػػحاب ـ والبقػػػا   ػػػي عػػػزلت ـ.  لػػػذلؾ يتوجػػػب علػػػى ا يػػػا ى تعلػػػيـ 
الموسيقي  ف ي ػوف ش يػًا مت ييػًا  ػي هػذا المجػاؿ وعلػى درايػة ب ػؿ الجوانػب  ايػة 
ـو عنػػد التعامػػؿ مػػ  التوحػػدييف وبالتر يػػد  ف الموسػػيقى ال تشػػفي الميػػاب بالتوحػػد  مػػا يقػػ

الػػدوا  بشػػفا  االلت ػػاب  و علػػة مػػاث ول ػػف للموسػػيقى تر يرهػػا ال ػػاص علػػى حيػػاة الشػػ ص 
التوحػػدي وعا لتػػ ث ومػػف المم ػػف اعتبارهػػا جػػز  م مػػؿ لعمليػػات ترهيػػؿ التوحػػدث   ػػي تعلمػػ  
م ػػارات التوايػػؿ وتسػػاعدل  ػػي تطػػوير م ػػارة اللعػػة إف وجػػدتث  مػػا ت عػػزز لديػػ  المواقػػؼ 

  قت  بنفس  وت ش ؿ ل   ساسًا للتعلـ. االيجابية مف  الؿ تعزيز

 ملراجعا

 أوًا  المراجع العربي  
(  اعلية برنام  لألنشطة الجماعية  ي تحسيف مستوى 2016 حمد رجب محمد السيد )

 لية التربيةث  التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف. مجلة االرشاد النفسي.
 جامعة الملؾ  ييؿث الممل ة العربية السعودية.
(.   ر برنام  مقترح لتعلـ 2007 ماؿ يادؽث نبيلة  امؿث نادية الحسينىث هالة جميؿ )

العزؼ على البيانو  ى تنمية االنتباة لدى األطفاؿ ذوي االضطراب  ى االنتباة. 
 لية التربية  -شمس المجلة الميرية للدراسات المت يية. جامعة عيف 

 النوعية
( . األنشطة الموسيقية بيف النظرية والتطبيؽ .مطبعة ال ط 1985 ميرة  رج و  روف )

 الذهبى .القاهرة.
 اعلية برنام  تدريبى باست داـ األنشطة الفنية الجماعية ( 2016 ميرة ماهر على )

بعض  لتحسيف التفاعؿ االجتماعى لدى عينة مف األطفاؿ التوحدييف و فض
 جامعة عيف شمس سلو يات ـ المضطربة. رسالة ماجستير.  لية التربية.
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(.  عالية برنام  تعليمى 2016جابر عبد الحميدث سامي عبد القادرث ومنى حسف السيد )
قا ـ على األنشطة الموسيقية  ى تنمية بعض م ارات التوايؿ لدى األطفاؿ 

 ربيةث جامعة القاهرة.ذوي اضطراب التوحدث  لية الدراسات العليا للت
( .برنام  مقترح بالعزؼ ال نا ى أللة البيانو )األرب   يدى( 2002سحر سيد  ميف )

لتحسيف الت يؼ االجتماعي لدى األطفاؿ ذوي التوحد . رسالة د توراة .  لية 
 التربية الموسيقية .جامعة حلواف.

تنموية لألطفاؿ ( العالج بالموسيقى  استراتيجية عالجية 2005عادؿ عبد اهلل )
التوحدييف الم تمر العلمى األوؿ ل ليتى الحقوؽ والتربية النوعية بجامعة 

 الزقازيؽ.
 اعلية برنام  عالجى لالنشطة  (.2008عادؿ عبد اهلل و شرؼ محمد عبد العنى )

 24. الموسيقية المتنوعة  ى تحسيف مستوى النمو اللعوي لألطفاؿ التوحدييف
 ة  لية التربية .جامعة اسيوط.( .الجز  ال انى. مجل1)

( مقياس التفاعؿ االجتماعى لألطفاؿ العادييف وذوي 2014عبد العزيز السيد الش ص )
 االحتياجات ال اية .القاهرة م تبة االنجلو الميرية.

. القاهرة. 3(. مناه  البحث  ى العلـو التربوية والنفسية. ط2008على ماهر  طاب. )
 والتوزي .دار النير للنشر 

 ى تحسيف سلوؾ التوايؿ لدى . اعلية العالج بالموسيقى  (2006)لونا معروؼ 
 األطفاؿ التوحدييف .رسالة ماجستير .الجامعة االردنية .االردف.

( .  عالية برنام  مقترح لتنمية م ارا ت التوايؿ 2013محمد عياـ السيد السباعى )
رسالة د تورال .  لية التربية . لدى طفؿ الذاتوية  ى مرحلة ماقبؿ المدرسة .

 جامعة حلواف.
( .بنا  برنام  تدريبي عالجي قا ـ على السي ودراما 2016منيور على  الح )

والموسيقى  ى تنمية الم ارات االجتماعية والتوايلية والترويحية لدى عينة مف 
ة األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد.رسالة د تورال . لية الدراسات العليا.جامع

 العلـو االسالمية العالمية.
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( األنشطة الموسيقية  وسيلة لتحسيف بعض  فايات 2010) نيللي محمد سعد ز ريا
الذ ا  االنفعالي لدى  طفاؿ الروضة. مجلة  لية التربية جامعة 

 (.2)20االس ندرية.
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