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 الصحيةلموسيقى في المنظومة التعليمية والعالج با

 بالجامعات المصريه
 

 أ.د/ فاطمة محمد البهنساوى
جامعة عين  -األسبق لشئون التعليم والطالب وكيل كلية التربية النوعية , وأستاذ البيانو 

 . شمس
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إن ارتباط الموسيقى بالنفس البشرية ليس بجديد فهو قديم قدم اإلنساان لىاى هااأل ا،ر                

فتستخدم الموسيقى ،جل صحة وسعادة وراحاة اإلنساان وهاى ليساط فقاً  ايفيا ترفيهيياا  و  ها          

محصااورة فاا  مجاااس الفىساافة دو العبااادة  باال اسااتخدمط لىتاا اير لىااى النااواحى العقىيااة والعا فيااة     

 ة والحركات الالإرادية.. حيث إنها لغة ا نفعا ت والعوا ف.والجسماني

 

فالموساايقى والعااالت مرتببااان بتاااري  ا نسااان .. حيااث اسااتخدما منااا دقاادم العصااور.. ااام              

 .تبورت إلى ما وصىط إليه ف  لصرنا هاا  بناء لىى دراسات وتجارب تقبل المزيد من التبور

معتمد من منظمة الصحة العالمية ضمن ففة الرلاية الصحية والعالت بالموسيقى  تخصص مهنى 

ومثبط لالميا حيث يقوم المختص بدراسة بعض الحاا ت الببياة المختىفاة ضامن معاايير لالمياة       

 ودصبح من دحد د كاس البب المكمل الاى قد يسالد فى تحسين الحالة السيكولوجية

 ، خاص .) النفسية ( والفسيولوجية ) الصحية ( لىعديد من ا 

 

دصبح العالت بالموسيقى امر مهم ودساسى وجزء   يتجزد من المنظومة التعىيمية والصحية        

 ا،مر الاى دفع الباحثة لبرح التساؤس التالى : 

كيف وصاىط الادوس ا وروبياة وامريكاا الاى هااا التباور الهاسال فاى اساتخدام العاالت بالموسايقى             

 والصحية حيث دصبح دساسى فى مستشفيات : وتببيقه فى المنظومة التعىيمية

لاااالت  –ا  فااااس حاااديثى الاااو دة –سااار ان ا  فااااس  –ا مااارا  النفساااية والعصااابية  

 ا دمان 

وقد بدد التبور التاريخى لىعالت المؤسسى بالموسيقى فى اوروبا بعاد نهاياة الحارب العالمياة لاام      

دو التعىايم  وكان العالت بالموسيقى ينتماى الاى الباب والتربياة الموسايقية والعاالت النفساى         9154

العالجى وذلك باستخدام ا ساليب والمفاهيم التى يمكن ان تحقق العالت ا فضل بالموسيقى لاا بدد 

تام  التفكير فى البحث لن دمج دراسات بينية فى العالت بالموسايقى والباب النفساى الموسايقى   و    

ت ساايس ماادارؤ ومؤسسااات تعىيميااة مختىفااة وورة لماال  اضااعة ل  اارا  ومااؤتمرات هاادفها   

 –تعىام  –لالجى  –سىوكى  –انثربولوجى   -المنهجى –الداد دورات تدريبية فى التحىيل النفسى 

التقاادم لىحصااوس لىااى لضااوية فااى الجمعيااات لىااى المعااالجين بالموساايقى نظاارى  ا  انااه مااا اس 

 الموسيقى .الخاصة بالعالت 

 

وإلحداث تغييرات فى العالت مان قبال المعاالج بالموسايقى ياتم تقاديم العاالت بالموسايقى فاى                 

العيادة الخارجية لأل فاس والشباب فى  كل مجمولات دو فردى وهاا  كل من د كاس العالت ياتم  

 –ا صوات  فيه استخدام الموسيقى فى الوسً غير الىفظى  صيصا لىمراقبة والتشخيص يستخدم

الغناء حيث تىعب الكىمة المنبوقة دورا هاما ويتم تدريب الماريض لىاى اليقظاة الاهنياة وتباوير      

المهارات وتوضع ا  ت الموسيقية فاى الغرفاة ماع الماريض ببريقاة تعكاس انمااط العالقاة التاى          

 . يراها دا ل ا سرة وتوفر البريقة رؤية جديدة لىواقع ا جتمالى الخاص به
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  ج بالموسيقى  العال

تىعااب الموساايقى دورا هامااا فااى حياتنااا قباال الااو دة فالشااعور بالصااوت يباادد فااى رحاام ا،م            

 وبعض ا،لحان تجعىنا سعداء والبعض ا  ر يصنع الحزن .

تمكان د بااء ا لصااب مان اساتخدام  ارو التصاوير إلثهاار تا اير الموسايقى لىاى بيفاة دماغنااا             

العميقة بالظهور الى الخارت   فاالعالت بالموسايقى     وصو  الى لالمنا الدا ىى ليسمح لىمشالر 

 يحتات إمتالك اى مهارات موسيقية لىمريض وهو مناسب لجميع ا  خاص فى جميع ا لمار .

 

 الحاالت التي يستخدم فيها العالج بالموسيقى  

يمكاان دن يكااون العااالت بالموساايقى لااامال قويااا فاا  بعااض الحااا ت  فيااتم اسااتعماس العااالت            

بالموسيقى ف  لدة حا ت مرضية قد يكون العالت بالموسيقى لها هو دحد الحىوس السىمية وا،كثر 

 :تدمانا بالنسبة ،ي  رو آ ر  ومن تىك الحا 

      العمىيااات الجراحيااه الدقيقااة  حيااث دابتااط بعااض الدراسااات دن المرضااى الاااين يقومااون

ب جراء لمىيات جراحية ويستمعون قبل الد وس لغرفة العمىيات إلاى الموسايقى يشاعرون    

بالراحة  مما يؤدى إلى تحسن الحالة النفسية والمزاجية  ويؤار ذلك بشكل جيد لىى باقى 

دلضاء الجسم
.

 

  يستخدم العالت بالموسيقى فى ا ضبرابات العقىية مثل ا كتفاب او اضبرابات القىق 

    يتم استخدام هاا العالت فى حا ت استعادة النبق بالنسبة لأل خاص الاين يفقدون حاساة

النبق بمختىف ا،سباب الببية وغير الببياة  مثال تىاك الحاا ت التاى تفقاد النباق بسابب         

اا يعناى ان ا  اخاص الااين يجادون صاعوبة فاى التحادث او فهام         وها   الصدمات النفساية 

 الىغة يمكنهم استخدام الموسيقى لىتواصل مع المعالج .

      وديضا تحسين الحياة بالنسبة لمرضى الزهايمر والخر   ،نهم يتا لمون بشاكل كبيار فاى

لن معامىتهم مع اآل رين من حولهم  وهاا العالت يسالدهم فى استرجاع ذكريات معينة 

 . ريق رببها بالموسيقى التى كانوا يستمعون إليها مع دسرهم

     تسالد الموسيقى بشكل كبير ف  لاالت مار  التوحادAutism     وقصاور ا نتبااأل وفارط

  .   ADHDالحركة 

      تقىيل اإلحساؤ با،لم لمرضى السر ان  فمن المعارو  دن دصاحاب مرضاى السار ان

ساادهم وذلاك بسابب مختىاف العالجاات التاى       يعانون بشكل مفرط من اآل م التى تغازو دج 

يحصىون لىيها بدءا من العاالت الكيمااوي إلاى العالجاات ا، ارى التاى تسابب لهام آ ماا          

 ديدة جدا  وا ستماع ،نواع معينة من الموسايقى تساالدهم فاى تخبا  تىاك اآل م دانااء       

 .جىسات العالت الكيماوي

ة من الخيارات التعبيرية ويستخدم ا  ت الموسايقية  يقدم العالت بالموسيقى مجمولة واسع        

ا كساىيفون والعدياد مان ا  ت ا  ارى     -البباوس -الجيتاار –العز  لىيهاا مثال البياانو    التى يسهل 

التاى تمكاان المااريض ماان توليااد ايقالااات واصااوات مختىفااة   ويقااوم بعااض المعااالجين بالموساايقى  

 .ستماع الى الحانهم مرة ا رى والتفكير فيها بتسجيل ماتم تشغيىه حتى يتمكن المريض من ا 
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    الموسيقى والعالج الطبيعى والطبى

حياث   ماع العاالت الببيعاى والبباى       لالجياة الموسيقى فى حا ت لدة كا داة   يتم إستخدام         

وتحفااز منااا ق مختىفااة فااى الاادما   ذبااابات الموساايقى بشااكل مبا اار لىااى الجهااا  العصاابى  تااؤار 

 عاالج ت   وتعمال كموجاات موجةهاة ذات تاردةد فعةااس     المرتبباة باالحواؤ والحركاة واإلدراك    اصة 

ا تالس الموجات ف  ا،جزاء المصابة ويعيدها إلى حالتها السويةة  وموجات الصاوت تتحاوس إلاى    

نبضات تساري فا  ا،لصااب بمجارةد وصاولها إلاى ا،ذن  ومان اامة تصال إلاى الادما  حياث ياتمة              

باادد الجساام بالتفالاال معهااا  مااا يساابةب ارتجاجااات تكفاا  لتنشاايً الخاليااا والاادورة  تفساايرها  وهنااا ي

 - تعزياز الت هيال البادن     -تخفياف ا،لام   -تعزياز الصاحة   -تحساين التواصال   وتعمال لىاى    الدموياة 

 تعزيز الااكرة  - التعبير لن المشالر -السيبرة لىى التوتر

 

بالموساايق  لنااد العاارب القاادماء كااان ماان دباار   العااالت العووالج بالموسوويقى عنوود العوور    تطووو   

البرو المعتمدة لعالت ا،مرا  ف  الحضارة العربية   ويبدو دنه كان يماارؤ بشاكل  ااص فا      

ف  الواقع   استعمىط الموسايق  فا  وقاط مبكار      .”بيمارستانات“المستشفيات الت  كانوا يسمونها 

دن المستشفيات ثهارت   الى تجدر اإل ارة و جدا كعالت لىحزن من قبل العديد من ا، باء العرب

م وكاناط فا  الغالاب متخصصاة فا  ا،مارا  العقىياة         504ف  العالم العربا  التبااراي مان العاام     

وقااد  بقااه العديااد ماان العىماااء   حيااث كااان العااالت بالموساايق  ماان بااين العالجااات ا،كثاار تببيقااا.    

 .لعقىية منهاوا، باء العرب ف  لالت ا،مرا  كافة و اصة النفسية وا

 

( الفيىسو  والموسيق  والببياب المخاتص بالباب    578 – 509) الكنديلىى سبيل المثاس   فإن 

التاا اير الموساايق   إذ التباار  النفسااان   حقةااق القيمااة العالجيااة لىموساايق . ومعااه وجااد مفهااوم قااوة  

الكناادي دنة لىموساايقى تاا ايرا قويااا لىااى الحياااة النفسااية والجساادية ماان  ااالس تقويااة المشااالر التاا    

النغمات وا،بعاد الموسيقية  فيشعر المرء بقوأل تؤار إيجابا لىى  تحفةزها الموسيقى بواسبة حركة

حركتااه كمااا ذكاار الكناادي فاا  تجربتااه لناادما حاااوس لااالت صااب  مشااىوس باسااتخدام هاااأل البريقااة   

 . وكانط نتاسجها إيجابية

(  فقااد تحادةث لان العااالت بالموسايق  فا  كتابااه معاان  الفكاار       140 – 578) الفوا ابي دمةاا          

كمااا وصااف الوثيفااة التعبيريااة والعالجيااة    ناااقا اآلاااار العالجيااة لىموساايق  لىاا  العقاال.   حيااث 

لىصوت  معترفا ب ن ا،صوات تكشف لن لوا ف الناؤ من فرح دو  و  دو غضب. ويضيف 

الشااخص ا ديااادا فاا   دن هاااأل ا،صااوات  فاا  تنااوع درجاتهااا الموساايقية )النوتااات(  تساابب لاادى   

ت والقادرة العالياة لىاى التميياز باين المشاالر دو العوا اف المختىفاة.         الهدوء والسايبرة لىاى الااا   

ويعباا  الفاااراب  لىموساايقى صاايغه نفسااانية ولقالنيااة. كمااا يتحاادث لاان آاااار ا،لحااان وجماليتهااا   

 . ومدى لالقتها بالعوا ف

. الفاراب  دن بعض اإليقالات والمقااييس النغمياة تسااهم فا  تنظايم نبضاات القىاب        د اروقد        

كمااا صاانف   ووصااف نااولين ماان الموساايقى  نولااا يىمااس ا،حاساايس وآ اار يااؤارلى  الاااكاء.      

 المقامات المختىفة من الموسيقى العربية وفقا لت ايرها لىى اإلنسان. 
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( فقد كان دوس من استعمل الموسيق  كعالت ببريقه مشابهة جدا 9087-150) ابن سينادما        

اا وكان يادلو الموسايقيين لىعاز  فا  المستشافيات لتحساين الحالاة        لتىك الت  نمارسها ف  يومنا ه

هاو لنصار   غنا  لناه      والتبار ابان ساينا دن الصاوت     الجسدية والنفسية لىمرضاى فا  آن معاا.    

  إنسان ىحن يت لف من ترتيب متناغم له ت اير نفس  لميق لىى كل ال لوجودنا  وكان

 

 العالج بالموسيقى فى القرن العشرين   

حياث  الحارب العالمياة ا،ولاى والثانياة      فا  القارن العشارين  بعاد     الموسايقى  بوقد بدد العاالت        

مساااالدة فااا  العاااالت مااان الصااادمات العصااابية التااا  تعااار  لهاااا  اساااتخدمط الموسااايقى كعامااال 

عااات الموساايقى فاا  بعااض الجام ب ،ربعينيااات تاام تاادريب المعااالجين  المحاااربون  وفاا  ساانوات ا 

كانسااس  وكىياااة الموسااايقى فاا  تشااايكاجو  وكىياااة    ا،مريكيااة مثااال جامعااة  متشاااغان   وجامعاااة   

 الباسفيك.

 تم ت سيس  هادة ممارسة المعالجة بالموسيقى ف  امريكا. 9150وف  لام 

ُلقد دوس مؤتمر لىعالت لىموسيقى ف  وا نبن من قبل المؤسسة الو نياة لىعاالت    9140وف  لام 

تاام إصاادار دوس مجىااة لىعااالت بالموساايقى  دمااا نقابااة المعااالجين        9195لااام  بالموساايقى   وفاا  

بااددت مهنااة العااالت بالموساايقى تنمااو  9150. ومنااا لااام 9179ا،مريكااان فىقااد تاام ت سيسااها لااام 

 وتتبور.

قامط الجمعياة ا،ميركياة لىعاالت بالموسايقى بنشار بعاض التعريفاات لان          9117وف  لام         

بواسابة المعاالج    العاالت بالموسايقى   ويماارؤ  سيقى لزيادة الول  بهااأل المهناة.  مهنة العالت بالمو

المتخصااص والاااي لااادة مااا يتواجااد فاا  المستشاافيات دو المصااحات النفسااية دو مراكااز الموساايقى 

 .إلادة الت هيل

 

 المعالج الموسيقى    

يجب دن يتمتع بمجمولة من المؤهالت الموسيقية وا،كاديمية تسمح له بالعالت لىيه          

إمتالكه  هادة جامعية ف  يجيد إما العز  لىى آلة موسيقية واحدة دو دكثر    فضالي لن   دن

باإلضافة لمعرفته ب نواع الموسيقى المختىفة من كالسيكية وحديثة وموسيقى  التربية الموسيقية

  كما دنه يجب دن يكون قادراي لىى استخدام الموسيقى بشكل مرن وببريقة جميىة والبوب الجا  

الت  تمكنه من دن يكون قادراي هاا با ضافة إلى وجوب امتالكه مهارة العالت النفس  والشخصية 

 . لىى إلباء العناية الخاصة با، خاص قيد العالت

منبقاااة لىااام ا،حيااااء   اصاااة فيماااا يتعىاااق ب لىااام الااانفس  و ويااادرؤ المعاااالج بالموسااايقى         

 . والجها  العصب  لدى اإلنسان من حيث كيفية لمل الدما  وتفالىه مع الموسيقى  الدما 

 

 :  بالموسيقىفوائد العالج 

 تبوير الول  المعز  لتقدير الاات واآل رين من  الس الموسيقى والتفالل مع اآل رين . 

 التبور ف  المهارات الجسدية والحسية والمعرفية . 

 التغيرات اإليجابية ف  الحالة المزاجية والعا فية . 

https://www.elconsolto.com/psychiatric/Tag/665983/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89#bodykeywords
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 تحسين القدرة لىى التةركيز . 

 يادة الثقة بالنفس  وتقدير الاات   . 

 توفير بيفة مريحة تمكن من تحسين التفالالت ا جتمالية مع اآل رين . 

 . والغناء سهل العز  لىيهاوالغناءالتى  قد ت التعر  لىى بعض اآل ت الموسيقية

 

  :أشكال العالج بالموسيقى

يـث ي  ـا العالت الفاردي بالموساـيقى  اـكل التفالاـل بياـن المعالاـج       ح العالت الفـردي بالموسـيقى

والفـرد المريـض فيقوم بتعديـل اسـتجاباته ودنماط سـىوكه فـ  إ ـار الخبرات الشـخصية الفرديـة 

  لىمريض

يـث ي  ـا العالت بالموسـيقى  ـكل التفالـل الجمالـ  سـواء كاان  ح العالت الجمالـ  بالموسـيقى

تهم واضبراباتهاـم  الـكمشا جماليا دو كىيهمـا معا ممـا يقرب بين المشـاركين فاـ   غنـاء دو لزفـا 

 نفعاليـة. وا وتنشـيً حياتهـم العقىيـة 

سااـتمتاع بالموسااـيقى  العااالت بالخىفيااـة ا وتتعاـدد دسااـاليب العااالت بالموسااـيقى فمنهااـا العاالت و           

ساااـتر اء ماااـع الموساااـيقى الهادساااـة  العاااالت بالعاااـز     ا الموساااـيقية  العاااالت بالت ماااـل الموساااـيق     

ت بالموساـيقى منادمج ماع  ارو     الداء الغناساـ   العاالت باالتعبير الحركاـ   العا     ا،ى  العالت بـالموسـيق

  العالت النفسـ .

 

بعد دن لرضط الباحثة التبور الهاسل فى استخدام العالت بالموسيقى فى اوربا ولند العرب        

عىيمياة والصاحية بالجامعاات    فاى المنظوماة الت  لام يفعال   العالت بالموسايقى   توصىط الباحثة الى ان

 –المصاارية وحتااى ا ن   توجااد كىيااة متخصصااة او قساام لىعااالت بالموساايقى يجمااع بااين البااب     

العالت النفسى   رغم احتيات سوو العمل الى معاالج موسايقى متخصاص فاى      –التربية الموسيقية 

 والمؤسسات التعىيمية . المتخصصة المستشفيات والعيادات

 

 

 التوصيات   

لمرحىة البكالوريوؤ ومرحىاة الدراساات العىياا تضام      تخصصيه بينيه تمام بإد اس برامجاإله -9

 مجا ت البب النفسى والموسيقى لىحصوس لىى  ريج د صاسى لالت بالموسيقى .

 تقديم دبحاث لىمية وبينية فى العالت بالموسيقى والصحة . -8

وقصااور ا نتباااأل  Autism إنشاااء مراكااز بحثيااة لىعااالت بالموساايقى لىففااات الخاصااة )التوحااد  -8

    (.   ADHDوفرط الحركة 

 

 

 المراجع   
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الرضا النفس  الباب المىك  لىصحة والسعادة  الهيفة العامة , 8005 ,لكا ة  دحمد  

 جمهورية مصر العربية -لىكتاب  القاهرة 

 . 9155دار النهضة العربية  بيروت    العالج النفسيليسوي  لبد الرحمن.  

تحسين جودة الحياة لبعض الففات الخاصة  سىوى حسن با ا: " البهنساوى فا مة  

  مؤسسة السحاب / المؤتمر العىمى ا قىيمى ا وس  منشور  بحث  "بالعالت الموسيقى

لىعالت بالفن بعنوان ) العالت بالفن بين النظرية والتببيق لتحقيق التنمية المستدامة 

 ( .8080ورؤية مصر 
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