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 شخلل امل

في  الفاعمية الحاتيةو  الصسأنيشة الشفديةب وعبلقتوتعخف الحكاء الخوحي  البحث الحاليىجفت  
 ،السػسيكية بكمية التخبية الشػعية جامعة القاىخة األداء السػسيقي لجى شبلب قدع التخبية

أضيخت و [ شالبة، 50، و]ا[ شالب  97وشالبة، مشيع ] ا[ شالب  011وتكػنت العيشة الشيائية مغ ]
الفخعية وكل مغ:  ابسكػناتي بيغ درجات الصبلب في الحكاء الخوحي عبلقةالشتائج وجػد 

قجرة الجرجة الكمية والتصػر ، و الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيو  الصسأنيشة الشفدية
، بيشسا لع عمى التشبؤ بالحكاء الخوحي الصسأنيشة الشفديةالذخري والقبػل الحاتي في مكياس 

]العبلقات اإليجابية ـ االستقبللية ـ التسكغ البيئي ـ الحياة  الشفديةالصسأنيشة يكغ لباقي عػامل 
قجرة الجرجة الكمية وإتقان الخبخات الشذصة، ، و اليادفة[ قجرة عمى التشبؤ بالحكاء الخوحي

عمى التشبؤ بالحكاء  الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيوالخبخات غيخ السباشخة في مكياس 
غ لعاممي لئلقشاع المفطي/االجتساعي، والحاالت الفديػلػجية القجرة عمى الخوحي في حيغ لع يك
 الصسأنيشة الشفديةوجػد فخوق دالة إحرائيا  بيغ مختفعي ومشخفزي ، و التشبؤ بالحكاء الخوحي

جػد فخوق دالة إحرائيا  بيغ مختفعي ، و الصسأنيشة الشفديةلرالح مختفعي  في الحكاء الخوحي
الفاعمية لرالح مختفعي  في الحكاء الخوحي الحاتية في األداء السػسيقيالفاعمية ومشخفزي 

الفاعمية الحاتية في و  الصسأنيشة الشفديةأن الستغيخات السدتقمة ]، و الحاتية في األداء السػسيقي
%[ مغ التبايغ في درجات الحكاء 34, 0[ كانت قادرة عمى تفديخ حػالي ]األداء السػسيقي

  ارتفاع مدتػى الجاللة العسمية لمشسػذج السقتخح.يجل عمى  مساالخوحي 
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Abstract: The present research aimed to identify spiritual 

intelligence and its relationship to psychological well-being and self-

efficacy in musical performance among students of the Department 

of Music Education, Faculty of Specific Education, Cairo University. 

The results of the study showed there is a positive correlation and 

statistically significant between the students' grades in spiritual 

intelligence with its subcomponents and psychological well-being and 

musical self-efficacy. The ability of total score, personal growth, and 

self-acceptance in the psychological well-being scale to predict the 

spiritual intelligence of students of the Department of Music 

Education, while the rest of the psychological well-being factors 

[positive relationships - autonomy - environmental mastery - 

purpose in life] did not have the ability to predict spiritual 

intelligence. The ability of total score , enactive mastery experience, 

and vicarious experience in the scale of musical self-efficacy to 

predict spiritual intelligence, while the factors of verbal / social 

persuasion, and physiological states did not have the ability to 

predict spiritual intelligence. There are statistically significant 

differences between high and low psychological well-being in 

spiritual intelligence in favor of high psychological well-being. There 

are statistically significant differences between high and low musical 

self-efficacy in spiritual intelligence in favor of high musical self-

efficacy. The independent variables [psychological well-being and 

musical self-efficacy] were able to explain about [%1.65] of the 
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variance in the scores of spiritual intelligence and this indicates a 

high level of practical significance of the proposed model. 
 

 مكدمة:

الستبايشة تارة  تشصػي الحياة الحجيثة السعاصخة عمى مجسػعة متشػعة مغ السػاقف 
التي قج تدبب الكثيخ مغ األعباء والستاعب والزغػط، وأن دور والسترارعة تارة أخخى، و 

تحجيج ىحه العػامل الشفدية والذخرية السدببة ليحه  البحػث الشفدية يتػقف عمى قجراتيا في
ليحه الزغػط، ومغ ثع فإن  اأكثخ فئات السجتسع تعخض   ػمية، وأن شبلب الجامعةالزغػط الي

الصسأنيشة زيادة الفاعمية الحاتية لجييع، وفي تحديغ التعخف عمى ىحه الزغػط قج ُيديع في 
 ليع. الشفدية

غ السفاليع التي ضيخت حجيثا  في األدبيات الديكػلػجية، ويعتبخ مفيػم الحكاء الخوحي م
ديع في مداعجة تُ  mental capacitiesيػ عبارة عغ مجسػعة مغ القجرات العقمية ف
القجرة عمى التكيف فيسا زيادة و  ،التكاملتحقيق ، و awarenessالػعي الذعػر بصبلب عمى ال

يتعمق بالجػانب غيخ السادية في الػجػد، وىي تقػدىع إلي تحقيق نتائج ميسة مثل: الكيام 
 enhancement of، وتعديد السعشى existential existenceبعسميات التأمل الػجػدي 

meaning  في الحياة، وإدراك الشفذ الستداميةrecognition of a transcendent ،
  .spiritual states (King, 9116)تسكغ في الحاالت الخوحية وال

لتي قج او مغ األشياء السخغػبة لجى جسيع البذخ،  well-being الصسأنيشةبالذعػر وُيعج 
عجم وجػد حالة  إلي Stanley (9117)تكػن حالة أكثخ قابمية لمتغييخ، حيث ُتذيخ دراسة 

دراسة نتائج ، وُتذيخ الصسأنيشةمغ التػافق بيغ العمساء حػل مالية 
(Prilleltensky,9113)  البعج الذخري  :قج يكػن ليا ثبلثة أبعاد ىي الصسأنيشةأن إلى

personal والبعج الجساعي البعج السختبط بالعبلقات بيغ الذخز واآلخخيغ، و ،collective ،
في العبلقات بيغ األفخاد أو في رفالية السجتسع أو في شعػر الفخد برفة  الصسأنيشةوتتجدج 

الذخرية  الصسأنيشةشخرية بيا وأن السػسيقى كأحج الفشػن يسكغ أن ُتديع في تحقيق 
 والعبلئكية والجساعية.
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وجػد فخوق دالة إحرائيا  بيغ  Yaghobi et al.(9116)لقج أضيخت نتائج دراسة 
الجامعة عمى مكياس الحكاء الخوحي ومتػسصات درجاتيع عمى متػسصات درجات شبلب 

الحكاء الخوحي ُيديع في درجات الصبلب عمى مكياس ، وأن زيادة الصسأنيشة الشفديةمكياس 
الحكاء مدتػى أن مغ ثع يسكغ القػل و ، الصسأنيشة الشفديةدرجاتيع عمى مكياس زيادة 

 لجى شبلب الجامعة. الصسأنيشةالخوحي يختبط بسدتػى 
 Adryany &Nadery , Asgari , Roshani , Mehri وتػصمت نتائج دراسة 

الصسأنيشة والخضا عغ الحياة كأحج أبعاد مػجبة بيغ الحكاء الخوحي  عبلقةوجػد  إلي (9116)
والخضا عغ  ،الصسأنيشة الشفدية، وأن الحكاء الخوحي يسكغ أن يدتخجم في التشبؤ بالشفدية

وأن زيادة الحكاء الخوحي لجى شبلب الجامعة ُيديع في تػفيخ حياة أفزل ليع  ،الحياة
 Subramaniam&  وأوضحت نتائج دراسةليع،  الصسأنيشة الشفديةوبالتالي تحقيق 

)9102(Panchanatham   الصسأنيشة الشفديةو مػجبة بيغ الحكاء الخوحي  عبلقةوجػد 
 ,Amram (9116ُتذيخ دراسة ، حيث الصسأنيشة الشفديةوكمسا زاد الحكاء الخوحي زادت معو 

9117a,b) عغ  السصمقةقجرات اإلندان عمى شخح األسئمة  عبارة عغأن الحكاء الخوحي  إلي
عمى التصبيق،  ووعغ الخبخات اإلندانية السختبصة بالعالع الحكيقي، وكحلظ قجرات ،معشى الحياة

التي تداعجه في زيادة بجاخمو، و الكذف عغ السرادر الخوحية والكيع والجػدة قجراتو في و 
 في الصسأنيشة الشفديةىشا نجج أن الحكاء الخوحي يتقابل مع ومغ اليػمي،  ؤهوتحديغ أدا

 زيادة قجرات اإلندان وتدخيخىا في التعخف عمى الغخض مغ الحياة.
مثمو في ذلظ مثل  وتشطيع عػاشف إلي الصسأنيشة الشفديةاإلندان الحي يتستع بدعي يو 

والتغمب عمى التػتخ  وإدارة وتشطيع عػاشف التي تدعى إلى مداعجة اإلندان فيالسػسيقى 
في زيادة انخخاط باإلضافة إلى دورىا الفعال  ،برػرة فخيجة في حياتو اليػمية والحي يشتاب

 .(Macdonald& Mitchell,9109)  عيغ بصخق معخفية ووججانية متشػعةالسدتس
الدبب ـ في كثيخ مغ األحيان ـ  emotional regulationالتشطيع الػججاني  وُيعج

كانت ومازالت وسػف تطل مغ أقجم  ياالفخد في سساع السػسيقى ألن يةالخئيذ في استسخار 
 muscleوتحقيق االستخخاء لمعزبلت  ،الصخق التي تداعج اإلندان في التغمب عمى التػتخ

relaxationدة تخكيد االنتباه والترػر البرخي ، و زياimagery الزغط  تخفيف، و
، وأن البذخ في كل الثقافاتبشي جسيع فالسػسيقي ىي القاسع األعطع السذتخك بيغ  ،العربي
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يستمظ القجرة الفصخية لفيع السػسيقى واالستجابة ليا، وفي العرخ الحجيث نجج أن اإلندان 
وال يسكغ تجشبيا، فالسػسيقى  الشاس،بيغ جسيع  حج بعيج إليالسػسيقى أصبحت مشتذخة 

ُتعج واحجة مغ أقجم أنػاع السػسيقى في العالع، حيث وصف ـ عمى سبيل السثال ـ اليشجية 
بأنيا السػسيقى اليشجية  William Butler yeats (0)ويميام بتمخيتذ  االيخلشجيالذاعخ 

 Indian music not an art but life itselfليدت فشا  بل ىي حياة في حج ذاتيا 
(Rana& Nevile, 9106) . 

في السقام األول عمى تحخيخ الخوح أو ما يدسى بتحقيق التشػيخ  السػسيقي وتقػم
كػسيمة  worship of soundوتقجيذ الرػت  spiritual enlightenmentالخوحي 

السػسيقى تخافق اإلندان مغ السيبلد وحتى الػفاة فاإلندان في تحقيق أىجافو، ميسة تداعج 
وىي وسيمة ذات مغدى تداعج اإلندان في التخمز مغ ضغػط الحياة اليػمية وىي تختبط 

 .(Upadhyay, 9102)لو  الصسأنيشة الشفديةبجرجة كبيخة بقجراتيا عمى تحقيق 
أن السػسيقى يسكغ أن تدتخجم كذكل مغ أشكال التخفيو أو في  Ellis (9106)ويخى 

أو كذكل مغ أشكال  ،الفعال بيغ البذخ التػاصل االجتساعيتحقيق حياة أو في التعمع مجى ال
يسكغ أن تدتخجم السػسيقى كصخيقة  و،التعبيخ الػججاني أو العبلج الحاتي أو التعبيخ الخوحي

وفي السحافطة عمى  ،وفي فيع األحجاث الحياتية السيسة ،اليػية الحاتية تشسيةمغ شخق 
، وفي تعديد الػضائف السعخفية البجنية، وفي السداىسة في تحديغ جػدة الصسأنيشة الشفدية

، وفي الذعػر بالكفاءة، والذعػر ، وفي تقجيخ الفخد لحاتوquality of lifeالحياة 
أو لذعػر بالعدلة تخميز اإلندان مغ اوفي  ـ الصسأنيشة الشفديةية ـ كأحج أبعاد باالستقبلل

 . الػحجة
 Weinberg & The Australian unity wellbeing)لقج أضيخت نتائج دراسة 

research Team, 9102) الخقز وحزػر الحفبلت  :أن األنذصة السػسيكية مثل
 ا  شعػر أكثخ تجعل السذاركيغ فييا و السػسيكية أو العدف عمى اآلالت السػسيكية أو الغشاء 

 .الحيغ لع يذاركػامغ  الصسأنيشة الشفديةب

                                                           

: شاعخ ايخلشجي والحاصل عمى جائدة نػبل في األدب William Butler yeatsليام بتمخيتذ و ( 0)
 [.0714وحتى عام  0634، وعاش في الفتخة مغ ][0791عام ]
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ديع في تقميل تُ الغشاء الجساعي مػسيقي أن  Gadd (9101)دراسة  وتػصمت نتائج
السجتسع مغ ديع في بشاء تُ  اجانب أني إلي الصسأنيشةبالفخد بالتػتخ وزيادة شعػره  شعػر

عمع وبحػث متفقة مع نتائج الجراسة وتأتي نتائج  ،خبلل تحديغ الرحة العامة ألفخاده
التي أضيخت أن السػسيقى ُتديع في تحفيد الجانب األيسغ مغ  neuroscienceاألعراب 

التي تقمل مغ شعػر الفخد  endorphinsالسخ عغ شخيق قيامو بإفخاز مادة األنجورفيغ 
ادة مغ خبلل زي سعادتو، كسا تديج مغ مدتػى الصسأنيشة الشفديةبالتػتخ وتديج مغ شعػره ب

وىسا يعسبلن  dopamineوىخمػن الجوباميغ  serotoninسيخوتػتيغ  مدتػيات ىخمػن 
 ,Sheppard, 9104; De Jong) الصسأنيشة الشفديةو  بالستعةعمى زيادة شعػر الفخد 

9102). 

 Hallam et al.,9100; Hallam et)أضيخت نتائج مجسػعة مغ األدبيات مثل: و 

al.,9102)  السذاركة في األنذصة السػسيكية ليا العجيج مغ الفػائج  في يةالحاتفاعمية الأن
، حيث حرل الصبلب فييافاألفخاد السذاركيغ  الصسأنيشة الشفديةتحقيق والتي مغ بيشيا 

عمى مدتػيات أعمى مغ االستستاع أكثخ مغ غيخ السذاركيغ في األنذصة السػسيكية 
 السذاركيغ.

أن األفخاد السذاركيغ في  Joseph & Southcott (9103)نتائج دراسة  وأسفخت
األنذصة السػسيكية كانػا أكثخ قجرة مغ غيخىع في اكتداب السيارات السػسيكية الججيجة وأكثخ 

كسا أن االنخخاط في مسارسة السػسيقى  ،قجرة عمى تكػيغ روابط اجتساعية مع اآلخخيغ
musical engagement  ُوالفخخ. كدبيع الذعػر باإلنجاز ي 

 أن السذاركة في (Lee, Davidson & Krause,9104)ئج دراسة وكذفت نتا
داعجىع ت، و ييعلجديع في تحديغ جػدة الحياة ورفع الخوح السعشػية األنذصة السػسيكية تُ 

والتي قج تكػن ناجسة عغ  ،في التغمب عمى العكبات الدمبيات التي تػاجييع في الحياة
 تعخضيع لطخوف مادية أو صحية صعبة.

Sahebalzamani, Farahani, Abasi & Talebi وأشارت نتائج دراسة  

أن الحكاء الخوحي يداعج اإلندان في شخح العجيج مغ األسئمة حػل السعشي  إلي (9101)
الشيائي لمحياة والعبلقة التكاممية بيشو وبيغ العالع الحي يعير فيو، وأن فيع اإلندان لقجراتو 
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ويديج مغ فاعميتو  الصسأنيشة الشفديةُيحدغ مغ شعػره بالسختبصة بالحكاء الخوحي سػف 
 ألن حياتو سػف يربح ليا معشي ومعدى. الحاتية 
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 مشهلة البحح:

 Arnout etنتائج مجسػعة مغ الجراسات األجشبية مثل : دراسة  ما تػصمت إليوـ 0

al.,9107; Wojujutari et al.,9106; Ahoei et al.,9105; Rced & 

Neville ,(9102); Jeny& Varghese ,9101; Sahebalzamani et 

al.,9101; Marashi et al.,9109)، البحيجي،  دراسة :العخبية مثل والجراسات
مػجبة بيغ الحكاء  عبلقةوجػد  مغ (9109(، و الزبع )9103(، فزل )9103)وعمى

الصسأنيشة وإمكانية استخجام الحكاء الخوحي في التشبؤ ب الصسأنيشة الشفديةالخوحي، و 
  .الشفدية

 & Marghzar): مجسػعة مغ الجراسات األجشبية مثلما تػصمت إليو نتائج ـ 9

Marzban ,9106; Dev et al.,9106; Eldiasty & Ibrahim ,9106; 

Sharma & Upadhyaya ,9106; Biasutti & Concina , 9106; Aghaei, 

Behjat & Rostampour ,9102; Khadivi et al.,9109) عبلقةوجػد  إلي 
مػجبة بيغ الحكاء الخوحي والفاعمية الحاتية لجى شبلب الجامعة وإمكانية استخجام الحكاء 

  الخوحي في التشبؤ بالفاعمية الحاتية.
 ;Philippe et al. ,9107) نتائج مجسػعة مغ الجراسات األجشبية مثل: ما تػصمت إليوـ 1

Castiglione et al.,9106; Hallam &Creech ,9104;Hewitt ,9103; 

Ritchie & Williamon ,9100; Zelenak, ,9101; Laukka ,9115)  والعخبية
وجػد عبلقة بيغ الحكاء الػججاني والصسأنيشة الشفدية  إلي( 9109مثل دراسة عابجيغ )

 عة.وفاعمية الحات لجى شبلب الجام
 & Cheung et al.,9114; Sing)دراسة  :نتائج العجيج مغ الجراسات مثل ما أضيختوـ 2

Wong, 9101)  يعانػن مغ العجيج مغ السذكبلت السختبصة الحيغ أن شبلب الجامعة
ليع بالرحة العقمية بسا في ذلظ االكتئاب، والقمق، والتػتخ، واألرق مغ السيع بالشدبة 

ألن ذلظ سػف يخمريع  ورفع الفاعمية الحاتية، الصسأنيشة الشفديةتحديغ البحث عغ سبل 
 .مغ ىحه السذكبلت
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ـ نجرة الجراسات األجشبية والعخبية ـ في حجود عمع الباحثة ـ تشاولت العبلقة بيغ الستغيخات 3
 [.الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيـ  الصسأنيشة الشفدية الثبلثة ]الحكاء الخوحي ـ

الحكاء الخوحي والصسأنيشة الشفدية والفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي مغ الستغيخات ـ أن 4
 التي تتدع بالحجثة الشدبية في التخاث الديكػلػجي.

 Philippe et al. ,9107; Castiglione et) مثل: ـ إضيار نتائج الجراسات الدابقة5

al.,9106; Hallam &Creech ,9104;Hewitt ,9103; Ritchie & 

Williamon ,9100; Zelenak, ,9101; Laukka ,9115) دراسة  :والعخبية مثل
لجى شبلب  الصسأنيشة الشفديةبتو في التشبؤ اأىسية الحكاء الخوحي وقجر [ 9109عابجيغ ]

ة والعبلجية في وضع الكثيخ مغ البخامج اإلرشادية والػقائيالسدئػليغ مسا يداعج  ،الجامعة
et al.  Ribeiro أضيخت نتائج دراسة، كحلظ ما لتحديغ الرحة الشفدية لصبلب الجامعة

[ مغ الصبلب الجامعييغ يعانػن مغ الذعػر بالقمق والتػتخ والزغػط %53أن ] (9106)
 .suicide %[ يفكخون في االنتحار1,92، ]الحياتية اليػمية

االفتخاضي الحي يتزسغ التأثيخات التي يحتػى عمييا اختبار الشسػذج البشائي ـ محاولة  6
الفاعمية الحاتية في األداء و  الصسأنيشة الشفدية[ التالي وىى: الحكاء الخوحي و 0الذكل ]

وقج تع اقتخح ىحا الشسػذج البشائي في ضػء ما أسفخت عشو نتائج الجراسات  ،السػسيقي
لعبلقة بيغ ىحه الستغيخات، ولكشيا لع والبحػث الدابقة العخبية واألجشبية، والتي دعست ا

تتشاول ىحه الستغيخات مجتسعو في نسػذج واحج وىػ ما سيتع عسمو في البحث الحالي، 
 :[ التالي يػضح الشسػذج االفتخاضي الشطخي لمعبلقة بيغ متغيخات البحث0والذكل ]

 
 [0شكل ]

 يػضح الشسػذج االفتخاضي الشطخي لمعبلقات بيغ متغيخات البحث
 وفي ضػء ما سبق تتحجد مذكمة البحث في اإلجابة عمى األسئمة التالية:  
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ـ ىل تػجج عبلقات ارتباشية متبايشة الشػع )مػجبة ـ سالبة( والجاللة )دالة ـ غيخ دالة( بيغ 0
الصسأنيشة درجات الصبلب في كل مغ الحكاء الخوحي بسكػناتو الفخعية وكل مغ : 

 لجى شبلب الجامعة؟ األداء السػسيقيالفاعمية الحاتية في ، و الشفدية
]القبػل الحاتي ـ العبلقات اإليجابية  الصسأنيشة الشفديةـ ىل يسكغ التشبؤ بالحكاء الخوحي مغ 9

ـ االستقبللية ـ التسكغ البيئي ـ الحياة اليادفة ـ التصػر الذخري[ لجى شبلب 
 الجامعة.

]إتقان الخبخات  ية في األداء السػسيقيالفاعمية الحاتـ ىل يسكغ التشبؤ بالحكاء الخوحي مغ 1
الشذصة ـ الخبخات غيخ السباشخة ـ اإلقشاع المفطي/االجتساعي ـ الحاالت الفديػلػجية 

 أو الػججانية[ لجى شبلب الجامعة.
في الحكاء  الصسأنيشة الشفديةـ ىل تػجج فخوق دالة إحرائيا  بيغ مشخفزي ومختفعي 2

 الخوحي ]الجرجة الكمية واألبعاد[.
 الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيـ ىل تػجج فخوق دالة إحرائيا  بيغ مشخفزي ومختفعي 3

 في الحكاء الخوحي ]الجرجة الكمية واألبعاد[.
الحكاء الخوحي، : التالية الستغيخات بيغ بشائي مقتخح يجسع نسػذج إلي الػصػل يسكغـ ىل 4

 الجامعة. شبلب لجى الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي، و الصسأنيشة الشفديةو 
  :أٍداف البحح

 :تتسثل أىجاف البحث الحالي في
والفاعمية الحاتية في األداء  الصسأنيشة الشفديةـ تػفيخ خمفية نطخية عغ الحكاء الخوحي، و 0

 السػسيقي كستغيخات أساسية في البحث.
والستسثمة في مكياس الحكاء الخوحي،  ،مقاييذ متغيخات البحث الحاليـ إعجاد وتقشيغ 9

، ومكياس الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي لجى شبلب الصسأنيشة الشفديةومكياس 
 الجامعة.

، الصسأنيشة الشفديةـ التعخف عمى شبيعة العبلقة بيغ الستغيخات التالية: الحكاء الخوحي، و 1
 األداء السػسيقي. والفاعمية الحاتية في
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والفاعمية الحاتية في األداء  الصسأنيشة الشفديةـ إمكانية استخجام الحكاء الخوحي في التشبؤ ب2
 السػسيقي.

والفاعمية  الصسأنيشة الشفديةنسػذج بشائي بيغ الحكاء الخوحي، و  إليالػصػل محاولة  .3
 الحاتية في األداء السػسيقي لجى شبلب الجامعة.

  :أٍنية البحح
 لمبحث جانبان مغ األىسية ىسا:

 : وتتسثل في  األٍنية اليظزية
  الفاعمية الحاتية في األداء ، و الصسأنيشة الشفديةمفاليع الحكاء الخوحي، و تعخف

 .، فيي مغ السفاليع التي تتدع بالحجاثة الشدبية في البيئة العخبيةالسػسيقي
 البيئة العخبية في البحػث  تدويج السكتبة العخبية ببعس السقاييذ الستخجاميا في

 والجراسات السدتقبمية.
 :وتتسثل في :األٍنية الخطبيكية 

  الصسأنيشة الشفديةعػامل والجرجة الكمية الحكاء الخوحي في التشبؤ بالاستخجام 
لسداعجة السيتسيغ في مجال التعميع في  الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيو 

وضع البخامج اإلرشادية والػقائية والعبلجية لتػجيو شاقات شبلب الجامعة لتجعيع 
الحاتية في األداء الفاعمية زيادة و  الصسأنيشة الشفديةتحقيق الحكاء الخوحي، و 

 .السػسيقي
  الجػانب الديكػلػجية تػجيو انتباه السدئػليغ في الجامعة إلى أىسية التعخف عمى

في التعمع لسا ليا مغ تأثيخات مباشخة وغيخ مباشخة في تحريميع األكاديسي 
 وإعجادىع لمحياة.

 مصطلحات البحح:

عخف ديفيج كشج الحكاء الخوحي بأنو عبارة  :Spiritual intelligence ـ الذناء الزوحي1
والتأقمع وتحقق لو التكامل عغ " مجسػعة مغ القجرات العقمية تداعج الفخد عمى التكيف 

، وأن ىحه القجرات العقمية تتكػن مغ بيغ الجػانب غيخ السادية أو الخوحية في حياتو
إضيار و التفكيخ الػجػدي الشاقج مثل القجرات السختبصة بمجسػعة مغ القجرات الفخعية 
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 الحاالتالسعشى الذخري والػعى الستدامي والتػسع في 
في البحث الحالي الحكاء الخوحي . ويتحجد (King,David,9116)الذعػرية"

 قائسة التقخيخ الحاتي لمحكاء الخوحي. بالجرجات التي يحرل عمييا الصالب عمي
يتزسغ:  وىػ مفيػم سجاسي األبعاد :Psychological well-being الطنأىيية اليفشيةـ 0

عسمية الشسػ شعػر الفخد باالستقبللية، القجرة عمى التسكغ البيئي، واالستسخار في 
ويتحجد  والتصػر الذخري، والقجرة عمى إقامة عبلقات اجتساعية إيجابية مع اآلخخيغ.

 .الصسأنيشة الشفديةفي البحث الحالي بالجرجات التي يحرل عمييا الصالب في مكياس 

 :Self - efficacy in musical performance الفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكيـ 3
الصبلب الحاتية السختبصة بقجراتيع عمى إنجاز السيام السػسيكية  معتقجاتقرج بيا " ي

تيع ونذاشاتيع االسحجدة، وقجراتيع عمى تحفيد أنفديع وزيادة دافعيتيع ومذارك
ومثابخاتيع واستسخاريتيع في أداء السيام السػسيكية بجج ولفتخات شػيمة لمتغمب عمى 

غ قجرات ، وىي عبارة عالسيام السػسيكيةالعكبات التي قج تػاجييع في أثشاء أداء 
الشذصة، والخبخات غيخ السباشخة، والقجرة عمى الكيام  الصبلب عمى إتقان الخبخات

بعسميات اإلقشاع المفطي/االجتساعي، والقجرة عمى تجشب تأثيخ الحاالت الفديػلػجية 
ث ويتحجد في البح .(Bandura,9109) الػججانية في أثشاء األداء السػسيقيو أ

في األداء  الفاعمية الحاتيةالحالي بالجرجات التي يحرل عمييا الصالب في مكياس 
 السػسيقي.
 اإلطار اليظزي:

 :  Spiritual intelligence :أواًل: الذناء الزوحي
وىي كامشة  الصسأنيشة الشفديةأحج العػامل السؤثخة في  spiritualityُتعج الخوحانية 

ليا تأثيخات  كسا أنفي قمػب وعقػل الصبلب ويسكغ مبلحطتيا في سمػكياتيع وعاداتيع الجيشية 
، يجف مشياوال الحياة الحكيكية معشىعشجما يجركػن صبلب ال يذعخ بيا حيث ،كبيخة في حياتيع

 اإلحداسو مغ الذعػر أو  ،االجتساعيمغ االستستاع بالجعع والخوحانية تسكغ الصبلب 
 . ,Park)9115( ءباالنتسا
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عج الحكاء الخوحي مغ أكثخ القجرات العقمية الفخدية التي تطيخ عشجما يحجث ويُ 
الحكاء  مفيػم يتجاوز الشسػ الشفدي التقميجي، ويتػقفػ التػاصل بيغ اإلندان ورحو، وى

عبلقة اإلندان بأخيو اإلندان بل، وبجسيع و  self-awareness عمى الػعي الحاتي الخوحي
، يزيء opens the heartالحكاء الخوحي يفتح القمب فالكائشات عمى ضيخ الكخة األرضية، 

ديع في إحجاث ويُ  inspires the soul، ويميع الخوح illuminates the mindالعقل 
ػ مغ السفاليع التي التخابط بيغ بشي البذخ ويسكغ تصػيخه وتشسيتو مغ خبلل السسارسة، وى

 .(Srivastava,9104)تداعج الفخد عمى التسييد بيغ الػاقع والػىع 
الحكاء الخوحي ىػ شكل مغ أشكال الحكاء ألنو يقػم عمى القجرات التي تداعج  إن

وىػ مكػن وتحقيق أىجافيع، كسا أنو يداعجىع في التكيف  ،الشاس في حل مذكبلتيع اليػمية
استخجام السرادر الخوحية في حل  قجرة اإلندان عمى :يخسدة مكػنات تتسثل فمغ 

تجاوز الجػانب ، و استثسار الخبخات اليػمية، و الجخػل في حاالت الػعي السختفعةو ، السذكبلت
ىػ بسثابة إشار ُيديع في تحجيج وتشطيع السيارات التي يحتاج ، و التشػعفي الحياة، و  السادية

 .(Emmons ,9111a,9111b) الخوحانيةإلييا الفخد في عسمية التكيف 
القادرة الحكاء الخوحي عبارة عغ القجرات اإلندانية أن  Wolman (9110) يخى و 

والخبخات والتجارب الدمدة التي مخ  ،األسئمة حػل معشى الحياةعجد النيائي مغ عمى شخح 
الحكاء الخوحي  Vaughan (9119)وصف فػجان ، العالع الحي يعير فيوفي بيا اإلندان 

عمى الفيع العسيق  توقجر ، وىػ يسثل العقل والخوح بيغبأنو قجرة اإلندان عمى إحجاث التػاصل 
لؤلسئمة الػجػدية وقجراتو عمى استبرار السدتػيات الستعجدة مغ الػعي، وىػ يعشي وعي 

 اإلندان بالخوح مغ مشطػر أنيا تسثل قػة الحياة اإلبجاعية لمتصػر.
الحكاء الخوحي بأنو القجرة عمى االعتساد عمى السرادر  Nasel (9112)وعخف 

الخوحية في تحديغ وتحجيج وإيجاد وحل القزايا والسسارسات الػجػدية والخوحية وتعديد 
 قجراتو في اتخاذ القخارات التكيفية. 

الحكاء الخوحي بأنو الحكاء الحي يداعج  Zahar & Marshall (9112)وعخف 
[ صفة ىي: 09مغ ] افع العالية، وىػ يتكػن و السعاني العسيقة والج إلياإلندان في الػصػل 

الذسػلية ـ  visionالخؤية  ـ spontaneityالتمقائية ـ  self-awarenessالػعي الحاتي 
holism  الذفقة ـcompassion  احتخام التشػع ـcelebration of diversity  ـ
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القجرة عمى إعادة ـ  humilityالتػاضع ـ  field independenceاالستقبللية في السجال 
 positive useاالستغبلل اإليجابي لمسرائب ـ  ability to reframeالرياغة 

adversity االحداس بالباشغ ـ لسيل لصخح األسئمة االستفيامية ـ اsense of vocation . 
 أساسيةأربعة أعسجة أن نجاح مشطػمة التعميع يقػم عمى  Tiwary (9101)ويخى 

 spiritualاإلدراك الخوحي ، و wisdomالحكسة و  ،knowledgeىي: السعخفة 

perception الكبلم البميغ ، وeloquent speech،  ومغ ثع يسكغ أن ُيديع الحكاء الخوحي
 في تصػيخ مشطػمة التعميع. 

الثقافة  عشو مغ مشطػرالحكاء الخوحي مغ مشطػر الثقافة األوربية الحجيثة يختمف و 
أن الحكاء الخوحي مغ  Rahman & Shah (9103)يخى اإلسبلمية السعاصخة، حيت 

الرجق  :السشطػر اإلسبلمي يقرج بو امتبلك الفخد لسجسػعة مغ الفزائل األخبلقية تتزسغ
عبارة عغ التػجيات الجيشية الخوحية التي وىػ  ،، والحكسةdeliverوالتدميع  ،والسدئػلية

عج مغ السؤشخات القػية يُ  ػوى الصسأنيشة الشفديةبرػرة قػية في التشبؤ بيسكغ أن تدتخجم 
 .(Soleimani et al.,9103) لمفخد الجالة عمى الرحة الشفدية اإليجابية

في فيع السبادئ الخئيدة لزسيخ اإلندان، وىػ ميسة ُيديع الحكاء الخوحي كػسيمة و 
يداعجه عمى قجراتو و الفخد في فيع يداعج  وىػبسثابة أساس مػجو لمحكاءات األخخى، 

السحافطة عمى اتدانو وسبلمتو كسا يداعجه في الترخف بحكسة في السػاقف السختمفة، 
الصالب الحكي روحيا  ىػ ف .(Wigglesworth,9114)الجاخمية والخارجية في كل األحػال

والحكسة والقادر عمى الشجاح  Compassion ذفقةالقادر عمى التعامل مع اآلخخيغ بال
 . (Stitt & Straus, 9117)والتألق في حياتو الذخرية

ديع في تكػيغ القجرات واإلمكانات أن الحكاء الخوحي يُ  King (9116)واعتقج 
مدتػيات عالية مغ  إليوفي الػصػل  ،والسيارات الفخيجة التي تداعجنا في فيع معشى الحياة

 أن الحكاء الخوحي مفيػم رباعي األبعاد يتكػن مغ: Kingوأوضح  ،الخوحية الصسأنيشة
في فيع العجيج لقجراتيع الصبلب  استخجام: ويقرج بو critical thinkingـ التفكيخ الشاقج 0

 مغ القزايا التي تجور حػ حكيقة الػجػد.
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خبخاتيع  لقجراتيع والصبلب استخجام : ويقرج بو personal meaningـ السعشى الذخري 9
 تكػيغ وتذكيل السعشى الذخري واألىجافلوتجاربيع البجنية والشفدية 

 .personal meaning and goals الخاصة بيع
استخجام الصبلب ويقرج بو  transcendental consciousnessـ الػعي الستدامي 1

تحجيج الجػانب الحاتية الدامية ليع ولآلخخيغ والسعخفة  لقجراتيع في
 ية ليع ولآلخخيغ.لذعػر االجػانب ب

في الػصػل الصبلب ات : ويقرج بيا قجر alertness opportunitiesـ الفخص اليقطة  2
بلة ـ التأمل رالسخاتب العميا التي تتزسغ التفكيخ العسيق ـ ال إلي

meditation. 
أن الحكاء الخوحي عبارة عغ مجسػعة مغ القجرات  King (9116) كشج ذيخيُ و 

والتصبيق التكيفي فيسا يتعمق  ،والتكامل ،صبلب عمى تحقيق الػعيالالعقمية ُتديع في مداعجة 
تحقيق  إليبالجػانب الخوحية أو غيخ السادية والجػانب الستدقة مع الػجػد، وىي تقػدىع 

 نتائج ميسة تتسثل في:
  :Critical existential thinking [CET]ـ التفكيخ الػجػدي الشاقج 0

 existential reflectionالكيام بعسميات التأمل الػجػدي  وىػ" قجرة الفخد عمى
الشقج التام لصبيعة الػجػد والحقائق الػاقعية مثل: الكػن ـ الػجػد ـ الػاقع ـ الحياة ـ الخيخ ـ و 

الذخ ـ الدمغ ـ العجالة ـ السػت وغيخىا مغ القزايا السيتافيديكية األخخى، وكحلظ القجرة عمى 
ر استشتاجات تجو  إليالتفكيخ في القزايا غيخ الػجػدية مغ مشطػر وجػدي بيجف التػصل 

 حػل القزايا الػجػدية".
  :Personal meaning production [PMP] ـ إنتاج السعشى الذخري9

اشتقاق و  enhancement of meaningتعديد السعشي الصبلب عمى  اتوىػ" قجر 
 عبيا، مسا يتصمب مشي ون السعشى الذخري واليجف مغ كل التجارب السادية والعقمية التي يسخ 

القجرة عمى اإلبجاع واإلتقان والعير في الحياة وفقا  ليجف معيغ في ضل مجسػعة مغ 
مغ اإلحداس بالسعخفة، سػاء كانت في البيئة  عالسبادئ السشطسة والستكاممة التي تسكشي

مجابية الحياة بالخضا واالرتياح  وتسكيشيع مغ، ع أو الخارجة عشيعالسحيصة بي
  .(King, 9116)الشفدي
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 : Transcendental awareness[TA]ـ الػعي الستدامي 1
 recognition of aإدراك الشفذ الستدامية عمى  ات الصبلبقجر  ويتسثل في: 

transcendent  اآلخخيغ، وتحجيج الجػانب والعبلقات وتفػق  عتحجيج جػانب وأبعاد تفػقيو
فيو أثشاء حاالت الػعى االعتيادية  ػن السادية وغيخ السادية التي تتعمق بالعالع الحى يعيذ

الحخية في  :مثلمعشػية ورؤية أشياء  ،ما ىػ أبعج مغ الػعى السختكد عمى الحات إليوالتحخك 
   سياق اجتساعي أو بيػلػجي.

 : Conscious state expansion[CSE] ػعىـ التػسع في حالة ال2
 بالسذاعخ، تتعمق معخفية أحجاث مغ عحػلي يجور ما بكل الصبلب وعي"  بو ويقرج

كحلظ و  األصػات، :مثل عحػلي تجور التي البيئية واألحجاث الخوحانية، واألحاسيذ والتفكيخ،
الجخػل والخخوج مغ الحاالت ، و حيةالتسكغ مغ الحاالت الخو و ، األشياء رؤية عمىاتيع قجر 

والتػحج؛ حيث يعصي الخوحانية الذعػرية مثل: الذعػر الشقي والذعػر البلمحجود، واالندجام، 
لمفخد حخية الترخف كسا ىػ الحال في التأمل العسيق، والربلة، والتأمل في األمػر الجيشية أو 

 .(King, 9116) الفمدفية
أن الحكاء الخوحي يداعج شبلب الجامعة في تحقيق  Srivastava (9104)ويخى 

داعجىع وي non-cognitive virtuesواستثسار قجراتيع مغ خبلل الفزائل غيخ السعخفية 
حل الكثيخ مغ السذكبلت اليػمية التي تػاجييع في البيئات االجتساعية والشفدية والبجنية في 

السعخفة والحكسة، وىػ مغ السفاليع السفيجة لمسعمع والستعمع مغ  مسكغ مغلتحقيق أعمى قجر 
 أجل تحديغ السجتسع العالسي ككل.

عغ الحكاء الخوحي لعجة  King (9116) سػف تتبشي الباحثة ترػر البحث الحاليوفي 
 أسباب مشيا:

  مغ السفاليع التي تحػلت مغ الػاقع الشطخي الفمدفي إلى الػاقع العسمي أنو
 التجخيبي السيجاني.

  يتكػن مغ أربعة أبعاد ىي: التفكيخ الػجػدي أنو مغ السفاليع الستكاممة، فيػ
الذخري، والػعي الستدامي، والتػسع في الحالة الذعػرية، الشاقج، وإنتاج السعشي 

 حيث يسكغ قياسيا بصخيقة عمسية إجخائية.
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  قيامKing  بإعجاد قائسة لكياس الحكاء الخوحي تحسل اسع " قائسة التقخيخ الحاتي
لكياس الحكاء الخوحي" وقج استخجمت في العجيج مغ األدبيات العخبية واألجشبية وقج 

 داة بالثبات والرجق السختفع.تستعت ىحه األ
  :Psychological well-being الطنأىيية اليفشيةثاىيًا: 

ازدىخ عمع الشفذ اإليجابي عمى مجار العذخيغ سشة الساضية وزاد االىتسام بالكثيخ  
. ولعل (Seligman,9109)السختبصة بالتشسية البذخية واألداء مغ الجػانب اإليجابية 

واالنتباه في اآلونة مغ السػضػعات التي نالت حطيا مغ االىتسام  الشفديةالصسأنيشة مػضػع 
برػرة عامة ىي مفيػم متعجد الجػانب يتزسغ األبعاد  الصسأنيشة. ف(Ryff,9101)األخيخة 

 subjective, social and psychological dimensionsالحاتية واالجتساعية والشفدية 
الدمػكيات السختبصة بالرحة، لحا فقج ازدىخت الجراسات واألبحاث مغ جانب  إليباإلضافة 

 . (Ryan &Deci , 9114)والحاتية والذخرية  الصسأنيشة الشفديةالعمساء بالتخكيد عمى 
عمى أنيا مديج مغ الحاالت الػججانية اإليجابية  الصسأنيشة الشفديةويشطخ عادة لستغيخ 

ويذيخ مرصمح  ،واألداء بفعالية مثالية عمى مدتػى الفخد أو الجساعة الدعادةمثل: 
شعػر الصبلب بقجراتيع الحكيكية في الديصخة عمى حياتيع وأنذصتيع،  إلي الصسأنيشة الشفدية

ة في الػقت الحاضخ لجى شبلب الجامعة تتدايج برػرة مدتسخ  الصسأنيشة الشفديةوأن مذكبلت 
 &Udhayakumarتائج الجراسات مثل: دراسة عغ أي وقت مزى، حيث أضيخت ن

Illango, 9106)  ارتفاع معجالت الزيق العقميةmental distress  بيغ الصبلب
 الجامعييغ مقارنة بباقي شخائح الدكان في السجتسع األمخيكي.

 Udhayakumar& Illango,9106; Ibrahim et)وأوضحت نتائج دراستي 

al.,9101)  أن أىع العػامل السدببة لمزيق العقمي بيغ شبلب الجامعة ىي قمقيع بذأن
أو القمق السختبط بعسميات  academic stressالشجاح الجراسي أو بدبب الزغػط األكاديسية 

[ مغ األشخاص % ,5أن ] إليالحرػل عمى وضيفة في السدتقبل، حيث تذيخ التقجيخات 
سػن أنيع يعانػن برػرة يػمية مغ القمق متػسط السدتػى، البالغيغ في الػاليات الستحجة يدع

 Blanco et) يع وأن القمق أصبح ال مفخ مشو في حياتيع اليػمية وأصبح أكثخ انتذارا  بيش

al.,9116) أشارت نتائج دراسة ، و(Ludban & Gitimu,9101) الشػع متغيخات أن  إلي
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مغ  financial well-beingالسالية  الصسأنيشةوالسدانجة االجتساعية، و  ،]ذكخ/أنثى[، والعسخ
 لصبلب الجامعة.  الصسأنيشة الشفديةالعػامل التي ليا تأثيخ في 

سثل فكخة الصبلب ت ابأني الصسأنيشة الشفدية Burris et al.(9117)دراسة  عخفتو 
، وجػدة interests، واىتساماتيع happiness، وسعادتيع welfareالبديصة عغ رفاىيتيع 

عبارة عغ  Ryffمغ وجية نطخ رايف  الصسأنيشة الشفدية، في حيغ نخي أن مفيػم حياتيع
 ستة أبعاد نطخية ىي: مفيػم سجاسي يتكػن مغ

: ويقرج بو " أن يكػن لجى الصبلب ترػر واقعي self-acceptanceـ القبػل الحاتي 0
والدمبية، وحكيقي عغ أنفديع، ىحا الترػر يذسل معخفتيع برفاتيع اإليجابية 

 والديئة، وأن يكػن لجييع القجرة عمى تقبل أنفديع. حدشةوصفاتيع ال
القجرة عمى  : ويقرج بيا " أن يكػن لجى الصبلبpositive relationsـ العبلقات اإليجابية 9

تكػيغ وإقامة عبلقات اجتساعية دافئة وحسيسية مع اآلخخيغ، وكحلظ قجراتيع 
دتسخة، وقجراتيع عمى إضيار التعاشف مع عمى تصػيخ ىحه العبلقات برػرة م

 اآلخخيغ".
عمى اتخاذ القخارات القجرة  : ويقرج بيا " أن يكػن لجى الصبلب autonomy االستقبلليةـ 1

الخاصة بيع دون االعتساد عمى مػافقة اآلخخيغ أو انتطار مػافقتيع، وكحلظ 
لذخريات  قجراتيع عمى أنفديع وفقا  لذخرياتيع ومعتقجاتيع، وليذ وفقا  

عشي عجم اعتساد الصبلب عمى التقاليج والستصمبات س؛ باآلخخيغ ومعتقجاتيع
 .(Ahoei, et al, 9105)"  االجتساعية

القجرة  : ويقرج بو " أن يكػن لجى الصبلبenvironmental masteryالبيئي التسكغ ـ 2
الكيام قرػر، وكحلظ القجرة عمى القػة وجػانب الجػانب  عمى إدارة البيئة وتعخف

 باختيار البيئات التي تتسذى مع قجراتيع واحتياجاتيع وقيسيع ومعتقجاتيع".
عمى تحجيج القجرة  : ويقرج بيا " أن يكػن لجى الصبلبpurpose in life الحياة اليادفةـ 3

تحكيقيا،  إليوإدارة أىجافيع في الحياة، واإلحداس بسعشي الحياة وباألىجاف التي يدعػن 
 وكيفية العير في الحياة في باتجاىات واضحة ومحجدة".
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عمى القجرة  : ويقرج بو " أن يكػن لجى الصبلبpersonal growth يالذخر تصػرـ ال4
مكاناتيع إتشسية وتصػيخ شخريتيع باستسخار، والعسل الجاد مغ أجل تحديغ 

 .(Henn& Jorgensen, 9104)وقجراتيع وجيػدىع برػرة تامة ومدتسخة" 
عبارة عغ مجسػعة مغ  الصسأنيشة الشفدية( أن 9109قجورة ) وويخى أبػ ىاشع 

السؤشخات الدمػكية التي تجل عمى ارتفاع مدتػيات رضا شبلب الجامعة عغ حياتيع برػرة 
  عامة وىي عبارة ستة عػامل تتزسغ:

  عمى اتخاذ القخار الدميع، ومقاومة الزغػط  الفخد قجرات إلىاالستقبللية: وىي تذيخ
 .االجتساعية وضبط وتشطيع الدمػك الذخري في أثشاء التعامل مع اآلخخيغ

  :صبلب عمى تشطيع وتختيب الطخوف والتحكع في القجرات  يتسثل في ىػو التسكغ البيئي
الكثيخ مغ األنذصة التي يقػمػن بيا واالستفادة بصخيقة فعالة ومتسيدة مغ كل 

 .لطخوف السحيصة، والعسل عمى تػفيخ البيئة السشاسبة، والسخونة الذخريةا

  صبلب عمى تشسية وتصػيخ قجراتيع، والعسل الالتصػر الذخري: ىػ يتسثل في قجرة
عمى زيادة فعاليتيع وكفاءتيع الذخرية في الجػانب السختمفة، والذعػر الجائع 

 .بالتفاؤل

  صبلب عمى تكػيغ وإقامة صجاقات ات القجر العبلقات اإليجابية مع اآلخخيغ: وىي
وعبلقات اجتساعية وإيجابية مع اآلخخيغ عمى أسذ مغ السػدة والتعاشف والثقة 

 .الستبادلة والتفاىع، والتأثيخ، والرجاقة، واألخح والعصاء

 ياة الحياة اليادفة: يقرج بيا " قجرات شبلب الجامعة عمى تحجيج أىجافيع في الح
كػن أىجافيع ورؤيتيع لمحياة واضحة والعسل عمى تػجيو بذكل مػضػعي، وأن ت

أفعاليع وترخفاتيع وسمػكياتيع برػرة إيجابية، والتستع بالسثابخة واإلصخار 
 .واالستسخارية في تحقيق األىجاف

  قجرات شبلب الجامعة عمى تحقيق ذواتيع وامتبلك االتجاىات  إليتقبل الحات: ويذيخ
اإليجابية نحػ ذواتيع، ويقبل السطاىخ السختمفة لحواتيع سػاء كانت إيجابية أو 

 .سمبية
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أن  ، بسعشى آخخالصسأنيشة الشفديةوىحه األبعاد الدتة تذكل البشية الشطخية لسفيػم 
ىػ عبارة عغ مفيػم مخكب يتكػن مغ أبعاد فخعية يداىع كل بعج  الصسأنيشة الشفديةمفيػم 

 .(Calderon et al.,9107)فخعي برػرة ميسة في تحقيق السفيػم السخكب 
الخبخة  جػدةتسثل  الصسأنيشة الشفديةأن  إلي Ahoei et al.(9105)وتذيخ دراسة 

الحياتية وىي مفيػم يعكذ لشا الخبخات والتجارب والػضائف واألدوار السخغػبة وىي مفيػم 
  ىي:مكػن مغ ستة أبعاد 

 بسعشى قجرة الصبلب عمى رؤية وقبػل نقاط القػة والزعف لجييع ؛قبػل الحات. 

 بسعشى معخفة الصبلب لسعشى الحياة التي يعيذػنيا ؛اليادفة الحياة. 

  الصبلب عمى تشسية إمكاناتيع في إشار مغ الػاقع  اتبسعشى قجر  ؛خزالذالتصػر
 .الحكيقي

 ىع قجرة الصبلب عمى ضبط وإدارة قزايا ؛العبلقات اإليجابية مع اآلخخيغ، وىي تعشي
 .الحياة اليػمية في

 قجرة الصبلب عمى اتباع السبادئ الذخرية  ؛االستقبللية وىي تعشيpersonal 

principles  تعارضت مع التقاليج والستصمبات االجتساعية.حتى وإن 

  التسكغ البيئي؛ بسعشي قجرة الصبلب عمى اإللسام والتعامل مع البيئات السحيصة أو
 غيخ السحيصة بيع.

 Self - efficacy in musical يكييف األداء املوض الفاعلية الذاتية: ثالجًا

performance : 

استخجمت الفاعمية الحاتية في العجيج مغ السجاالت الجراسية، حيث استخجمت دراسة 
Usher & Pajares (9116,9117) مادة تعمع الصبلب في الحاتية لفاعمية الكياس ل

 & Aydinاستخجمت دراسة كسا  ،والسجاالت األكاديسية عامة ،الخياضيات

Uzantiryaki(9117) مع الصبلب لمكيسياء، وفي مجال الفاعمية الحاتية في قياس تع
-Hendricks,9117, 9102,9103; Wehr)اتدراس السػسيقى استخجمت

Flowers,9115)  الفاعمية الحاتية في تصػيخ وتشسية ميارات الصبلب في تعمع مػسيقى
 .Orchestra performanceوفي تصػيخ أداء األوركدتخا  jazzالجاز
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أن الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي  Ritchie & Williaman (9115)يخى و 
حػل قجراتيع عشج الكيام بسيام مػسيكية  self-beliefsعبارة عغ معتقجات الصبلب الحاتية 

 ون عالية يطيخ ذاتية بفاعمية الصبلب الحيغ يتستعػن معيارية لتحقيق نتائج محجدة وأن 
والسسارسة  perseveranceو السثابخة  resilience الرسػد :مجسػعة مغ الرفات مثل

نتائج وتذيخ ، مدتػيات عالية مغ األداء في السيام السحجدة والتجريب وبحل الجيج لتحقيق
أن متغيخ الفاعمية الحاتية  إلي Mcpherson & Mccormick (9111, 9114)دراسة 

التشبؤ باألداء  عمىالقجرة  االستغيخات السؤثخة في األداء السػسيقي لمصبلب، كسا أن ليمغ 
، وتػصمت نتائج السػسيقيالصبلب عمى التحريل  اتمغ السشبئات القػية بقجر  ػوىالسػسيقي، 

عج مغ السكػنات أن الفاعمية الحاتية ُتديع في تحقيق التشطيع الحاتي الحي يُ  إليالجراسة 
وأضيخت نتائج ، السيسة في تشسية السيارات السػسيكية السصمػبة لتحقيق أداء مػسيقي جيج

أىسية الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي في عسميات التقػيع  Hewilt’s (9103)دراسة 
األداء في مػجبة وقػية بيغ الفاعمية الحاتية  عبلقةأضيخت الشتائج وجػد ، كسا الحاتية

  .في األداء السػسيقيالسػسيقي وعسميات التقػيع الحاتي 
السفاليع التي تشسػ وتتصػر مع مخور الػقت ومع اكتداب إن الفاعمية الحاتية مغ  

كتداب الخبخات ـ الكيام االحاتية عغ شخيق: تيع ويسكغ لمصبلب تصػيخ فاعمي ،التجارب والخبخات
 ,Ouأوضحت نتائج دراسة التعميقات السختمفة، كسا  إليبعسميات السبلحطة ـ االستساع 

Tiffany (9107)  أن الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي تتأثخ بالعجيج مغ الستغيخات
عمى درجات أعمى  غوأن اإلناث قج حرمالخبخات السػسيكية الساضية والشػع ]ذكخ/انثى[  :مثل

 Schunk، وأشارت نتائج دراسة مغ الحكػر في مكياس الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي

& Usker (9109) أن الفاعمية السػسيكية لمصبلب تتأثخ بالعجيج مغ الستغيخات الشدبية  إلي
والسجال الحي يتعمع فيو الصبلب أو يعسمػن بو،  ،والقجرة ،والكيع ،والثقافة ،والعخق  ،مثل: الشػع

صعػبة قياس الفاعمية الحاتية في األداء  Zelenak (9100)وأوضحت نتائج دراسة 
 سػسيقي يتصمب تشديقا  بيغ السيارات الستعجدة والفخيجة.السػسيقي نطخا  ألن األداء ال
أن شبلب الدشة األولى بالجامعة الحيغ  إلي Nielson (9112)وأشارت نتائج دراسة 

يتستعػن بفاعمية ذاتية عالية في األداء السػسيقي كانػا أكثخ قجرة في استخجام استخاتيجيات 
ويربح مفيػم  ،ذاتية في األداء السػسيقيالتعمع مغ الصبلب الحيغ ال يتستعػن بفاعمية 
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في األداء السػسيقي مغ السفاليع الفخيجة عشجما يستمظ الصبلب السيارات  يةفاعمية الحاتال
 الصسأنيشة الشفديةأن الجافعية و  إلي Ekinic (9101)تذيخ نتائج دراسة ، حيث السػسيكية

جانب  إليمغ أىع العػامل التي تذكل الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي  يوالشجاح الذخر
لمصبلب بسعشى آخخ أن شخائق التعمع والشجاح األكاديسي  ؛االنزباط الذخري وأساليب التعمع

 .صبلب في األداء السػسيقيلميعجان مغ الستغيخات السؤثخة في معتقجات الفاعمية الحاتية 
السختبصة معتقجاتيع في  الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيالصبلب بشعػر ويتسثل 

وزيادة  أنفديععمى تحفيد  عقجراتيفي و ، سحجدةالالسػسيكية ام سيالى إنجاز اتيع عمقجر ب
في أداء السيام السػسيكية بجج واستسخاريتيع  تيعثابخ م، و ومذاركتيع ونذاشاتيعدافعيتيع 

السيام  الكيام بأداءالتي قج تػاجييع في أثشاء تغمب عمى العكبات لبيجف اولفتخات شػيمة 
 .(Bandura,9109) السػسيكية

لقج درس عمساء التخبية السػسيكية الفاعمية الحاتية ألكثخ مغ عقج مغ الدمان، وذلظ مشح 
 Mc Cormick& Mc Pherson,9111; Mc Pherson & Mc )أن قام كل مغ 

Cormick,9114)  بالتعخف عمى القػة التشبؤية لفاعمية الحات في األداء السػسيقى، حيث
نتائج ىحه الجراسات عمى أىسية دور السعمع في التعخف عمى معتقجات الصبلب السختبصة أكجت 

لسػسيقى، ألن ذلظ سػف يشعكذ عمى دافعيتيع في األداء ية في األداء افاعمية الحاتالب
رغبتيع في االستسخار في ، وفي بمية التي سػف يتخحونياالسػسيقي وفي القخارات السدتق

 .تحديغ مياراتيع السػسيكية
أن الخبخات العامة التي يكتدبيا إلى  Hendricks (9102)وأشارت نتائج دراسة  

شبلب السػسيقى يكػن ليا تأثيخات إيجابية في أدائيع السػسيقي عغ الخبخات التي يتقشػنيا 
 غأن اإلناث يختمفغ عغ الحكػر في استجاباتي إليبرػرة نذصة، وتػصمت نتائج الجراسة 

يخى كسا  ،/ االجتساعييقشاع المفطاإلعمى الكيام بعسميات  القجرةفي لمخبخات غيخ السباشخة و 
(Hendricks, 9103)  السعمع غيخ أن السسارسات التخبػية غيخ السػجية واستخاتيجيات

عمى تشسية ادر تعمع غيخ فعال، وأن معمع السػسيقى الفعال ىػ الق إليالفعالة يسكغ أن تقػدنا 
  معتقجات شبلبو السختبصة بكفاءتيع السػسيكية.وتصػيخ 
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في األداء لمصبلب أن الفاعمية الحاتية  Ekinic (9101)وأوضحت نتائج دراسة 
فكبلىسا يديسان في تحديغ  ،والبعج الشفدي ،السػسيقي يقػم عمى بعجيغ ىسا: بعج األداء

 الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي.
وجػد فخوق دالة إحرائيا  (Ritchie & Williaman, 9101)أضيخت نتائج دراسة و 

في معتقجات الفاعمية السػسيكية السختبصة باألداء بيغ شبلب الجامعة وشبلب معيج السػسيقى 
Conservatory students ،وأوضحت نتائج دراسة  لرالح شبلب السعيج العالي لمسػسيقى

Usher & Pajares (9116) أن  أن مرادر الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي يسكغ
نجاز القائع عمى السيام خبخات اإلتقان الشذصة أو ما يعخف باإل  تذتق مغ أربعة مرادر ىي:

الخبخات غيخ السباشخة التي يكتدبيا الصبلب مغ األقخان أومغ اآلخخيغ باعتبارىع ، و الدابقة
تذجيع مغ جانب الاإلقشاع المفطي/االجتساعي والحي يتسثل في ، و نساذج سمػكية حية لؤلداء

 الحاالت الفديػلػجية والػججانية أو ما يدسى بالطخوف السادية والػججانية.، و خخيغاآل
يديسػا أن معمسي السػسيقى يسكغ أن  Hendricks (9103)وأوضحت نتائج دراسة 

تسكيغ الصبلب مغ تصػيخ قجراتيع السػسيكية ومداعجتيع في تعديد معتقجاتيع السختبصة في 
اإليجابية، وأوضحت أن الفاعمية الحاتية في األداء  السػسيقيالفاعمية الحاتية في األداء ب

 ىي:  Babdura’sالسػسيقي لصبلب الجامعة تقػم عمى أربعة أبعاد وفقا  لشطخية بانجورا 
ويقرج بيا " قجرة الصبلب  :enactive mastery experienceـ إتقان الخبخات الشذصة 0

بحل السديج مغ الشاجحة في األداء السػسيقي، و عمى امتبلكيع لمعجيج مغ التجارب اإليجابية 
، واستخجام التجريبات الخوتيشية أو جساعيةالكيام باألداء السػسيقي برػرة مشفخدة الجيج عشج 

في التحزيخ لؤلداء، والقجرة في التغمب عمى التحجيات السػسيكية بالسسارسة والعسل الجاد، 
  .مخكبة والقجرة عمى األداء السػسيقي برػرة بديصة أو

ويقرج بيا " قجرات الصبلب عمى : vicarious experienceـ الخبخات غيخ السباشخ 9
تحديغ أدائيع السػسيقي عشج مذاىجة السػسيقييغ السحتخفيغ أو أشخاص مػسيقييغ 

سمػكية حية في األداء  متذابييغ معيع، أو تحديغ أدائيع عشج االستساع لسػسيقييغ كشساذج
بالسقارنة بيغ ميارات أدائيع السػسيكية بسيارات أداء السػسيكية  السػسيقي، أو قياميع

 لآلخخيغ".
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ويقرج بو " شعػر الصبلب  :verbal/social persuasionـ اإلقشاع المفطي / االجتساعي 1
بالثشاء مغ السعمسيغ أو األصجقاء أو أفخاد العائمة أو اآلخخيغ عشج الكيام بأداء بعس 

لظ تمقي تقييسات إيجابية ألدائيع مسا يديع في إحجاث تحدغ السقصػعات السػسيكية، وكح
 مدتسخ في مياراتيع السػسيكية ".

: physiological and affective statesـ الحاالت الػججانية والفديػلػجية 2
ويقرج بيا " قجرة الصبلب عمى الذعػر بالفخح والثقة واالستخخاء واالستستاع وعجم  

ضغػط الحياة اليػمية عشج الكيام بأداء السقصػعات السػسيكية أو عشج االجياد، والتخمز مغ 
 & Schumk)االستساع إلييا أو عشج السذاركة في العخوض أو الحفبلت السػسيكية "

Usher,9109). 
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 الشابكة:واألدبيات الدراسات 

 :الطنأىيية اليفشيةتياولت العالقة بني الذناء الزوحي واليت راسات الدأواًل: 

العبلقة بيغ الحكاء الخوحي وتأكيج الحات  Arnout et al.(9107)دراسة  تحخت 
[ مغ شبلب كمية العمػم 141لمخياضييغ، وبمغ عجد أفخاد العيشة ] الصسأنيشة الشفديةكسشبئات ب

 06[ مغ اإلناث مسغ تتخاوح أعسارىع مغ ]045[ مغ الحكػر، ]071جامعة الدقازيق مشيع ]
 spiritual intelligenceالجراسة مكياس الحكاء الخوحي [ سشة واستخجمت 91إلى 

scale ومكياس تأكيج الحات ،self-affirmation scale الصسأنيشة الشفدية، ومكياس 
psychological wellbeing scale مػجبة  عبلقة، وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد

وأن الصبلب الحيغ حرمػا عمى  ،الصسأنيشة الشفديةوقػية بيغ الحكاء الخوحي وتػكيج الحات، و 
درجات عالية في مكياس التػكيج الحاتي والحكاء الخوحي قج حرمػا عمى درجات عالية عمى 

 .الصسأنيشة الشفديةمكياس 
تحخي العبلقة بيغ الحكاء الخوحي  Wojujutari et al.(9106)وىجفت دراسة 

والتػافق  أنيشة الشفديةالصسكستغيخ وسيط لمعبلقة بيغ  mindfulnessواليقطة العقمية 
وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد عبلقة بيغ  ،[ سيجة971الشفدي، وبمغت عيشة الجراسة ]

والتػافق الشفدي، وأن الحكاء الخوحي يديع في تحديغ  الصسأنيشة الشفديةالحكاء الخوحي و 
 التػافق الشفدي.زيادة و  الصسأنيشة الشفدية

الصسأنيشة العبلقة بيغ الحكاء الخوحي و  تعخف Ahoei et al.(9105)وحاولت دراسة 
[ سيجة 71، وبمغت عيشة الجراسة ]breast cancerسخشان الثجي مخضى لجى  الشفدية

وأن الحكاء  الصسأنيشة الشفديةمػجبة بيغ الحكاء الخوحي و  عبلقةوأضيخت الشتائج وجػد 
 الخوحي مغ أىع السرادرالحكاء حيث ُيعج  ،الخوحي ُيديع في دعع مخضى الدخشان لمذفاء

 لديادة مقاومة السخيس لمسخض الحي يعاني مشو.الحاسسة 
التعخف عمى العبلقة بيغ الحكاء الخوحي وكل  (9103)مى البحيجي، وعىجفت دراسة و 

 [111]تكػنت عيشة الجراسة مغ ، و ، وأنساط الذخرية والسعجل التخاكسيةالشفدي الدعادةمغ: 
استخجمت الجراسة مكياس ، و مغ كمية التخبية جامعة الجػف بالسسمكة العخبية الدعػدية شالب

 مخام ودرايخآإعجاد  The Integrated Spiritual Intelligence Scale الحكاء الخوحي
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Amram& Dryer(9116) الجراسة إلى نتائج تػصمت ، و الصسأنيشة الشفدية، ومكياس
عبلقة ارتباشيو مػجبة دالة إحرائيا بيغ الستػسصات الحدابية لجرجات الصالبات بقدع  وجػد

وبيغ الستػسصات  [الجرجة الكية واألبعاد الفخعية]رياض األشفال عمى مكياس الحكاء الخوحي 
 [.الجرجة الكمية واألبعاد الفخعية] الصسأنيشة الشفديةالحدابية لجرجاتيغ عمى مكياس 

والجافعية الشفدية العبلقة بيغ الحكاء الخوحي والدعادة بجراسة ( 9103فزل ) وقام
[ معمع 903السيشية لجى عيشة مغ معمسي السخحمة االبتجائية، وقج بمغ عجد أفخاد العيشة ]
مػجبة  عبلقةومعمسة، مغ إدارة أشسػن بسحافطة السشػفية، وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد 

 لجى السعمسيغ والسعمسات. الشفدية بيغ الحكاء الخوحي والدعادة
 religiosityبتعخف تأثيخ كل مغ التجيغ  Rced & Neville (9102)وقام 

[ سيجة، 045لجى الديجات الدػد، وبمغت عيشة الجراسة ] الصسأنيشة الشفديةوالخوحانية عمى 
تجيغ وأن والخوحية وال الصسأنيشة الشفديةوأضيخت الشتائج وجػد عبلقات ارتباشية مػجبة بيغ 

 والتجيغ. الصسأنيشة الشفديةالخوحانية تتػسط العبلقة بيغ 
تحخي العبلقة بيغ الحكاء الخوحي  Sahebalzamani et al.(9101)وحاولت دراسة 

[ مغ السسخضات في إيخان وأضيخت الشتائج 951والغخض مغ الحياة لجى ] الصسأنيشة الشفديةو 
  .والغخض مغ الحياة الصسأنيشة الشفديةمػجبة وقػية بيغ الحكاء الخوحي و  عبلقةوجػد 

الصسأنيشة العبلقة بيغ الحكاء الخوحي و  Jeny& Varghese (9101)وتحخت دراسة 
مػجبة  عبلقة[ شالبا  مغ شبلب الجامعة في اليشج، وأضيخت الشتائج وجػد 095] لجى الشفدية

، وعغ قجرة والجساعي الصسأنيشة الشفديةلكمية واألبعاد[ و وقػية بيغ الحكاء الخوحي ]الجرجة ا
 والجساعي. الصسأنيشة الشفديةالحكاء الخوحي في التشبؤ ب

التعخف عمى العبلقة بيغ الحكاء الخوحي  ( إلى9109وىجفت دراسة فتحي الزبع )
( 061لجى عيشة مغ السخاىقيغ والخاشجيغ. وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) الصسأنيشة الشفديةو 

( مغ شبلب 75مغ الحكػر مغ شبلب جامعة السمظ خالج بأبيا، واختيخ السخاىقػن ) ا  شالب
البكالػريػس مغ كميات: الذخيعة وأصػل الجيغ، والعمػم اإلندانية، واليشجسة، استخجم 

ه، وقائسة أكدفػرد لمدعادة، وذلظ بعج التحقق مغ الباحث مكياس الحكاء الخوحي مغ إعجاد
مػجبة  عبلقةعغ وجػد وقج أسفخت الجراسة  ،صجقيسا وثباتيسا عمى أفخاد العيشة السقرػدة
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، الصسأنيشة الشفدية[ بيغ الحكاء الخوحي ]الجرجة الكمية واألبعاد[ و ,10دالة عشج مدتػى ]
 .الصسأنيشة الشفديةوإمكانية استخجام الحكاء الخوحي في التشبؤ ب

أثخ التجريب عمى الحكاء الخوحي في  Marashi et al.(9109)دراسة  تعخفتو 
لجى شبلب كمية األحػاز  existential anxietyوالقمق الػجػدي  الصسأنيشة الشفديةتحديغ 

[ شالبا ، 009لمبتخول في إيخان، وبمغت عيشة الجراسة، وبمغ عجد السذاركيغ في الجراسة ]
[ لسجسػعة الزابصة والتجخيبية لرالح السجسػعة 24[ لسجسػعة تجخيبية، ]26مشيع ]

الصسأنيشة التجخيبية مسا يذيخ إلى أن تجريب الصبلب عمى الحكاء الخوحي قج أسيع في تحديغ 
 وقمل مغ القمق الػجػدي لجييع برػرة كبيخة. الشفدية
 :الفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكيتياولت العالقة بني الذناء الزوحي واليت دراسات الثاىيًا: 

تعخف العبلقة بيغ الحكاء  Marghzar & Marzban (9106)ىجفت دراسة  
الخوحي والكفاءة الحاتية في تعمع السػسيقى لجى السعمسيغ اإليخانييغ، بمغ عجد أفخاد العيشة 

[ مغ الحكػر، وكذفت الشتائج عغ وجػد عبلقة مػجبة 34[ مغ اإلناث، ]79[ مشيع ]026]
كػر واإلناث في وعغ وجػد فخوق دالة إحرائيا  بيغ الح فاعمية الحاتبيغ الحكاء الخوحي و 

 الحكاء الخوحي في بعج إنتاج السعشى الذخري لرالح اإلناث.
 فاعمية الحاتالعبلقة بيغ الحكاء الخوحي و  Dev et al.(9106)وتحخت دراسة 

الشتائج وجػد ضيخت أ، [ شالبا  مغ شبلب الجامعة في ماليديا211والدمػكيات الرحية لجى ]
وأن الحكاء الخوحي ُيعج مغ الدمػكيات  فاعمية الحاتمػجبة بيغ الحكاء الخوحي و  عبلقة

 السيسة في تعديد الدمػكيات الرحية اإليجابية.
العبلقة بيغ الحكاء الخوحي وقجرة بجراسة  Eldiasty & Ibrahim (9106) وقام

[ مغ شبلب 119شبلب الجامعة عمى التكيف مع الحياة الجامعية، وبمغت عيشة الجراسة ]
مية الخجمة االجتساعية بجامعة حمػان، وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد الرف الثالث في ك

مػجبة وقػية بيغ درجات الصبلب عمى مكياس الحكاء الخوحي ودرجاتيع عمى مكياس  عبلقة
 القجرة عمى التكيف مع الحياة الجامعية.

العبلقة بيغ الحكاء بحث  Sharma & Upadhyaya (9106)دراسة  حاولتو 
[ مغ شبلب كمية اإلدارة، وتػصمت 000االستصبلع في التعميع لجى ]حب الخوحي وتشسية 
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وتشسية حب االستصبلع في التعمع  مػجبة ودالة لتأثيخ الحكاء الخوحي عبلقةالشتائج إلى وجػد 
 لجى شبلب الجامعة.

تعخف تأثيخ األبعاد الذخرية  Biasutti & Concina (9106)ىجفت دراسة و 
[ مغ 041لسعمسي السػسيقى، وبمغت عيشة الجراسة ] فاعمية الحاتواالجتساعية والسعخفية في 

ليا معمسي السػسيقى، وأضيخت نتائج الجراسة أن األبعاد الذخرية واالجتساعية والسعخفية 
سدتخجمة في التشبؤ ىي الولعل مغ أىع ىحه األبعاد  ية،فاعمية الحاتالعمى التشبؤ بالقجرة 

 السختبصة بالقجرات سعتقجاتوال ،السيارات االجتساعيةو  ،الدسات الذخرية والسيشية
 والشػع.، في التجريذ السعمع وخبخات ،السػسيكية
بتحخي العبلقة بيغ الحكاء الخوحي  Zhalh & Ghonsooli (9105)وقام  

[ مغ الحكػر 011واالحتخاق الشفدي لجى معمسي المغات األجشبية، وبمغت عيشة الجراسة ]
 spiritual intelligenceواإلناث، واستخجمت الجراسة قائسة التعديد الحاتي لمحكاء الخوحي 

self-report inventory (SIR) فدي وقائسة ماسبلش لكياس االحتخاق الشMaslach 

Burnout Inventory (MBI)  سالبة ودالة بيغ الحكاء  عبلقةوتػصمت الشتائج إلى وجػد
الخوحي واالحتخاق الشفدي لجى السعمسيغ، كسا تػصمت الشتائج إلى وجػد فخوق دالة إحرائيا  

 بيغ الحكػر واإلناث في الحكاء الخوحي لرالح الحكػر.
تحخي العبلقة بيغ  Aghaei, Behjat & Rostampour (9102)وحاولت دراسة 

[ 41وتقجيخ الحات، وبمغت عيشة الجراسة ] يةفاعمية الحاتالالحكاء الخوحي لمصالبات وعبلقتو ب
 عبلقةشالبة مغ مجرسة ىدارت ماسػم الثانػية في فخاشبانج بإيخان، وأضيخت الشتائج وجػد 

المغة، وأنو كمسا ارتفع مدتػى الحكاء والقجرة عمى اإلتقان في تعمع مػجبة بيغ الحكاء الخوحي 
 الخوحي زاد مدتػى الكفاءة المغػية وتقجيخ الحات لجى الصالبات.

 لجى الػججاني الحكاء عمى السػسيقى تعمعتعخف تأثيخ  (9101ىجفت دراسة القبلف )و 

[ 61، وبمغ عيشة الجراسة ]بالكػيت السػسيكية والثانػية العامة الثانػية السخحمة وشالبات شبلب
[ مغ الصبلب غيخ السػسيقييغ، وتػصمت نتائج 21[ مغ شبلب السػسيقي، ]21شالبا  مشيع ]

الجراسة إلى وجػد فخوق دالة إحرائيا  بيغ الصبلب السػسيقييغ وغيخ السػسيقييغ في الحكاء 
 ]الجرجة الكمية واألبعاد[ لرالح الصبلب السػسيقييغ. الػججاني
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العبلقة بيغ الحكاء الخوحي وتقجيخ الحات  Khadivi et al.(9109)دراسة  تحختو 
[ مغ شبلب الرف الثالث الثانػي، وأضيخت 135والتحدغ العمسي، وبمغت عيشة الجراسة ]

الشتائج وجػد عبلقة كبيخة ومباشخة بيغ الحكاء الخوحي وتقجيخ الحات وأضيخت الشتائج عجم 
في الحكاء الخوحي ولكغ ضيخت فخوق دالة بيشيسا في تقجيخ وجػد فخوق بيغ الحكػر واإلناث 

 الحات لرالح اإلناث، كسا أضيخ الصبلب تحدغ في السدتػى التعميسي أفزل مغ الصالبات.
 :الفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكيو الطنأىيية اليفشيةتياولت العالقة بني اليت دراسات ال ًا:لجثا

بيغ شبلب قدع السػسيقى  الدعادةفيع  Philippe et al. (9107)ىجفت دراسة 
[ مغ شبلب الجامعة 04والسػسيقييغ اليػاة في غخب سػيدخا، وبمغت عيشة الجراسة ]

[ سشة، وقج استخجمت الجراسة استبيان مشطسة 2,99والسػسيقييغ اليػاة بستػسط عسخ قجره ]
ومكياس جػدة الحياة ، world health organization (WHO)الرحة العالسية 

السكػن مغ أربعة أبعاد ىي: الرحة البجنية والرحة الشفدية والعبلقات االجتساعية والبيئية، 
بيغ شبلب قدع السػسيقى  الدعادةأضيخت الشتائج وجػد فخوق دالة إحرائية في و 

 والسػسيقييغ اليػاة، حيث تفػق شبلب قدع السػسيقى في العبلقات االجتساعية.
التعخف عمى العبلقة بيغ التسثيل  Castiglione et al.(9106)دراسة وحاولت 

[ 011الحاتي واألداء السػسيقي لجى مجسػعة مغ السػسيقييغ اليػاة اإليصالييغ بمغ عجدىع ]
%[ مغ اإلناث، حيث أضيخت الشتائج وجػد 31[ سشة مشيع ]12,91بستػسط عسخ قجره ]

السختبط باألداء السػسيقي وأن القمق السختبط باألداء سالبة بيغ التسثيل الحاتي والقمق  عبلقة
 السػسيقي كان أعمى لجى اليػاة عشو لجى السػسيقييغ.

تعخف فػائج السػسيقى في دراسة ىجفت  Hallam &Creech (9104)وأجخى 
[ مغ السػاششيغ كبار الدغ. وأضيخت 176تعديد الجػانب السعخفية والرحية والػججانية لجى ]

السػسيقى ُتديع في تعديد الجػانب االجتساعية والػججانية والسعخفية، حيث تسثمت الشتائج أن 
، وفي واالحداس باإلنجازالفػائج السعخفية في زيادة روح التحجي، واكتداب ميارات ججيجة 

 ،تحديغ التخكيد والحاكخة وتسثمت الفػائج الرحية في زيادة الحيػية وتحديغ الرحة العقمية
ج وتسثمت الفػائج الػججانية في: الحساية مغ يوزيادة مذاعخ التجج ،لحخاكاوزيادة معجالت 

وإتاحة الفخص  ،والذعػر اإليجابي وبالثقة ،الذعػر باإلجياد والحساية مغ التعخض لبلكتئاب
 في أثشاء تعخض الفخد لمفجيعة. الصسأنيشة الشفديةوتحقيق  ،أمام الفخد لئلبجاع
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 self-regulationالعبلقة بيغ التشطيع الحاتي  Hewitt (9103)وتحخت دراسة 
يع الحاتي[ والشػع ]ذكخ/أنثى[ والسدتػى السجرسي، ومدتػى ػ السكػن مغ ]فاعمية الحات والتق

ث [ مغ شبلب السخحمة الستػسصة والعميا، حي121األداء السػسيقي لجى ]و  ،تعميع األسخة
ومػجبة بيغ فاعمية الحات واألداء السػسيقي والتقػيع  أوضحت الشتائج وجػد عبلقة قػية

 calibration biasالحاتي، كسا أضيخت الشتائج وجػد عبلقة سالبة قػية بيغ تحيد السعايخة 
وأنو كمسا زادت قجرات األداء السػسيقي لمصبلب زادت معيا  ،لمتقػيع الحاتي واألداء السػسيقي

اتي ألنفديع، كسا أضيخت الشتائج وجػد فخوق دالة ثقتيع في الكيام بعسميات التقػيع الح
ألداء السػسيقي وأن الصالبات في اإحرائيا  بيغ الحكػر واإلناث في عسميات التقػيع الحاتي 

في عسميات تقػيع أدائيغ وأن شبلب السجرسة الستػسصة كانت أقل  الصبلبكانت أكثخ دقة مغ 
 .لؤلداء يع الحاتيتقػ عسمية الدقة مغ شبلب السخحمة الثانػية في 

تعخف شبيعة العبلقة بيغ الحكاء الخوحي بجراسة ىجفت ( 9109عابجيغ ) وقام
وكحلظ تعخف الفخوق بيغ الحكػر واإلناث في التأثيخ  ،ومػاقف الحياة الزاغصة فاعمية الحاتو 

بيحه السػاقف  نابسػاقف الحياة الزاغصة والحكاء الخوحي والفاعمية الحاتية، وىل يختمف تأثخ 
اقف الحياة الزاغصة باختبلف مدتػيات الحكاء الخوحي والفاعمية الحاتية، وكحلظ التشبؤ بسػ 

[ 033الحكاء الخوحي والفاعمية الحاتية، وقج تكػنت عيشة البحث مغ ] الزاغصة مغ خبلل
وجػد  وقج أسفخت نتائج الجراسة عغ ،شالبا  وشالبة مغ شبلب كمية التخبية جامعة االسكشجرية

وعغ عجم وجػد فخوق دالة اء الخوحي ومػاقف الحياة الزاغصة، سالبة بيغ الحك عبلقة
وعغ وجػد  ،ف الحياة الزاغصة والحكاء الخوحيإحرائيا  بيغ الحكػر واإلناث في التأثيخ بسػاق

فخوق دالة إحرائيا  بيغ الحكػر واإلناث في الفاعمية الحاتية لرالح اإلناث، وكحلظ عغ تبايغ 
درجات التأثيخ بسػاقف الحياة الزاغصة بتبايغ مدتػيات الحكاء الخوحي والفاعمية الحاتية 

ت التأثخ فالسدتػيات السختفعة لمحكاء الخوحي والفاعمية الحاتية ُتذيخ إلى انخفاض في درجا
بسػاقف الحياة الزاغصة، وكحلظ إمكانية التشبؤ بالتأثيخ بسػاقف الحياة الزاغصة مغ خبلل 

 كأحج أبعاد الحكاء الخوحي.الشاقج الػجػدي تفكيخ الفاعمية الحاتية وال
 يةفاعمية الحاتالبالتعخف عمى  Ritchie & Williamon (9100) دراسة وقامت

[ مغ الصبلب، وقج أضيخت نتائج الجراسة أن الصبلب الحيغ 212في تعمع السػسيقى لجى ]
يذاركػن في األنذصة السػسيكية سػاء التعمع عمى اآلالت السػسيكية أو الغشاء قج حرمػا 



 ......................................................... والفاعلية الذاتية يف األداء املوسيقي  الذكاء الروحي وعالقته ابلطمأنينة النفسية

 ـ 32 ـ
 

، كسا أضيخت الفاعمية الحاتيةعمى درجات أعمى بكثيخ مغ الحيغ ال يذاركػن في مكياس 
في األداء السػسيقي  الفاعمية الحاتيةث عمى درجات أعمى في مكياس الشتائج حرػل اإلنا

وأن الخبخات األولية كانت ليا تأثيخ في  ،والقخاءة لمستعة الدعادةعغ الحكػر وكحلظ في متغيخ 
 السػسيكية في عسمية تعمع السػسيقى. الفاعمية الحاتيةالقجرة عمى التشبؤ ب

في  الفاعمية الحاتيةإلى تصػر صجق مكياس  Zelenak, (9101)ىجفت دراسة و 
وىػ مكػن  music performance self- efficacy scale (MPSES)األداء السػسيقي 

ويسثل البعج  mastery experiencesمغ أربعة أبعاد يسثل البعج األول الخبخات الستقشة 
ويسثل البعج الثالث االقشاع المفطي/  vicarious experiencesالثاني الخبخات غيخ السباشخة 

ويسثل البعج الخابع الحالة الفديػلػجية  verbal/social persuasionاالجتساعي
physiological state   [ مغ الصبلب السذاركيغ في جشػب شخق الػاليات 971لجى ]

لسػسيقي في األداء ا الفاعمية الحاتيةالستحجة، وأضيخت نتائج التحميل العاممي أن مكياس 
مكػن مغ أربعة عػامل، كسا أضيخت الشتائج وجػد فخوق دالة إحرائيا  بيغ شبلب قدع 

وعغ وجػد عبلقة بيغ  الفاعمية الحاتيةالسػسيقى والصبلب غيخ السػسيقييغ في كل أبعاد 
لمصبلب وتقييسات السعمع في األداء السػسيقي مسا يذيخ إلى تستع السكياس  الفاعمية الحاتية

 الية مغ الرجق والثبات.بجرجة ع
الصسأنيشة استخجام السػسيقي في تحقيق تعخف  Laukka (9115)دراسة  ىجفتو 

 43( مغ الدػيج مسغ تتخاوح أعساىع مغ )311لجى عيشة مغ الكبار بمغ عجدىا ) الشفدية
( سشة، وأضيخت الشتائج أن االستساع لمسػسيقي ُيعج مغ األنذصة الذائعة التخفييية 53إلى 

التي يقابميا األفخاد في السػاقف العادية اليػمية وأن االستساع لمسػسيقي يشسي السذاعخ 
الدخور ويعسل عمى تشطيع الحالة السداجية واالستخخاء وزيادة ب عػرالذاإليجابية ويدبب 

مػجبة بيغ االستساع لمسػسيقى ومدتػى التعميع  عبلقةاالنتساء كسا أضيخت الشتائج وجػد 
  والرحة.
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 :الخعليل على ىخائر الدراسات الشابل
 Arnout etمثل : دراسة والعخبية بالسحػر األول جراسات األجشبية الـ تػصمت نتائج 0

al.,9107; Wojujutari et al.,9106; Ahoei et al.,9105; Rced & 

Neville ,9102; Jeny& Varghese ,9101; Sahebalzamani et al.,9101; 

Marashi et al.,9109)، (، 9103)مىالبحيجي، وع دراسة :العخبية مثل والجراسات
مػجبة بيغ الحكاء الخوحي،  عبلقةإلى وجػد  (9109الزبع ) و(، 9103فزل )

   .الصسأنيشة الشفديةوإمكانية استخجام الحكاء الخوحي في التشبؤ ب الصسأنيشة الشفديةو 
 Marghzar & Marzban)الثاني مثل: تػصمت نتائج الجراسات األجشبية بالسحػر ـ 9

,9106; Dev et al.,9106; Eldiasty & Ibrahim ,9106; Sharma & 

Upadhyaya ,9106; Biasutti & Concina , 9106; Aghaei, Behjat & 

Rostampour ,9102; Khadivi et al.,9109)  مػجبة بيغ  عبلقةإلى وجػد
لجى شبلب الجامعة وإمكانية استخجام الحكاء الخوحي في  الفاعمية الحاتيةالحكاء الخوحي و 

  التشبؤ بالفاعمية الحاتية.
 .Philippe et al)  مثل:تػصمت نتائج الجراسات األجشبية والعخبية بالسحػر الثالث ـ 1

,9107; Castiglione et al.,9106; Hallam &Creech ,9104;Hewitt 

,9103; Ritchie & Williamon ,9100; Zelenak, ,9101; Laukka 

قة بيغ الحكاء ( إلى وجػد عبل9109دراسة عابجيغ ) :العخبية مثلالجراسات و   (9115,
وفي ضػء ما سبق ، الػججاني والصسأنيشة الشفدية وفاعمية الحات لجى شبلب الجامعة

 :يتزح لمباحثة
  العخبية ـ في حجود عمع الباحثة ـ تشاولت العبلقة بيغ  وأأجشبية دراسات عجم وجػد

األداء الفاعمية الحاتية في ـ  الصسأنيشة الشفديةالستغيخات الثبلثة ]الحكاء الخوحي ـ 
 [.السػسيقي

   الفاعمية و  الصسأنيشة الشفديةوجػد عبلقات ارتباشية مػجبة بيغ الحكاء الخوحي و
 .الحاتية في األداء السػسيقي
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 الفاعمية الحاتية في و  الصسأنيشة الشفديةإمكانية استخجام الحكاء الخوحي في التشبؤ ب
 .األداء السػسيقي

 الدابقة يسكغ لمباحثة اشتقاق فخوض البحث التالية:وفي ضػء اإلشار الشطخي والجراسات 
  



 ......................................................... والفاعلية الذاتية يف األداء املوسيقي  الذكاء الروحي وعالقته ابلطمأنينة النفسية

 ـ 35 ـ
 

 فزوض البحح: 

متبايشة الشػع ]مػجبة، سالبة[ والجاللة ] دالة، غيخ دالة[ بيغ درجات شبلب  عبلقةتػجج  ـ0
 .الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي، و الصسأنيشة الشفديةالجامعة في الحكاء الخوحي، و 

القبػل الحاتي ـ العبلقات اإليجابية ـ ] الصسأنيشة الشفديةمغ  الخوحيالحكاء بـ يسكغ التشبؤ 9
 .االستقبللية ـ التسكغ البيئي ـ الحياة اليادفة ـ التصػر الذخري[

إتقان الخبخات ] الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيالتشبؤ بالحكاء الخوحي مغ ـ يسكغ 1
فطي/االجتساعي ـ الحاالت الفديػلػجية أو الشذصة ـ الخبخات غيخ السباشخة ـ اإلقشاع الم

 [.الػججانية
الحكاء الخوحي، : التالية الستغيخات بيغ بشائي مقتخح يجسع نسػذج إلى الػصػل يسكغـ 2

 وشالبات الجامعة. شبلب لجى الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي، و الصسأنيشة الشفديةو 
 :ميَذية البحح وإدزاءاتُ

  :ميَر البحح ـ
تقػم البحػث الػصفية االرتباشية عمى دراسة العبلقة بيغ الستغيخات، أو تتشبأ بحجوث 
متغيخات مغ أخخى مدتخجمة في ذلظ أساليب إحرائية متقجمة مثل: تحميل السدار والتحميل 

الصسأنيشة العاممي وغيخىسا، وحيث أن ىجف البحث الحالي تعخف العبلقة بيغ الحكاء الخوحي، و 
وكحلظ اختبار الشسػذج البشائي لمعبلقة بيغ  ،فاعمية الحاتية في األداء السػسيقيال، و الشفدية

 ىحه الستغيخات فإن السشيج الػصفي ىػ أكثخ السشاىج مبلئسة ألىجاف البحث الحالي.
 ا :عيية البحح ـ

بصخيقة عذػائية بديصة مغ شبلب  البحث الحاليختيخت العيشة االستصبلعية ب
[ شالبا  011]االستصبلعية مغ عيشة الوتكػنت  ،وشالبات كمية التخبية الشػعية جامعة القاىخة

[ شالبا ، 99، مشيع]ية غيخ قدع التخبية السػسيكيةمتع اختيارىع مغ أقدام أخخي بالك وشالبة 
وقج استخجمت درجات  ،[2,0[، بانحخاف معياري ]1,91[ شالبة، وكان متػسط أعساىع ]56]

أما العيشة الشيائية فتكػنت مغ  العيشة االستصبلعية في التحقق مغ صجق وثبات أدوات البحث.
بكمية التخبية الشػعية جامعة القاىخة، مشيع  قدع التخبية السػسيكية[ شالبا  وشالبة مغ 011]
[ وتع ,57معياري ][ سشة، وانحخاف 0,07[ شالبة، متػسط أعسارىع ]50[ شالبا ، ]97]
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البحث وقج استخجمت درجات العيشة في التحقق مغ فخوض  ،اختيارىع بصخيقة عذػائية بديصة
[ التالي يػضح تػزيع أفخاد العيشة الشيائية حدب الفخقة ]األولى ـ الثانية ـ 0، والججول]الحالي

 الثالثة[ والشػع ]ذكخ/أنثي[.
 [0ججول ]

الشيائية مغ قدع التخبية السػسيكية حدب الفخقة ]األولى ـ يػضح تػزيع أفخاد العيشة  
  الثانية ـ الثالثة[ والشػع ]ذكخ/أنثي[

 اإلخًبنٍ انفشقت انشابؼت انفشقت انثبنثت انفشقت انثبَُت انفشقت األونً

 إَبد ركىس إَبد ركىس إَبد ركىس إَبد ركىس

1 0. . 11 . 02 5 0. 011 

14 21  10 13  

 :البحح ألدواتالشيهومرتية اخلصائ   ـ
 The Spiritual Intelligence Self-Report للذناء الزوحي يالخكزيز الذاتـ قائنة 1

Inventory (SISRI-92)  :)تعخيب وتقشيغ الباحثة( 
[، وتع الحرػل عمييا مغ 9116],David  King أعج ىحه القائسة كشج ديفيج

قام بيا وىى بعشػان "إعادة التفكيخ في الحكاء الخوحي ـ التعخيف ـ الشسػذج ـ  يالجراسة الت
[ 92وتتكػن القائسة مغ ] ،internetالكياس( وىى مشذػرة عمى شبكة االترال العالسية 

[ التالي يػضح تػزيع السفخدات عمى األبعاد 9مفخدة مػزعة عمى أربعة أبعاد والججول ]
 األربعة:

 [1خذول ]

 " حىصَغ يفشداث قبئًت انخقشَش انزاحٍ نهزكبء انشوزٍ ػهً انًكىَبث األسبؼت " 

 اإلخًبنٍ انًفشداث يكىَبث انزكبء انشوزٍ

 [1] [10ـ01ـ02ـ2ـ4ـ2ـ0] [CET]انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ

 [5] [12ـ02ـ04ـ00ـ1ـ5] [PMP]إَخبج انًؼًُ انشخصٍ 

 [5] [11ـ11ـ.0ـ03ـ01ـ1] [TA]انىػً انًخسبيٍ 

 [4] [13ـ05ـ01ـ.ـ3] [CSE]انخىسغ فٍ انسبنت انشؼىسَت

 [13] [13] اإلخًبنٍ

وقج وقع االختيار عمى القائسة الحالية لتسيدىا بسعامبلت ثبات وصجق مختفعة في البيئة 
في صػرتيا األجشبية ليا خرائز األجشبية، وكحلظ مشاسبتيا لعيشة الجراسة، فالقائسة 
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[ وبصخيقة ,75جيجة، حيث كان متػسط قيع معامبلت الثبات باستخجام معامل ألفا ] سيكػمتخية
[ كسا تخاوحت قيع معامبلت االرتباط بصخيقة االتداق الجاخمي لمقائسة ,73التجدئة الشرفية ]

 ُمعج بيا قام التي الجراسة تػصمت فقج جيج، لمقائسة صجق [. كسا تػافخ,31إلى  ,13مغ ]
 التحميل باستخجام إلييا التػصل تع عػامل عمى أربعة القائسة تتذبع بشػد أن إلى القائسة
 العػامل األساسية، تمظ لمسكػنات الستعامج الفاريساكذ االستكذافي وبصخيقة التجويخ العاممي
والػعى الستدامي، والتػسع  ىي: التفكيخ الػجػدي الشاقج، وإنتاج السعشى الذخري، األربعة

 في الحالة الذعػرية.
 وفي البيئة العخبية قامت الباحثة بتخجستو القائسة وعخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء

وقج استفادة الباحثة مغ آراء ومبلحطات الخبخاء. بعج ذلظ تع تصبيق القائسة عمى عيشة 
لمتحقق مغ الخرائز الديكػمتخية لمقائسة، وذلظ باتباع  استصبلعية مغ شبلب الجامعة

 الخصػات التالية:
 اب الجبات يف قائنة الخكزيز الذاتي للذناء الزوحي:ـ حش

 تع التحقق مغ ثبات القائسة عغ شخيق استخجام بعس مؤشخات الثبات مثل:
 :  ـ االتشام الداخلي للكائنة الخكزيز الذاتي للذناء الزوحي1

أو  معامبلت االرتباط بيغ السفخدات والجرجة الكمية لمسكػن  وقج تع التحقق مغ ذلظ بحداب
 [ التالي يػضح ذلظ:1البعج الحى تشتسى إليو، والججول ]
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 [2]خذول

 [011]ٌ=حُخًً إنُه يؼبيالث االسحببط بٍُ انًفشداث يغ انذسخت انكهُت نهًكىٌ انفشػٍ انخٍ

 انًفشداث انًكىَبث
 قًُت 

 يؼبيالث االسحببط
 انًفشداث انًكىَبث

 قًُت 

 يؼبيالث االسحببط

 انخفكُش

 انىخىدٌ

 انُبقذ

[CET] 

 

A0 121,** ٍانىػ 

 انًخسبيٍ 

[TA] 

A1 522,** 

A2 111,** A01 410,** 

A4 .21,** A03 423,** 

A2 122,** A0. 10., * 

A02 525,** A11 511,** 

A01 443,** A11 432,** 

A10 112,** انخىسغ 

 فٍ

 انسبنت

 انشؼىسَت

[CSE] 

A3 522,** 

 إَخبج

 انًؼٍُ

 انشخصٍ

[PMP] 

A5 311,** A. 521,** 

A1 1.2,** A01 35.,** 

A00 412,** A05 502,** 

A04 43.,** A13 41.,** 

A02 134,**  

A12 312,** 

[ أن جسيع قيع معامبلت ارتباط السفخدات بالجرجة الكمية لمسكػن 1يتزح مغ الججول ]
قيع معامبلت االرتباط بيغ  وانحرخت [,10الحى تشتسى إليو كانت دالة إحرائيا  عشج مدتػى ]

كسا تع حداب االتداق الجاخمي لقائسة التقخيخ الحاتي لمحكاء الخوحي  [.,615إلى  ,906]
 حداب معامبلت االرتباط بيغ السكػنات الفخعية والجرجة الكمية لمقائسة: عغ شخيق

 [3خذول]

 [011]ٌ=نهقبئًتيؼبيالث االسحببط بٍُ انًكىَبث انفشػُت نهقبئًت وانذسخت انكهُت 

 انذسخت انكهُت 3 2 1 0 انًكىَبث

       ـ انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ0

     **,40. ـ إَخبج انًؼًُ انشخص1ٍ

    **,120 **,1.. ـ انىػً انًخسبيٍ 2

   **,145 **,115 **,153 ـ انخىسغ فٍ انسبنت انشؼىسَت 3

   **,1.. **,.21 **,215 **,241 انذسخت انكهُت

[ أن جسيع قيع معامبلت ارتباط السكػنات بالجرجة الكمية لمقائسة 2مغ الججول] يتزح 
إلى  ,534[ وانحرخت قيع معامبلت االرتباط بيغ ],10كانت دالة إحرائيا  عشج مدتػى ]

735,. ] 
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 ـ حشاب الصدم يف قائنة الخكزيز الذاتي للذناء الزوحي:0

 : الخوحي باستخجام التحميل العاممي التػكيجيقائسة التقخيخ الحاتي لمحكاء ـ صجق  أ 
تحققت الباحثة مغ الرجق العاممي لمسكياس باستخجام التحميل العاممي 

بصخيقة االحتسال األقرى   Confirmatory factor analysis [CFA]التػكيجي
Maximum likelihood  باستخجام بخنامجLisrel 6.61  والتي أسفخت عغ تذبع جسيع

[، 01,1[ تداوى ]9حيث بمغت قيسة وكانت قيسة ]كا ،فخعية عمى عامل كامغالعػامل ال
[ وذلظ يؤكج وجػد مصابقة جيجة ,71526[ ومدتػى داللة = ]7بجرجات حخية تداوى ]

[ ,727لمبيانات مع الشسػذج السقتخح وىػ أربعة عػامل فخعية وكانت تذبعاتيا عمى التختيب: ]
[ الػعي الستدامي ,711]السعشي الذخري، و إنتاج[ لعامل ,632لمتفكيخ الػجػدي الشاقج، و]

التالي نسػذج التحميل  [9لعامل التػسع في الحالة الذعػرية، ويػضح الذكل ] [,600]
 [ التالي:9العاممي التػكيجي لمستغيخات األربعة في الذكل ]

 
 [9شكل] 

لمستغيخات األربعة التي تذبعت يػضح السدار التخصيصي لشسػذج التحميل العاممي التػكيجي 
 بعامل كامغ واحج في قائسة التقخيخ الحاتي لمحكاء الخوحي

   ويػضح الججول التالي ممخرا  لشتائج التحميل العاممي التػكيجي ألربعة متغيخات مذاىجة
 ]نسػذج العامل الكامغ الػاحج[.
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 [4خذول ]

يشبهذة ]ًَىرج انؼبيم انكبيٍ انىازذ[ فٍ قبئًت َخبئح انخسهُم انؼبيهٍ انخىكُذٌ ألسبؼت يخغُشاث 

 [011]ٌ=انخقشَش انزاحٍ نهزكبء انشوزٍ

 انًخغُشاث

 انًشبهذة

انخشبغ 

 ببنؼبيم

 انكبيٍ انىازذ

 نًؼُبسٌاانخطأ 

 نخقذَش انخشبغ

"ث"  قًُت

ودالنخهب 

 اإلزصبئُت

 يؼبيم

 انثببث

R1] [ 

 ,23. ** 35,01 ,1142 ,235 ـ انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ0

 ,121 ** 40,01 ,1.02 ,45. ـ إَخبج انًؼًُ انشخص1ٍ

 ,53. ** 0,01 ,.115 ,221 ـ انىػً انًخسبيٍ 2

 ,.54 ** 11,2 ,1.25 ,00. ـ انخىسغ فٍ انسبنت انشؼىسَت 3

  ,14]*[ دانت ػُذ يسخىي  ,10]**[ دانت ػُذ يسخىي 

صجق قائسة العػامل [ نتائج التحميل العاممي التػكيجي التي تؤكج 3يػضح الججول ]
أن أكثخ الستغيخات  [3] األربعة في قائسة التقخيخ الحاتي لمحكاء الخوحي، كسا يػضح الججول

السذاىجة تذبعا  بالعامل الكامغ ىػ عامل التفكيخ الػجػدي الشاقج، حيث بمغ معامل صجقو أو 
لكامغ ]قائسة %[ مغ التبايغ الكمي في الستغيخ ا2,67[ ومغ ثع يسكشو تفدخ ],724تذبعو ]

 التقخيخ الحاتي لمحكاء الخوحي[.
  ـ الرجق التسييدي لمسفخدات أو ما يدسى برجق السقارنات الصخفية:ب 

حيث تع أخح الجرجة الكمية لكل مكػن فخعى مغ مكػنات قائسة التقخيخ الحاتي لمحكاء 
لتسثل 8[ مغ الجرجات 95الخوحي محكا  لمحكع عمى صجق مفخداتو وتع أخح أعمى وأدنى ]

8[ 895[ مغ شبلب الجامعة مغ الجرجات العالية، وتسثل مجسػعة أدنى ]95مجسػعة أعمى ]
مغ شبلب الجامعة مغ الجرجات السشخفزة، وباستخجام اختبار "ت" في السقارنة بيغ 

 الستػسصات جاءت الشتائج عمى الشحػ التالي :
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 [5خذول ]

 ،"َخبئح اخخببس "ث" نذساست انفشوق بٍُ يخىسطبث انًدًىػبث انطشفُت ) اإلسببػٍ األػهً

واإلسببػٍ األدًَ ( فٍ انًكىَبث انفشػُت وانذسخت انكهُت نقبئًت انخقشَش انزاحٍ نهزكبء 

 [011]ٌ=انشوزٍ"

 يكىَبث قبئًت

 انزكبء انشوزٍ

 قًُت يدًىػت اإلسببػٍ األػهً يدًىػت اإلسببػٍ األدًَ

 "ث ودالنخهب
 ع و ٌ ع و ٌ

 **21,01 2,1 2,14 12 ,212 3,02 21 انىػً انًخسبيٍ

 **2,00 11,0 11,. 23 ,41. 1,05 14 إَخبج انًؼًُ انشخصٍ

 **1,02 32,0 01,. .1 ,531 1,02 31 انخىسغ فٍ انسبنت انشؼىسَت

 **3,01 50,0 1,11 12 ,530 5,05 11 انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ

 **01,.5 24,5 5.,1 11 11,1 .2,5 .2 انذسخت انكهُت 

[ بيغ 1.10[ وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ]4يتزح مغ الججول ] 
األدنى في جسيع  متػسصات مجسػعة اإلرباعي األعمى ومتػسصات مجسػعة اإلرباعي

السكػنات الفخعية والجرجة الكمية لقائسة التقخيخ الحاتي لمحكاء الخوحي، مسا يجل عمى الرجق 
ومغ اإلجخاءات الدابقة تأكج لمباحثة صجق قائسة التقخيخ الحاتي لمحكاء لمقائسة، التسييدي 

، شبلب الجامعةالخوحي، وصبلحيتيا لبلستخجام في البحث الحالي لكياس لمحكاء الخوحي لجى 
 .[ يػضح قائسة التقخيخ الحاتي في صػرتيا الشيائية9والسمحق ]

تع حداب الثبات عغ شخيق  :ـ حشاب الجبات لكائنة الخكزيز الذاتي للذناء الزوحي3
حداب معامل ألفا كخونباخ وشخيقة التجدئة الشرفية باستخجام معادلتي سبيخمان وبخاون 

 وجتسان:
 [1خذول]

 [011]ٌ=قُى يؼبيم أنفب كشوَببش نهًكىَبث انفشػُت وانقبئًت ككم

 طشَقت انخدضئت انُصفُت أنفب  انًكىَبث

 خخًبٌ سبُشيبٌ

 ,113 ,222 ,4.. ـ انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ0

 ,122 ,53. ,141 ـ إَخبج انًؼًُ انشخص1ٍ

 ,111 ,2.. ,121 ـ انىػً انًخسبيٍ 2

 ,531 ,121 ,544 انشؼىسَتـ انخىسغ فٍ انسبنت  3

 ,110 ,241 ,201 انذسخت انكهُت نهقبئًت 
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[ تستع القائسة بسكػنتيا الفخعية بجرجة مختفعة مغ الثبات، حيث 5يتزح مغ الججول ]
 [ لجى أفخاد العيشة.,735إلى  ,429انحرخت قيع معامبلت الثبات بالصخق السختمفة بيغ ]

  ]إعجاد الباحثة[Psychological well- being scale الطنأىيية اليفشيةـ مكياض 0
بعج إشبلع الباحثة عمى العجيج مغ السقاييذ األجشبية والعخبية التي استخجمت لكياس 

 ;Springer ومكياس ،Rff's (0767)مثل: مكياس رايف كارول  الصسأنيشة الشفدية

Pudrovska & Hauser [9100] [ وقج تسكغ اسبخنجخ49السكػن مغ ]  وزمبلئو مغ
[ عبارة مػزعة عمى ستة أبعاد مػزعة ىي: القبػل الحاتي 11اختدال مفخدات السكياس إلى ]

Self- acceptance  اإليجابيةـ العبلقاتPositive relations،  ـ االستقبلل الحاتي
Autonomy  البيئيـ التسكغEnvironmental mastery  ـ الحياة اليادفةPurpose 

in life  ي الذخرـ التصػرPersonal growth،  وىي مغ نػع التقخيخ الحاتي يجيب عشيا
[، وتعصي الجرجات دائسا  ـ غالبا  ـ أحيانا  ـ نادرا  ـ الالتجريج ] خساسيالصبلب في ضػء تقخيخ 

تجل و [ في حالة السفخدات السػجبة والعكذ في حالة السفخدات الدالبة، 3، 2، 1، 9، 0]
[ 6]، ويػضح الججول الصسأنيشة الشفديةالجرجة السختفعة عمى تستع الفخد بجرجة مختفعة مغ 

 .الصسأنيشة الشفديةتػزيع السفخدات عمى مكياس يػضح التالي 
 [.خذول ] 

 انطًأَُُت انُفسُتحىصَغ يفشداث يقُبط 

 اإلخًبنٍ أسقبو انًفشداث انؼىايم

 [1] 21ـ20ـ14ـ02ـ02ـ1ـ0 [SAانقبىل انزاحٍ]

 [1] .2ـ21ـ15ـ11ـ03ـ.ـ1 [PRانؼالقبث اإلَدببُت]

 [1] 22ـ22ـ11ـ10ـ04ـ2ـ2 [AUاالسخقالنُت ]

 [1] 31ـ23ـ.1ـ11ـ05ـ01ـ3 [EMانخًكٍ انبُئٍ ]

 [1] 30ـ24ـ12ـ12ـ01ـ00ـ4 [PLانسُبة انهبدفت]

 [1] 31ـ25ـ21ـ13ـ.0ـ01ـ5 [PGانخطىس انشخصٍ ]

 PWBS [31]اإلخًبنٍ 

تع التحقق مغ االتداق الجاخمي لمسكياس  :الطنأىيية اليفشيةـ االتشام الداخلي ملكياض  0 
 بصخيقتيغ:

أفخاد العيشة االستصبلعية عمى كل عبارة وبجرجاتيع  مل االرتباط بيغ درجاتتع حداب معا ـأ 
وانحرخت قيع معامبلت االرتباط بيغ  ،الكمية عمى السكػن الفخعي الحي تشتسي إليو السفخدة

 [ التالي يػضح ذلظ: 7[، والججول ],10[ وىي دالة إحرائيا  عشج مدتػى ],647إلى ,967]
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 [2خذول ]

انطًأَُُت قبئًت يقُبط  يؼبيالث اسحببط انًفشداث ببنذسخت انكهُت نهؼبيم انزٌ حُخًٍ إنُه فٍ

 [011]ٌ=انُفسُت

 يؼبيم االسحببط انًفشداث انؼىايم يؼبيم االسحببط انًفشداث انؼىايم

 

 انقبىل

 انزاحٍ

[SA ] 

B0 1.2,* ٍانخًك 

 انبُئٍ

[EM ] 

B3 4.2, ** 

B1 412, ** B01 531, ** 

B02 11., ** B05 541, ** 

B02 101, ** B11 551, ** 

B14 .43, ** B1. 221, ** 

B20 .54, **  B23 223, ** 

B21 5.0, **  B31 504, ** 

 انؼالقبث

 انًىخبت

[PR ] 

 

B1 .52, ** انسُبة 

 انهبدفت

[PL ] 

B4 242, ** 

B. 545, ** B00 512, ** 

B03 542, ** B01 220, ** 

B11 511, ** B12 215, * 

B15 1.1, ** B12 512, ** 

B21 110, ** B24 513, ** 

B2. .13, ** B30 123, ** 

 االسخقالنُت

[Au ] 

B2 411, ** انخطىس 

 انشخصٍ

[PG ] 

 

B5 432, ** 

B2 225, ** B01 5.3, ** 

B04 223, ** B0. 552, ** 

B10 35., ** B13 5.1, ** 

B11 122, ** B21 301, ** 

B22 1.2, **  B25 52., ** 

B22 335, **  B31 411, ** 
 [14,8]*[ دانت ػُذ يسخىي ] ،,10]**[ دانت ػُذ يسخىي 

حداب معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية لمسكػن والجرجة الكمية لمسكياس، وكحلظ ـ ب 
معامبلت االرتباط بيغ العػامل وبعزيا، وانحرخت قيع معامبلت االرتباط بيغ العػامل وبعزيا 

[ وجسيعيا ,797إلى ,621[. ومعامبلت ارتباط العػامل بالجرجة الكمية بيغ ],616إلى ,412]
 [ التالي:01[ والسػضحة بالججول ].,0رائيا  عشج مدتػى ]كانت دالة إح
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 [01خذول ]

انطًأَُُت يؼبيالث االسحببط انبُُُت نهؼىايم ويؼبيالث اسحببط انؼىايم ببنذسخت انكهُت نًقُبط 

 [011]ٌ=انُفسُت

 انطًأَُُتيكىَبث 

 انُفسُت 

 

AU EM DP PR PL SA PWB 

       ـ [SAانقبىل انزاحٍ]

      ـ **,.1. [PRاإلَدببُت]انؼالقبث 

     ـ **,23,** 111. [AUاالسخقالنُت ]

    ـ **,1.1,** 5.3,** 111 [EMانخًكٍ انبُئٍ ]

   ـ **,102,** 421,** 523,** 200 [PLانسُبة انهبدفت]

  ـ **,123**, 125,** 14.,** 123,** 102 [PG] انخطىس انشخصٍ

انذسخت انكهُت 

[TOPWS] 

212,** .5.,** .15,** 211,** .31,** 211,**  

 [8 ,10]**[ دانت ػُذ يسخىي ]

الصسأنيشة [ وجػد عبلقات ارتباشية مػجبة بيغ أبعاد مكياس 01يتزح مغ الججول ]
 مع الجرجة الكمية لمسكياس. الشفدية

: تحققت الباحثة مغ الرجق العاممي لمسكياس باستخجام الصسأنيشة الشفديةـ صجق مكياس  
والتي  Lisrel 6.61بصخيقة االحتسال األقرى باستخجام بخنامج  العاممي التػكيجيالتحميل 

، حيث بمغت قيسة وكانت قيسة ع العػامل الفخعية عمى عامل كامغأسفخت عغ تذبع جسي
[ وذلظ يؤكج ,9952[ ومدتػى داللة = ]7[، بجرجات حخية تداوى ]45,00[ تداوى ]9]كا

وجػد مصابقة جيجة لمبيانات مع الشسػذج السقتخح وىػ ستة عػامل فخعية وكانت تذبعاتيا 
[ ,611][ لعامل العبلقات اإليجابية، و,671[ القبػل الحاتي، و],710عمى التختيب: ]

[ لعامل التصػر ,621[ الحياة اليادفة، ],646لعامل التسكغ البيئي، ] [,643لبلستقبللية ]
نسػذج التحميل العاممي التػكيجي لمستغيخات  يػضح [ التالي1ري، ويػضح الذكل ]الذخ

 الدتة في الذكل التالي:
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 [1]شكل 

السدار التخصيصي لشسػذج التحميل العاممي التػكيجي لمستغيخات الدتة التي تذبعت بعامل كامغ 
 الصسأنيشة الشفديةواحج في مكياس 

                     لشتائج التحميل العاممي التػكيجي لدتة متغيخات مذاىجةويػضح الججول التالي ممخرا  
 ] نسػذج العامل الكامغ الػاحج[.

 [00خذول ]

َخبئح انخسهُم انؼبيهٍ انخىكُذٌ ألسبؼت يخغُشاث يشبهذة ]ًَىرج انؼبيم انكبيٍ انىازذ[ فٍ يقُبط 

 [011]ٌ=انطًأَُُت انُفسُت

 انًخغُشاث

 انًشبهذة

انخشبغ 

 ببنؼبيم

 انكبيٍ انىازذ

انخطأ 

 انًؼُبسٌ

نخقذَش 

 انخشبغ

"ث"  قًُت

ودالنخهب 

 اإلزصبئُت

 يؼبيم

 انثببث

R1] [ 

 ,210, 11.3, 32,00 ** .02 [SAانقبىل انزاحٍ]

 ,21, 1120, 14,00 ** 122. [PRانؼالقبث اإلَدببُت]

 ,22, 1.14, 12,01 ** 522. [AUاالسخقالنُت ]

 ,54, 1.11, 11,01 ** 131. [EMانخًكٍ انبُئٍ ]

 ,5., 1.14, 1.,01 ** 142. [PLانسُبة انهبدفت]

 ,32, 1.02, 12,01 ** 100. [PG] انخطىس انشخصٍ

  ,14]*[ دانت ػُذ يسخىي  ,10]**[ دانت ػُذ يسخىي 
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يػضح الججول نتائج التحميل العاممي التػكيجي التي تؤكج صجق قائسة العػامل الدتة في 
، كسا يػضح الججول أن أكثخ الستغيخات السذاىجة تذبعا  بالعامل الصسأنيشة الشفديةمكياس 

[ ومغ ثع يسكشو ,710الكامغ ىػ عامل القبػل الحاتي، حيث بمغ معامل صجقو أو تذبعو ]
 [.الصسأنيشة الشفدية%[ مغ التبايغ الكمي في الستغيخ الكامغ ]مكياس 1,60تفدخ ]

  :الطنأىيية اليفشيةثبات مكياض حشاب ـ  0

باستخجام معامل ألفا كخونباخ وشخيقة  الصسأنيشة الشفديةع حداب الثبات لسكياس ت
 [09] التجدئة الشرفية باستخجام معادلتي سبيخمان وبخاون وجتسان السػضحة بالججول

 التالي:
 [01خذول ]

انطًأَُُت و طشَقت انخدضئت انُصفُت فٍ يقُبط  َىضر زسبة انثببث بطشَقت انفب كشوَببش

 انُفسُت

 انسؼبدة يقُبط

 انُفسُت

 انخدضئت انُصفُت انفب كشوَببش

 خخًبٌ سبُشيبٌ وبشاوٌ

 **,24,** 233,** 121. [SAانقبىل انزاحٍ]

 **,.211,** 24.,** 15 [PRانؼالقبث اإلَدببُت]

 **,11,** 211,** 135. [AUاالسخقالنُت ]

 **,121,** .3.,** 155 [EMانخًكٍ انبُئٍ ]

 **,.133,** .42,** 15 [PLانسُبة انهبدفت]

 **,133,** 233,** 121 [PGانخطىس انشخصٍ ]

 **,155 **,252 **,222 انذسخت انكهُت

[ , 747إلى  ,511تخاوحت بيغ ]الثبات قج [ أن قيع معامبلت 09يتزح مغ الججول ] 
أبعاد السكياس بجرجة مختفعة مغ الثبات، ومغ جسيع اإلجخاءات الدابقة مسا يؤكج تستع جسيع 

بجرجة مختفعة مغ الثبات عمى  الصسأنيشة الشفديةمغ تستع اختبار مكياس  الباحثة تتأكج
الصسأنيشة  [ الرػرة الشيائية لمسكياس2العيشة االستصبلعية لمجراسة الحالية، ويػضح السمحق ]

 مفخدة.[ 29]والسكػن  الشفدية
  ] إعجاد الباحثة[ الفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكيـ مكياض 3

قامت الباحثة باإلشبلق عمى السكياس األجشبية في ىحا السجال مثل : مكياس  
 & Ritchi)وىػ مغ إعجاد  musical self-efficacy الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي

Williamon,9100)،  س الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي مكياوself- efficacy in 
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music performance  وىػ مغ إعجادZelenak (9100) ، ومكياس الفاعمية الحاتية
وقائسة مفيػم الحات  ،) 9101Ekinci(في األداء السػسيقي الفخدي وىػ مغ إعجاد 

 ،(Hush,9105)وىػ مغ إعجاد  music self-concept inventoryالسػسيكية 
 self- efficacy in music ability scaleالسػسيكية  القجرةالفاعمية الحاتية في ومكياس 

[SEMA]  وىػ مغ إعجادOu, Tiffany(9107).  
الفاعمية الحاتية في األداء قامت الباحثة بإعجاد مكياس وفي ضػء ىحه السقاييذ 

وىػ مكػن مغ  [EME]وىػ مكػن مغ أربعة أبعاد ىي: إتقان الخبخات الشذصة السػسيقي
[ مفخدات، واإلقشاع 01وىػ مكػن مغ ] [INE][ مفخدات، الخبخات غيخ السباشخة 01]

[ مفخدات، الحاالت الػججانية 01وىػ مكػن مغ ]، [VSP]المفطي/االجتساعي
مغ نػع التقخيخ الحاتي  السفخداتىحه [ مفخدات، و 01وىػ مكػن مغ ]  [PAS]والفديػلػجية

دائسا  ـ غالبا  ـ أحيانا  ـ نادرا  ـ ال[،  يجيب عشيا الصبلب في ضػء تقخيخ خساسي التجريج ]
[ في حالة السفخدات السػجبة والعكذ في حالة السفخدات 3، 2، 1، 9، 0وتعصي الجرجات ]

مغ الفاعمية الحاتية، ويػضح  الدالبة، وتجل الجرجة السختفعة عمى تستع الصالب بجرجة مختفعة
 .الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي[ التالي تػزيع السفخدات عمى 01الججول ]

 [02خذول ]

 ػهً انًكىَبث األسبؼت " انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء انًىسُقٍ" حىصَغ يفشداث يقُبط  

انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء يكىَبث 

 انًىسُقٍ

 اإلخًبنٍ انًفشداث

 [01] [21ـ22ـ12ـ14ـ10ـ01ـ02ـ2ـ4ـ0] [EME]إحقبٌ انخبشاث انُشطت

[01] [.2ـ23ـ21ـ15ـ11ـ.0ـ03ـ01ـ5ـ1] [INE]انخبشاث غُش انًببششة   

[01] [22ـ11ـ24ـ20ــ12ـ02ـ04ـ01ـ 1ـ2] [VSP]اإلقُبع انهفظٍ/االخخًبػٍ   

[01] [31ـ25ـ21ـ.1ـ13ـ11ـ05ـ01ـ.ـ 3] [PAS]انسبالث انىخذاَُت   

 [31] يفشدة [31] اإلخًبنٍ

الباحثة مغ آراء ومبلحطات  وقج استفادت عمى مجسػعة مغ الخبخاء وقج تع عخض السكياس
لمتحقق مغ  الخبخاء. بعج ذلظ تع تصبيق السكياس عمى عيشة استصبلعية مغ شبلب الجامعة

 الخرائز الديكػمتخية لمسكياس، وذلظ باتباع الخصػات التالية:
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 : وقج تع التحقق مغ ذلظ بحدابالفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكيـ االتشام الداخلي للنكياض 1
أو البعج الحى تشتسى إليو، والججول  معامبلت االرتباط بيغ السفخدات والجرجة الكمية لمسكػن 

 [ التالي يػضح ذلظ:02]
 [03]خذول

 حُخًً إنُه نهًكىٌ انفشػٍ انخٍيؼبيالث االسحببط بٍُ انًفشداث يغ انذسخت انكهُت 

 انًكىَبث يؼبيالث االسحببط انًفشداث انًكىَبث

 

يؼبيالث  انًفشداث

 االسحببط

 إحقبٌ

 انخبشاث

 انُشطت

[EMEF 

C0 122,*  اإلقُبع

 انهفظٍ/االخخًبػٍ

[VSP] 

C2 41.,* 

C4 351,** C1 421,** 

C2 225,** C00 522,** 

C02 411,** C04 151,* 

C01 3.0,** C02 432,** 

C10 4.2,** C12 511,** 

C14 521,** C11 55.,** 

C12 4.1,** C20 252,** 

C22 541,** C24 33.,** 

C21 4.3,** C22 413,** 

 انخبشاث 

 غُش

 انًببششة

[INE] 

C1 111,* انسبالث 

 انىخذاَُت

 وانفسُىنىخُت

[PAS] 

C3 512,** 

C5 503,** C. 151,* 

C01 311,** C01 211,** 

C03 213,** C05 220,** 

C0. 412,** C11 343,** 

C11 .41,** C13 452,** 

C15 434,** C1. 501,** 

C21 332,** C21 425,** 

C23 523,** C25 101,** 

C2. 5.1,** C31 415,** 

بالجرجة الكمية لمسكػن [ أن جسيع قيع معامبلت ارتباط السفخدات 02يتزح مغ الججول ]
وانحرخت قيع معامبلت االرتباط بيغ  [,10الحى تشتسى إليو كانت دالة إحرائيا  عشج مدتػى ]

الفاعمية الحاتية في األداء [. كسا تع حداب االتداق الجاخمي لسكياس ,631إلى  ,995]
الكمية حداب معامبلت االرتباط بيغ السكػنات الفخعية والجرجة  عغ شخيق السػسيقي
 لمسكياس:
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 [04خذول]

 يؼبيالث االسحببط بٍُ انًكىَبث انفشػُت نهًقُبط وانذسخت انكهُت نهًقُبط

انذسخت  3 2 1 0 انًكىَبث

 انكهُت

       [EME]إحقبٌ انخبشاث انُشطت

     **,12. [INE]انخبشاث غُش انًببششة 

اإلقُبع انهفظٍ/االخخًبػٍ 

[VSP] 

.41,** .34,**    

   **,15,** .12,** 111. [PAS]انسبالث انىخذاَُت 

   **,21. **,.20 **,244 **,244 انذسخت انكهُت

أن جسيع قيع معامبلت ارتباط السكػنات بالجرجة الكمية لمسكياس  [03يتزح مغ الججول] 
إلى  ,595[ وانحرخت قيع معامبلت االرتباط بيغ ],10كانت دالة إحرائيا  عشج مدتػى ]

733, ]. 
 :الفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكيـ حشاب الصدم يف ملكياض 0

  :الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيلسكياس التحميل العاممي التػكيجي ـ صجق  
  تحققت الباحثة مغ الرجق العاممي لمسكياس باستخجام التحميل العاممي التػكيجي

والتي أسفخت عغ تذبع جسيع  Lisrel 6.61بصخيقة االحتسال األقرى باستخجام بخنامج 
[، 01,1[ تداوى ]9حيث بمغت قيسة وكانت قيسة ]كا ،العػامل الفخعية عمى عامل كامغ

[ وذلظ يؤكج وجػد مصابقة جيجة ,71526[ ومدتػى داللة = ]7بجرجات حخية تداوى ]
[ ,727عمى التختيب: ] لمبيانات مع الشسػذج السقتخح وىػ أربعة عػامل فخعية وكانت تذبعاتيا

اإلقشاع [ ,711]، و[INE]الخبخات غيخ السباشخة [ ,632، و][EME]إتقان الخبخات الشذصة
 .الػججانية والفديػلػجية[ لمحاالت ,600]، و [VSP]المفطي/االجتساعي 

في  التالي نسػذج التحميل العاممي التػكيجي لمستغيخات األربعة[ 2ويػضح الذكل ] 
 مكياس الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي.
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 [2شكل] 

يػضح السدار التخصيصي لشسػذج التحميل العاممي التػكيجي لمستغيخات األربعة التي تذبعت 
 الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيلسكياس  واحجبعامل كامغ 

متغيخات مذاىجة ] نسػذج نتائج التحميل العاممي التػكيجي ألربعة [ 04]ويػضح الججول 
 العامل الكامغ الػاحج[.

 [05خذول ]

َخبئح انخسهُم انؼبيهٍ انخىكُذٌ ألسبؼت يخغُشاث يشبهذة ]ًَىرج انؼبيم انكبيٍ انىازذ[ فٍ 

 [011]ٌ= انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء انًىسُقٍنًقُبط 

 انًخغُشاث

 انًشبهذة

انخشبغ 

 ببنؼبيم

انكبيٍ 

 انىازذ

انخطأ 

 انًؼُبسٌ

خقذَش ن

 انخشبغ

قًُت "ث" 

ودالنخهب 

 اإلزصبئُت

 يؼبيم

 انثببث

R
1] [

 

 ,235, 1142, 35,01 ** .23 [EME]إحقبٌ انخبشاث انُشطت

 ,45, 1.02, 40,01 ** 121. [INE]انخبشاث غُش انًببششة 

 ,221, 115., 0,01 ** .53 [VSP]اإلقُبع انهفظٍ/االخخًبػٍ 

 ,.00, 1.25, 11,2 ** 54. [PAS]انفسُىنىخُت تانسبن
  ,14]*[ دانت ػُذ يسخىي  ,10]**[ دانت ػُذ يسخىي 

تؤكج صجق مكياس  [ نتائج التحميل العاممي التػكيجي التي04يػضح الججول ]
، كسا يػضح الججول أن أكثخ الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيلسكياس  العػامل األربعة

الستغيخات السذاىجة تذبعا  بالعامل الكامغ ىػ عامل التفكيخ الػجػدي الشاقج، حيث بمغ معامل 
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%[ مغ التبايغ الكمي في الستغيخ 4,72[ ومغ ثع يسكشو تفدخ ],724صجقو أو تذبعو ]
 [.الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيالكامغ ] لسكياس 

  يزي للنفزدات أو ما يشنى بصدم املكارىات الطزفية:ـ الصدم الخني0

الفاعمية الحاتية في حيث تع أخح الجرجة الكمية لكل مكػن فخعى مغ مكػنات مكياس 
8[ مغ الجرجات 95محكا  لمحكع عمى صجق مفخداتو وتع أخح أعمى وأدنى ] األداء السػسيقي

8[ مغ شبلب الجامعة مغ الجرجات العالية، وتسثل مجسػعة أدنى 95لتسثل مجسػعة أعمى ]
8[ مغ شبلب الجامعة مغ الجرجات السشخفزة، وباستخجام اختبار "ت" في السقارنة بيغ 95]

 التالي:الستػسصات جاءت الشتائج عمى الشحػ 
 [01خذول ]

 ،اإلسببػٍ األػهً]"َخبئح اخخببس "ث" نذساست انفشوق بٍُ يخىسطبث انًدًىػبث انطشفُت 

انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء فٍ انًكىَبث انفشػُت وانذسخت انكهُت نًقُبط  [واإلسببػٍ األدًَ

 "انًىسُقٍ

 يكىَبث

 انفبػهُت انزاحُت فٍ

 األداء انًىسُقٍ 

 يدًىػت اإلسببػٍ

 األدًَ

يدًىػت اإلسببػٍ 

 األػهً

 قًُت

"ث 

 ع و ٌ ع و ٌ ودالنخهب

 **11 5,1. 51,0 25 4,25 31,1 3,03 [EME]إحقبٌ انخبشاث انُشطت

 **11 .,11 22,1 25 2,24 5.,0 2,04 [INE]انخبشاث غُش انًببششة 

 **12 4,1. 11,0 10 .,21 15,0 0,11 [VSP]اإلقُبع انهفظٍ/االخخًبػٍ 

 **23 2,1. 31,1 14 0,25 11,0 3,05 [PAS]انىخذاَُت  انسبالث

 **3,05 4,5. 2,035 12 41,1 003,. 11 انذسخت انكهُت

[ بيغ 1.10[ وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ]05يتزح مغ الججول ] 
األدنى في جسيع  متػسصات مجسػعة اإلرباعي األعمى ومتػسصات مجسػعة اإلرباعي

، مسا يجل عمى الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيالسكػنات الفخعية والجرجة الكمية لسكياس 
الفاعمية ومغ اإلجخاءات الدابقة تأكج لمباحثة صجق لسكياس لمسكياس، الرجق التسييدي 

كاء الخوحي ، وصبلحيتيا لبلستخجام في البحث الحالي لكياس لمحالحاتية في األداء السػسيقي
 لجى شبلب الجامعة.

تع حداب الثبات عغ  :الفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكيـ حشاب الجبات ملكياض 3
شخيق حداب معامل ألفا كخونباخ وشخيقة التجدئة الشرفية باستخجام معادلتي سبيخمان 

 وبخاون وجتسان:
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[06ججول]  

 نهًكىَبث انفشػُت وانًقُبط ككم قُى يؼبيم أنفب كشوَببش

 طشَقت انخدضئت انُصفُت أنفب  انًكىَبث

 خخًبٌ سبُشيبٌ

 **,11,** .23,** 112. [EME]إحقبٌ انخبشاث انُشطت

 **,21,** 21.,** 131. [INE]انخبشاث غُش انًببششة 

 **,01,** 211,** 1.0. [VSP]اإلقُبع انهفظٍ/االخخًبػٍ 

 **,11,** 211,** 105. [PAS]وانفسُىنىخُتانسبالث انىخذاَُت 

 **,124 **,201 **,23. انذسخت انكهُت

[ تستع السكياس بسكػناتو الفخعية بجرجة مختفعة مغ الثبات، 06يتزح مغ الججول ]
[ لجى أفخاد ,701إلى  ,597حيث انحرخت قيع معامبلت الثبات بالصخق السختمفة بيغ ]

 .العيشة

 :املعاجلة اإلحصائية
األساليب اإلحرائية التالية بػاسصة الحدمة اإلحرائية في العمػم استخجمت الباحثة  

بيجف الكيام بعسميات  LISREL [V.6.6]، وبخنامج ليدرل SPSS.[V.93]االجتساعية 
"ت"، التحميل العاممي االستكذافي، والتحميل العاممي التػكيجي، وتحميل السدار، واختبار 

  ومعامبلت االرتباط.
 ىخائر الدراسة وتفشريٍا:

تػجج عبلقات ارتباشية متبايشة الشػع )مػجبة ـ سالبة( والجاللة "  الخحكل مً صحة الفزض األول: 
)دالة ـ غيخ دالة( بيغ درجات الصبلب في كل مغ الحكاء الخوحي بسكػناتو الفخعية وكل مغ: 

لجى شبلب قدع التخبية السػسيكية" ، الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي، و الصسأنيشة الشفدية
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام معامل ارتباط بيخسػن، وجاءت الشتائج كسا 

 [ التالي:07يػضحيا الججول ]
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 [02خذول ]

 انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء انًىسُقٍو انطًأَُُت انُفسُتيؼبيالث االسحببط بٍُ انزكبء انشوزٍ و

=ٌ[011] 

 األبؼبد

 نًقُبط

 انطًأَُُت

 انُفسُت

 يكىَبث انزكبء انشوزٍ

 انخفكُش

 انىخىدٌ

 انُبقذ

 إَخبج

 انًؼٍُ 

 انشخصٍ

 انىػٍ

 انًخسبيٍ

انخىسغ فٍ 

انسبنُت 

 انشؼىسَت

 انذسخت

 انكهُت

 *,21,* 114,** 121,** 540,** .11. [SA] انقبىل انزاحٍ

 *,114,** 502,* 511,* 445,* 524 [PR]انؼالقبث اإلَدببُت

 *,111,** 105,* 111,* 412,* 141 [AU]االسخقالنُت

 *,.142,* 520,* 554,* 541,* 14 [EM]انخًكٍ انبُئٍ

 *,101,* 542,* 514,* 50.,* 105 [PL]انسُبة انهبدفت

 *,.02,* 131,* 121,* 525,* .1. [PG]انخطىس انشخصٍ

 *,52,* 115,* 121,* 110,* .43. [PWS]انذسخت انكهُت

 *,.153,* 555,* 515,* 422,* 12 [EME]انخبشاثإحقبٌ 

 *,522,* 511,* 514,* 414,* 515 [INE]خبشة غُش يببششة

 *,541,* 410,* 410,* 423,* 521 [VSP]اإلقُبع انهفظٍ

 *,102,* 510,* 541,* 430,* 522 [PAS]انفسُىنىخُت

 *,123 *,4.4 *,511 **,551 **,142 انذسخت انكهُت

 814,8 ]*[ دانت ػُذ يسخىي ,10يسخىي ]**[ دانت ػُذ 

 [ ما يمي:07يتزح مغ الججول ]
 : الصسأنيشة الشفديةـ بالشدبة لمعبلقة بيغ الحكاء الخوحي و 0

أسفخت نتائج الفخض األول عغ وجػد عبلقات ارتباشية مػجبة ودالة عشج مدتػى 
[ بيغ مكػنات الحكاء الخوحي الستسثمة في]التفكيخ الػجػدي الشاقج ـ إنتاج السعشى  ,10]

الصسأنيشة الذخري ـ الػعي الستدامي ـ التػسع في الحالة الذعػرية ـ الجرجة الكمية[ و 
ـ التسكغ البيئي ـ الحياة  الستسثمة في ]القبػل الحاتي ـ العبلقات اإليجابية ـ االستقبللية الشفدية

إلى  ,334[ وقج تخاوحت قيع معامبلت االرتباط مغ ]ادفة ـ التصػر الذخري ـ الجرجة الكميةالي
632,.] 

 :الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيـ بالشدبة لمعبلقة بيغ الحكاء الخوحي و 9
[ بيغ  ,10تػصمت الشتائج إلى وجػد عبلقات ارتباشية مػجبة ودالة عشج مدتػى ]

مكػنات الحكاء الخوحي الستسثمة في ]التفكيخ الػجػدي الشاقج ـ إنتاج السعشى الذخري ـ الػعي 
الفاعمية الحاتية في األداء الستدامي ـ التػسع في الحالة الذعػرية ـ الجرجة الكمية[ و 
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ـ الحالة  ]إتقان الخبخات الشذصة ـ الخبخات غيخ السباشخة ـ اإلقشاع المفطي/االجتساعي السػسيقي
 [.,542 إلى ,393الفديػلػجية ـ الجرجة الكمية[ وقج تخاوحت قيع معامبلت االرتباط مغ ] 

 الخحكل مً صحة الفزض الجاىي: 

]القبػل الحاتي ـ  الصسأنيشة الشفديةيسكغ التشبؤ بالحكاء الخوحي مغ والحي يشز عمى " 
العبلقات اإليجابية ـ االستقبللية ـ التسكغ البيئي ـ الحياة اليادفة ـ التصػر الذخري ـ الجرجة 
الكمية[ لجى شبلب قدع التخبية السػسيكية"، ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام تحميل 

ائج كسا ، وجاءت الشتStepwiseبصخيقة  Multiple Regressionاالنحجار الستعجد 
 [ التالي:91يػضحيا الججول ]

 [11خذول ]

 [011]ٌ=انطًأَُُت انُفسُتحسهُم االَسذاس انًخؼذد نهخُبؤ ببنزكبء انشوزٍ يٍ ػىايم 

 انًخغُشاث

 انًسخقهت

 انًخغُش

 انخببغ

R R ف انثببج
1
 بُخب 

B 

 "ث"

 ودالنخهب

 انذسخت انكهُت

انخفكُش 

انىخىد 

انُبقذ 

[CET] 

 

1.2,  
4, 

1.4
**

 
133, .52, 

051, 2,05** 

 2,0. ,141 انقبىل انزاحٍ

 15,0 ,012- انؼالقبث اإلَدببُت

 ,454 ,151 االسخقالنُت

 01,0 ,024- انخًكٍ انبُئٍ

 ,120 ,.11- انسُبة انهبدفت

 50,0 ,0.2 انخطىس انشخصٍ

 إَخبج انذسخت انكهُت

 انًؼًُ

 انشخصٍ

[PMP] 13,3 1,40
**

 105, 402, 

155, 31,1** 

 **1,.1 ,122 انخطىس انشخصٍ

 ,4.0 ,000 انقبىل انزاحٍ

 12,0 ,042 انؼالقبث اإلَدببُت

 ,200 ,024 االسخقالنُت

 ,225 ,052 انخًكٍ انبُئٍ

 0,.0 ,041 انسُبة انهبدفت

انىػٍ  انذسخت انكهُت

 انًخسبيٍ

[TA] 

25,3 
1,03. 

**
 

512, 115, 

012, 11,2** 

 ,041 ,115 انقبىل انزاحٍ

 25,0 ,.13 انؼالقبث اإلَدببُت

 0,.0 ,045 االسخقالنُت

 ,3.0 ,112 انخًكٍ انبُئٍ

 ,023 ,112 انسُبة انهبدفت

 44,0 ,115 انخطىس انشخصٍ
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 انًخغُشاث

 انًسخقهت

 انًخغُش

 انخببغ

R R ف انثببج
1
 بُخب 

B 

 "ث"

 ودالنخهب

 انخىسغ انخطىس انشخصٍ

 فٍ انسبنت

 انشؼىسَت

[CSS] 20,0 2,21 ** .00, 541, 

2.1, 51,4* 

 **11,2 ,113 انقبىل انزاحٍ

 ,55. ,120 انؼالقبث اإلَدببُت

 10,0 ,003 االسخقالنُت

 ,124 ,114 انخًكٍ انبُئٍ

 ,301 ,121 انسُبة انهبدفت

 ,241 ,112 انذسخت انكهُت

 انذسخت انذسخت انكهُت

 انكهُت

[SISRI] 

1,01  2,032
**

 .54,  13.,  

225, .1,3** 

 **52,1 ,223 انخطىس انشخصٍ

 31,0 ,112 انقبىل انزاحٍ 

 12,0 ,025 انؼالقبث اإلَدببُت

 ,422 ,141 االسخقالنُت

 ,331 ,144 انخًكٍ انبُئٍ

 ,335 ,132 انسُبة انهبدفت
 14,8دانت ػُذ يسخىي 8 ]*[ ,10]**[ دانت ػُذ يسخىي 

 [ ما يمي:91يتزح مغ الججول ]
[ لسعامل انحجار ,10[ بالشدبة التفكيخ الػجػدي الشاقج: يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى ]0]

 ،لمجرجة الكمية [,045، وبمغت قيسة بيتا ]الصسأنيشة الشفديةالجرجة الكمية لسكياس 
قيسة معامل بيشسا لع تػجج داللة إحرائية لباقي معامبلت انحجار العػامل، وبمغت 

R] االرتباط الستعجد
9
[، وىحا يعشى أن متغيخات الجرجة الكمية لسكياس ,301= ] [
%[ مغ التبايغ في متغيخ التفكيخ 1,30قادر عمى تفديخ ] الصسأنيشة الشفدية

، وبالتالي يسكغ كتابة السعادلة التشبؤية الػجػدي الشاقج في مكياس الحكاء الخوحي
 عمى الشحػ التالي:

 
 
[ لسعامل ,10يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى ] [ بالشدبة إلنتاج السعشي الذخري:9]

، والتصػر الذخري وبمغت قيسة بيتا الشفديةالصسأنيشة انحجار الجرجة الكمية لسكياس 
[ لمتصػر الذخري، بيشسا لع تػجج ,917[ لمجرجة الكمية، و],144عمى التػالي ]

قيسة معامل االرتباط داللة إحرائية لباقي معامبلت انحجار باقي العػامل، وبمغت 

 ]الجرجة الكمية لسكياس لمخفاه الشفدي[,045+ ,961-التفكيخ الػجػدي الشاقج = 
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R] الستعجد
9
نيشة الصسأ[، وىحا يعشى أن متغيخات الجرجة الكمية لسكياس ,301= ] [

%[ مغ التبايغ في متغيخ 1,30عمى تفديخ ] ، والتصػر الذخري قادرانالشفدية
السعشي الذخري في مكياس الحكاء الخوحي، وبالتالي يسكغ كتابة السعادلة  إنتاج

 التشبؤية عمى الشحػ التالي:
 

 
[ لسعامل انحجار ,10يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى ] [ بالشدبة لمػعي الستدامي:1]

بيشسا لع تػجج  ،[,017، وبمغت قيسة بيتا ]الصسأنيشة الشفديةالجرجة الكمية لسكياس 
R] الستعجدقيسة معامل االرتباط داللة إحرائية لباقي معامبلت االنحجار وبمغت 

9
]  =

قادرة عمى تفديخ  الصسأنيشة الشفدية[، وىحا يعشى الجرجة الكمية لسكياس ,554]
%[ مغ التبايغ في متغيخ الػعي الستدامي في مكياس الحكاء الخوحي، 4,55]

 وبالتالي يسكغ كتابة السعادلة التشبؤية عمى الشحػ التالي:
 
 
[ لسعامل ,10يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى ] [ بالشدبة لمتػسع في الحالة الذعػرية:2]

[ لمتصػر ,165التصػر الذخري، والقبػل الحاتي، وبمغت قيسة بيتا عمى التػالي ]
[ لمقبػل الحاتي، بيشسا لع تػجج داللة إحرائية لباقي معامبلت ,992الذخري، ]

R] قيسة معامل االرتباط الستعجدنحجار، وبمغت اال 
9
[، وىحا يعشى أن ,435= ] [

%[ مغ التبايغ 5,43التصػر الذخري، والقبػل الحاتي لجييع القجرة عمى تفديخ ]
في متغيخ التػسع في الحالة الذعػرية في مكياس الحكاء الخوحي، وبالتالي يسكغ 

 كتابة السعادلة التشبؤية عمى الشحػ التالي:
 

 
 [ بالشدبة لمجرجة الكمية لسكياس الحكاء الخوحي:3]

[ لسعامل انحجار الجرجة الكمية، التصػر ,10يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى ] 
[ لمتصػر ,172و ][ لمجرجة الكمية، ,114الذخري، وبمغت قيسة بيتا عمى التػالي ]

                                    []التصػر الذخري,917]الجرجة الكمية[+,144+12,2إنتاج السعشي الذخري=

 ]القبػل الحاتي[,922الذخري[+ ]التصػر,165+70,0التػسع في الحالة الذعػرية=

 لسكياس لمصسأنيشة الشفدية[]الجرجة الكمية ,017+14,2الػعي الستدامي= 
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قيسة معامل االرتباط تػجج داللة إحرائية لباقي معامبلت االنحجار، وبمغت  البيشسا  ،الذخري
R] الستعجد

9
[، وىحا يعشى أن الجرجة الكمية والتصػر الذخري لجييع القجرة عمى ,526=][
%[ مغ التبايغ في متغيخ الجرجة الكمية في مكياس الحكاء الخوحي، وبالتالي 6,52تفديخ ]

 يسكغ كتابة السعادلة التشبؤية عمى الشحػ التالي:
 
 

يتزح مسا سبق قجرة الجرجة الكمية وعاممي التصػر الذخري والقبػل الحاتي في 
عمى التشبؤ بالحكاء الخوحي لصبلب قدع التخبية السػسيكية، بيشسا  الصسأنيشة الشفديةمكياس 

]العبلقات اإليجابية ـ االستقبللية ـ التسكغ  الصسأنيشة الشفديةلع يكغ لباقي عػامل مكياس 
 . ة اليادفة[ قجرة عمى التشبؤ بالحكاء الخوحيالبيئي ـ الحيا

يشز الفخض الثالث عمى " يسكغ التشبؤ بالحكاء الخوحي مغ  الخحكل مً صحة الفزض الجالح: 
]إتقان الخبخات الشذصة ـ الخبخات غيخ السباشخة  الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي

ـ اإلقشاع المفطي/االجتساعي ـ الحاالت الفديػلػجية ـ الجرجة الكمية[ لجى شبلب قدع 
التخبية السػسيكية". ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام تحميل االنحجار 

 [ التالي:90، وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججول ]Stepwiseالستعجد بصخيقة 
  

 ]التصػر الذخري[,172]الجرجة الكمية[ +,114+9,01الحكاء الخوحي= 
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 [10خذول ]

 انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء انًىسُقٍحسهُم االَسذاس انًخؼذد نهخُبؤ ببنزكبء انشوزٍ يٍ ػىايم 

=ٌ[011] 

 انًخغُشاث

 انًسخقهت

 انًخغُش

 انخببغ

R R ف انثببج
1
 "ث" Bبُخب  

 ودالنخهب

إحقبٌ انخبشاث 

 انُشطت

انخفكُش 

انىخىدٌ 

 انُبقذ

[CET] 

..3, 0,14** 1.1, 51., 314, 14,3** 

انخبشاث غُش 

 انًببششة

101, 34,1** 

 ,111 ,100 اإلقُبع انهفظٍ

 ,045 ,102 انسبنت انفسُىنىخُت

 ,125 ,101 انذسخت انكهُت

إحقبٌ انخبشاث 

 انُشطت

إَخبج 

انًؼٍُ 

 انشخصٍ

[PMP] 

54,4 0,42** 422, 241, 311, 12,1** 

 ,110 ,123 اإلقُبع انهفظٍ

 ,5.1 ,015 انسبنت انفسُىنىخُت

انخبشاث غُش 

 انًببششة

052, 02,0 

 ,145 ,.11 انذسخت انكهُت

انىػٍ  انذسخت انكهُت

 انًخسبيٍ

[TA] 

53,4 4,1. 551,  334,  011, .3,2** 

إحقبٌ انخبشاث 

 انُشطت

224, 21,0 

 ,312 ,011- اإلقُبع انهفظٍ

 0,.2 ,150- انسبنت انفسُىنىخُت

انخبشاث غُش 

 انًببششة

001, 5.4, 

 انخىسغ انذسخت انكهُت

 فٍ

 انسبنٍ

 انشؼىسَت

[CSS] 

31,1 .,.1 34., 511, 122, 01,2** 

إحقبٌ انخبشاث 

 انُشطت

221, 24,0 

 ,232 ,121- اإلقُبع انهفظٍ

 12,0 ,210 انسبنت انفسُىنىخُت

انخبشاث غُش 

 انًببششة

144, 41,0 

إحقبٌ انخبشاث 

 انُشطت

 انذسخت

 انكهُت

[SISRI] 

.,02 3,52 12., 434, 14,0 22,3** 

انخبشاث غُش 

 انًببششة

501, 11,1** 

 ,002 ,101 اإلقُبع انهفظٍ

 ,151 ,.11 انسبنت انفسُىنىخُت

  ,141 ,101 انذسخت انكهُت

 814,8 ]*[ دانت ػُذ يسخىي ,10دانت ػُذ يسخىي ]**[ 
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 [ ما يمي:90يتزح مغ الججول ]
[ لسعامل انحجار ,10[ بالشدبة التفكيخ الػجػدي الشاقج: يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى ]0]

الفاعمية الحاتية في األداء إتقان الخبخات الشذصة، والخبخات غيخ السباشخة في مكياس 
[ لمخبخات غيخ ,909[ إلتقان الخبخات، ],293قيسة بيتا عمى التػالي، ]، وبمغت السػسيقي

R]السباشخة، وبمغت قيسة معامل االرتباط الستعجد 
9
وىحا يعشى أن إتقان الخبخات  ،[,412= ] [

لجييع القجرة  الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيالشذصة، والخبخات غيخ السباشخة في مكياس 
%[ مغ التبايغ في متغيخ التفكيخ الػجػدي الشاقج في مكياس الحكاء 2,41تفديخ ] عمى

 الخوحي، وبالتالي يسكغ كتابة السعادلة التشبؤية عمى الشحػ التالي:
 
 
[ لسعامل انحجار ,10إحرائية عشج مدتػى ][ بالشدبة إنتاج السعشي الذخري: يػجج داللة 9]

، وبمغت قيسة الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيإتقان الخبخات الشذصة في مكياس 
R][ وبمغت قيسة معامل االرتباط الستعجد ,215بيتا ]

9
[، وىحا يعشى أن ,139= ] [

قادر  سيقيالفاعمية الحاتية في األداء السػ عامل إتقان الخبخات الشذصة في مكياس 
%( مغ التبايغ في متغيخ إنتاج السعشي الذخري في مكياس 9,13عمى تفديخ )

 الحكاء الخوحي، وبالتالي يسكغ كتابة السعادلة التشبؤية عمى الشحػ التالي:
 
 
[ لسعامل انحجار ,10مدتػى ] [ بالشدبة الػعي الستدامي: يػجج داللة إحرائية عشج1]

، وبمغت قيسة بيتا الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيالجرجة الكمية في مكياس 
R][ وبمغت قيسة معامل االرتباط الستعجد ,011]

9
[، وىحا يعشى أن ,223= ] [

قادرة عمى تفديخ  الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيالجرجة الكمية في مكياس 
%[ مغ التبايغ في متغيخ الػعي الستدامي في مكياس الحكاء الخوحي، 3,22]

 وبالتالي يسكغ كتابة السعادلة التشبؤية عمى الشحػ التالي:
 

 

 ]الخبخات غيخ السباشخة[,909]إتقان الخبخات[+,293+,662التفكيخ الػجػدي الشاقج= 

 ]الجرجة الكمية لسكياس الفاعمية الحاتية السػسيكية[,011+42,3الػعي الستدامي=

 ]اتقان الخبخات الشذصة[,215+43,3إنتاج السعشي الذخري= 
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[ لسعامل ,10عشج مدتػى ] تػسع في الحالة الذعػرية: يػجج داللة إحرائيةلم[ بالشدبة 2]
، وبمغت قيسة الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيانحجار الجرجة الكمية في مكياس 

R]وبمغت قيسة معامل االرتباط الستعجد  ،[,177بيتا ]
9
[، وىحا يعشى أن ,455= ] [

قادرة عمى تفديخ  الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيالجرجة الكمية في مكياس 
%[ مغ التبايغ في متغيخ التػسع في الحالة الذعػرية في مكياس الحكاء 5,45]

 الخوحي، وبالتالي يسكغ كتابة السعادلة التشبؤية عمى الشحػ التالي:
 

 
[ ,10الخوحي: يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى ][ بالشدبة لمجرجة الكمية لسكياس الحكاء 3]

الفاعمية لسعامل انحجار إتقان الخبخات الشذصة، والخبخات غيخ السباشخة في مكياس 
[ إلتقان الخبخات، 93,0، وبمغت قيسة بيتا عمى التػالي ]الحاتية في األداء السػسيقي

R][ لمخبخات غيخ السباشخة، وبمغت قيسة معامل االرتباط الستعجد ,409و]
9
]  =

[، وىحا يعشى أن إتقان الخبخات الشذصة، والخبخات غيخ السباشخة في مكياس ,323]
%[ مغ التبايغ 3,32عمى تفديخ ] ليع القجرة الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي

خوحي، وبالتالي يسكغ كتابة السعادلة في متغيخ الجرجة الكمية في مكياس الحكاء ال
 التشبؤية عمى الشحػ التالي:

 
 

يتزح مسا سبق قجرة الجرجة الكمية وإتقان الخبخات الشذصة، والخبخات غيخ السباشخة  
عمى التشبؤ بالحكاء الخوحي في حيغ لع يكغ  السػسيقيالفاعمية الحاتية في األداء في مكياس 

 لعاممي لئلقشاع المفطي/االجتساعي، والحاالت الفديػلػجية القجرة عمى التشبؤ بالحكاء الخوحي.
عمى " وجػد فخوق دالة إحرائيا  عشج الفخض الخابع يشز   الخحكل مً صحة الفزض الزابع:

في الحكاء الخوحي لرالح مختفعي  الصسأنيشة الشفدية[ بيغ مختفعي ومشخفزي ,10مدتػى ]
. ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام اختبار "ت" لمتعخف عمى الصسأنيشة الشفدية

 ]الجرجة الكمية لسكياس الصسأنيشة الشفدية[,455+29,9التػسع في الحالة الذعػرية= 

 ]الخبخات غيخ السباشخة[,409]اتقان الخبخات[+93,0+ 01,6الحكاء الخوحي = 
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في الحكاء الخوحي ]األبعاد والجرجة الكمية[،  الصسأنيشة الشفديةالفخوق بيغ مشخفزي ومختفعي 
 [ التالي:99والسػضحة بالججول ]

 [11خذول ]

 [011]ٌ=فٍ انزكبء انشوزٍ انطًأَُُت انُفسُتَىضر انفشوق بٍُ يُخفضٍ ويشحفؼٍ 

 قًُت

 "ث"

 يشحفؼٍ

 انطًأَُُت انُفسُت

 يُخفضٍ

 انطًأَُُت انُفسُت
 قبئًت انخقشَش انزاحٍ

 نهزكبء انشوزٍ 

 ٌ و ع ٌ و ع

 [CET]انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ  15 0,11 20,0 11 2,14 40,1 **51,2

 [TA] انىػٍ انًخسبيٍ 15 5,01 13,0 11 0,10 22,0 **52,1

 [PMP]إَخبج انًؼٍُ انشخصٍ 15 0,03 00,0 11 1,01 23,0 **.,21

 [CSS]انسبنت انشؼىسَت  15 01,. 22,0 11 4,10 11,1 **31,5

 [TOSISRI] انذسخت انكهُت 15 4,52 2,.4 11 4.,5 21,1 **42,2
 14,8يسخىي 8 ]*[ دانت ػُذ ,10]**[ دانت ػُذ يسخىي 

[ بيغ ,10[ وجػد فخوق دالة إحرائيا  عشج مدتػى ]99يتزح مغ الججول ] 
 في مكياس الحكاء الخوحي] األبعاد ـ الجرجة الكمية[ الصسأنيشة الشفديةمشخفزي ومختفعي 

 .الصسأنيشة الشفديةلرالح مختفعي 
إحرائيا  عشج مدتػى والحي يشز عمى " وجػد فخوق دالة : الخحكل مً صحة الفزض اخلامص

 في الحكاء الخوحي الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي[ بيغ مختفعي ومشخفزي ,10]

، ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيلرالح مختفعي 
األداء الفاعمية الحاتية في استخجام اختبار "ت" لمتعخف عمى الفخوق بيغ مختفعي ومشخفزي 

 [ التالي:91في الحكاء الخوحي] األبعاد والجرجة الكمية[، والسػضحة بالججول ] السػسيقي
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 [12خذول ]

فٍ انزكبء  انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء انًىسُقٍَىضر انفشوق بٍُ يُخفضٍ ويشحفؼٍ 

 [011]ٌ=انشوزٍ

 قًُت

 "ث"

 يشحفؼٍ

 انفبػهُت انزاحُت 

 انًىسُقُت 

 يُخفضٍ

 انفبػهُت انزاحُت 

 انًىسُقُت 

 قبئًت انخقشَش انزاحٍ

 نهزكبء انشوزٍ

 ٌ و ع ٌ و ع

 [CET]انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ  11 0,11 02,0 12 1,13 14,2 **45,1

 [TA] انىػٍ انًخسبيٍ 11 1,01 11,0 12 5,11 12,1 **25,4

 [CSS]انسبنت انشؼىسَت  11 2,03 11,0 12 0,01 15,1 **22,4

 [PMP]إَخبج انًؼٍُ انشخصٍ 11 01,. 41,0 12 2,11 10,2 **20,3

 [TOSISRI] انذسخت انكهُت 11 0,11 52,2 12 2.,2 21,2 **5,.1

 814,8 ]*[ دانت ػُذ يسخىي ,10]**[ دانت ػُذ يسخىي 

[ بيغ ,10[ وجػد فخوق دالة إحرائيا  عشج مدتػى ]91يتزح مغ الججول ] 
في مكياس الحكاء الخوحي ] األبعاد  الحاتية في األداء السػسيقيالفاعمية مشخفزي ومختفعي 

 .الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيو الجرجة الكمية[ لرالح مختفعي 
نسػذج  إلييشز الفخض الدادس عمى " يسكغ الػصػل : الخحكل مً صحة الفزض الشادض

 الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيبشائي يجسع بيغ الستغيخات التالية: الحكاء الخوحي و 
، ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام تحميل االنحجار الستعجد الصسأنيشة الشفديةو 

، وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججول Stepwise [spss.V. 93]بصخيقة باستخجام بخنامج 
 [ التالي:92]

 [13خذول ]

انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء و انطًأَُُت انُفسُتحسهُم االَسذاس انًخؼذد نهخُبؤ ببنزكبء انشوزٍ يٍ ػىايم 

 [011]ٌ= انًىسُقٍ

 انًخغُشاث

 انًسخقهت

 انًخغُش

 انخببغ
 R R1 ف انثببج

 بُخب

B 

 "ث"

 ودالنخهب

انطًأَُُت 

 انزكبء انُفسُت

 انشوزٍ

 

 

32,. 0,51 132, 450, 

214, 12,3** 

انفبػهُت 

انزاحُت فٍ 

األداء 

 انًىسُقٍ

11., 41,1** 

 814,8 ]*[ دانت ػُذ يسخىي ,10]**[ دانت ػُذ يسخىي  
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[ ,10[ وجػد تأثيخ مػجب ودال إحرائيا  عشج مدتػى ]92يتزح مغ الججول ]
قيسة ، وبمغت الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي، و الصسأنيشة الشفديةلسعامل انحجار كل مغ 

[ لمفاعمية الحاتية السػسيكية، كسا ,916، و]الصسأنيشة الشفدية[ ,113بيتا عمى التػالي ]
R]بمغت قيسة 

9
الفاعمية ، ومكياس الصسأنيشة الشفدية[، وىحا يعشى قجرة مكياس ,340= ] [

%[ مغ التبايغ في درجات الصبلب في الحكاء 0,34عمى تفديخ ] الحاتية في األداء السػسيقي
ي، وىحا يجل عمى ارتفاع مدتػى الجاللة العسمية لمشسػذج السقتخح، ويسكغ كتابة السعادلة الخوح

 البشائية كسا يمي:
 
 

ولتأكيج التحقق مغ صحة ىحا الفخض الدادس تع استخجام تحميل السدار باستخجام بخنامج 
Liseral6.6[ التالي:93، وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججول ] 

 [14خذول ]

 انخأثُشاث انخٍ َسخىٌ ػهُهب انًُىرج انًقخشذ وقًُت "ث" وانخطأ انًؼُبسٌ

انًخغُشاث انًسخقهت    

 

 

 

 انًخغُش انخببغ

 انًخغُشاث انًسخقهت

 انطًأَُُت انُفسُت

[TOPWS] 

 انفبػهُت انزاحُت

فٍ األداء انًىسُقٍ   

[TOSEMP] 

 ,121 ,321 انخأثُش

 ,003 ,003 انخطأ انًؼُبسٌ

 **45,1 **21,3 ث ودالنخهب

 814,8 ]*[ دانت ػُذ يسخىي ,10]**[ دانت ػُذ يسخىي  

[ لكل ,10إحرائيا  عشج مدتػى ][ وجػد تأثيخ مػجب ودال 93يتزح مغ الججول ]
، وأن ىحا التأثيخ كان عمى الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقي، و الصسأنيشة الشفديةمغ 

[ لمفاعمية الحاتية السػسيكية، وبالتالي يسكغ ,971لمدعادة الشفدية، و] [,279]التختيب: 
 كتابة السعادلة البشائية عمى الشحػ التالي:

 

 
 [ التأثيخات التي يحتػى عمييا الشسػذج البشائي السفتخض.3ويػضح الذكل ]

 ]الفاعمية الحاتية السػسيكية[,916]الصسأنيشة الشفدية[+,113+21,6الحكاء الخوحي=

 ] الفاعمية الحاتية السػسيكية[,971]الصسأنيشة الشفدية[ + ,279الحكاء الخوحي= 
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[3شكل ]  

 يػضح التأثيخات التي يحتػى عمييا الشسػذج البشائي السفتخض 
 [ ما يمي:3كسا يتزح مغ الذكل ]

  والحكاء الخوحي الصسأنيشة الشفديةوجػد تأثيخات مػجبة ودالة إحرائيا  بيغ ،
 [.,279وبمغت قيسة معامل التأثيخ ]

  ،وجػد تأثيخات مػجبة ودالة إحرائيا  بيغ الفاعمية الحاتية والحكاء الخوحي
 [.,971وبمغت قيسة معامل التأثيخ ]

  الفاعمية الحاتية و  الشفدية الصسأنيشةوجػد تأثيخات مػجبة ودالة إحرائيا  بيغ
 [.,601، وبمغت قيسة التأثيخ ]في األداء السػسيقي

 احلالي: بححملل  ىخائر ال

بيغ درجات الصبلب في الحكاء [ ,10إحرائيا  عشج مدتػى ]مػجبة ودالة  عبلقة[ وجػد 0]
 الفاعمية الحاتية في األداءو  الصسأنيشة الشفديةالفخعية وكل مغ:  ابسكػناتي الخوحي

 .السػسيقي

عمى  الصسأنيشة الشفديةقجرة الجرجة الكمية والتصػر الذخري والقبػل الحاتي في مكياس [ 9]
التشبؤ بالحكاء الخوحي لصبلب قدع التخبية السػسيكية، بيشسا لع يكغ لباقي عػامل 

]العبلقات اإليجابية ـ االستقبللية ـ التسكغ البيئي ـ الحياة  الصسأنيشة الشفديةمكياس 
 .اليادفة[ قجرة عمى التشبؤ بالحكاء الخوحي

الفاعمية قجرة الجرجة الكمية وإتقان الخبخات الشذصة، والخبخات غيخ السباشخة في مكياس [ 1]
عمى التشبؤ بالحكاء الخوحي في حيغ لع يكغ لعاممي  الحاتية في األداء السػسيقي

 لئلقشاع المفطي/االجتساعي، والحاالت الفديػلػجية القجرة عمى التشبؤ بالحكاء الخوحي.
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 الصسأنيشة الشفدية,[ بيغ مختفعي ومشخفزي 10[ وجػد فخوق دالة إحرائيا  عشج مدتػى ]2]
 .الشفديةالصسأنيشة لرالح مختفعي  في الحكاء الخوحي

الفاعمية الحاتية ,[ بيغ مختفعي ومشخفزي 10[ وجػد فخوق دالة إحرائيا  عشج مدتػى ]3] 
الفاعمية الحاتية في األداء لرالح مختفعي  في الحكاء الخوحي في األداء السػسيقي

 . السػسيقي
[ كانت يقيالفاعمية الحاتية في األداء السػسو  الصسأنيشة الشفدية[ أن الستغيخات السدتقمة ]4] 

%[ مغ التبايغ في درجات الستغيخ التابع ]الحكاء 34,0قادرة عمى تفديخ حػالي ]
  الخوحي[ وىحا يجل عمى ارتفاع مدتػى الجاللة العسمية لمشسػذج السقتخح.

  :البححالخعليل على ىخائر 

مثل : دراسة األجشبية والعخبية  وتأتي ىحه الشتائج متفقة مع نتائج الجراسات
Arnout et al.,9107; Wojujutari et al.,9106; Ahoei et al.,9105; Reed 

& Neville ,(9102); Jeny& Varghese ,9101; Sahebalzamani et 

al.,9101; Marashi et al.,9109)، مىلبحيجي، وعا دراسة :العخبية مثل والجراسات 
مػجبة بيغ الحكاء  عبلقةمغ وجػد  (9109الزبع ) و(، 9103فزل ) و(، 9103)

  .الصسأنيشة الشفديةوإمكانية استخجام الحكاء الخوحي في التشبؤ ب الصسأنيشة الشفديةالخوحي، و 
التي  9106et al. ( Ribeiro (ومتفقة مع أدبيات اإلشار الشطخي مثل: دراسة 

لجى شبلب الجامعة، مسا  الصسأنيشة الشفديةأوضحت أىسية الحكاء الخوحي وقجراتو في التشبؤ ب
يداعج السدئػليغ في وضع الكثيخ مغ البخامج اإلرشادية والػقائية والعبلجية لتحديغ الرحة 

%[ مغ الصبلب الجامعييغ يعانػن مغ الذعػر 53أن ] إليالشفدية لصبلب الجامعة، وتػصمت 
كسا  .suicide %[ يفكخون في االنتحار1,92بالقمق والتػتخ والزغػط الحياتية اليػمية، ]

ما تػصمت إليو نتائج مجسػعة مغ الجراسات األجشبية تأتي نتائج الفخض األول متفقة مع 
 & Marghzar & Marzban ,9106; Dev et al.,9106; Eldiasty): مثل

Ibrahim ,9106; Sharma & Upadhyaya ,9106; Biasutti & Concina , 

9106; Aghaei, Behjat & Rostampour ,9102; Khadivi et al.,9109) إلي 
مػجبة بيغ الحكاء الخوحي والفاعمية الحاتية لجى شبلب الجامعة وإمكانية  عبلقةوجػد 
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استخجام الحكاء الخوحي في التشبؤ بالفاعمية الحاتية، كسا تتفق نتائج البحث الحالي مع اإلشار 
 Philippe et al. ,9107; Castiglione et al.,9106; Hallam) الشطخي مثل:

&Creech ,9104;Hewitt ,9103; Ritchie & Williamon ,9100; Zelenak, 

,9101; Laukka ,9115)، ( والتي أوضحت 9109دراسة عابجيغ )وجػد عبلقة بيغ  إلي
وفاعمية الحات لجى شبلب الجامعة وامكانية استخجام  الصسأنيشة الشفديةالحكاء الػججاني و 

 الفاعمية الحاتية في التشبؤ بالحكاء الخوحي. 
 & Cheung et al.,9114; Sing)دراسة  مثل:ومتفقة مع اإلشار الشطخي 

Wong, 9101)  والتي أوضحت معاناة شبلب الجامعة مغ العجيج مغ السذكبلت السختبصة
دفع  ةاالكتئاب، والقمق، والتػتخ، واألرق مغ السيع بالشدبة لمباحث بالرحة العقمية بسا في ذلظ

، ورفع الصسأنيشة الشفديةمديج مغ االىتسام الشفدي لمبحث عغ صحة شبلب الجامعة وتحديغ 
 الفاعمية الحاتية ليع.
  الخوصيات املكرتحة: 

في ضػء ما أسفخت عشيا مغ نتائج مجسػعة مغ التػصيات العسمية  بحث الحاليقجم الي
واإلجخائية القابمة لمتصبيق مغ خبلل قيام كمية التخبية الشػعية جامعة القاىخة بإعجاد البخامج 
الػقائية واإلرشادية والتػجييية والعبلجية مغ خبلل اقامة ورش العسل حػل كيفية زيادة 

لجى شبلب كمية  الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيو  شفديةالصسأنيشة الالحكاء الخوحي و 
  التخبية الشػعية عامة وقدع التخبية السػسيكية خاصة وذلظ مغ خبلل:

  تجريب الصبلب عمى كيفية مػاجية التحجيات والعكبات والرعػبات واألحجاث
وىحا يتصمب ، الصسأنيشة الشفديةالزاغصة والتػتخ، والقمق، والتي تُحػل دون تحقيق 

تزافخ الجيػد بيغ جسيع أقدام الكمية كل في تخررو مغ خبلل ورش العسل 
والسحاضخات والبخامج اإلرشادية التي ُتديع في تحديغ الفاعمية الحاتية السشخفزة 

 السشخفس لجى شبلب كمية الشػعية.

   استخجام أساتحة الكمية لؤلساليب وشخائق التجريذ الحجيثة القائسة عمى جعل الصبلب
الستعمع  إليمحػر العسمية التعميسية وىجفيا األسسى وانتقال عسمية التعمع مغ السعمع 

وفتح قشػات التػاصل الجيج بيغ أعزاء ىيئة التجريذ والستعمسيغ وأسخ الصبلب 
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غ قجرات الصبلب عمى إقامة عبلقات إيجابية وبالتالي والكمية بالرػرة التي تديج م
 يديع في تحقيق الحكاء الخوحي.

   تجريب الصبلب عمى آليات استخجام أسمػب حل السذكبلت، وتجريبيع عمى تحديغ
شخاص السقخبيغ مشيع، ألقخانيع أو اأسػاء مع أسخىع أو  الصسأنيشة الشفديةأساليب 

اءات دورية تجسع بيغ أشخاف العسمية وىحا يسكغ أن يحجث مغ خبلل عقج لق
 التعميسية برػرة مدتسخة ومشتطسة داخل الكمية وخارجيا.

   تجريب العامميغ بالجياز اإلداري بالكية عمى كيفية إيجاد ُمشاخ تعميسي جيج داخل
الكمية ُيديع في تقػية العبلقات بيغ الكمية والصبلب وأسخىع ؛ فالعبلقات الفعالة بيغ 

لتجريذ والصبلب وأسخ الصبلب مغ العػامل الديكػلػجية السيسة في أعزاء ىيئة ا
لجى شبلب  الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيوزيادة  الصسأنيشة الشفديةتحديغ 

 كمية التخبية الشػعية قدع التخبية السػسيكية.
 : حبوخ مكرتحة

استكساال  وفي ضػء ما سبق يقتخح فخيق البحث عجدا  مغ الجراسات والبحػث 
 ليحا السجال السيع في عمع الشفذ ومشيا:

  فاعمية بخنامج تجريبي لتشسية الحكاء الخوحي وأثخه عمى التحريل الجراسي لجى شبلب
 السخحمة الثانػية.

 كسشبئ بالقجرة عمى التكيف األكاديسي لجى شبلب كمية التخبية  الصسأنيشة الشفدية
  األساسية بجولة الكػيت.

  والقمق االجتساعي لجى الفاعمية الحاتية في األداء السػسيقيسيكػلػجية العبلقة بيغ ،
 شبلب السخحمة الثانػية.
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