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 :مقدمة: أوالً 

تهةةتبزبد ةةاافزالاةةرفزالةة فز بةةا بز ةة زبالةةا ز,زالتربيةةجزءةةن زلةةازالالجةةاعزا ءت ةةا  

إنز,ز قةاعز يهةازل جت عةهزبقةارزلةاز   ة ,زلجت عهزبد جابيجزليت كازلازالحياةزبصورةزكر  ج

إ اافزالطالبزللعيشز  زلجت ة زرةر  زالتريةرز تطلةبزلةازال هت ةيازبالتربيةجزدنز بةا ا  ز

 زتار بةهز,زلبةر  زالتريةرزلةاز ةتازإتالةجزالاراةجزدلالةه لىزالتكيفزلة ز ة ازال جت ة زا

 ز  كازتحقيقزذلكزلاز تازتوءيههازإلةىزالطةر ز,ز لىزللزال شاكلزالت زتواءههزبالابه

ك ةازدنزز.الت زتجعلز  ازالطالبز صبحزلت زلل شاكلز زلتكيااًزلة زبيتتةهزالتة ز عةيشز يهةا

 ازبةلزلاكةر از ت يةن نزب هةارا زطبيعجز  ازالعصرزتحتاجزبشاةزإلىزلاكةر ازييةرزتقليةا

 قةةازتركةةنز,ز ليةةازتةةتت عزلةة زطبيعةةجز ةة ازالعصةةرصز نز ةة ازالعصةةرز عتبةةرز صةةرزا بةةاا 

ب وضةةو زتحبةةياز زتطةةو رز(ز ةة زالا األيةةا ز زالتبةةعياليا )ا  ت ةةاعز ةة زاة األةةجزا  يةةرةز

,زيبلهارا زالتاكيرزالعلياز ال هارا زالشخصيجزلاىزطلبجزال اارسز  زء ي زلراللزالتعلة

ا لرزال فزلاتز ليهزا بحاثز زالارارةا زالحا اةجز كةانزلةازتواةياتهازالحاءةجزال لحةجز

ز.للتاكيرزلازدءلزالتطو ر
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تصة يبزارةتراتيجيا ز"زإلةىزتحقيقهةا(زاةارز–ال شر  ز)ك ازدألهزلازا  اافزالت ز بعىز

اًز زألقةا اًزلازدءلزإألشا زثقا جزالتاكيرز  زالاصلز زتشجي زالتتلي ز لةىزدنز اكةر ازابتكار ة

(Tim, 2005: 42).ز
 
ز

 كةة لكز تاةةقزلعجةةبزالالةةاسز لةةىزدنزالتعلةةيبزلةةازدءةةلزالتاكيةةرزد زتعلةةيبزلهةةارا ز

  جةبز لةىزال علةبزدنز اعةلزكةلزلةاز بةتطي زلةازدءةلزتةو يرز,زالتاكيرز ةافزلهةبزللتربيةج

 زالكايةرزلةالهبز,زك ةازدنزال عل ةياز ر ةا نزلطلبةتهبزالتقةاعز الالجةا ,زز رصزالتاكيرزلطلبته

,ز عتبرزله جزتطو رزقارةزكلزطالبز لىزالتاكيةرز ةا اًزتربو ةاًز  ةعهز ة زلقالةجزد لو اتةه

  الةةازاةةيايتهبز  ةةاا هبزالتعلي يةةجزتجةةا بز عبةةر نز ةةازتلةةالهبز زتوقعةةاتهبز ةةىزتال يةةجز

ارتعاافا زطلبتهبزك ز صبحوازقافر از لىزالتعالةلزباا ليةجزلة زلشةكت زالحيةاةزال عقةاةز

رزالبياألةةا ز الوقةةان زإألالةةازألعخةةرجزد ةةاافاًز انلةةجزلةةازالطلبةةجزالةة  از تشةةي.زلاضةةراًز لبةةتقبتًز

بيال ةةاز اتقةةر نزبشةةكلز,زتتجلةة ز بةةراتهبزبصةةورةزدرارةةيجز ةة زتةة كرز ارةةتا ا زال علولةةا 

للحوظزإلىزالقارةز لىزارةتخااعزتلةكزال علولةا ز ةىزالتواةلزإلةىزا تيةارا زد زبةاانلزد ز

لحا ز لةىزد طةا زإءابةا زرةهلجز رةتلجزك ازدنزالتصلبز  زالردفز ا ,زقرارا زلبتاليرة

 ةىز,ز العجنز ةازالتعالةلزلة زلشةكت زءا ةاة,ز البع ز را زلالجزاليقيازالقاط ,زلعقاة

,ز تحةة زءةةر ان.ز) ةةىز اقةة زا لةةرزألتاءةةا زألجةةاعزتربةةوفز ز ةةو رز بةةرا زكا يةةجزللتاكيةةر

 زلةاز از تببزالعصرزالة فزألعيشةهزب ألةهز صةرزتةراكبزالعلةبز زال عر ةجزك.زز(زز1 :ز2002

لتطلباتةةهزدنز كةةونزلةةافزا ألبةةانز قةةلز ت يةةنزبالةة كا زليتعالةةلزلةة ز ةة ازالكةةبزالهانةةلزلةةاز

ز.ال عر ج

 زلقازدكازالعل ةا ز,ز زلقازلبازهللازا ألبانز  ازالعقلزال عجنز ىزقاراتهز للكاتهز زإألجازاتهز

ازال كا زبلزإنز  زفا لهزدأل اطاًزلتعافةزل,ز لىزدنزا ألبانز ز ت ت زبالو ز الازلازال كا 

ز(47:ز2002,زإر ا يلز بازالاتا .) ز تعاللزبهازل زال واقفزالحياتيجزالت ز صاف ها

 زتحا ازالارارجزالحاليجزا  ت افز لىز   زال لكا ز زالت زلبا ةازهللازلنألبةانز ة زتال يةجزز

لهارا زالتاكيرزلاىزالطتبزلاز تازا  ت افز لىزلةاز  تلكوألةهزلةازدألةوا زلختلاةجزلةاز

لةةةاز ةةةتازالتةةةار بز لةةةىزلةةةلزلج و ةةةجزلةةةازال شةةةكت زالواقعيةةةجزبارةةةتخااعزالةةة كا ز

ارةةتراتيجيا زالةة كا ا زال تعةةافةز ةة زتال يةةجزتاكيةةر ز تالجةةيبزذاتةةهز ةةىزإطةةارز ةةافا زالعقةةلز

                                           
  Persellin, D.C. (2014). Responses to Rhythm Patterns When Presented to Children 

through Auditory, Visual, and Kinesthetic Modalities. Journal of Research in Music 

Education, 40, (4) 306-315. 
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 قازدشةار ز.ز قازقاعزلارزألواز افاًزلازالعافا زالعقليجزال التججزالت ز  كازتال يتها.زال التجج

كا ا زال تعةافةزإلةةىزإلكاأليةجزا  ت ةةافز لةىزألجر ةةجزالارارةا زالتة زدءر ةةتز ة زلجةةاازالة 

فرارةجزكررةتيالاز,ز لةاز ة  زالارارةا ,زال كا ا زال وريقىز ة ز تال يةجزالتوا ةقزا ألاعةالى

(Cristina, 2006ز)زالتةة ز ةةا تزإلةةىزالتعةةرفز لةةىزدثةةرزا  ت ةةافز لةةىزارةةتراتيجيا ز 

تةةاجزالقطةة زال ورةةيقيجزالةة كا ا زال تعةةافةزالتةة زقةةالهازءةةارفألرز ةةىزتال يةةجزا بةةاا ز ةة زإأل

 تواةلتز,ز ذلكزبهةافزتال يةجزالتاكيةرزالالاقةاز ا بتكةارىز تال يةجزالت لةلزالة ات ,ز ا  كار

ألتانجزالارارةجزإلةىزدنزدألشةطجزالطةتبزداةبحتزدكاةرزإباا يةجز زدكاةرزتالجي ةاًزبعةازتطبيةقز

ز.ززارتراتيجيا زال كا ا زال تعافةز زقازدألعكسزذلكز لىزتعلبزلوافزفراريجزد رى

ً ثان  مشكلة البحث: يا

 لظزالبالثزلاز تاز  لهز ىزلجةاازالتةار سز ءةوفزقصةورزلةاىزالطةتبز ةىزالة كا ز

ليةةةثز ركةةةنزالطةةةتبزبشةةةكلزدرارةةة ز لةةةىزالحاةةةظز ا رةةةتجهارزلل قةةةررا ز,زال ورةةةيقى

الارارةةيجزلكةة ز حصةةلزالطالةةبز لةةىزد لةةىزالةةارءا ز ةةىزا  تبةةارا زالارارةةيجز زالتةة ز

ك ةاز لةظزالبالةثز ءةوفزقصةورز ةىزالارارةا زالتة ز,زىتتجا لزلهارا زال كا زال ورةيق

ز.زتتالا ازتال يجزالتوا قزا ألاعالى

 تحا ازالارارجزالحاليجزتقا بزبرألالجزتار ب زلتال يجزال كا زال وريق ز ىزتحبةيازالتوا ةقزز

ز.ا ألاعالىزلاىزطتبزال رللجزال تورطجزبا لجزالكو ت

ز:  زالتاليج تتحافزلشكلجزالارارجز ىزا ءابجز لىزالتباؤز

ـز لزتوءازبيازلتورطىزرتبزالقياريازالقبلىز البعةاىزلقان ةجزالة كا زال ورةيق زلةاىز س

زال ج و جزالتجر بيج؟

 لزتوءاز ر  زبيازلتورطىزرتبزال ج و تيازال ابطجز التجر بيجز ة زالقيةاسزز–ز2س

زالبعاىزلقان جزال كا زال وريق ؟

اىز التتبعة زلقان ةجزالة كا زال ورةيق ز لزتوءازبةيازلتورةطىزرتةبزالقيارةيازالبعةز–ز3س

زلاىزال ج و جزالتجر بيج؟

 ةةلزتوءةةاز ةةر  زبةةيازلتورةةط زرتةةبزالقيارةةيازالقبلةةىز البعةةاىزل قيةةاسزالتوا ةةقزز–ز7س

زا ألاعالىزلاىزال ج و جزالتجر بيج؟ز

 لزتوءاز ر  زبيازلتورطىزرتبزال ج و تيازال ةابطجز التجر بيةجز ة زالقيةاسزز–2س

زا قزا ألاعالى؟البعاىزل قياسزالتو
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 ةلزتوءةاز ةةر  زبةيازلتورةط زرتةةبزالقيارةيازالبعةاىز التتبعةة زل قيةاسزالتوا ةةقزز–ز6س

زا ألاعالىزلاىزال ج و جزالتجر بيج؟ز

 أهداف البحث: ثالثًا

التعةةةرفز لةةةىز ا ليةةةجزالبرألةةةالجز ةةةىزتال يةةةجزالةةة كا زال ورةةةيق زلةةةاىزطةةةتبزال رللةةةجز - 

 .ال تورطجزبا لجزالكو ت

رألةةةالجز ةةةىزتال يةةةجزالتوا ةةةقزا ألاعةةةالىزلةةةاىزطةةةتبزال رللةةةجزالتعةةةرفز لةةةىز ا ليةةةجزالب -2

 .ال تورطجزبا لجزالكو ت

 أهمية البحث: رابعًا

لتطلبا زالتربيجز ىزالقرنزالحاففز العشر ازلازتقا بزطالبزقافرز لةىزالتاكيةرزبشةكلز - 

 ل لكزتقةاعزالارارةجزبرألالجةاًز بةا ازال عل ةيازبارةترتاز,زابتكارفز قافرز لىزتالجيبزذاته

ا زال وريقىزلةاىزالطةتبز ةىزتال يةجزلهةاراتهبزال اتيةجز قةارتهبز لةىزالتاكيةرزالالاقةاز زال ك

ز.ا بتكارى

تقاعزالارارةجزبرألالجةاًز بةا ازال تعل ةياز ةىزلةلزال شةكت زالواقعيةجزالتة ز عةاألىزلالهةاز -2

 تةاربيهبز لة زالتعالةلزلة زتلةكز.زال جت  زلتىز ت كالوازلاز هةبزذاتهةبز ةىزدطةارزال جت ة 

 .زابتكارف,زكلزألاقاال شكت زبش

تقةةاعزالارارةةجزبرألالجةةاز ايةةازالعةةاللياز ةةىزلجةةاازالتجا ةةازالتربةةوفز الخالةةجزا ءت ا يةةجز -3

 .ز لىزلبا اةزالطتبز ىزتالجيبزذاتهبزبا  ت افز لىزلاز  تلكوألهزلازذكا زلوريقى

 ً  مصطلحات البحث: خامسا

قيجز  الةارجزتحةتزال وري  ت  ازااطتلياز  ازا  ازالقارةز: الذكاءات الموسيقى -1

لقبولةجزلةازألاليةجز اليةج,ز لةازلةهز   ازا اطت زلازلهزالقارةز لةىزتة ليفزقطة زلورةيقيج

دلةةازا اةةطت زالاةةاأل ز هةةوزالتةة   ز القةةارةز لةةىزالعةةنفز لةةىزبعةةوزاة  زال ورةةيقيج,

تحةةتز ةة ازا اةةطت زلةةاز بةة ىز   الةةارج (Musical appreciation) ال ورةةيق 

ال ورةيقى,ز إ طةا زدلكةاعزلار رةجز ة ز لالةوال زالااليةجز ة بال بةت  زالجيةاز لةىزت ييةنزا

ز.إألتاجزلوريق ز عرضزدلالهز

 ةوزاألبةجاعزالاةرفزلة زالبيتةجزالتة ز عةيشز يهةا,ز تت اةلز ة زالقةارةز:  التوافق االنفعالى -2

  ا ءت ا يةةةجز  لةةةىزإشةةةبا زلاءةةةا زالاةةةرفز لواءهةةةجزلعجةةةبزال تطلبةةةا زالجبةةة يج

(Luterman, 2006)ز

عالىز وز  ليجزلبت رةز قوعزبهازالارفز شبا زالحاءا زالالابيجزالتة ز بةعىز التوا قزا ألاز

 كةة ز تقبةةلزذاتةةهزل ةةاز حقةةقزلةةهزالصةةحجزالالابةةيجز ا رةةت تا زبحيةةاةز اليةةجزلةةا لتحقيقهةةا
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 ة ز ا لراضز الصرا ا ز التوترا ز ا رت تا زبعتقا زاءت ا يجزل ي ةجز ال شةاركج

زز(Dietz, 2007) قالياز القيبزا ألشطجزا ءت ا يجز تقبلزالعافا ز الت

 ةةةبزالطةةةتبزال التج ةةةيازبال ةةةاارسزال تورةةةطجزبا لةةةجز:  طالالالال المة لالالالة المتوسالالالطة -3

ز. الا(ز2 ز–ز3 )الكو تز تترا  زد  ار بزالنلاليجزلاز

 ةوز  ليةجزلالج ةجز لخططةجزتبةترر ز ةافًازلةازالجلبةا زبهةافزز:البةنامج التدريبي -4

توا قزا ألاعالىزلاىزطتبزال رللةجزال تورةطجزبا لةجزتال يجزال كا زال وريق ز ىزتحبيازال

ز.الكو ت

ز:الارارا زالبابقج:زرافراًز

 :دراسات تناولت الذكاء الموسيقى: المحور األول

الةىزالتعةرفز لةىزالقةارةزال ورةيقيجزلةاىزالطةتب,ز (Bentley, 1967)  ةا تزفرارةج

بلرةةتز ىز يالةةجال ورةةيق ز لةة Bentley  ارةةتخاعزالبالةةثزلرةةرضزتحقيةةقز ا ةةهزا تبةةار

ا بتاانيةةج,ز بعةةاز رةةالجز ةة زال رللةةج(ز0 -4)تل يةة ز تل يةة ةزترا لةةتزد  ةةار بز(ز2000)

 -:لاز ل  تطبيقزا  تبارز إءرا زالتحليلزا لصان ,زدظهر زالالتانج

ا  تبةارزال ورةيق زل ةاز توءازز افةزثابتجزاريرةز  زلتورة زفرءةا زالطةتبز لةى . 

  ازال كورز  زال كا زال وريق   تاو زا ألاث.ز  ااز لىزت ت زالعيالجزبال كا زال وريق

التعةةرفز لةةىزالعتقةةجزبةةيازا رةةتعاافزالةةىزز(Holsomback, 2002)   ةةا تزفرارةةجز

طالةبز طالبةجز ة ز(ز07 )ت  التز يالجزالارارجز لىز,ز ال وريق ز التحصيلزا كاف   

ارزالتحصةيل,زا تبةارزا رةتعاافزال ورةيق ز ا تبة)البالثزا تبارانز  از الجالعجز ارتخاع

لةاز تطبيقزا  تبار از لىز يالجزالبحثز إءرا زالتحليلزا لصان ,زدظهةر زالالتةانج  بعا

 : ل 

 ءوفز تقجزبيازا رةتعاافزال ورةيق ز فرءةجزالتحصةيلزالارارة ,زإذزكةانزا رتبةاطز . 

ًز  .إ جابيا

 .تاو زال كورز ازا ألاثز  زا رتعاافزال وريق  .2

التعرفز لىزد بزالعواللزال كوألجز   ةلزتالبة ززالىز(Drugger, 2002) ز  ا تزفرارج

لةازز10لكوألةجزلةاز ,زارةتخاعزالبالةثز يالةج للالجا ز  زألجر جزال وريقىز  زالبالجزا  لى

العيالةةجز  تبةةارزا رةةتعاافز طلبةةجزكليةةجزالاالةةونزالج يلةةجز ةة زالبةةالجزا  لةةى,زإذز  ةة زد ةةراف

 :هر زالالتانجزلاز ل ا لصان زدظ ال وريق ,ز بعازتطبيقزا  تبارز إءرا زالتحليل

إنزالتالبةةتا ز ةة زالارءةةجزالالهانيةةجز ةة زالاصةةلزا  ازلالجر ةةجزال ورةةيقىز  كةةازدنزتالجةةنز . 

 .ب قياسزالقارةزا كاف  يج
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 (Drugger, 2002: 148-167) تاو زا ألاثز ازال كورز  زا رتعاافزال وريق  .2

ال ورةيقىززالتعرفز لىزاثرزا رتعاافز ال بةتوىالىزز(fredrik, 2005)   ا تزفرارجز

طالةبز طالبةجز ة ز(ز20)ت  التز يالجزالارارةجز لةىز,ز  لىزالالجا ز التحصيلزالارارى

ز.لراللزالتعليبزالجالعىز توالزالبالثزالىز ءوفز تقجزطرف جزبيازلتريرا زالارارجز

العتقةةجزبةةيازال بةةتوىزالعل ةةىزك تريةةرزتةةاب زز(Chen etal., 2007)  ألاقشةةتزفرارةةجز

.زطالةبز ةىزال رللةجزالجالعيةجزكعالةجز شةوانيجززز220قىزلعةافز لبتوىزا رتعاافزال ورةي

ز. توالتزالارارجزالىز ءوفز تقجزطرف جزبيازلتريرا زالارارجز

الةىز ءةوفز تقةجزطرف ةجزبةيازال بةتوىزز(Hammersley., 2006)  تواةلتزفرارةجز

طالبةةجز ةةىزز300التعلي ةةىز التحصةةيلزالارارةةىز لبةةتوىزا رةةتعاافزال ورةةيقىزلعيالةةجزلةةاز

ز.جزالتعليبزالجالعىزلرلل

 ءوفزز افةزثابتجزاريرةز  زلتورة زالىزز(Hurtt . R. K, 2002)   ا تزفرارجز .2

ا  تبةارزال ورةيق زل ةاز ةااز لةىزت تة زالعيالةجزبالة كا ز ا ألةاثز ةىزفرءا زالطةتبز لةى

 . ازال كورز  زال كا زال وريق ز   تاو زا ألاث.زال وريق 

التعةةرفز لةةىزالعتقةةجزبةةيازا رةةتعاافزىزالةةز(Hur . R.K., 2002)   ةةا تزفرارةةجز

ال ورةةةيق ز التحصةةةيلزا كةةةاف   ز بعةةةازتطبيةةةقزا تبةةةارزا رةةةتعاافزال ورةةةيق ز ا تبةةةارز

 ءةوفز تقةجز التحصةيلز لةىز يالةجزالبحةثز إءةرا زالتحليةلزا لصةان ,زدظهةر زالالتةانج

 طرف جزبيازلتريرا زالارارج

 :  دراسات تناولت التوافق االنفعالى: المحور الثانى

لةاز تلهةازإلةىزإ ةاافز تقالةيازقان ةجزالتوا ةقز ( 200) ةا تزفرارةجز بةازالو ةابزكالةلز

 ذلةكزبعةاز لرارةلزنزكارةل CBRS للتتلي ز ذلكزلاز تازقان جزرتةبزالبةلولزللتتلية 

ا ءت ا يةةج,زال النليةةج,ز ال اتيةةج)تقاليةةياز بةةارا زالقان ةةجز تقبةةي هازإلةةىزا بعةةافزالخ بةةجز

ال جت ةة زال صةةرفزقوالهةةاز طبقةةتزالارارةةجز لةةىز يالةةهزلةةا,زليةةثز(ال اررةةيج,زالجبةة يج

كا جزلحا جا زلصر,زك از ةا تزإلةىزلقارألةجزالطالةبزب قراألةهز طالبز طالبجزلاز  280

لةةازالطةةتبزالالةةاطقيازبهةةافزتعةةا لزالبةةلول,ز قةةازرةةا  تزالقان ةةجز ةة زتقةةا رزال علولةةا ز

 ءت ا يةج,زال النليةج,زا ال اتيةج:زالك يجز الكيايجز ةازالتوا ةقز ة ز  ةسزدبعةافزرةلوكيجز ة 

ل قيةاسزلةاىزالتوا ةقزالكلة زلةارءا ز ال ارريج,زالجب يج,زك ازد طتزالقان جزفرءجزكليةج

الارارةجزدنزالة كا ز القةارا زالعقليةجز لةا از التحصةيلزلج ية زد ةرافزالعيالةج,زليةثزدكةا 
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 ة ز  ليةجزززالالجةا ز التاةو ,ز ةالتوا قز لكوألاتةهز ةتثر ليبتزكا يجزلتحقيقزاكبةرزقةارزلةا

 .التحصيل التعلبز بالتال ز  

 إلةةىزالتعةةرفز لةةىزاثةةرزالتوااةةلز لةةىزالتوا ةةقز (Blotink, 2005)  ةةا تزفرارةةج

ال قارألةةجزبةةيازالطةةتبزذ فز ا ءت ةةا  ز ا ألاعةةال زلةةاىزالطةةتبز,زلةةاز ةةتازإءةةرا 

الةة فز بةةتخالونزالتوااةةلزالكلةة ز لةةىزلتريةةرا زالتوا ةةقز التوااةةلزالشةةاه زبةة قراألهب

(ز10),ز لة لكزتكوألةتز يالةجزالارارةجزلةاز(ا ألاعةال ,زتصةورزالة ا   التوا ةقزا ءت ةا )

طالبةةازداةة از بةةتخالونزطر قةةجزا تصةةااز(ز72)قبةة تزالعيالةةجزإلةةىز طالبةةازداةة ازليةةث

 بةةتخالونزطر قةةجزا تصةةاازالكلةة ,زليةةثزارةةتخاعزالبالةةثز يهةةاز طالبةةا(ز72)الشةةاه ز ز

 The Mecham Scale-Verbal لقيةاسزأل ةوزاللرةجزاللاجة زل يكهةاع:زاةتيةج ا ف ا 

Language Development   ا ألاعةال زل يةا ,زكالةاااز-قان جزتقا رزالتوا قزا ءت ا 

(Meadow- Kendalsocial Emotional Assessment Inventory) زتواةلتز,

دكاةرزتوا قةازلةازدقةراألهبز إلىزدنزالطتبزال  از بتخالونزطر قجزا تصةاازالكلة  الارارج

الارارةجز ءةوفز تقةجزارتباطيةهز  تصاازالشاه ,زك ةاز ضةحتال  از بتخالونزطر قجزا

ليةةثزاظهةةرزالطةةتبزذ زلهةةارا ز لوءبةةجزبةةيازلهةةارا زالتوااةةلز لتريةةرا زالتوا ةةق,

د  ةلزلةازدقةراألهبزذ فزلهةارا زالتوااةلزالشةاه ز لةىز التواالزالكل زلبةتوىزتوا ةق

ز(.ا ءت ا  ,زا ألاعال ,زتصورزال ا  التوا ق)لتريرا زالتوا قز

إلةةىزالتعةرفز لةىزلتشةةرا زالتوا ةقزلةةاىزز(Jomes, 2008)  تزفرارةجز  ةا

طالبةةازل ةةازز20الطةةتبز  والةةلزالخطةةرز ال قا لةةج,ز قةةازاشةةت لتز يالةةجزالارارةةجز لةةىز

 ارةتخالتزالارارةجزارةتراتيجيا زالتوا ةقزالتة ز  الةا(ز7 -4)تترا  زد  ةار بزلةازبةياز

تبةاطزا رةتقتازالةوظيا زالارارةجزإلةىز ءةوفزار تركنز لىزلةلزال شةكلج,زليةثزتواةلت

ب رلوبزللزال شكت زالت ز قرر ازالوالةا ا,ز ارتبةاطز  لهارةزالتوا قزالالاب زال الخاو

بالبةةةلولزالجةةةا رفزللوالةةةا ا,زدلةةةاز ي ةةةاز تعلةةةقزبال ةةةروطزالالابةةةيجز التوا ةةةقزال ةةةالخاو

كةانزلهةازاثةرزكبيةرز لةىز ة زتحقيةقزالالابة زالتوا ةقزلةاىزالطةتبزذ فز  ا ءت ا يةجز قةا

 .الب عيج قجا  ا

 :التعقيب علي الدراسات السابقة

زركن ز ل زءواألبزلختلاجز زدألها زفرارا زرابقج زلا زربقز رضه  ت حزل ا

 ي از تعلقزبكلزلتريرزلازلتريرا زالارارج,ز د  لتزءواألبزد رفز الج,ز لازالارارجز

لبالوا زالحاليجزإ زلحا لجزلباز   زالاررا ,ز إك اازل بيرةزالبالا زال تتاليجز ل زلافزا
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زالارارا ز زقلج زالبابقج زالارارا  ز رض زلا زألتلظ زك ا زالرا ا, ز قتالا زلتى البابقج

العربيجزالت زا ت تزبارارجزال كا زال وريقىز التوا قزا ألاعالى,زك ازدنزلعجبزالارارا ز

ز ك لكز زدءالبيج, زفرارا  زا ألاعالى ز التوا ق زال وريقى زال كا  زبارارج زا ت ت الت 

تزال كا زال وريقىز التوا قزا ألاعالىزتالا لتهزبشكلز اعز لبزتتالا ازالارارا زالت زتالا ل

ز.دأل اطهزبشكلز اص

,ز(Holsomback, 2002),ز (Bentley, 1967) لاز   زالارارا زفرارجز

(Drugger, 2002)ز( 200) ,ز بازالو ابزكالل,(Dumas, 2002)ز,(Blotink, 

ز(Ellish, 2007),زز (Rohr, 2007),ز(Frankl, 2006),ز(Jaana, 2007),ز(2005

 .(George,2009),زز(Jomes, 2008),ز

 لةةةاز ةةةتاز ةةةرضزالارارةةةا زالبةةةابقجز تلةةةظزدنز اةةةوزالةةة كا زال ورةةةيقىز التوا ةةةقز

ا ألاعالىزله ازتثارزرةلبيجزلتعةافةز لة زالطةتب,ز  ةتففزإلة زلشةكت زرةلوكيجز األاعاليةجز

 عةا يرزا ءت ا يةج,ز العا األيةج,زلالهازا كتتابز الشعورزالعال زبالة ألب,ز  ةاعزال بةا ةزبال

ز. القلق,ز بالتالىز اوزال هارا زا ءت ا يجزلا ه

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

ز اق ز زتعكس ز  زب ألها زالقوا ز  كا زالبابقج زالارارا  زارتعراض ز تا لا

ز   ز زلالارة ز ألجًرا زا ألاعالى, ز التوا ق زال وريقى ز اوزال كا  ز ا زالالاتجج ال شكت 

زال وضو زال ريبزلازلل وضو زلازد  يجزألجر جزز- ل زلاز لبزالبالثز–ارارا زله ا

ز التوا قز زال وريقى زال كا  زتالا لت زالت  زالارارا  زألارة زدن زإل  زبا ضا ج  تطبيقيج,

زل ر رةزا  ت اعزبارارتها,زل زتجالبزد ءهزالالقازالت ز ااتز ا ألاعالى,ز  الزلتشرا

واوازإل زألتانجزدكارزقابليجزللتع يب,زبا ضا جزإل ز  زالتعقيبز ل زالارارا زبهافزال

ا تتفزالارارجزالحاليجز ازالارارا زالبابقجز  زلااثجزلوضو ها,ز ا تيارز يالاتهازلاز

د بزشرانحزال جت  ,ز قازارتاافزالبالثزلازالبحوثز الارارا زالبابقجز لازتوالتزإليهز

زال زدف ا  ز إ ااف زالارارج, ز ر ض زايايج ز   زألتانج زالعيالجزلا ز تحا ا ارارج,

زبا ضا جزإل ز  لوااااتها,ز ا تيارزا راليبزا لصانيجزال الاربجزلتحليلزالبياألا ,ز  ا

رع زالبالثزألحوزالحرصز ل زالتواالز التكاللزبياز رضزا طارزالالجرفز تطبيقز

ز لتاا لز زلتكالل ز رض زتقا ب زألحو ز البع  زبالارارج, زالخااج ز ا ف ا  ا راليب

زإل ز زللتوءيها زالتربو جز ا رشاف جزالبلي جزالت زتتت عز او ً ال بتوفزال الشوفز  قًا

ز.زل زطبيعجزلجت عالازالكو تى
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 :فقد استفاد البا ث من تلك الدراسات والبحوث في اآلتي

 تحديد  جم العينة المختارة: 

جزليثزا تارزالبالثز  زضو زالالتانجزالت زتوالتزإليهازالارارا ز البحوثزالبةابقجز يالة

ز–ز1)لالاربجزلازالطتبزد  ار بز لحلزإقالتهبزبحيةثز تةرا  ز  ةر بزالنلالةىزلةازبةياز

ز. الا(ز2 

 تحديد األساليب اإل صائية: 

ضةةابطج,زرةةوفز تالةةا از(ز2 )تجر بيةةجز (ز2 )لةةالهبز(ز30)ألجةةًرازلصةةررزلجةةبزالعيالةةجز

رةتعاألجزالبالثزا لصا زالتلبارالترفز  ولاز تت عزل زالارارةجزالحاليةج,ز بةوفز ةتبزا 

ز.بال تور زالحبابىز ا ألحرافزال عيارفزد  از لعاللزا رتباطزلبيررون

 تحديد متغيةات الدراسة: 

  زتالا ازالبالثز تحليلةهزللارارةا ز البحةوثزالبةابقجزارةتطا زالبالةثزلصةرزلتريةرا ز

البرألةالجزالتةار ب ز الة كا زال ورةيقىز التوا ةقز:زالارارجز ة زثتثةجزلتريةرا ز الةجز  ة 

ز.زالىا ألاع

 صياغة فةوض الدراسة  : 

بالاً ز ل زألتانجزالارارا ز البحوثزالبابقجزارتطا زالبالثزاةيايجز ةر ضزالارارةجز ة ز

ز.اورةزلوءهجز اار جزك ازري ت 

 تفسية النتائج وصياغة التوصيات والبحوث المقتة ة: 

ت كةةازالبالةةثزلةةاز ةةتازالتعةةرفز لةة ز تاةةجزألتةةانجزالارارةةا ز البحةةوثزالبةةابقجزلةةاز

عةرفز لةة زا  تت ةا ز ا تااقةةا زبةيازالارارةةجزالحاليةجز الارارةةا زالبةابقج,ز بالتةةال زالت

ز.ايايجزالتوايا ز البحوثزال قترلجز  زضو زلازتبارز الهزألتانجزالارارجزالحاليج

 :فةوض البحث : سابعاً 

الة كا زتوءازذا زف لجزالصانيجزبيازلتورطىزرتبزالقيارةيازالقبلةىز البعةاىزلقان ةجز ( 

ز.لاىزال ج و جزالتجر بيجزلصالحزالقياسزالبعاىزق زال وري

توءةةةاز ةةةر  زذا زف لةةةجزالصةةةانيجزبةةةيازلتورةةةطىزرتةةةبزال ج ةةةو تيازال ةةةابطجز (2

ز.ال كا زال وريق زلصالحزال ج و جزالتجر بيج التجر بيجز  زالقياسزالبعاىزلقان جز

 ز زتوءةةاز ةةر  زذا زف لةةجزالصةةانيجزبةةيازلتورةةطىزرتةةبزالقيارةةيازالبعةةاىز التتبعةة (3

ز.لاىزال ج و جزالتجر بيجال كا زال وريق زلقان جز
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زبيازلتورط زرتبزالقيارياز (7 ز ر  زذا زف لجزالصانيجزذا زف لجزالصانيج توءا

ز.زلاىزال ج و جزالتجر بيجزلصالحزالقياسزالبعاىالتوا قزا ألاعالىزالقبلىز البعاىزل قياسز

زال ج و تي (2 زرتب زلتورطى زبيا زالصانيج زف لج زذا  ز ر   زال ابطجزتوءا ا

ز.التوا قزا ألاعالىزلصالحزال ج و جزالتجر بيجز التجر بيجز  زالقياسزالبعاىزل قياسز

زالبعاىز التتبع ز (6 زبيازلتورط زرتبزالقياريا زالصانيج ز ر  زذا زف لج  زتوءا

ز.لاىزال ج و جزالتجر بيجالتوا قزا ألاعالىزل قياسز

 ً  منهجية البحث: ثامنا

ز.ارجزإلىزال الهجزشبهزالتجر ب زللتحققزلاز ر ضزالارارجتبتالاز   زالار: المنهجية 

  :الدراسة االستطاعية

تهافزالارارجزا رتطت يجزإلىزبالا زلقياسزالتوا قز: أهداف الدراسة االستطاعية -1

زالصا ز زشر ط زتوا ر زلاى ز لعر ج زالارارج, زدف ا  زتقاليا زإلى زتهاف زك ا ا ألاعالى

ز.ارارجزال يااأليج الابا زلهازبررضزارتخاالهاز  زال

ز: عينة الدراسة االستطاعية -2 زلا زالارارج ز2 )تكوألتز يالج زال رللجز( زطتب لا

رالوا زب تور ز  رفزقار ز(ز7 )إل ز(ز3 )تترا  زد  ار بزلازبياز الت زال تورطجزز

ز.زرالجز,ز قازتبزتطبيقزدف ا زالارارجز ليهب(ز332 )

 :أدوات الدراسة االستطاعية -3

ز: ة االساسيةعينة الدراس -أ زا راريج زالعيالج ز30)ش لت زلجت  ز( زألاس زلا طالب

ز قوالها,الارارج زضابطج زلج و تيا زإلى ز2 )لقب يا زتجر بيجز,طتب(  لج و ج

ز2 ) قوالها زالع ا ج( زبالطر قج زا تيار ا ز تب زء  ز,طتب ز ى زالبالث زدرتعان ك ا

زال وريق  زال كا  زلقياس زد  ا زلتعافة زبورانل زالت,البياألا  زلقياس زا ألاعالىز  وا ق

ز البرألالجزالتر بى

 :مقياس التوافق االنفعالى -ل

زا ألاعالى:  مبةرات إعداد المقياس زالتوا ق زلبتوى زلقياسز كشفز ا زإل  :زالتوال

زا ألاعاليج) زال عر ج زا ألاعالى,لهارة زالتالجيب زا ءت ا ى,لهارة زالتواال زلهارة لهارةز,

جز,ز ذلكزرعيازألحوزتحقيقزدلازد اافزلاىز يالجزلازطتبزال رللجزال تورط(زالتعاطف

 ا ليجزءلبا زبرألالجزتار بىزلتال يجزال كا زال وريقىز ىز الارارجزالحاليج,زالتعرفز لى

 لحا لج ثب تحبيازالتوا قزا ألاعالىزلاىزطتبزال رللجزال تورطجزبا لجزالكو ت,ز لا

ز توايا ص الواوا زلقترلا  زال رل ر ا ج  لى القان يا تبا ا إلى لجزطتب

  ألها  د بزلهارا زالتوا قزا ألاعالىزالواءبزتوا ر ازلاىز ت  زالطتبزص ال تورطج,
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ز التحصيل ب اابج تعتبر زالقوة زالبالث) لصار زاطت  ز   زلا ف زلقياسز( ز جا زلب  دأله

رالجز,زل لكز(ز7 -3 ) تالاربز زطبيعجز يالجزالارارجزالحاليجزز  ااجز  زذلكزالبازلاز

ز.ال قياسزكانز بازلازإ اافز  ا

 : خطوات إعداد المقياس

  ةةاافزال قيةةاسزكةةانز لةةىزالبالةةثزا طةةت ز لةةىزالبحةةوثز الارارةةا زالبةةابقجزلاةةلز - 

ز,Shaw Sandy shaw,2006))ز فرارةةةةةةجز,Roeyers,H,2009):زفرارةةةةةةج

)ز فرارةةج,(ز(Fluberg,H,2010 فرارةةجز,((Buffington. et .al,2005) فرارةةج

 ذلةةكزللتعةةرفز لةةىزال قةةا يسز(زز6 20,زازدمحمزدل ةةز( فرارةةجز,(3 20,لالةةانزابةةرا يبز

ز.ال بتخالجز يهاز ا بعافزال ت  الج,ز زا رتعاألجزبهاز  زإ اافز  ازال قياسز

تةةبزا طةةت ز لةةىزا طةةرزالالجر ةةج,ز الارارةةا زالتةة زتالا لةةتزلوضةةو ا زالتوا ةةقز -2

,ز ذلةكزبرةرضزتحا ةازد ةبزبشةكلز ةاصا ألاعالىزبشكلز اعزز طتبزال رللجزال تورطج

 .زبعافز الجواألبزالت ز  كازدنز ت  الهازال قياسا 

بعازا طت ز لىزا طةرزالالجر ةج,ز ال قةا يسزالبةابقجز البحةوثزالعربيةجز ا ءالبيةج,ز -3

بشةكلززالت زتالا لتزلوضو ا ززالتوا قزا ألاعالىزبشكلز اعزز طتبزال رللجزال تورةطج

 :راريجز  ىزكالتال ,زتبزايايجز افزلازالعبارا ,ز تصالياهاز  زدربعجزلحا رزدز اص

زالتالجيبزا ألاعالىزز-د

 ال عر جزا ألاعاليجزز-ب

زالتواالزا ءت ا ىزز-ج

 التعاطفز-ف

تبز رضزال قياسز لىزال تخصصياز  زاللرجزالعربيةجزل راءعتةهزلرو ةا,ز تةبزتعةا لز -7

ز.ايايجزبعوزالعبارا 

(ز70)طبقز  ازال قياسز  زاورتهز ة  ز لةىزالعيالةجزا رةتطت يجزالتة زبلةاز ةاف از -2

طالةةبزلةةازذ ىزاضةةطرابزالتولةةازبةةدفارةزالتربيةةجزالخااةةجزبا لةةجزالكو ةةتز التةة زتتةةرا  ز

ز.رالوا (ز7 )إلىز(ز3 )د  ار بززلازبياز

 .زتطبيقزال قياسزتبزتصحيحهز  قازل عا يرزالتصحيحزبعا -6

 :صدق المقياس

  قصازبهزلافزقارةزال قياسز لىزقيةاسزلةاز ضة زلقيارةه,ز للتحقةقزلةازاةا زال قيةاسز

ز:عاف زال ختلاجزارتخاعزالبالثزالطر زاةتيج دب
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 :صدق المحكمين -1

تبز رضزال قياسز  زاورتهزا  ليةجز لةىزلج و ةجزلةازال تخصصةيازلةازدرةات ةز لةبز

ز:الالاسز الصحجزالالابيجزبالجالعا زال صر ج,ز طلبزلالهبزإباا زالردفزلازليث

ز.لاىزلالاربجزالعبارا زلل بتوىزالع رفز  رافزالعيالجز-د

ز.اىزلالاربجزالعبارا زلل هاعزالتىزتالت  زإليهالز-ب

ز. بارا زتر نزتعا لهازد زإضا تهازد زل  هازز-ج

 ةة  لى,ز ألتيجةةجزلةة لكز  ةةىزضةةو زتلةةكزاةرا زتةةبز%ز80 قةةازكاألةةتزألبةةبجزا تاةةا ز ليهةةازز

(ز70)ارةةتبعافزبعةةوزالعبةةارا ز تعةةا لزبع ةةهازاة ةةرزليصةةبحز ةةافز بةةارا زال قيةةاسز

    (. )بالجا ازلوز يازك ازلوضحز.ز بارة

 التوافق االنفعالىمن أبعاد مقياس   عدد فقةات كل بعد( 1)جدول             

 عدد الفقةات البعد

 13 مهارة التنظيم االنفعالى -أ

 11 مهارة  المعةفة االنفعالية -ل

 9 مهارة التواصل االجتماعى -ج

 8 مهارة التعاطف -د

 41 المجموع

 :صدق التحليل العاملى -2

زConfirmatory Factorial Analysisارةةتخاعزالبالةةثزالتحليةةلزالعةةاللىزالتوكيةةاىز

لتقييبزالصا زالعاللىزلل قياسزبطر قجزال كوألا زا راريجزلازالارءجزا  لىزلة زالتةا  رز

 تةبزد ة زالتشةبعا ززVarimax Rotationال تعالةازبطر قةجزتةا  رزال حةا رز ار  ةاكسز

ز:األتزألتانجزالتحليلز لىزالالحوزالتال  كز033≤ز±  قاًزل حكزءيلاورفزز

 التوافق االنفعالىتشبعات مفةدات لمقياس ( 2)جدول 

 :بالعوامل بعد التدوية وجذورها الكامنة ونسب التباين والشيوع

 
زألبب العوالل

 الراب  الاالث الااألىزا  ا الشيو 

1 .743 0 0 0 0.552 

2 0 0 0 .701 0.492 

3 0 0 0 .556 0.555 
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زألبب العوالل

 الراب  الاالث الااألىزا  ا الشيو 

4 .373 0 0 0 0.248 

5 0 .477 0 0 0.333 

6 .527 0 0 0 0.278 

7 0 0 0 .533 0.531 

8 .526 0 0 0 0.385 

9  0 .544 0 0.296 

10  .503 0 0 0.253 

11 .531 0 0 0 0.282 

12  0 0 .562 0.316 

13  .765 0 0 0.585 

14  0 0 .634 0.512 

15 0  .520 0 0.365 

16 0  .606 0 0.509 

17  .563 0 0 0.497 

18 0 0  .386 0.285 

19 0  .478 0 0.323 

20 .375 0 0 0 0.141 

21 0 .598 0 0 0.357 

22 0 0 .500  0.406 

23 0 0 0 .628 0.394 

24 0 .532 0 0 0.283 

25 .525  0 0 0.412 

26 .675 0 0 0 0.456 

27 0 .475 0 0 0.226 

28 0 0 .648 0 0.420 

29 .547 0 0 0 0.299 

30 0 0 0 .511 0.261 

31 0 0 .362 0 0.229 

32 .583  0 0 0.521 

33 0 .488 0 0 0.238 
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زألبب العوالل

 الراب  الاالث الااألىزا  ا الشيو 

34 0 0 .580 0 0.336 

35 0 0 0 .484 0.448 

36  .629 0 0 0.586 

37 0 0 .497 0 0.247 

38 .586 0  0 0.551 

39 0 0 0 .489 0.239 

40 0 0 .644 0 0.415 

ا  ازالبعا ا بعاف  زالبعازالراب زالبعازالاالث البعازالااألى 

 33238 33223 73022  7328 الج  رزالكالالج

 23788  2314 4 638 43226 ألببجزالتبا ازالكلى

 8 22323 ألببجزالتبا ازال ج  ز

 بةةارةزلوز ةةجز لةةىز(ز70) ت ةةحزلةةازالجةةا ازالبةةابقزدنز ةةافزالعبةةارا زال بتخلصةةجز

اللزا ربعجزال بتخلصةجزلةازالتحليةلزالعةاللىزارةتو بتزتبةا از انزالعو.زالعواللزا ربعج

 الشكلزالتةال ز وضةحزدنزقةيبز.زلازالتبا ازالكلىزل تريرا زال صاو ج%(ز22323)ب قاارز

الج  رزالكالالجزتتالاقصزتار جياًزابتا اًلازالعالةلزا  ازليةثزلةهزاكبةرزءة رزكةالاز لتةىز

العةةاللىز بةتخرجزالحةةازا قصةىزال  كةةازالعالةلزالرابة ز لةةهزاقةلزءةة رزكةالاز نزالتحليةلز

ز.لتبا ازكلز اللز  زكلزلرة

 

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز وضحزالعتقجزبيازالعواللز الج  رزالكالالج(زز8)زشكلز

ز
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الج  رزالكالالجز الالببزال تو جزلتبا ازالعواللزال بتخلصجزلازالتحليلز(ز3)  بيازءا از

ز.العاللىزلعبارا زال قياسزبعازالتا  رزال تعالا

 الالببزال تو جزلتبا ازالعالل الج  رزالكالالج عاللترتيبزال ع

 7.256% 4.281 ا  ا  

 6.817% 4.022 الااأل  2

 %5.971 3.523 الاالث 3

 %5.448 3.238زالراب ز

 %ز 22323 = الالببجزال تو جزللتبا ازالكلىزللعواللزا ربعجزال بتخلصج

 :  يمكن استخاص العوامل التالية( 3)من الجدول 

(ز:ز03343) بةةارةز,زترا لةةتزتشةةبعاتهازلةةاز(ز3 )تشةةب زبهةة ازالعالةةلز: عامالالل األولال -

لةازألبةبجزالتبةا ازالكلةىزلل صةاو ج,ز%(زز43226) ألببجزتبا ازلابرزلقةاار از(ز03473)

 لعجبز بارا ز  ازالعاللزا كارزتشبعاًزتا رز ة  ز(ز 7328) الج رزالكالازله ازالعاللز

حقيةةقزالتةةوازنززالعةةاطاىزد زالقةةارةز لةةىزتهانةةجزالةةالاسزقةةارةزالاةةرفز لةةىزتزالعبةةارا زلةةوا

زل لكز قازر ىز  ازالعالةلز كبحزا  راطز ىزا ألاعا  زرالباًزد زا جابياًز لىزألحوزلالاربز

زبمهارة  تنظيم االنفعاالت

(ز:ز03744) بةاررا ز,زترا لةتزتشةبعاتهازلةاز(ز1)تشب زبه ازالعاللز:   العامل الثانى -

لازألببجزالتبا ازالكلةىزلل صةاو ج,ز%(ز46 638)ازلابرزلقاار از ألببجزتبا (زز03462)

 لعجةةبز بةةارا ز ةة ازالعالةةلزا كاةةرزتشةةبعاًزتةةا رز(ز73022) الجةة رزالكةةالازلهةة ازالعالةةلز

لوازالقارةز لىزا ألتبا ز ا فرالزالجيازلألألاعا  ز ال شا رزال اتيجز لبازالت يةنزبيالهةاز

ز التعبيرز الهاز الو ىزبالعتقا زبيازا  لة لكز قةازرة  ز ة از"ز كارز ال شا رز ا لةااث 

زبمهارة المعةفة االنفعاليةلزالعال

(ز:ز03362) بةارا ز,زترا لةتزتشةبعاتهازلةاز(ز0 )تشب زبه ازالعاللز :العامل الثالث -

لةازألبةبجزالتبةا ازالكلةىزلل صةاو ج,ز%(ز 2314) ألببجزتبةا ازلابةرزلقةاار از(ز03678)

 لعجةةبز بةةارا ز ةة ازالعالةةلزا كاةةرزتشةةبعاًزتةةا رز(ز33223) الجةة رزالكةةالازلهةة ازالعالةةلز

لوازقارةزالارفز ىزالتاثيرزا  جابىز ةىزا  ةر از ذلةكزلةاز ةتازإفرالز  هةبزاألاعا تةهز

 لتةىز تةبعهبز  بةاألا بز  تصةرفزلعهةبزبطر قةجز, لشا ر ز لعر جزلتىز قوفزا  ةر از

 قةازرة ىز ة اززصةبز,زلة لك نقجز تةىز  جهةرز ليةهزدثةارزا ألاعةاازالبةلبىزكال ةيقز الر

زبمهارة  التواصل االجتماعىالعاللز
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(ز:ز03386) بةارا ز,زترا لةتزتشةبعاتهازلةاز(ز0 )تشب زبه ازالعاللز :العامل الةابع -

لةازألبةبجزالتبةا ازالكلةىزلل صةاو ج,ز%(ز23788) ألببجزتبةا ازلابةرزلقةاار از(ز 0340)

العالةةلزا كاةةرزتشةةبعاًزتةةا رزز لعجةةبز بةةارا ز ةة ا(ز33238) الجةة رزالكةةالازلهةة ازالعالةةلز

القةةةارةز لةةةىزإفرالزاألاعةةةا  زا  ةةةر از التولةةةازلعهةةةبزاألاعاليةةةاًز  هةةةبزلشةةةا ر بزلةةةواز

زبمهارة التعاطفل لكز قازر ىز  ازالعاللزز, الحباريجز ألاعا تهب, ا  ت اعزبهاز

 :ثبات المقياس

زالعب  :  طةيقة التجزئة النصفية -1 زفرءا  زبيا زال قياس زثبا  زلباب ارا زتب

الارف جز العبارا زالن ءيجز ازطر قزلعافلجزريبرلانزبر ان,ز ذلكز لىزلج و جزلاز

ز زال تورطج زال رللج ز70=ن)طتب زالابا ز از( زلعالت  زقيب ز وضح زالتال   الجا ا

ز(.7)زك از  زلوضحجز  زءا از.زطر قزالتجننجزالالصايجزالت زتوالزإليهازالبالث

درجات العبارات الفةدية والعبارات الزوجية  قيم معامات االرتباط بين( 4)جدول 

 "سبيةمان بةوان"باستخدام معادلة 

 األبعــــاد 
 (الثبات) معامل االرتباط

 قبل التصحيح

 بعد التصحيح( الثبات) معامل االرتباط

 بةوان -بمعادلة سبيةمان 

 **10820 10713 البعد األول

 **10874 10770 البعد الثانى

 **10881 10787 البعد الثالث

 **10880 10790 البعد الةابع

 **10871 10772 المقياس ككل

 اززالتوا قزا ألاعالىتبزلبابزلعالت زثبا زدبعافزلقياسزز: ثبات االتساق الداخلي  -2

ات زالا از)زكر ألبالزز-طر قزلبابزلعالت زا تبا زالاا ل زبارتخااعزلعافلجزدلااز

ز ز, ز تع ز2002لح وف ز62 : ز(. ز4) ءا ا زالار يجز( زا بعاف زثبا  زلعالت   وضح

ز.كر ألبالز–بارتخااعزلعاللزدلاازلطتبزال رللجزال تورطجززل قياسزالتوا قزا ألاعالى

 البعد الةابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول األبعــــاد

 **108.7 **10892 **10032 **107.8 معامل الثبات

 1011دال عند مستوى ** 
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مةتفعة وتشية ( α)كةونباك  –أن جميع معامات ألفا( 7)يتضح من جدول            

 .إلى تمتع المقياس بالثبات

 :الصورة النهائية للمقياس

بالااً,زتتةوز ز لةىزا بعةافزا ربعةجز"ز70" تكونزال قياسز  زاورتهزالالهانيجزلازدربعونز

ز(:6)لل قياسزك از ت حزلازءا از

 عاالبالوفزال الت يجزللب البعا ع
 افزالبالوفز

   زكلزبعا

 البعد األول 1
1121111121131141211231201271281

29137 
13 

 11  191101810138, 4113713013.132 البعد الثاني 2

 9  3171911111.117118121124 البعد الثالث 3

 8 122124131131133134130. البعد الةابع 4

 41 المقياس ككل

 :تصحيح المقياس

ارتالافاًزإلىززالتوا قزا ألاعالىزلطتبزال رللجزال تورطج لىزلقياسز تبزا ءابجز

ليثزدنزكلز بارةزدلالهازز  سزباانلز  ىز لىزالترتيبزفان اًززLikertطر قجزليكر ز

,ز2,ز3,ز7,ز2)دبااًز,زبحيثز كونزالتصحيحزلقابتًزللارءا زز–ألافراًزز–دلياألاًزز–يالبازز–

التالجيبز)البابقجز,ز  ك از دنزدفألىزفرءجزللبعازا  اززلتقابلز لىزالترتيبزا  تيارا (ز 

زا ألاعالى ز( ز3 ) ى ز( زفرءج ز د لى ز62)فرءج ز( زالااأل  زللبعا زفرءج ال عر جز) دفألى

زا ألاعاليج ز( ز0 )   ز( زفرءج ز د لى ز20)فرءج زالاالثز( زللبعا زفرءج التواالز) دفألى

زا ءت ا ى ز1)  ز( ز( ز د لىزفرءج ز72)فرءج زا( زللبعا ز دفألىزفرءج (زالتعاطف)لراب 

ز ز8)   ز( زفرءج ز د لى ز.70)فرءج ز حصز ليهاز( زدن ز  كا زفرءج زإلى زتكون  ب لك

ز ز200)ال بتجيب ز( زبواق  زفرءج (2x ز70ز ز ليهاز,( ز حصل زدن ز  كا زفرءج  افألى

ز(.ز70زxز )فرءجزبواق ز(ز70)ال بتجيبز ىز

 مقياس الذكاء الموسيقى -ل

زوصف المقياس :  اوالً  زا طت ز لىزا ط: زبال كا زبعا زالخااج رز ا فبيا زالالجر ج

زال تعافةز زال كا ا  زلقا يس ز ى زالوارفة زال وريقى زال كا  زلقا يس ز ك لك ال وريقى

ز زلقياسزليااس زز Midas  دشهر ا زال تعافة ز,لل كا ا  لل كا ا زز Telee  ارتبيان
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ارا زقاعزالبالثزبد اافزلقياسز اصزبال كا زال وريقىزلتلفزلاز افزلازالعب,ال تعافةز

 تبز رضز بارا زال قياسز لىز افزلاززال حك يازال تخصصيازبعلبزالالاسز التقو بز,

 ءالعجزز, العلوعزال وريقيجزلازد  ا ز يتجزالتار سز ىزءالعجزالكو ت, القياسزالالابىز

 لالاربتهاز,لبيانزلاىزاحجز   زالعبارا ز لتن تهازلل جاازال ىزتالت ىزاليهز,زالنقاز ق

  ىزضو زاَر زال حك يازتبزتعا لزالبالوفز ل فزالبعوزا  رز,ارارجزلتحقيقزد اافزال

ًزلاز. إضاقجزبالوفزءا اةز  بارةزلوز جزز 3ليصبحزال قياسز ىزاورتهزالالهانيجزلكوألا

ز.ز بعازتطبيقزال قياسزتبزتصحيحجز  قزلعا يرزالتصحيح. لىزرتجزدبعاف

 زلقياره,ز للتحقةقزلةاز  قصازبهزلافزقارةزال قياسز لىزقياسزلاز ضز: صدق المقياس

ز:اا زال قياسز دبعاف زال ختلاجزارتخاعزالبالثزالطر زاةتيج

تةةةبز ةةةرضزال قيةةةاسز ةةة زاةةةورتهزا  ليةةةجز لةةةىزلج و ةةةجزلةةةاز: صالالالدق المحكمالالالين -1

ال تخصصةةيازلةةازدرةةات ةز لةةبزالةةالاسز الصةةحجزالالابةةيجزبالجالعةةا زال صةةر جز ءالعةةجز

ز:الكو ت,ز طلبزلالهبزإباا زالردفزلازليث

ز.لالاربجزالعبارا زلل بتوىزالع رفز  رافزالعيالجلاىزز-د

ز.لاىزلالاربجزالعبارا زلل هاعزالتىزتالت  زإليهاز-ب

%ز80 قةةازكاألةةتزألبةةبجزا تاةةا ز ليهةةاز. بةةارا زتةةر نزتعةةا لهازد زإضةةا تهازد زلةة  هازز-ج

   (.4)   لى,ز ألتيججزل لكز  ىزضو زتلكزاةرا زك ازلوضحزبالجا از

 عدد الفقةات البعد

 0 ازا رت ا بعز- 

 7 بعازا فا ز-2

 8زبعازالت ليفز-3

 3زبعازالالقاز-7

 .زبعازال اكرةزالب عيجز-2

 2زبعازا باا ز-6

 31 المجموع

 صدق  االتساق الداخلى -2

للت كازلازاتبا ز قرا زال قياسزقاعزالبالثزبارارجز لىز يالجزارتطت يجزبلاز

طزبيازكلز بارةز الارءجزالكليجزلكلزا تبارز تبزلبابزلعاللزا رتبا,طالباًز(ز70) اف ا

 د يراًزتبز,ك ازتبزلبابزلعاللزا رتباطزبيازالعبارا ز الارءجزالكليجزلل قياسز, ر ىز
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زله زالار يج ز ا بعاف زلل قياس زالكليج زالارءج زبيا زا رتباط زلعالل زلاز,لباب  تبيا

زل زالكليج زبالارءج زترتب  زال قياس ز بارا  زدن زا لصانيج ز ر ىزال عالجج زا تبار كل

 ك ازدنزدبعافزال قياسزترتب زبالارءجزالكليجزلل قياسز, ترتب زبالارءجزالكليجزلل قياسز,

زلاز, ز اليج زفرءج ز الال ز بالتالى زبا تبا  زتت ت  زال قياس ز بارا  زدن ز لى ز اا    ا

ز:الصا زالاا لىز الجاا ازالتاليجزتبيازذلك

زكلزبالاز الارءجزالكليجزلبعازا رت ا ز بيازلعالت زا رتباطزبيازفرءج(ز8)ءا ازرقب

 مستوى الداللة معامل االرتباط البند

ز00300ز0363ز 

ز0300ز0324ز2

ز 0300ز0322ز3

ز0300ز0362ز7

ز0300ز0362ز2

ز0300ز 032ز6

  بيازلعالت زا رتباطزبيازفرءجزكلزبالاز الارءجزالكليجزلبعازا فا (ز1)الجا از

 الداللةمستوى  معامل االرتباط البند

ز00300ز0317ز4

 00300ز0312ز8

 00300ز0313ز1

 00300ز0312ز0 

 00300ز0310ز  

 00300ز0312ز2 

 00300ز0348ز3 

ز بيازلعالت زا رتباطزبيازفرءجزكلزبالاز الارءجزالكليجزلبعازالت ليف(ز0 )الجا از

 مستوى الداللة معامل االرتباط البند

ز0302ز0320ز7 

 0300ز0342ز2 

 0300ز0343ز6 

 0300ز0368ز4 
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 0303ز0344ز8 

 0300ز0348ز1 

 0300ز0343ز20

 0300ز0367ز 2

ز بيازلعالت زا رتباطزبيازفرءجزكلزبالاز الارءجزالكليجزلبعازالالقا(ز  )الجا از

 مستوى الداللة معامل االرتباط البند

ز0300ز0370ز22

 0300ز0362ز23

 0300ز0324ز27

ز ز2 )الجا ا زلعال( زال اكرةز بيا زلبعا زالكليج ز الارءج زبالا زكل زفرءج زبيا ت زا رتباط

زالب عيج

 مستوى الداللة معامل االرتباط البند

 0300ز0362ز22

 0300ز 036ز26

 0300ز0342ز24

 0300ز0366ز28

 0300ز0342ز21

ز بيازلعالت زا رتباطزبيازفرءجزكلزبالاز الارءجزالكليجزلبعازا باا (ز3 )الجا از

 مستوى الداللة عامل االرتباطم البند

ز0300ز0380ز30

 0300ز0342ز 3

ز بيازلعالت زا رتباطزبيازفرءجزكلزبالاز الارءجزالكليجزلبعازا باا (ز7 )الجا از

 بند
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 بند

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 بند

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0300ز0326ز23 0300ز0348ز2 ز0300ز0341ز 

 0300ز0348ز27 0300ز0342ز3 ز0300ز0372ز2

 0300ز0332ز22ز0307ز0322ز7 ز03002ز0322ز3

 0302ز0328ز26 0300ز0322ز2 ز0300ز0346ز7
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 0300ز 031ز24 0300ز0327ز6 ز03007ز0312ز2

 0300ز0382ز28 0300ز0342ز4  0300ز0322ز6

ز0300ز0336ز21ز 030ز0388ز8  0300ز 031ز4

ز0307ز0366ز30 0300ز0324ز1  0300ز0380ز8

ز0300ز0332ز 3 0300ز0386ز20 0300ز 038ز1

ززز 0300ز0364ز 2 0300ز 034ز0 

ززز 0300ز0322ز22 0300ز0368ز  

زالارءجز زل  زإلصانيج زارتباطا زفالج زالبابقزدنز بارا زال قياسزلها  تبيازلازالجا ا

ز0302 زز 0300الكليجزلل قياسز الازلبتوىزف از

  بيازلعالت زا رتباطزبيازالارءجزالكليجز ا بعافزالار يجزلل قياس(ز2 )الجا از

زالالقازالت ليفزا فا زا رت ا زالارءجززالكليج
ال اكرةز

زجالب عي
زا باا 

معامل 

 االرتباط
ز**0376ز**0382ز**0363ز**0388ز**0382ز**0383

مستوى 

 الداللة
 0300 0300 0300 0300 0300ز0300

 70 70 70 70 70ز70 العينة

زالثبات بإعادة تطبيق االختبار  - :ثبات المقياس زلتتالتياز: زال قياسزلرتيا زتطبيق تب

ز زلا زلكوألج ز يالج ًزز70 لى ززلال,طالبا زبااال زقارة زبحبابزز2 ى زالبالث زقاع زثب ً  ولا

زلعاللزا رتباطزبيازفرءا زالطتبز ىزكتزالتطبيقياز الجا ازالتالىز وضحزالالتانج

 الدرجة الكلية الثبات باالعادة

 **1083 الذكاء الموسيقى

 : طةيقة التجزئة النصفية -2

لن ءيجز ازتبزلبابزثبا زال قياسزبيازفرءا زالعبارا زالارف جز العبارا زا  

طر قزلعافلجزريبرلانزبر ان,ز ذلكز لىزلج و جزلازا طااازذ ىزاضطرابزالتولاز

 الجا ازالتال ز وضحزقيبزلعالت زالابا ز ازطر قزالتجننجزالالصايجزالت ز(ز70=ن)

ز(.6 )زك از  زلوضحجز  زءا از.زتوالزإليهازالبالث
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 ا بعــــافز
ز(الابا ) لعاللزا رتباط

 قبلزالتصحيح

زبعازالتصحيح(زالابا ) للزا رتباطلعا

 بر انز-ب عافلجزربيرلانز

 0.936** 0.814 البعازا  ا

 0.988** 0.887 البعازالااألى

 0.991** 0.895 البعازالاالث

 0.994** 0.898زالبعازالراب 

 0.988** 0.887زالبعازالخالس

 0.991** 0.895زالبعازالبافس

 0.993** 0.874 ال قياسزككل

ً خامس  :الصورة النهائية للمقياس -ا

بالةااً,زتتةوز ز لةىزا بعةافززالبةتزلل قيةاسز"ز 3" تكونزال قياسز  زاورتهزالالهانيجزلةاز

ز(:4 )ك از ت حزلازءا از

 البالوفزال الت يجزللبعا البعا ع
 افزالبالوفز  زكلز

 بعا

 6 2,3,7,2,6,  البعازا  ا  

 4 3 ,2 ,  ,0 ,4,8,1 البعازالااأل  2

 8  1,20,2 ,8 ,4 ,6 ,2 ,7  الاالثالبعاز 3

ز3 22,23,27زالبعازالراب ز7

ز2ز26,24,28,21,ز22زالعازالخالسز2

ز2  30,3زالبعازالبافسز6

  3 ال قياسزككل
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 :تصحيح المقياس

ارتالافاًزإلىززال كا زال وريقىزلطتبزال رللجزال تورطج تبزا ءابجز لىزلقياسز

ارةزدلالهازز  سزباانلز  ىز لىزالترتيبزفان اًزليثزدنزكلز بزLikertطر قجزليكر ز

,ز2,ز3,ز7,ز2)دبااًز,زبحيثز كونزالتصحيحزلقابتًزللارءا زز–ألافراًزز–دلياألاًزز–يالبازز–

ز  زا  از( زللبعا زفرءج زدفألى ز دن ز  ك ا ز, زالبابقج زا  تيارا  زالترتيب ز لى لتقابل

زا رت ا ) ز(ز6) ىز( زلل(ز30)فرءجز د لىزفرءج زالااأل ز دفألىزفرءج زا فا )بعا   ز(

فرءجز د لىز(ز8)  ز(زالت لف) دفألىزفرءجزللبعازالاالثز(ز32)فرءجز د لىزفرءجز(ز4)

 دفألىز(زز2 )فرءجز د لىزفرءجز(ز3)  ز(زالالقا) دفألىزفرءجزللبعازالراب ز(ز70)فرءجز

 دفألىزفرءجزللبعازالراب ز(ز70)فرءجز د لىزفرءجز(ز8)  ز(زالت لف)فرءجزللبعازالاالثز

(زال اكرةزالب عيج) دفألىزفرءجزللبعازالخالسز(ز2 )فرءجز د لىزفرءجز(ز3)  ز(زالالقا)

فرءجز(ز2)  ز(زا باا ) دفألىزفرءجزللبعازالبافسز(زز22)فرءجز د لىزفرءجز(ز2)  ز

ز0 ) د لىزفرءجز زال بتجيبز(ز (ز22 ) ب لكزتكونزإلىزفرءجز  كازدنز حصز ليها

ز زبواق  زفرءج (2x ز 3ز ز ,( زال بتجيبز ىز افألىزفرءج ز ليها ز حصل زدن (ز 3) كا

ز(.ز 3زxز )فرءجزبواق ز

لةةاز ةةتازالالتةةانجزالبةةابقجز الخااةةجزبصةةا ز ثبةةا ززلقيةةاسزالةة كا زال ورةةيقىزز

لطةةةتبزال رللةةةجزال تورطج ت ةةةحزتةةةوا رزالشةةةر طزالبةةةيكولتر جزلل قيةةةاسز اةةةتليتهز

ز.لترتخااعز  زالارارجزالحاليج

تدريبي لتنمية الذكاء الموسيقي فى تحسين التوافق  فعالية بةنامج:) البةنامج التدريبى

 (االنفعالى لدى طال المة لة المتوسطة بدولة الكويت

 البةنامج إعداد

العةالبز ف ا لةا العا ةا  ة  ا  يةرة العقةوف  ة  التربو ةج ال الجولةج ت يةن  لقةا

إلكاأليةا ز تال يةج  لةى ا  ت ةاع ركةن ليةث بةالجوفة, ال تبة ج التربيةج  لةى بالر ةان

 البشةر جزلةا للاةر ة لةا ت كا دن بعا ل كا,  ءه د  ل  لى ال  اليج  قاراتهب ال تعل يا,

ز. لىزا طت  تال وف لورف د ب دألها إ تبار  لى  تقاله, ال جت   تطو ر    د  يج

ز :عةض النتائج

 نتائج الفةض األول: 

 أنه توجالد فالةوق تات داللالة ا صالائية بالين متوسالطى رتالبنص الفةض األول على ي (4

 للتحقةقزلةازاةحجز.زالقياس البعدى لقائمة الذكاء الموسيقي لالدى المجموعالة التجةيبيالة
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زف لةجلحبةابزز Mann-Whitney Testارةتخااعزا تبةارزلةانز  تالةىز ة ازالاةرضزتةبز

 .الار  زبياز يالتيازييرزلرتبطتيا, الجا ازالتال ز وضحزألتانجز  ازالارض

القياسزالبعاىزلقان جزال كا زال وريق زلتورطىزرتبزبين ف لجزالار  زبيازز(8 )ءا از

 .لاىزال ج و جزالتجر بيج

أبعاد 

الذكاء 

 الموسيقي

 

 القياس

 

 ن المجموعة
 متوسط

 الةتب

 مجموع

 الةتب

 "Z" قيمة 

 

 جم 

 التأثية

 ا رت ا 
 

 البعدى

 4.0.1 009. .1 الضابطة

20379** 

 

10.9 

ز
 910.1 11031 .1 التجةيبية

ز

 ا فا 

 

 البعدى

 390.1 4094 .1 بطةالضا

30129** 
 

1070 
 900.1 12010 .1 التجةيبية

ز

 الت ليف

 

 البعدى

 4.0.1 009. .1 الضابطة

2039.** 
 

1001 
 910.1 11031 .1 التجةيبية

ز

زالالقا

 

 البعدى

 10.1. 0031 .1 الضابطة

10849** 
 

1040 
 8.0.1 11009 .1 التجةيبية

ال اكرةز

 الب عيج

 

 البعدى

 4.0.1 0031 .1 ابطةالض

10738** 
 

1040 
 910.1 11049 .1 التجةيبية

ز

 ا باا 

 

 البعدى

 4.0.1 0031 .1 الضابطة

10738** 
 

1040 
 910.1 11049 .1 التجةيبية

 الكلى
 

 البعدى

 38011 .407 .1 الضابطة

301.3** 
 

1079 
 98011 .1202 .81 التجةيبية

ز 030 ف لج لبتوى  الا فالجز *
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 ءةةاز ةةر  زذا زف لةةجزالصةةانيجزبةةيازلتورةةطىزرتةةبزالقيةةاسز ( ) ت ةةحزلةةازالجةةا از

زالبعاىزلقان جزال كا زال وريق زلاىزال ج و جزالتجر بيجز

 نتائج البحث: تاسعاً 

 ز -:الفةض األول نتائج تفسية

ينص الفةض األول على أنه توجالد تات داللالة ا صالائية بالين متوسالطى رتالب القياسالين ز-

ز.زالبعدى لقائمة الذكاء الموسيقي لصالح المجموعة التجةيبيةالقبلى و

فرءةا زز لتورةط زرتةب بةيا إلصةانيج ف لج ذا   ر    ءوف البابق الجا ا لا  ت ح

 ,  0300 لبتوى  الا فالجلكلزبعاز(z) زقي ج كاألت ليث , ال كا زال وريقى    الطتبز

 دن دف ,  0300 لبةتوى  الةا لةجف  ذا ز(z)قةيبز كاألةت ليةث , لل قياس الكليج  الارءج

ز.لصالحزال ج و جزالتجر بيجززكليا تحقق قا ا  ا الارض

دشةةار زألتةةانجزالاةةرضزا  اززالاةةرضزا  ا,زليةةث اةةحج الالتةةانج  دظهةةر 

للارارةةجزالحاليةةجزتوءةةاز ةةر  زذا زف لةةهزإلصةةانيجزبةةيازلتورةةطىزرتةةبزفرءةةا زالقيةةاسز

سزال كا زال وريقىزلصالحزال ج و ةجزالبعافزلل ج و تيازالتجر بيجز ال ابطجز لىزلقيا

التجر بيج,ز ذلكز  زضو زارتخااعزلقياسزال كا زال وريقىز,زك تريةرزتةاب ز ة زالارارةجز,ز

 ك حةةكزتقي ةة زللبرألةةالجز  الةةازلقارألةةجزد ةةرافزال ج و ةةجزالتجر بيةةجز,ز د ةةرافزال ج و ةةجز

,زبعةازتلقة ززال ابطجز,زليثزتتريرزال ج و جزالتجر بيجز,ز  زتتريةرزال ج و ةجزال ةابطج

ال ج و جزالتجر بيجزالبرألالجز,زتبزقياسزدثر ز ل زالبرألةالجز,زليةثزبعةازتطبيةقزالبرألةالجز

,ز ءازدنزالارءا زالت زلصلز ليهازد رافزال ج و ةجزالتجر بيةجز ة ز(زالقياسزالبعاف)  ز

القيةةاسزالبعةةافزلختلاةةجزلةة زالةةارءا زالتةة زلصةةلز ليهةةازد ةةرافزال ج و ةةجزال ةةابطجز ةة ز

افز,ز  ت حزلازذلكزدنزد ةرافزال ج و ةجزالتجر بيةجزلةاثزلهةبزتحبةازالة كا زالقياسزالبع

ال وريقىزال ىزأل هازالبرألالجز,زل از ةااز لةىزدثةرزالبرألةالجززالتةار بىزز ة ززتال يةجزالة كا ز

ال ورةيقىزلةاىزطةتبزال رللةجزال تورةطجز,ز ذلةكز لةىزال ةاىزالطو ةلز,ز  ةوزلةاز  كةةاز

هةت  زالطةتبز,ز توضةيحززالااليةا زاةتيةجزذا زتابير ز ة زضةو زال هةارا زال بةتخالجزل

ف رزإ جةةةةةةاب ز ةةةةةة ززتال كيةةةةةةجزالةةةةةة كا زال ورةةةةةةيقىزبارةةةةةةتخااعززلهاراتةةةةةةهز لةةةةةةاز ةةةةةة  زز

,ز  واة ز(زا بةاا زز–ال اكرةزالبة عيجزز–الالقازز–الت ليفزز–ا فا زز–ا رت ا ز)ال هارا 

ارتخااعززلهةارا زالة كا زال ورةيقىزبتار بزالطتبز لىزا رتجابا زا ألاعاليجزال ختلاجزب

 قةازكاألةتزدألشةطجز,,زز ذلكزل ةازله ةازلةازد  يةجز ة زالتة ثيرز لةىزالحالةجزا ألاعاليةجزللطالةب

ز–ا فا زز–ا رةت ا ز)زالبرألالجزتقاعزلةاز ةتازالجلبةا زا ألشةطجزال حتلاةجز ة زلهةارا ز
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 زتال يةةجزالةة كا زليةةثزدرةةه تزء يعهةةاز ةة,(ا بةةاا زز–الةة اكرةزالبةة عيجزز–الالقةةازز–التةة ليفز

 التة زدكةا زEllish,2007) )ز تتاقزالارارجزالحاليجزل زفرارةجز,ال وريقىزلاىزالطتب

 لىزد  يجزف رزالبةرالجزال قةاعزلهةت  ززالطةتبزز ت ثير ةاز لةىزتال يةجزالة كا زال ورةيقىز

لةاز ةتازتلقة زالتةار بزال الارةبزلكةلز(زالة اكرةزالبة عيج,الالقا,التاليف,ا فا ,زا رت ا )

ليةثزد ت ةازالبالةثز ة زبالةا زالبرألةالجز لةىزالتةار بزال الارةبز,ارةزلاز   زال هةارا له

لكلزلهارةزلاز   زال هارا ز,زليثزتبزتار بززا رافزال ج و جززالتجر بيجز لىزارةتخااعزز

كةةلزتلةةهزلورةةيقيجزلالعنلةةجزز كةة لكزالعةةنفزبةة   زا  قا يةةجز زالع ةةلزا  جةةاب زبال شةةاركجز

 زلةازال ورةيقى,ز كة لكزا ت ةازالبرألةالجز لةىزتاةا بزالعا ةازلةازالاعليجز  زدفا زألو زلببة

ال اةةا يبزال ورةةيقيجزلاةةلزلاهةةوعزالقةةوةز ال ةةعفز الحةةاةز الرلةةظز كةة لكز ةة زدفا زالال ةةاذجز

ل ةةةازرةةةا بز ةةةىزتال يةةةجزلهةةةارا زالةةة كا ز,ا  قا يةةةجز درةةة ا زالطةةةتبز الحةةةوارزا  قةةةا  

ل ت ةة الجز ةة زالع ةةلزال ورةةيقىز  ةةتًز ةةازالتعةةرفز لةةىزاة  زال ورةةيقيجزا,زال ورةةيقىز

 الت يينزبياله ا,زليثز تبزالبا زب صالبجزا ياليا زثبز تارجزب صةالبجزال ورةيقىزبعةنفز

 لةةاةزإ قا يةةجزلالتج ةةجزلةة زلرا ةةاةزدنزتكةةونزال ورةةيقىزالتةةىز صةةالبهازالطةةتبزقصةةيرة,ز

لةبز ببيطجزا  قا ز  اضحجزالولاا ,ز زارتخااعز الا زالبيتجزالببيطجزال تو رةزلازالع

الااريجز الحصىز العصيانز الحبااز  زتصةالي زت  زإ قا يةجزببةيطجز  كةازالت ييةنزبةياز

ل ةاز,داواتهاز التعرفز لةىزطبيعتهةازل ةاز ال ةىز ة زالطالةبزت  قةهزلألاةوا زال حيطةجز

 تةب الة ى ال ورةيق  البرألةالج تطبيةق  إن.زدفىزإلىزت ثيرز عااز  زتال يجزالة كا زال ورةيقى

 ال ورةيقيج ال هةارا  تال يج درهبز   قا ال عا يرالتربو ج ضو     البالث قبل لا إ ااف 

 إلةى  عةوف للارضزا  لىز ة ا الالتانج دثبتته ك ا كبير بشكل ال رللجزال تورطج طلبج لاى

  ال ةاةزالنلاليةج اللقا ا   اف لا البرألالج تطبيق    البالث إرتررقها الت  النلاليج ال اة

ز ا ليج إلى دفى ل ا لقا  لكل

 ينص الفةض الثانى على أنه توجد فةوق تات داللالة ا صالائية : تائج الفةض الثانىن

بين متوسطى رتب المجموعة التجةيبية في في القياسين القبلي والبعالد  لقائمالة الالذكاء 

 .الموسيقي لصالح التطبيق البعدى لصالح المجموعة التجةيبية

 Wilcoxon Signedنز للتحققزلازاحجز  ازالارضزتبزارتخااعزا تبارز  لككبو

Rank Test لحبابزف لجزالار  زبياز يالتيازلرتبطتيا,ز الجا ازالتال ز وضحزألتانجزز

ز.  ازالارض



 9109وليو   ي(  9) العدد    -اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية                                 اجمللد الثالث 

 

 

155 

,زتةةبزلبةةابزلجةةبزا ثةةرز(البرألةةالج) للت كةةازلةةازلجةةبزا ثةةرزالتجر بةة زلل تريةةرزال بةةتقلز

 :بارتخااعزال عافلجزالتاليج

Effect Size NZ /               (Cohen, 1988) 

لج و زال شاركيازل ر بز  ز  زلالجزال ج و ا زال رتبطجزإلىزز(N)ليثزتشيرز

ز.ز2×ز افزال تلجا ,زدىزلج و زال شاركياز

**p  ≤  0.01     *p  ≤  0.05 -زززززززززززززززززززز

ززŋ2>0.8(ززلرتا )ززززŋ2< 0.8≥0.5(ززلتور )ز-زززززززŋ2< 0.5(ززضعيف)ز-

Cohen (1988)ز

 وضحزف لجزالار  زبيازلتورطا زرتبزفرءا زد رافزال ج و جز(ز1 )ءا از

 التجر بيجز ىزالقيارييازالقبل ز زالبعاىز لىزلقياسزال كا زال وريق 

دبعافز

ال كا ز

زال وريق 

زنزاتجا زالرتبزألو زالقياس
لتور ز

زالرتب

زلج و 

زالرتب

ز"Z"قي جز

ز

لجبز

زالت ثير

زا رت ا 

ز

ز0ز0ز زبالبجالرتبزالزقبلى

23383** ز0360 
ز32300ز2300ز7 زالرتبزال وءبجزبعاى

-ز-زز0زال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

ز

زا فا 

ز

ز

-ز-زز0زالرتبزالبالبجزقبلى

ز0363ز** 2322
ز36300ز7320ز2 زالرتبزال وءبجزبعاى

 --ز-ززال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

ز

ز

زالالقا

-ز-زز زالرتبزالبالبجزقبلى

ز 032ز**23026
ز32320ز7367ز7 زالرتبزال وءبجزبعاى

-ز-ز-ززال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

زالت ليف

ز0ز0ز زالرتبزالبالبجزقبلى

ز0360ز**23383
ز32300ز2300ز7 زالرتبزال وءبجزبعاى

-ز-زز0زال حا از

ز2 زال ج و زالكلى
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ز

ز

ز

ال اكرةز

زالب عيج

ز0ز0ز زبجالرتبزالبالزقبلى

ز0363ز**23383
ز32300ز2300ز7 زالرتبزال وءبجزبعاى

-ز-ز-ززال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

وجد فةوق تات داللالة ا صالائية بالين متوسالطى رتالب المجموعالة ( 19)يوضح الجدول   

 .التجةيبية في القياسين القبلي والبعد  لقائمة الذكاء الموسيقي لصالح التطبيق البعدى

دشةار زألتةانجزالاةرضزالاةاألىزللارارةجزالحاليةجزإلةىز ءةاز:زسية نتائج الفةض الثانىتفز

 ةةر  زذا زف لةةجزالصةةانيجزبةةيازلتورةةطىزرتةةبزال ج و ةةجزالتجر بيةةجز ةة ز ةة زالقيارةةياز

زالقبل ز البعافزلقان جزال كا زال وريق زلصالحزالتطبيقزالبعاى

تتال يةجزلهةارا زالة كا زال ورةيقىز شيرزالارضزالااألىزإلىز ا ليجزالبرألالجزالتةار بىز ة زز.

لاىز يالجزلازطتبزال رللجزال تورةطجزبالالبةبجز  ةرافزال ج و ةجزالتجر بيةجز ة زالقيةاسز

البعةةافزالتةة زتةةبزتطبيةةقزالبرألةةالجززالتةةار بىز ليهةةاز الةةازلقارألاتهةةازب تورةة زفرءةةاتهبزقبةةلز

ززالبرألةةةالجز,ز بعةةةا ز,ز كةةة لكز الةةةازلقارألةةةجزفرءةةةاتهبزب تورةةة زفرءةةةا زد ةةةرافزلج و ةةةج

 لىزلقياسزال كا زال وريقىز,زل ةاز تكةاز(زالبعاىز-القبىز)البرألالجزالتار بىز  زالقيارياز

 عاليجزالبرألالجزالقانبز  زالارارجزالحاليجز  زالت ثيرز لىززتال يجزلهارا زالة كا زال ورةيقىز

   كازتابيرزألتانجزالارضيجزالااأليجز  زضو زت كيازلج و ةجزلةازالارارةا ز لةىز,زلا هبز

البةةةرالجزالتار بيةةةجزا رشةةةاف جزال قالةةةجزللطةةةتبزبارةةةتخااعزا ألشةةةطجزال ورةةةييقيج,ززد  يةةةج

فرارةةجز بةةاز:ز ف ر ةةاز ةة زتال يةةجزالةة كا زال ورةةيقىزلةةا هبز,ز لةةازدلالةةجز ةة  زالارارةةا ز

,فرارةةجز(Blotink, 2005),فرارةةجز(Dumas,2002),فرارةةجز( 200)الو ةةابزكالةةل

(Jaana, 2007)فرارةةجز,(Frankl, 2006)فرارةةج,(Rohr, 2007) زز,(Ellish, 

 الت زدكةا ز لةىزد  يةجز.(George,2009),فرارجزز(Jomes, 2008),فرارجزز(2007

ز, اةوزلةاةزرةلولزالعالةفزللطةتبززف رزبا ألشطجزال قةاعزلهةت  زالطةتبز تة ثير ز لةى

 كةة لكزدكةةا زالارارةةجز لةةىزد  يةةجزالتةةا لزال بكةةرزلةة ز ةةت  زالطةةتبز ذلةةكز ةة زرةةاز

 زفرارةةجزكةةارنز,(ز(Dildy,2017فرارةةجزفلةةاىزلزفرارةةا زلاةةلزال را قةةجز,ز د  ةةاًز الةةا

التىزدكا ز   زالارارةا ز لةىزد  يةجززز(6 20)الرالاف ك اا  فرارج,زKren)ز(2017,

تكاةةلزلهةةبز راةةاًزكايةةرةزلتال يةةجزقةةاراتهبزليةةثز,تال يةةجزالةة كا زال ورةةيقىززلهةةت  زالطةةتب

 اتهبز شةةعور بزبا ألجةةاززلةة   لهةةاراتهبزال ورةةيقيجز,ز تال يةةجزثقةةتهبزب ألابةةهبز تقةةا ر ب
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بطر قجزد زبا رى,ز اة ززالبةرالجزالتةىزتعت ةاز لةىزالة كا زال ورةيقىز  كةازلكةلزتل ية زدنز

ك ةازدكةا ز ة  زالارارةا زد  ةاًز لةىزدنزز.د  ةا ًزلتبةا  هزلة زاة ةر ا  شعرزباألةهز الةتج

 ةجزتكونزتلكزالبرالجزال قالجزللطتبزدنزتوءهزبشةكلز ةرففزألجةراًزل را ةاةزالاةر  زالارف

بةةيازالطةةتبز بع ةةهبز نزكةةلزطالةةبز ةةوزلالةةجز رف ةةجز ااةةجزلةةهزقةةارا ز,ز إلكاأليةةا ز

تختلفز ازيير زلازالطتبزال تبا  ازلعهز  زألاسزالباز ال بتوىزالتعلي ة ز,ز كة لكز

دكا زالارارا ز لىزدنزال بةتوىزا ءت ةا  ز ا قتصة فىز الاقا يةجزلهةازف رز ة ززتال يةجز

ىز ةتثرز لةىزالتاا ةلزا ءت ةا  ز ا ألاعةال ز التوااةلزلهارا زال كا زال ورةيقىز,ز الة 

تلعةبزف راًزلألألشةطجزال ورةيقيجز زدنزل اررةجزالطةتبزز.  ل زلهارا زالطتبزال خلاةجز

 الةةاًز ةةىزتحقيةةقزالتال يةةجزالشةةاللجزلهةةبز ةةىزء يةة زالجواألةةبزال عر يةةجز الجبةة يجز الالابةةيجز

طجزلتالو ةجزتبةهبز ةىزتعةا لز ا ءت ا يجز الحبيجز الحركيجزلاز تازلاز قالةهزلةازاألشة

البلولز تار بزالوظانفزالعقليجز أل وزا فرال,زبا ضا جزالىزإتالجزالاراجزللتعبيرز ةاز

ال شةةا رز أل ةةوزلاهةةوعزالةة ا ز ز ةةافةزالتاا ةةلزا ءت ةةا ىز تحبةةيازال هةةارا زالحركيةةجز

.ع ل تطو رزقوىزالتوا قز التحكبز الت زرز الت ينزبيازال ايرا زالحاريجز أل وز افا زال
ز

 لاز الازاتاقتززكايرزلازالارارا ز لىزدنزال كا زال وريقىزكخبرةزتعلي يجز عتبرزالهةافز

ا رار زلبرالجزال وريقى,,ز  رء زذلكزإلىزدنزالطالبزال فز تفىزال وريقىزدقةارز لةىز

  رىزالبالثزد  يجزا ألشطجزال ورةيقيجز. ه هاز ت  قهازلازالطالبزال فز بت  زإليهاز ق ز

 ةة زتال يةةجزالةة كا زال ورةةيقى,ز  عالةةىز ةة ازلبةةا اةزالطالةةبز لةةىزإفرالزالقةةيبزالتةةىزتبةةهبز

ز.الج اليجز  زال وريقى,ز ا فا ز شكلزءن اًز الاًز  زتال يجزال كا زال وريقى

 أناله ال توجالد فالةوق دالالة ا صالائيا علالى " نص الفةض الثالثي: نتائج الفةض الثالث

القياسالين البعالد  والتتبعالى لقائمالة  بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجةيبية فى

 ..الذكاء الموسيقي

 Wilcoxon Signed للتحققزلازاحجز  ازالارضزتبزارتخااعزا تبارز  لككبونز

Rank Test لحبابزف لجزالار  زبياز يالتيازلرتبطتيا,ز الجا ازالتال ز وضحزألتانجزز

ز.  ازالارض
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ت المجموعة التجةيبية فى داللة الفةوق بين متوسطات رتب درجات  اال( 21)جدول 

 .القياسين البعد  والتتبعى لقائمة الذكاء الموسيقي

دبعافزال كا ز

زال وريق 

ألو ز

زالقياس
زنزاتجا زالرتب

لتور ز

زالرتب

زلج و 

زالرتب

ز"Z"قي جز

ز

الا لجز

زا لصانيج

ز

زا رت ا 

ز

ز

ز4300ز2333ز7زالرتبزالبالبجزبعاى

ز 0376ز03436
ز3300ز3300ز3زالرتبزال وءبجزتتبعى

ززز8زال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

ز

زا فا 

ز1300ز3300ز3زالرتبزالبالبجزبعاى

ز03468ز03322
ز2300 ز7300ز7زالرتبزال وءبجزتتبعى

ززز8زال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

ز

زالت ليف

ز

ز

ز7300 ز7364ز3زالرتبزالبالبجزبعاى

ز03261ز03240
ز22300ز7370ز2زالرتبزال وءبجزتتبعى

ززز4زال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

زالالقا

ز320  ز2342ز6زالرتبزالبالبجزبعاى

ز03324ز03122
ز27320ز7308ز1زالرتبزال وءبجزتتبعى

ززز0زال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

ز

ال اكرةز

زالب عيج

ز0300 ز3333ز3زالرتبزالبالبجزبعاى

ز03718ز03644
ز8300 ز7320ز2زبجالرتبزال وءزتتبعى

ززز4زال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

زا باا 

ز4300ز2333ز2زالرتبزالبالبجزبعاى

ز03468ز03436
ز3300ز3300ز4زالرتبزال وءبجزتتبعى

ززز3زال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

ال قياسز

زككل

ز0ز0ز زالرتبزالبالبجزبعاى
ز0363ز**23383

ز32300ز2300ز7 زالرتبزال وءبجزتتبعى
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-ز-ز-ززال حا از

ز2 زال ج و زالكلى

دألهز زتوءاز الالز ر  زذا زف لجزإلصانيجزبياز(زز3)ز ت حزلازالجا ازالبابقز 

لتورطا زفرءا زد رافزال ج و جزالتجر بيجز  زالقياريازالبعاىز التتبعىزلقان جزال كا ز

ز.ال وريق زككل

  رت نتالائج الفالةض الثالالث للدراسالة الحاليالة إلالى ال أشالا: تفسية نتائج الفةض الثالالث

توجد فةوق تات داللة ا صالائية بالين متوسالطى رتالب القياسالين البعالدى والتتبعالي لقائمالة 

  ة  زالالتيجةجزتعالةىزدنز الةالزارةت رارزز:.الذكاء الموسيقي  لصالح المجموعالة التجةيبيالة

البرألةةالجز لةةىزال ةةاىززلاا ليةةجزالبرألةةالجزال بةةتخاعز ةة ز ةة  زالارارةةجز ترءةة ززإلةةىز عاليةةج

البعيةةازليةةثز ززااز الةةازالطةةتبزالقةةارةز لةةىززلعر ةةجزإنززالةة كا زال ورةةيقىز لعةةبزف راز

كبيةةراز ةة زتال يةةجز تهةة  بزألاةةسزا ألبةةانز ترقيةةجزإلبارةةهزبالج ةةاا,ز بالتةةال ز ةةتحزاة ةةا ز

 رتيافزلجا  زدرلبزللواوازإلىزد لىزالارءا ز  زالالوال زال ختلاج,ز زذلكزل ةازلهةاز

 صةةانصز زل يةةنا ز زدف ا زقل ةةازتةةو رز ةة زلجةةا  زد ةةرى,ز زتت ةةا رز ةة ز ةة  زلةةاز

العالاارز ال  ينا ز الخصانصزلتجعلهاز الاز ر ااز  زطبيعتهز ارتخاالاتهز تة ثير ز لةىز

  تال ة   التكالةل, التعةا ن ر    لةق ا ألشةطجزال ورةيقيجز لةى ا ألبةان, ك لكزتع ةل

 بةالرءو زإلةىزز  الاةرفزللج ا ةج, للاةرف  ةجالج ا  د  يةج الج ةا   الع ةل بقي ةج الشعور

ءلبةةا زالبرألةةالجز دألشةةطجزالبرألةةالجزألجةةازدنزالطالةةبزكةةانز بةةتعيازبنلتنةةهز ةةىزا ألشةةطجز

 كةةةانز شةةةاركهبز ةةةىزالرالةةةا ز ا فا ز, ا ف ا ,الج ا يةةةجز كةةةانز تبةةةافاززا   زلعهةةةبز

يجةجزلة زفرارةجز تتاةقز ة  زالالت,ا ألشطجززالتىز حتو هازالبرألةالج  ذلكزلاز تا, الت ليف

(Bentley,1967)فرارةةةةةةةةجز,(Holsomback,2002)فرارةةةةةةةةجز,(Drugger, 

,فرارةةةةجز(Dumas,2002),فرارةةةةجز( 200) ,فرارةةةةجز بةةةةازالو ةةةةابزكالةةةةل(2002

(Blotink, 2005)فرارةةةةجز,(Jaana,2007)فرارةةةةجز,(Frankl, 2006)فرارةةةةجز,

(Rohr, 2007) زز,(Ellish, 2007)فرارةةةةجزز,(Jomes, 2008)فرارةةةةجزز,

(George,2009التىزد ضحتزب نزا ألشطجزال وريقيجزتو رزبيتجز لجا ًزطبيعيةازلالارةبازز

لطبيعجزالطتب,زك ازدنزلجا  زا ألشةطجزال ورةيقيجزلتالو ةجز اف اتهةازلتعةافة,ز الطالةبز

 شةةعرزباةلةةانز الح ا ةةجز البةةعافةزدثالةةا زالجلبةةا ز,ز البيتةةجزالالابةةيجزالتةةىزتحةةي زبةةهزدثالةةا ز

يقيجزتبةةا ا ز لةةىزتاهةةبزالكاألياتةةهز قاراتةةهزبطر قةةجز  ليةةةجزل اررةةاتهززا لالشةةطجزال ورةة

  اقعيج,ز هوز تجهزالىزبعوزالال ةاذجزالبةلوكيجزالتةىز ةوفزارةتخاالهاز ةىزلياتةه,زك ةازدألةهز
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 عطىزالاراةجزللتعبيةرز ةازي ةبهز إألاعا تةهز ريبتةهز ةىزا ألتقةاعزد زتحطةيبزا شةيا زد ز

ز.ال ا ,ز إرتباالهازب ألشطجزد رىز اليجزلشر  ج

ائج الفةض الةابع نت: 

توءاز ر  زذا زف لجزالصانيجزذا زف لجزالصانيجزز"أنه نص الفةض الةابع على ي

لصالحزال ج و جزالتوا قزا ألاعالىزبيازلتورط زرتبزالقياريازالقبلىز البعاىزل قياسز

 .التجر بيج

-Man  للتحققزلازاحجز  ازالارضزتبزارتخااعزا تبارزلانز  تالىز

Whitneyلجزالار  زبياز يالتيازلبتقلتيا,ز الجاا ازالتاليجزتوضحزألتانجزلحبابزفزز 

ز.  ازالارض

داللة الفةوق بين متوسطات رتب درجات أفةاد المجموعتين التجةيبية ( 21)جدول 

 .والضابطة فى القياس البعدى على مقياس التوافق االنفعالى وأبعاده

زنزال ج و ج
لتور ز

زالرتب

لج و ز

زالرتب

لانز

ز  تالى
زالا لج Zقي جززكبا لكو

ز222ز8320 ز2 زالتجر بيج
ز0300

ز48

ز
ز03000ز24 73-

ز48ز6320ز2 زال ابطج

دألةةةهزتوءةةةاز ةةةر  زذا زفالةةةجزالصةةةانياًزبةةةياز(زز7) ت ةةةحزلةةةازالجةةةا ازالبةةةابقز 

لتورط زرتبزفرءا زال ج و جزالتجر بيجز لتورطا ززرتبزفرءا زد ةرافزال ج و ةجز

عةةالىز دبعةةاف ز ةةىزالقيةةاسزالبعةةاىزلصةةالحزال ج و ةةجزال ةةابطجز لةةىزلقيةةاسزالتوا ةةقزا ألا

 .التجر بيج

أشارت نتائج الفالةض الةابالع للدراسالة الحاليالة إلالى : تفسية نتائج الفةض الةابع ز

وجد فةوق تات داللة ا صائية تات داللة ا صائية بين متوسطي رتالب القياسالين القبلالى 

 . التجةيبيةوالبعدى لمقياس التوافق االنفعالى  لصالح  المجموعة 

ليثز تبيازلازألتانجز  ازالارضز ءوفز ر  زفالةجزدلصةانيجزبةيازال ج ةو تيازالتجر بيةجز

لل ج و ةةجزالتجر بيةةجز(ز832 ) ال ةةابطجز ةةىزالقيةةاسزالبعةةاىزليةةثزبلةةازلتورةة زالرتةةبز

  ةىزقي ةجزفالةجزالصةانيجز الةاز(ز24 73-=)ز zلل ج و جزال ابطجز بلاتزقي جز(ز632) 

 بةة لكز  كةةازالقةةوازبوءةةوفز ةةر  زبةةيازال ج ةةو تيازال ةةابطجز(ز 030)لبةةتوىزالا لةةجز

 التجر بيةةجزبالقيةةاسزالبعةةاىزلصةةالحزال ج و ةةجزالتجر بيةةجز تعةةنىز ةة  زالاةةر  زللبرألةةالجز

  ابرزالبالثز   زالالتيججزب ألهازت ثر زال ج و جزالتجر بيجزبالبرألالجزالتةار بىز.زالتار بى

ةلشةاركجزطةتبزال ج و ةجزالتجر بيةجززك ةازدن, ال ىز هافزإلىزتحبةيازالتوا ةقزالالابةىز
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 دفا زالواءبةةا زالتةةىز ت ةة الهاز,باا ليةةجز ةةىزالبرألةةالجز إتبةةا هبزالتعلي ةةا ز ا رشةةافا ز

البرألالجز التعرضزلخبرا زءا اةز ال حاكاةزالتةىزتعل هةازبالبرألةالجزكةانزلهةازدثةرز اضةحز

يهبزدىزتحبةاز ىز يازدنزدقراألهبزلازال ج و جزال ابطجزلبز جهرز ل, ىزتحبيازتوا قهب

 قازلققزالبرألالجز ا هزالرنيبىز التىز ت الز ةىز, ىزألتانجهبزلعاعزلشاركتهبز ىزالبرألالج

لاز تازالااليا زال تعةافةز,إلكاأليجزتحبيازالتوا قزالالابىزلاىزطتبزال رللجزال تورطجز

 لةاز الةاز ةي كازإرءةا زالتحبةاز,زالتىزركن ز لىزءواألةبزلختلاةجزلةازالتوا ةقزالالابةىز

 قةاز.از ل زطتبزال رللجزال تورطجزإل ز  ازالبرألالجزال ص بزبالارارجزالحاليةجال فزطر

اتاقةةتزألتيجةةجز ةة ازالاةةرضزلةة زألتةةانجزالعا ةةازلةةازالارارةةا زالتةة زدثبتةةتز ا ليةةجزالبرألةةالجزز

  ةرىزالبالةثزذلةكز عةوفزإلةىز.زالتار بىز  زتحبيازالتوا قزا ألاعالىز تعا لزالبةلوكيا ز

ال طبةةةقز لةةةىزال ج و ةةةجزالتجر بيةةةجزليةةةثزرةةةا ازالبرألةةةالجز ا ليةةةجزالبرألةةةالجزالتةةةار بىز

التةةار بىزلن قةةةا ز ال ورةةةيقىز ةة زلبةةةا اةززالطةةةتبز لةةىزالتركيةةةنز التوااةةةلز إقالةةةجز

العتقةةا زلةة زلةةازلةةولهب,زةنزال ورةةيقىز  كةةازدنزتبةةتخاعزلل بةةا اةز ةة زتحبةةيازالحالةةجز

قةةا زلةة زا  ةةال زالالابةةيجزللاةةرفز  ةة زتالجةةيبزالةة ا ز ا رةةتعاافزللتوااةةلز تحبةةيازالعت

ليثز بتطي زالطالبزدنز ةتل سزا لبةاسزبا  قةا ز. ا  ر ا,ز ز افةزألببزالال وز التعلب

 ال وريقىز هوزبحاءجز نز تعلبزشةكتًزلةازدشةكاازالتكيةفزد زتعةا لزالبةلولزبحيةثز ال ةوز

 دنز ترلةةبز لةةىز اضةةطراباتهز دنز.زلعةةهزد  ةةاز  عبةةا ا ز لةةىزتقبةةلز اقعةةهز التةة قلبزلعةةه

ليثزتبةا ازال ورةيقىز ة زبالةا ز تقةا ز.زيايجزالتعا شز التكيفزلعهز  ز  ازالعالب تعلبزك

اءت ا يةةجز تحبةةيازلهاراتةةهزالتوااةةليج,زليةةثزتةةتففزال ورةةيقىزا رتجاليةةجزإلةةىزز ةةافةز

البلولزالتواال ز,زليثزتب حزلهزبالتحكبز البيطرة,زك ازتتففزإلىزلوارزلورةيق زبيالةهز

وضو زدنزالعتجزال وريق ز ن فزالطالبزبطر قةجز عالةجز ظهرزب.ز بيازاةلجزد زال وريقى

 كتشةةافزقاراتةةهز إباا اتةةهزلةةاز ةةتازالتعبيةةرزالةة ات ز,زبا ضةةا جزإلةةىزلالحةةهز ةةر زكبيةةرز

ز.فا ل زتجهرز تلاتهز ارءيجزكا بتباعز ال حكز ا ألاعاازا  جاب 

 نتائج الفةض الخامس: 

جزالصةانيجزبةيازلتورةطىزتوءةاز ةر  زذا زف لةز"أناله نص الفةض الخامس علالى ي (8

زالتوا ةةقزا ألاعةةالىرتةةبزال ج ةةو تيازال ةةابطجز التجر بيةةجز ةة زالقيةةاسزالبعةةاىزل قيةةاسز

ز.لصالحزالقياسزالبعافزلل ج و جزالتجر بيجز

زWilcoxon Signed Rank Test للتحققزلازاحجز  ازالاةرضزتةبزارةتخااعزا تبةارز

ز.لتال ز وضحزألتانجز  ازالارضلحبابزف لجزالار  زبياز يالتيازلبتقلتيا,ز الجا ازا
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داللة الفةوق بين متوسطات رتب درجات أفةاد المجموعة التجةيبية فى ( 22)جدول 

 القياسيين القبلي و البعدى على مقياس التوافق االنفعالى

زنزال ج و ج
الرتبز

زالبالبج

الرتبز

زال وءبج
زا لت اا Zقي جز

ز2 زالتجر بيج
ز03002ز33067-ز632ز0300

ز2 زال ابطج

دنز الةةالز ةةر  زذا زف لةةجزإلصةةانيجز الةةازلبةةتوىز(زز27)ز ت ةةحزلةةازالجةةا ازالبةةابقز

بةةيازلتورةةطا زرتةةبززفرءةةا زد ةةرافزال ج و ةةجزالتجر بيةةجز ةة زالقيارةةيازالقبلةة ز زز 030

ز.البعافز ل زلقياسزالتوا قزا ألاعالىزلصالحزالقياسزالبعاى

  خامس للدراسالة الحاليالة إلالى  أشارت نتائج الفةض ال: تفسية نتائج الفةض الخامس

وجالد فالةوق تات داللالة ا صالائية بالين متوسالطى رتالب درجالات المجموعالة التجةيبيالة فالالي 

 .القياس القبلى و البعدى لصالح القياس البعدى  من  يث التوافق االنفعالى

ليثز تبيازلةازألتةانجز ة ازالاةرضز ءةوفز ةر  زفالةجزدلصةانيجزبةياززلتورةطا زفرءةا ز

سزالتوا ةقزا ألاعةالىزليةثزبلرةتزلتورة زالرتةبزلألشةارا زال وءبةجزالقياسزالبعاىزل قيةا

  ةةىزقي ةةجز(ز33067-=ز)زz  بلرةةتزقي ةةجزد تبةةارز(ز03000) ا شةةارا زالبةةالبجز(ز632)

 ب لكز  كةازالقةوازبوءةوفز ةر  زبةيازالقيارةياز(ز 030)فالجزدلصانيجز الازلبتوىزف لجز

لقةةوازدنزالاةةر  زتعةةنىزللبرألةةالجز بةة لكز  كةةازا,القبلةةىز البعةةاىزلصةةالحزالقيةةاسزالبعةةاىز

  ابةةةرزالبالةةةثز ةةة  زالالتيجةةةجزب ألهةةةازتةةة ثر زال ج و ةةةجزالتجر بيةةةجزبالبرألةةةالجز.زالتةةةار بىز

ك ةازدنزةلشةاركجزطةتبزال ج و ةجز,التار بىز ال ىز هةافزإلةىزتحبةيازالتوا ةقزالالابةىز

التةةىزز دفا زالواءبةةا ,التجر بيةةجزباا ليةةجز ةةىزالبرألةةالجز إتبةةا هبزالتعلي ةةا ز ا رشةةافا ز

 ت  الهازالبرألالجز التعرضزلخبرا زءا اةز ال حاكاةزالتىزتعل هازبالبرألالجزكانزلهةازدثةرز

ليثزرا ازالبرألالجزالتار بىز لاز حتو ةهزلةاز اليةا ز. اضحز ىزتحبيازتوا قهبزا ألاعالى

زلةاز تركنز لىزال كا زال وريقىزليثزترتب زال وريقازلازألاليجز اطايجز  بيولوءيجزبكل 

ز  زا ألبةةانو زًز,زإذزدنزال ورةةيقازلوءةةوفةزداةةتًز ةة زالطبيعةةج,زك ةةازدنزا  قةةا ز شةةكلع الطبيعةةجو

 ارةتعخالتزز. الصراًزارارةياز ة زليةاةزا ألبةانز الطبيعةجزز  ةالألّز الةاّز ة زارةت رار  تها

ز ال ورةيقازكورةي ز تّءةة زرةا اَزالعل ةةا زالالابةيياز ة زشةةاَا زكايةرزلةةازال رضةىز الَترلّةةبع

ْازا ل ز صوااًز  زالترلبز لىزبعوزا لةراضز صواةاًزلةازتعلةقز لىزالعا ازلو راضو

ليثزتعتبرزال وريقازلاز رةانلزالتالاةيسز ةازال شةكت زالتة ز عةاأل ز,لالهازبالالوا وزالالابيج
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لالهازالارف,زليةثزتبة حزبةدطت زالخيةااز بالتةال ز ة زتصةر فزلةاز البعةثز ة زالةالاسزلةاز

لبةال زلل ورةيقازد زال ةتففزلهةاز واطرز إلهالا زتقللزلازالتةوترزالالابة زلةاىزالشةخصزا

 لةىز ا ليةجزدثةرزال ورةيقاز ة ززP333 ,2010)ز,Weber) لىزالبةوا ,زليةثز تكةاز يبةر

تخايوزلاةزالتوترز ترييرزلناجزالارفز صوااًزبالالببجزللةر تيازاليةول زالة فز تعةرضز

لةةهزال ةةر ,زك ةةاز تكةةاز لةةىزدنزال ورةةيقازتبةةا از ةة زتوءيةةهزالبةةلولز اتخةةاذزالقةةرارز الةةاز

بانزبشكلزد  ل,ز ذلكزلاز تازالت ثيرزال باشةرز لةىزالةالالزالة فز بةتجيبزبةا ر زا أل

لل ب با زالصوتيجزك ايرز ارء ز  ت ثرزبهازتبعاًزلالو زال وريقازال ب و ج,زلة لكز ةدّنزلةاز

  يبةةر ال هةبزءةااًزدنز ةةتبزاألتقةا زلورةيقازلحةةافةزتالارةبزلالةةجزال ةر وزالالابة ,ز   ةةيف

(Weber) ورةيقازكة فاةزلتتصةاازييةرزاللاجة  الة فز بةتخاعزال ز(Non – Verbal 

communicationدألةةهزبالبحةةثز ةةازإطةةارز  ةةلزألجةةرفزللعةةتجزالالابةة زالتقليةةافز الشةة ز(ز

زز يةهزد  يةجزا تصةاازاللاجة زد ال ةازكةانز  الالز لةىزا قةلز ضةعانزلتالارةبان,زا  ازتَبةرع

ض زالااأل ز يتكاز لىزد  يةجزلالارباًزد زل كالاًزليثز كونز  ازالال وذجزدلياألاًز عا ً,زدلازالو

ال وريقازكوريلجز تءيجز ل لكز كونزلازييرزال ا لز ييرزال  كازدلياألاًزدنزألترءبزلةاز

.زلاثزدثالا زارةتخااعزال ورةيقا,زلة زالت كيةاز لةىزلحا ف ةجزإطةارزالع ةلزبال ورةيقازكعةتج

صز   از ااز لىزدنزال وريقازتخاطبزالحواسز تتاا لزبطر قجز ااجزل ز برا زالشةخ

ال فز خ  زللعتجز تحرلزلا جزالتشعورزليالطلةقزا  يةرزبشةكلزدكاةرزلر ةجزل ةاز بةا از

ز.  ز  ليجزالعتجزالالاب 

  نتائج الفةض السادس: 

 زتوءاز ر  زذا زف لجزالصانيجزبيازلتورط زز"أنه نص الفةض السادس على ي

 سزالتوا قزا ألاعالى لىزلقياالتوا قزا ألاعالىزرتبزالقياريازالبعاىز التتبع زل قياسز

زWilcoxon Signed Rank Test للتحققزلازاحجز  ازالارضزتبزارتخااعزا تبارز

ز.لحبابزف لجزالار  زبياز يالتيازلترابطتيا,ز الجا ازالتال ز وضحزألتانجز  ازالارض

داللة الفةوق بين متوسطات رتب درجات أفةاد المجموعة التجةيبية فى ( 23)جدول 

 ج و التتبعى على مقياس  التوافق األنفعالى القياسيين البعدى

زنزال ج و ج
الرتبز

زالبالبج

الرتبز

زال وءبج
زا لت اا Zقي جز

ز2 زالتجر بيج
ز03028ز3814 -ز332ز7308

ز2 زال ابطج
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دألةةهز زتوءةةاز الةةالز ةةر  زذا زف لةةجزإلصةةانيجزبةةياز(زز6)ز ت ةةحزلةةازالجةةا ازالبةةابقز

لقيةاسز بيجز  زالقيارةيازالبعةاىز التتبعةىز لة زلتورطا زفرءا زد رافزال ج و جزالتجر

ز.التوا قزا ألاعالى

يوضح الفةوق ما بين متوسطات  رتب درجات أفةاد المجموعة (  .2) شكل 

زالتوافق االنفعالىالتجةيبية في القياسيين القبلي و البعدى على مقياس 

 حاليالة إلالى أشارت نتائج الفالةض السالادس للدراسالة ال: تفسية نتائج الفةض السادس

ال توجالالد فالالةوق تات داللالالة ا صالالائية بالالين متوسالالطي رتالالب القياسالالين البعالالدى والتتبعالالي 

 .لمقياس التوافق االنفعالى 

تشةةيرز ةة  زالالتيجةةجزإلةةىزدنز الةةالزارةةت رارزلاا ليةةجزالبرألةةالجزال بةةتخاعز ةة ز ةة  زالارارةةجز

ليةثزدنز,ز  رىزالبالثزدنزذلكز رء زإلىز عاليةجزالبرألةالجزالتةار بىز لةىزال ةاىزالبعيةا,

ارتخااعزال وريقىز  كازدنز بةتخاعزب اةرف زد ز بةتخاعز ة زتكالةلزلة زالعةتجزالج ةا  ,ز

 تبةت  زال ج و ةجزالةىزقطة ز.زليثز عبةا از ة زتار ةازالشةحالا زا ألاعاليةجز إزالةجزالتةوتر

لوريقيجزد ز شترلزال رضىزدألابهبز ة زدفا زال ورةيقاز قةاز شةترلزال رضةىز ة زا تيةارز

لكتريكيجزد زالحا اجزز  تلظزال عالجزرف فز عةلزال رضةىز تابةيراتهبزالقط زال وريقيجزا

ليثززتت يةنزالطبيعةجز".لكلزقطعجزلوريقيجز   كازدنزتشترلزال وريقازل زا ألتاجزالارال 

البشةةةر جز ةةة زارةةةتجابتهازلل ةةةتثرا زالخارءيةةةجز ةةة ز  ليةةةجزالةةةرب زبةةةيازال ايةةةرز طر قةةةجز

ازالتعرفز لةىزاةوتها,ز يهةادزبالةهز تاةارزا رتجابج,ز الطالز تعرفز لىز الاتهزلاز ت

 واطاةةهزألحو ةةا,زلةة زالتبةةليبزبوءةةوفز والةةلزا ةةرىزتبةةا ا ز ةة زالتعةةرفز ليهةةازكةةالل سز

 الرانحجز يير ا,زإ زانز  ليجزالب ا ز لعر جزالصو زلهازف رزدرار ز  ةاعز ة زإثةارةز

لعالصةرزالةالربززدلاز الصرزا  قا ,ز  وزالعالصةرزالاةاأل زال كّ ةل,الشعورزالجياز الط  أليالهز

د زالصو زال وريق ,ز دنزارتجابجزالارفزلهزتكةونزلالة زباا ةجزلةيتف زبةلز قبةلزذلةك,ز لةاز

 الاز دنز الصرفزال وريقا,زا  قا ز الالرب,زله ازف رز اعز  ززتحبيازالحالجزا ألاعاليجز ة ز

,ز عبةةرز يهةةاز ةةاز واطاةةهز األاعا تةةه,ز    ةة زبةةا  تنز ةةازألابةةهزلةةاز ةةتازز ط توالةةج  بيتةجزلع

الار ز الحنن,ز الصراخز البكا ز ال حكز يير ازلازا لورزالت زتبةا ا ز ة زالتعبيةرز

ز. ازألابهز   از جواز  ز اطر 

 تعاز  ليجزإطت زا ألاعا  زلازا لورزال حببجز  زالتحليلزالالاب زليثز تففزذلكزالىز

 ألاعا  زشعورزال ر وزبا رتيا زك از اتحزال جاازدلاعزالطبيبزال عالجزلارارجزتلكزا

ز.كابز ا
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 :النتائج ملخص

 عاليجزبرألالجزتار ب زلتال يجزال كا زال وريق ز ىزتحبيازالتوا قزا ألاعالىزلةاىزطةتبز- 

 ءةوفزز ةر  زذا زف لةجز  وزلاز ت حزلاز تازتوالزالالتانجزإلىز.زال رللجزال تورطج

لصةةالحزيق زالةة كا زال ورةةالصةةانيجزبةةيازلتورةةطىزرتةةبزالقيارةةيازالقبلةةىز البعةةاىزلقان ةةجز

ز.زال ج و جزالتجر بيج

 عاليةةجزبرألةةالجزتةةار ب زلتال يةةجزالةة كا زال ورةةيق ز ةةىزتحبةةيازالتوا ةةقزا ألاعةةالىزلةةاىزز-2

 ءةاز ةر  زذا زز  وزلاز ت حزلاز تازتواةلزالالتةانجزإلةى.زطتبزال رللجزال تورطج

ىزف لجزالصانيجزبيازلتورطىزرتبزال ج ةو تيازال ةابطجز التجر بيةجز ة زالقيةاسزالبعةا

ز.لصالحزالقياسزالبعافززال كا زال وريق لقان جز

 عاليةةجزبرألةةالجزتةةار ب زلتال يةةجزالةة كا زال ورةةيق ز ةةىزتحبةةيازالتوا ةةقزا ألاعةةالىزلةةاىزز-3

 ةاعز ءةاز ةر  ز  وزلاز ت حزلاز تازتواةلزالالتةانجزإلةىز.زطتبزال رللجزال تورطج

زال كا زال وريق زلقان جزذا زف لجزالصانيجزبيازلتورطىزرتبزالقياريازالبعاىز التتبع ز

 عاليةةجزبرألةةالجزتةةار ب زلتال يةةجزالةة كا زال ورةةيق ز ةةىزتحبةةيازالتوا ةةقزا ألاعةةالىزلةةاىزز-7

 ءةاز ةر  زذا زز  وزلاز ت حزلاز تازتواةلزالالتةانجزإلةى.زطتبزال رللجزال تورطج

التوا ةةقزا ألاعةةالىزف لةةجزالصةةانيجزبةةيازلتورةةط زرتةةبزالقيارةةيازالقبلةةىز البعةةاىزل قيةةاسز

ز.لحزالقياسزالبعاىلصا

 عاليةةجزبرألةةالجزتةةار ب زلتال يةةجزالةة كا زال ورةةيق ز ةةىزتحبةةيازالتوا ةةقزا ألاعةةالىزلةةاىزز-2

 ءةازز ةر  زذا زز  وزلاز ت حزلاز تازتوالزالالتانجزإلةى.زطتبزال رللجزال تورطج

ف لجزالصانيجزبيازلتورطىزرتبزال ج ةو تيازال ةابطجز التجر بيةجز ة زالقيةاسزالبعةاىز

زوا قزا ألاعالىالتل قياسز

 عاليةةجزبرألةةالجزتةةار ب زلتال يةةجزالةة كا زال ورةةيق ز ةةىزتحبةةيازالتوا ةةقزا ألاعةةالىزلةةاىزز-6

 اعز ءةوفز ةر  زز  وزلاز ت حزلاز تازتوالزالالتانجزإلى.زطتبزال رللجزال تورطج

التوا ةةةقزذا زف لةةةجزالصةةةانيجزبةةةيازلتورةةةط زرتةةةبزالقيارةةةيازالبعةةةاىز التتبعةةة زل قيةةةاسز

ز. ج و جزالتجر بيجلاىزالا ألاعالىز

 :البحث توصيات: عاشةاً  

  ةدن الالجةرف ا طةار إلةى  ارةتالافًا الحاليةج الارارةج  الةه درةار  لةا ضةو   ة 

زز:التاليج  قاعززالتوايا  البالث

 ا رتاافةزلازألتانجز   زالارارجز ىز الا زالتوءهز العتجزالالابىزفا لزال اررجز -1
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طتبيةةياز  ااةةجزالعةةاللياز ةةىزالتعلةةيبزت ةة يازبلةةرالجزإ ةةاافز تةةار بزال رشةةا ازالز -2

 ال وريقيج بال رللجزال تورطجزب ارارا زتعا لزالبلولزبارتخااعزالتربيج

لقةةازدظهةةر زالالتةةانجز ا ليةةجزالبرألةةالجزالتةةار بىز ةةىزتال يةةجزالةة كا زال ورةةيقىز تحبةةيازز-2

زلة از واةةىزالبالةثزبتع ةةي بزتطبيةقز ةة ازالبرألةالجزلعةةتج,التوا ةقزا ألاعةةالىزلةاىزالطةةتب

ز.التىز عاألىزلالهازالطتبز ىزألاسزال رللجزالع ر ج(زالتوا قزالالابى)زا ألخااضا ز ىز

تاعيةةلز ةة ازالبحةةثز ييةةر زلةةازالبحةةوثزالعل يةةجز تشةةجي زألشةةرزالبحةةوثزالعل يةةجز ةةىزز-7

ز.ا  راطزال عاليجزبه  زالارارجز بالتالىزارتا ار از ىزالواق 

 ليجزالتعلي يجزلخاهبز لىزارتخااعز  لزألا ا ز  رشز  لزلل عل ياز ال ختصيازبالعز-2

ز زا رشاف ج زالتار بيج زالبرالج ز ارتخااع زال الاربج ز الااليا  زالعل يج لتحبياز,ا راليب

 كايرزلازال الت يازإلىزالع ليجزالتعلي يجز,لتريرىزالارارجزد زال تريرا زالالابيجزا  رى

ز.لالابىلا هبزافرالزاقلزلازال طلوبزب   يجزالبرالجزالالابيجز الت  يلزا

زالكو ت  زارة إ ت اع -6 ز ى  تار ا    د  يج لا لها ل ا ال وريقيج بالتربيج التربيج

ز. تحبيازالحالجزالالابيجز ا ألاعاليجزلهبزلاىز الطاقا 

 . ال ارريج الباألا ت   لال ال وريقيج اة   تو ير -4

 . يبالتعل قطا ا  كل    ال وريقيج التربيج لتبال   الج لالهجيج  طج  ض  -8

 ال رالل كا ج    ال وريقيج ال هارا  تال يج  لى قان ج تعلي يج برالج تاعيل ز-1

ز.التعلي يج

ز
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 مةاجع البحث

 :المةاجع العةبية: أوالً 

تطةةو رزبرألةةالجزإ ةةاافزلعل ةة زالعلةةوعزبشةةعبجزالتعلةةيبز(.ز117 )إبةةرا يبز ءيةةهزدمحمز ةةوف ز

ز.تربيجز,زءالعجزال الصورةررالجزفكتورا ,زكليجزال.زا بتاان ز  زكليا زالتربيج

ز.لكتبجزالاله ج:زالقا رة.زالقالوسزال وريقى(.ز112 )دل ازبيولىز

ز.فارزالاكرزالعرب :زالقا رة.زالال وزالحرك (.ز110 )درالجزكاللزراتبز

:ز,زالقةا رةز3ط.زالتربيجزالحركيجزللطالةب(.ز117 )درالجزكاللزراتب,زدليازدألورزالخولىز

ز.زفارزالاكرزالعرب 

ز.الاارزال صر جزاللبالاأليج:زالقا رة.زا بتكار(.ز2002) بازالاتا زإر ا يلز

تجالبزالر ةبز ابتعةاز ةاز)الر بز ا ألاعااز(.ز  20)إر ا يلز بازالاتا ز بازالكا  ز

ز. بجزالاليلزالعربيجزللالشرز التوز  :زالجينة(زا ألاعاا

.زيةةجلحاضةةرا ز ةة ز لةةبزألاةةسزالال ةةوز ال شةةكت زالال ان(.ز0 20)دشةةرفزلح ةةوفزلررةة ز

ز.كليجزالتربيج,زقببز لبزالالاسز الصحجزالالابيج.زءالعجزبال زرو ف

اتجا ا زلا اجز  زالتربيجزال ورةيقيجزلصةرارزالطةتبز  ضة ز(.ز182 )إكراعزدمحمزلطرز

ال ةتت رزالعل ة زا  ا,زفرارةا ز بحةوثز ةازالطالةبزال صةرفز.زالطالبزال صرفزلالها

 .إبر لز8ز–ز6لوانز,ز ال وريقىز,زكليجزالتربيجزال وريقيجز,زءالعجزل

.زالطر زالخااجز  زالتربيةجزال ورةيقيج(.ز110 )إكراعزلطرز,زدلي جزدلياز,زءاذبيجزدلياز

ز.الشركجزال صر جزللطبا جز الالشر:زالقا رة

ألجر ةةةا زال ورةةةةيقىزالرربيةةةةجز(.ز182 )إكةةةراعزلطةةةةرز,زدلي ةةةةجزدلةةةياز,زرةةةةعافزلبةةةةالياز

قصصزال ورةيقيجزالحركيةجز الطةر ز الصولايجز ا  قا زالحرك ز ا لعابزال وريقيجز ال

ز.فارزالطبا جزالقوليجزبالاجالج:زالقا رة.زالخااج

لجلةجزكليةجز.زدثةرزال ورةيقىز ة زتال يةجزرةلولزالطالةب(.ز180 )تلاازدل ازلختةارزاةاف ز

 .,زءالعجز يازش س3التربيج,ز 

يةجزالالا ةزالعل .زالتربيجزالحبيجزلطالبزلازقبلزال اررج(.ز 11 )تلاازدل ازلختارزااف ز

ز. ازلقزالطالبز  زالتربيجزال بكرةز,ز زارةزالشتونزا ءت ا يج

 ا ليجزارتراتيجيجزلقترلةجزلتةار سزلةالهجزالتة   زال ورةيقىز(.ز116 )تلاازلبياز ليلز

ز.زررالجزلاءبتير,زكليجزالتربيج,زءالعجزال الو يج.زلاىزطتبزكليجزالتربيجزالالو يج

فارزالاقا ةةجز:زا رةةكالار ج.زال ورةةيقيجفرارةةا ز ةة زالتربيةةجز(.ز 200)تلةةاازلبةةياز ليةةلز

ز.العل يج

.زا بةةةةاا ز ارةةةةتراتيجيا زتةةةةار سزالتربيةةةةجزال ورةةةةيقيج(.ز2002)تلةةةةاازلبةةةةياز ليةةةةلز

ز.فارزالاقا جزالعل يج:زا ركالار ج

أل ةةوزا ألبةةانزلةةازلرللةةجزالجالةةيازإلةةىزلرللةةجز(.ز110 )تلةةاازاةةاف ز,ز ةةتافزدبةةوزلطةةبز

ز.ر جلكتبجزا ألجلوزال ص:ززالقا رةز2ط.زالبتيا
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دثةةرزتةةار سزلةافةزالصةةولايجز تربيةةجزا ذنزبطر قةجزلعيالةةجز ةة ز(.ز111 )دليةرةزرةةياز ةرجز

ررةةالجز.زارةةتيعابزالطلبةةجزل ةةافت زالهةةارلوأل ز التحليةةلزال ورةةيقىزبطر قةةجزدكاةةرزلورةةيقيج

ز.لاءبتير,زال عهازالعال زللتربيجزال وريقيج

لةةتت رز.زلةةبزالح ةةاألجالةةا رزالتربةةوفزلأللعةةابزال ورةةيقيجزلطا(.ز112 )دليةةرةزرةةياز ةةرجز

ز. الا رز0 ز–ز8ثقا جزالطالبز  ز رانلزا  تع,زلركنزالطاولج,زءالعجز يازش سز,ز

رةةالوا ز,زز6:زز7ا ياليةةجزك علولةةجزلتكاللةةجزلطالةةبزالح ةةاألجز(.ز118 )دليةةرةزرةةياز ةةرجز

,زلركةنزفرارةا زالطاولةجز,زءالعةجز ةيازز لةج.زال تت رزالبالوفزا  ازللطالبزال صرف

ز.ارسلز22ز–ز1 ش سز,ز

فليةةلزال علةةبز ةة زالتربيةةجز(.ز112 )دليةةرةزرةةياز ةةرجز,ز ير ةةجزشةةوقىز,زليلةةىزدبةةوزالعةةتز

الجهاززال ركنفزللكتبزالجالعيجز ال ارريجز الورةانلز.زال وريقيجزللصايازالاالثز الراب 

ز.التعلي يجز,زالقا رة

طر قةةةجزلبتكةةرةزللتعلةةةيبزال ورةةيقىز ةةة زر ةةةاضز(.ز113 )دليةةرةزلصةةةطاىزدمحمزلالصةةورز

ررةالجزفكتةورا ز,زكليةجزالتربيةجزال ورةيقيج,زءالعةجز.زبز ة زء هور ةجزلصةرزالعربيةجالطت

ز.للوان

ا لعةةابزال ورةةيقيجز القصةةصز(.ز111 )دلي ةةجزدلةةياز,زإكةةراعزلطةةرز,زرةةعافز بةةازالعن ةةنز

الجهةاززال ركةنفزللكتةبزالجالعيةجز:زالقةا رة.زالحركيجز ا  قا زالحرك ز الطر زالخااةج

ز.ي يج الاراريجز الورانلزالتعل

تطبيقةةا ز  ليةةجز ةة زالتربيةةجزز-ال ورةةيقىز طالةةبزالح ةةاألجز(.ز117 )دلي ةةجزدلةةياز ه ةةىز

ز.فارزالاكرزالعرب :زالقا رة.زال وريقيج

الخبةةرا زال ورةةيقيجز ةة زف رزالح ةةاألجز ر ةةاضز(.ز112 )دلي ةةجزدلةةيا,زتلةةاازاةةاف ز

ز.لكتبجزا ألجلوزال صر ج:زالقا رة.زالطتب

ا ياليجزالحركيجز د  يتهاز ة زالتربيةجزال ورةيقيجز(.ز112 )دلي جزدليا,زرعافز بازالعن نز

لتت رزثقا جزالطالبز  ز رانلزا  تع,زلركةنزر ا ةجزالطاولةج,ز.زل رللجزالطاولجزال بكرة

ز الا رزز0 ز–ز8ءالعجز يازش سز,ز

ألجر جزبياءيهز لاىزا رتاافةزلالهاز ة زتعلةيبزالطالةبز(.ز112 )دلي جز بازالح يازإبرا يبز

,زكليةجزالتربيةجزال ورةيقيج,ز2,زلةجز لجلجز لوعز  الونزال وريقىز,ز .زوريقىال صرفزلل 

ز.ءالعجزللوان

ز.فارزال عارف:زا ركالار ج.زالبلولزا ألباأل (.ز113 )األتصارز وألسز

 .زفارزالاار  زللالشرز التوز  :زالجينة.زالصحجزالالابيج(.ز2008)تر اورزبا از

فارز:زالجيةةةنة.زطةةةت زالوالةةةا ازتكيةةةفزالطةةةتبزلةةة زلشةةةكلج(.ز2002)ر زلةةةارفز  لةةةنز

ز.الاار  زللالشرز التوز  

 .فارزالاكرزالعرب :زالقا رة.زال شكت زالالابيجز الازالطتب(.ز 200)زكر ازالشربيال ز
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فارزال بةةيرةزللالشةةرز التوز ةة ز:ز  ةةان.زالصةةحجزالالابةةيج(.ز2001)رةةالرزء يةةلزرضةةوانز

  الطبا ج

برألالجزلقتر ز لةىزتال يةجزالتحصةيلززلاىز ا ليجزارتخااع(.ز114 )راليجزر عانزشالوفةز

 ال هارا زاليا  جز  زبعوزءواألبزالر ا جزا ءت ا يجزلةاىزالاتةاةزال صةر جزب تربةا ز

ز.ررالجزلاءبتير,زكليجزالتربيج,زءالعجزا ركالار ج.زالتعليبزالتلاررى

دثةةرزارةةتخااعزالقصةجزال ورةةيقيجزالحركيةةجز لةةىزدفا ز(.ز113 )رةعافزدل ةةازلبةةيازالن ةاألىز

ررةالجزلاءبةتير,زكليةجزالتربيةجزال ورةيقيجز,زءالعةجز.زبزال صرفزلعالاارزال ورةيقىالطال

ز.للوان

:زالقةةا رة.زلعلولةةا زلورةةيقيجزلةةازقصةةصزلركيةةج(.ز117 )رةةعافزدل ةةازلبةةيازالن ةةاألىز

ز.ك بوترزءرا يكزتر زرالتر

ز7:زز2التربيةةةجزال ورةةيقيجز طالةةةبزالح ةةاألجزلةةةاز(.ز187 )رةةعافز بةةازالعن ةةةنزإبةةرا يبز

ز.,زءالعجزللوانز,زدكتوبرز4,زلجز7جزالارارا ز البحوثز,ز لجل.زرالوا 

الرالةا ز ا لعةابزال ورةيقيجزلةا رزالح ةاألجز ر ةاضز(.ز112 )رعافز بازالعن نزإبرا يبز

ز.فارزالكتبز,:زالقا رة.زالطتب

.ز ,زجز3تربيةةةجزالبةةة  ز قوا ةةةازال ورةةةيقىزالرربيةةةجز,زط(.ز184 )رةةةعافز لةةةىزلبةةةالياز

ز.صر جلكتبجزالاله جزال :زالقا رة

فارز:ز,زالقةةا رةز3ط.زالالجر ةةجز التطبيةةق_زالقيةةاسزالالابةة ز(.ز118 )رةةعاز بةةازالةةرل از

ز.الاكرزالعرب 

.زبرالجزطةتبزلةازقبةلزال اررةجزبةيازالالجر ةجز التطبيةق(.ز184 )رعا جزدمحمز لىزبهافرز

ز.الصارزلخالا زالطبا ج:زالقا رة

,ز2ط.زبزلةازقبةلزال اررةجال رء ز  زبرالجزتربيةجزطةت(.ز117 )رعا جزدمحمز لىزبهافرز

ز.لطبعجزلاأل :زالقا رة

 ةةالبز:زالعةتج,زالقةةا رةز-الوقا ةةجز-دضةةرار ز-درةبابه:زالر ةةب(.ز2004)رةالا زدمحمزرةةلي انز

 .الكتب

لكتبةجزالاةةت زللالشةةرز.زا رةةكالار ج.زال رءة ز ةة زر ةةاضزالطةتب(.ز112 )رةهاعزدمحمزبةةارز

ز. التوز  

ةزتبةةا ازالطالةةبزال صةةرفز لةةىزتةة   زطر قةةجزلبتكةةر(.ز117 )رةةهيرز بةةازالعجةةيبزدمحمز

ز.,زلجلجزفرارا ز بحوث,زءالعجزللوانز,زدكتوبرز4,زلجز7 .زال وريقىزالعربيج

الكتةةابزا  از,ز.زالتربيةةجزالحركيةةجز ال ورةةيقيج(.ز111 )اةةايجز بةةازالةةرل از ت ةةر نز

ز.لطاب زا  راعزالتجار ج:زالقا رة
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