



كهُت انخشبُت
انًدهت انخشبىَت
** *

الذكاء الروحي وعالقته بالطمأنينة النفسية

والفاعلية الذاتية يف األداء املوسيقي لدى طالب اجلامعة

إعداد
د /غادة عبدالزحيه على
مدرس عمم النفس التربية الموسيقية
قسم العموم التربوية والنفسية
كمية التربية النوعية جامعة القاىرة

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 67478

اجمللة الرتبوية ـ العدد الشبعوٌ ـ فربايز 0202و
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

الذكاء الروحي وعالقته بالطمأنينة النفسية والفاعلية الذاتية في األداء الموسيقي

.........................................................

املشخلل
ىدفت البحث الحالي تعرف الذكاء الروحي وعبلقتو بالطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في
األداء الموسيقي لدى طبلب قسم التربية الموسيقية بكمية التربية النوعية جامعة القاىرة،
طالبا ،و[ ]10طالبة ،وأظيرت
طالبا وطالبة ،منيم [ً ]62
وتكونت العينة النيائية من [ً ]011
النتائج وجود عبلقة بين درجات الطبلب في الذكاء الروحي بمكوناتيا الفرعية وكل من:
الطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،وقدرة الدرجة الكمية والتطور
الشخصي والقبول الذاتي في مقياس الطمأنينة النفسية عمى التنبؤ بالذكاء الروحي ،بينما لم
يكن لباقي عوامل الطمأنينة النفسية [العبلقات اإليجابية ـ االستقبللية ـ التمكن البيئي ـ الحياة
اليادفة] قدرة عمى التنبؤ بالذكاء الروحي ،وقدرة الدرجة الكمية واتقان الخبرات النشطة،
والخبرات غير المباشرة في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي عمى التنبؤ بالذكاء
الروحي في حين لم يكن لعاممي لئلقناع المفظي/االجتماعي ،والحاالت الفسيولوجية القدرة عمى
التنبؤ بالذكاء الروحي ،ووجود فروق دالة إحصائياً بين مرتفعي ومنخفضي الطمأنينة النفسية
في الذكاء الروحي لصالح مرتفعي الطمأنينة النفسية ،وجود فروق دالة إحصائياً بين مرتفعي

ومنخفضي الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي في الذكاء الروحي لصالح مرتفعي الفاعمية

الذاتية في األداء الموسيقي ،وأن المتغيرات المستقمة [الطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في
األداء الموسيقي] كانت قادرة عمى تفسير حوالي [ ]%62 ،0من التباين في درجات الذكاء
الروحي مما يدل عمى ارتفاع مستوى الداللة العممية لمنموذج المقترح.
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الذكاء الروحي وعالقته بالطمأنينة النفسية والفاعلية الذاتية في األداء الموسيقي

Spiritual intelligence and its relationship to psychological wellbeing and self-efficacy in the musical performance of university
students
Prepared by:
Dr. Ghada Abdel Rahim Ali
Teacher of Music Education Psychology
Department of Educational and Psychological Sciences
College education quality
Cairo University

Abstract: The present research aimed to identify spiritual
intelligence and its relationship to psychological well-being and selfefficacy 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 selfefficacy. The independent variables [psychological well-being and
musical self-efficacy] were able to explain about [56.1%] of the
variance in the scores of spiritual intelligence and this indicates a
high level of practical significance of the proposed model.
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مكدمة:
تنطوي الحياة الحديثة المعاصرة عمى مجموعة متنوعة من المواقف المتباينة تارة
والمتصارعة تارة أخرى ،والتي قد تسبب الكثير من األعباء والمتاعب والضغوط ،وأن دور
البحوث النفسية يتوقف عمى قدراتيا في تحديد ىذه العوامل النفسية والشخصية المسببة ليذه
تعرضا ليذه الضغوط ،ومن ثم فإن
الضغوط اليومية ،وأن طبلب الجامعة أكثر فئات المجتمع
ً
التعرف عمى ىذه الضغوط قد ُيسيم في زيادة الفاعمية الذاتية لدييم ،وفي تحسين الطمأنينة

النفسية ليم.

ويعتبر مفيوم الذكاء الروحي من المفاىيم التي ظيرت حديثاً في األدبيات السيكولوجية،

فيو عبارة عن مجموعة من القدرات العقمية  mental capacitiesتُسيم في مساعدة
الطبلب عمى الشعور بالوعي  ،awarenessوتحقيق التكامل ،وزيادة القدرة عمى التكيف فيما
يتعمق بالجوانب غير المادية في الوجود ،وىي تقودىم إلي تحقيق نتائج ميمة مثل :القيام
بعمميات التأمل الوجودي  ،existential existenceوتعزيز المعنى enhancement of
 meaningفي الحياة ،وادراك النفس المتسامية ،recognition of a transcendent
والتمكن في الحاالت الروحية .(King, 2008) spiritual states
ويعد الشعور بالطمأنينة  well-beingمن األشياء المرغوبة لدى جميع البشر ،والتي قد
ُ
تكون حالة أكثر قابمية لمتغيير ،حيث تُشير دراسة ) Stanley (2009إلي عدم وجود حالة
نتائج

دراسة

من التوافق بين العمماء حول ماىية الطمأنينة ،وتُشير
) (Prilleltensky,2005إلى أن الطمأنينة قد يكون ليا ثبلثة أبعاد ىي :البعد الشخصي

 ،personalوالبعد المرتبط بالعبلقات بين الشخص واآلخرين ،والبعد الجماعي ،collective
وتتجسد الطمأنينة في العبلقات بين األفراد أو في رفاىية المجتمع أو في شعور الفرد بصفة
شخصية بيا وأن الموسيقى كأحد الفنون يمكن أن تُسيم في تحقيق الطمأنينة الشخصية
والعبلئقية والجماعية.
لقد أظيرت نتائج دراسة ) Yaghobi et al.(2008وجود فروق دالة إحصائياً بين

متوسطات درجات طبلب الجامعة عمى مقياس الذكاء الروحي ومتوسطات درجاتيم عمى
مقياس الطمأنينة النفسية ،وأن زيادة درجات الطبلب عمى مقياس الذكاء الروحي ُيسيم في
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زيادة درجاتيم عمى مقياس الطمأنينة النفسية ،ومن ثم يمكن القول أن مستوى الذكاء
الروحي يرتبط بمستوى الطمأنينة لدى طبلب الجامعة.
وتوصمت نتائج دراسة Nadery , Asgari , Roshani , Mehri & Adryany
) (2008إلي وجود عبلقة موجبة بين الذكاء الروحي والرضا عن الحياة كأحد أبعاد الطمأنينة
النفسية ،وأن الذكاء الروحي يمكن أن يستخدم في التنبؤ بالطمأنينة النفسية ،والرضا عن
الحياة ،وأن زيادة الذكاء الروحي لدى طبلب الجامعة ُيسيم في توفير حياة أفضل ليم
وبالتالي تحقيق الطمأنينة النفسية ليم ،وأوضحت نتائج دراسة & Subramaniam
) Panchanatham (2014وجود عبلقة موجبة بين الذكاء الروحي والطمأنينة النفسية
وكمما زاد الذكاء الروحي زادت معو الطمأنينة النفسية ،حيث تُشير دراسة Amram (2008,
) 2009a,bإلي أن الذكاء الروحي عبارة عن قدرات اإلنسان عمى طرح األسئمة المطمقة عن
معنى الحياة ،وعن الخبرات اإلنسانية المرتبطة بالعالم الحقيقي ،وكذلك قدراتو عمى التطبيق،
وقدراتو في الكشف عن المصادر الروحية والقيم والجودة بداخمو ،والتي تساعده في زيادة
وتحسين أداؤه اليومي ،ومن ىنا نجد أن الذكاء الروحي يتقابل مع الطمأنينة النفسية في
زيادة قدرات اإلنسان وتسخيرىا في التعرف عمى الغرض من الحياة.
ويسعي اإلنسان الذي يتمتع بالطمأنينة النفسية إلي تنظيم عواطفو مثمو في ذلك مثل
الموسيقى التي تسعى إلى مساعدة اإلنسان في إدارة وتنظيم عواطفو والتغمب عمى التوتر
الذي ينتابو في حياتو اليومية بصورة فريدة ،باإلضافة إلى دورىا الفعال في زيادة انخراط
المستمعين بطرق معرفية ووجدانية متنوعة ).(Macdonald& Mitchell,2012
ويعد التنظيم الوجداني  emotional regulationـ في كثير من األحيان ـ السبب
ُ
الرئيس في استمرارية الفرد في سماع الموسيقى ألنيا كانت ومازالت وسوف تظل من أقدم
الطرق التي تساعد اإلنسان في التغمب عمى التوتر ،وتحقيق االسترخاء لمعضبلت muscle
 ،relaxationو زيادة تركيز االنتباه والتصور البصري  ،imageryوتخفيف الضغط
العصبي ،فالموسيقي ىي القاسم األعظم المشترك بين جميع بني البشر في كل الثقافات ،وأن
اإلنسان يمتمك القدرة الفطرية لفيم الموسيقى واالستجابة ليا ،وفي العصر الحديث نجد أن
الموسيقى أصبحت منتشرة إلي حد بعيد بين جميع الناس ،وال يمكن تجنبيا ،فالموسيقى
اليندية ـ عمى سبيل المثال ـ تُعد واحدة من أقدم أنواع الموسيقى في العالم ،حيث وصف
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الشاعر االيرلندي ويميام بتمريتس  )0( William Butler yeatsالموسيقى اليندية بأنيا
ليست فناً بل ىي حياة في حد ذاتيا Indian music not an art but life itself
). (Rana& Nevile, 2018

وتقوم الموسيقي في المقام األول عمى تحرير الروح أو ما يسمى بتحقيق التنوير
الروحي  spiritual enlightenmentوتقديس الصوت  worship of soundكوسيمة
ميمة تساعد اإلنسان في تحقيق أىدافو ،فالموسيقى ترافق اإلنسان من الميبلد وحتى الوفاة
وىي وسيمة ذات مغزى تساعد اإلنسان في التخمص من ضغوط الحياة اليومية وىي ترتبط
بدرجة كبيرة بقدراتيا عمى تحقيق الطمأنينة النفسية لو ).(Upadhyay, 2014
ويرى ) Ellis (2018أن الموسيقى يمكن أن تستخدم كشكل من أشكال الترفيو أو في
التعمم مدى الحياة أو في تحقيق التواصل االجتماعي الفعال بين البشر ،أو كشكل من أشكال
التعبير الوجداني أو العبلج الذاتي أو التعبير الروحي،و يمكن أن تستخدم الموسيقى كطريقة
من طرق تنمية اليوية الذاتية ،وفي فيم األحداث الحياتية الميمة ،وفي المحافظة عمى
الطمأنينة النفسية ،وفي تعزيز الوظائف المعرفية البدنية ،وفي المساىمة في تحسين جودة
الحياة  ،quality of lifeوفي تقدير الفرد لذاتو ،وفي الشعور بالكفاءة ،والشعور
باالستقبللية ـ كأحد أبعاد الطمأنينة النفسية ـ وفي تخميص اإلنسان من الشعور بالعزلة أو
الوحدة.
لقد أظيرت نتائج دراسة (Weinberg & The Australian unity wellbeing
) research Team, 2014أن األنشطة الموسيقية مثل :الرقص وحضور الحفبلت
ا
الموسيقية أو العزف عمى اآلالت الموسيقية أو الغناء وتجعل المشاركين فييا أكثر
شعورً

بالطمأنينة النفسية من الذين لم يشاركوا.

وتوصمت نتائج دراسة ) Gadd (2013أن موسيقي الغناء الجماعي تُسيم في تقميل
شعور الفرد بالتوتر وزيادة شعوره بالطمأنينة إلي جانب أنيا تُسيم في بناء المجتمع من
خبلل تحسين الصحة العامة ألفراده ،وتأتي نتائج الدراسة متفقة مع نتائج وبحوث عمم

األعصاب  neuroscienceالتي أظيرت أن الموسيقى تُسيم في تحفيز الجانب األيمن من
( )0وليام بتمريتس  :William Butler yeatsشاعر ايرلندي والحاصل عمى جائزة نوبل في األدب
عام [ ،]0263وعاش في الفترة من [ 0562وحتى عام .]0232
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المخ عن طريق قيامو بإفراز مادة األندورفين  endorphinsالتي تقمل من شعور الفرد
بالتوتر وتزيد من شعوره بالطمأنينة النفسية ،كما تزيد من مستوى سعادتو من خبلل زيادة
مستويات ىرمون سيروتوتين  serotoninوىرمون الدوبامين  dopamineوىما يعمبلن
عمى زيادة شعور الفرد بالمتعة والطمأنينة النفسية (Sheppard, 2016; De Jong,
).2014
وأظيرت نتائج مجموعة من األدبيات مثل(Hallam et al.,2011; Hallam et :
) al.,2014أن الفاعمية الذاتية في المشاركة في األنشطة الموسيقية ليا العديد من الفوائد
والتي من بينيا تحقيق الطمأنينة النفسية فاألفراد المشاركين فييا ،حيث حصل الطبلب
المشاركين في األنشطة الموسيقية عمى مستويات أعمى من االستمتاع أكثر من غير
المشاركين.
وأسفرت نتائج دراسة ) Joseph & Southcott (2015أن األفراد المشاركين في
األنشطة الموسيقية كانوا أكثر قدرة من غيرىم في اكتساب الميارات الموسيقية الجديدة وأكثر
قدرة عمى تكوين روابط اجتماعية مع اآلخرين ،كما أن االنخراط في ممارسة الموسيقى
ُ musical engagementيكسبيم الشعور باإلنجاز والفخر.
وكشفت نتائج دراسة ) (Lee, Davidson & Krause,2016أن المشاركة في
األنشطة الموسيقية تُسيم في تحسين جودة الحياة ورفع الروح المعنوية لدييم ،وتساعدىم
في التغمب عمى العقبات السمبيات التي تواجييم في الحياة ،والتي قد تكون ناجمة عن
تعرضيم لظروف مادية أو صحية صعبة.
وأشارت نتائج دراسة

Sahebalzamani, Farahani, Abasi & Talebi

) (2013إلي أن الذكاء الروحي يساعد اإلنسان في طرح العديد من األسئمة حول المعني
النيائي لمحياة والعبلقة التكاممية بينو وبين العالم الذي يعيش فيو ،وأن فيم اإلنسان لقدراتو
المرتبطة بالذكاء الروحي سوف ُيحسن من شعوره بالطمأنينة النفسية ويزيد من فاعميتو
الذاتية ألن حياتو سوف يصبح ليا معني ومعزى.
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مشهلة البحح:
0ـ ما توصمت إليو نتائج مجموعة من الدراسات األجنبية مثل  :دراسة Arnout et
al.,2019; Wojujutari et al.,2018; Ahoei et al.,2017; Rced & Neville
;,(2014); Jeny& Varghese ,2013; Sahebalzamani et al.,2013
) ،Marashi et al.,2012والدراسات العربية مثل :دراسة البحيدي ،وعمى(،)6106
فضل ( ،)6106و الضبع ( )6106من وجود عبلقة موجبة بين الذكاء الروحي،
والطمأنينة النفسية وامكانية استخدام الذكاء الروحي في التنبؤ بالطمأنينة النفسية.
6ـ ما توصمت إليو نتائج مجموعة من الدراسات األجنبية مثل(Marghzar & :
;Marzban ,2018; Dev et al.,2018; Eldiasty & Ibrahim ,2018
Sharma & Upadhyaya ,2018; Biasutti & Concina , 2018; Aghaei,
) Behjat & Rostampour ,2014; Khadivi et al.,2012إلي وجود عبلقة
موجبة بين الذكاء الروحي والفاعمية الذاتية لدى طبلب الجامعة وامكانية استخدام الذكاء
الروحي في التنبؤ بالفاعمية الذاتية.
3ـ ما توصمت إليو نتائج مجموعة من الدراسات األجنبية مثل(Philippe et al. ,2019; :
;Castiglione et al.,2018; Hallam &Creech ,2016;Hewitt ,2015
) Ritchie & Williamon ,2011; Zelenak, ,2010; Laukka ,2007والعربية
مثل دراسة عابدين ( )6106إلي وجود عبلقة بين الذكاء الوجداني والطمأنينة النفسية
وفاعمية الذات لدى طبلب الجامعة.
6ـ ما أظيرتو نتائج العديد من الدراسات مثل :دراسة & (Cheung et al.,2006; Sing
) Wong, 2010أن طبلب الجامعة الذين يعانون من العديد من المشكبلت المرتبطة
بالصح ة العقمية بما في ذلك االكتئاب ،والقمق ،والتوتر ،واألرق من الميم بالنسبة ليم
البحث عن سبل تحسين الطمأنينة النفسية ،ورفع الفاعمية الذاتية ألن ذلك سوف يخمصيم
من ىذه المشكبلت.
 6ـ ندرة الدراسات األجنبية والعربية ـ في حدود عمم الباحثة ـ تناولت العبلقة بين المتغيرات
الثبلثة [الذكاء الروحي ـ الطمأنينة النفسية ـ الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي].
 2ـ أن الذكاء الروحي والطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي من المتغيرات
التي تتسم بالحدثة النسبية في التراث السيكولوجي.
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1ـ إظيار نتائج الدراسات السابقة مثل(Philippe et al. ,2019; Castiglione et :
& al.,2018; Hallam &Creech ,2016;Hewitt ,2015; Ritchie
) Williamon ,2011; Zelenak, ,2010; Laukka ,2007والعربية مثل :دراسة
وقدرتو في التنبؤ بالطمأنينة النفسية لدى طبلب
ا
عابدين [ ]6106أىمية الذكاء الروحي
الجامعة ،مما يساعد المسئولين في وضع الكثير من البرامج اإلرشادية والوقائية والعبلجية
لتحسين الصحة النفسية لطبلب الجامعة ،كذلك ما أظيرت نتائج دراسة Ribeiro et al.
) (2018أن [ ]%16من الطبلب الجامعيين يعانون من الشعور بالقمق والتوتر والضغوط
الحياتية اليومية ]%66,3[ ،يفكرون في االنتحار. suicide
 5ـ محاولة اختبار النموذج البنائي االفتراضي الذي يتضمن التأثيرات التي يحتوى عمييا
الشكل [ ]0التالي وىى :الذكاء الروحي والطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي ،وقد تم اقترح ىذا النموذج البنائي في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسات
والبحوث السابقة العربية واألجنبية ،والتي دعمت العبلقة بين ىذه المتغيرات ،ولكنيا لم
تتناول ىذه المتغيرات مجتمعو في نموذج واحد وىو ما سيتم عممو في البحث الحالي،
والشكل [ ]0التالي يوضح النموذج االفتراضي النظري لمعبلقة بين متغيرات البحث:

شكل []0
يوضح النموذج االفتراضي النظري لمعبلقات بين متغيرات البحث
وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكمة البحث في اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 0ـ ىل توجد عبلقات ارتباطية متباينة النوع (موجبة ـ سالبة) والداللة (دالة ـ غير دالة) بين
درجات الطبلب في كل من الذكاء الروحي بمكوناتو الفرعية وكل من  :الطمأنينة
النفسية ،والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي لدى طبلب الجامعة؟
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6ـ ىل يمكن التنبؤ بالذكاء الروحي من الطمأنينة النفسية [القبول الذاتي ـ العبلقات اإليجابية
ـ االستقبللية ـ التمكن البيئي ـ الحياة اليادفة ـ التطور الشخصي] لدى طبلب
الجامعة.
3ـ ىل يمكن التنبؤ بالذكاء الروحي من الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي [إتقان الخبرات
النشطة ـ الخبرات غير المباشرة ـ اإلقناع المفظي/االجتماعي ـ الحاالت الفسيولوجية
أو الوجدانية] لدى طبلب الجامعة.
6ـ ىل توجد فروق دالة إحصائياً بين منخفضي ومرتفعي الطمأنينة النفسية في الذكاء
الروحي [الدرجة الكمية واألبعاد].

6ـ ىل توجد فروق دالة إحصائياً بين منخفضي ومرتفعي الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي
في الذكاء الروحي [الدرجة الكمية واألبعاد].

2ـ ىل يمكن الوصول إلي نموذج بنائي مقترح يجمع بين المتغيرات التالية :الذكاء الروحي،
والطمأنينة النفسية ،والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي لدى طبلب الجامعة.
أٍداف البحح:
تتمثل أىداف البحث الحالي في:
0ـ توفير خمفية نظرية عن الذكاء الروحي ،والطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي كمتغيرات أساسية في البحث.
6ـ إعداد وتقنين مقاييس متغيرات البحث الحالي ،والمتمثمة في مقياس الذكاء الروحي،
ومقياس الطمأنينة النفسية  ،ومقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي لدى طبلب
الجامعة.
3ـ التعرف عمى طبيعة العبلقة بين المتغيرات التالية :الذكاء الروحي ،والطمأنينة النفسية،
والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي.
6ـ إمكانية استخدام الذكاء الروحي في التنبؤ بالطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي.
 .6محاولة الوصول إلي نموذج بنائي بين الذكاء الروحي ،والطمأنينة النفسية والفاعمية
الذاتية في األداء الموسيقي لدى طبلب الجامعة.
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أٍنية البحح:
لمبحث جانبان من األىمية ىما:
األٍنية اليظزية  :وتتمثل في
 تعرف مفاىيم الذكاء الروحي ،والطمأنينة النفسية ،والفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي ،فيي من المفاىيم التي تتسم بالحداثة النسبية في البيئة العربية.
 تزويد المكتبة العربية ببعض المقاييس الستخداميا في البيئة العربية في البحوث
والدراسات المستقبمية.
األٍنية الخطبيكية :وتتمثل في:
 استخدام العوامل والدرجة الكمية الذكاء الروحي في التنبؤ بالطمأنينة النفسية
والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي لمساعدة الميتمين في مجال التعميم في
وضع البرامج اإل رشادية والوقائية والعبلجية لتوجيو طاقات طبلب الجامعة لتدعيم
الذكاء الروحي ،وتحقيق الطمأنينة النفسية وزيادة الفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي.
 توجيو انتباه المسئولين في الجامعة إلى أىمية التعرف عمى الجوانب السيكولوجية
في التعمم لما ليا من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في تحصيميم األكاديمي
واعدادىم لمحياة.

مصطلحات البحح:
1ـ الذناء الزوحي  :Spiritual intelligenceعرف ديفيد كنج الذكاء الروحي بأنو عبارة عن
" مجموعة من القدرات العقمية تساعد الفرد عمى التكيف والتأقمم وتحقق لو التكامل بين
الجوانب غير المادية أو الروحية في حياتو ،وأن ىذه القدرات العقمية تتكون من
مجموعة من القدرات الفرعية مثل القدرات المرتبطة بالتفكير الوجودي الناقد واظيار
المعنى

الشخصي

والوعى

المتسامي

والتوسع

في

الحاالت

الشعورية") .(King,David,2008ويتحدد الذكاء الروحي في البحث الحالي
بالدرجات التي يحصل عمييا الطالب عمي قائمة التقرير الذاتي لمذكاء الروحي.
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0ـ الطنأىيية اليفشية  :Psychological well-beingوىو مفيوم سداسي األبعاد يتضمن:
شعور الفرد باالستقبللية ،القدرة عمى التمكن البيئي ،واالستمرار في عممية النمو
والتطور الشخصي ،والقدرة عمى إقامة عبلقات اجتماعية إيجابية مع اآلخرين .ويتحدد
في البحث الحالي بالدرجات التي يحصل عمييا الطالب في مقياس الطمأنينة النفسية.

3ـ

الفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكي: Self - efficacy in musical performance
يقصد بيا " معتقدات الطبلب الذاتية المرتبطة بقدراتيم عمى إنجاز الميام الموسيقية
المحددة ،وقدراتيم عمى تحفيز أنفسيم وزيادة دافعيتيم ومشاركاتيم ونشاطاتيم
ومثابراتيم واستمراريتيم في أداء الميام الموسيقية بجد ولفترات طويمة لمتغمب عمى
العقبات التي قد تواجييم في أثناء أداء الميام الموسيقية ،وىي عبارة عن قدرات
الطبلب عمى إتقان الخبرات النشطة ،والخبرات غير المباشرة ،والقدرة عمى القيام
بعمميات اإلقناع المفظي/االجتماعي ،والقدرة عمى تجنب تأثير الحاالت الفسيولوجية
أوالوجدانية في أثناء األداء الموسيقي ) .(Bandura,2012ويتحدد في البحث الحالي
بالدرجات التي يحصل عمييا الطالب في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي.

اإلطار اليظزي:
أوالً :الذناء الزوحي:Spiritual intelligence :
تُعد الروحانية  spiritualityأحد العوامل المؤثرة في الطمأنينة النفسية وىي كامنة
في قموب وعقول الطبلب ويمكن مبلحظتيا في سموكياتيم وعاداتيم الدينية كما أن ليا تأثيرات
كبيرة في حياتيم ،حيث يشعر بيا الطبلب عندما يدركون معنى الحياة الحقيقية واليدف منيا،
والروحانية تمكن الطبلب من االستمتاع بالدعم االجتماعي ،ومن الشعور أواإلحساس
باالنتماء ).(Park, 2007
وي عد الذكاء الروحي من أكثر القدرات العقمية الفردية التي تظير عندما يحدث
ُ
التواصل بين اإلنسان ورحو ،وىو مفيوم يتجاوز النمو النفسي التقميدي ،ويتوقف الذكاء
الروحي عمى الوعي الذاتي  self-awarenessوعبلقة اإلنسان بأخيو اإلنسان بل ،وبجميع
الكائنات عمى ظير الكرة األرضية ،فالذكاء الروحي يفتح القمب  ،opens the heartيضيء
ويسيم في إحداث
العقل  ،illuminates the mindويميم الروح ُ inspires the soul
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الترابط بين بني البشر ويمكن تطويره وتنميتو من خبلل الممارسة ،وىو من المفاىيم التي
تساعد الفرد عمى التمييز بين الواقع والوىم ).(Srivastava,2016
إن الذكاء الروحي ىو شكل من أشكال الذكاء ألنو يقوم عمى القدرات التي تساعد
الناس في حل مشكبلتيم اليومية ،وتحقيق أىدافيم ،كما أنو يساعدىم في التكيف وىو مكون
من خمسة مكونات تتمثل في :قدرة اإلنسان عمى استخدام المصادر الروحية في حل
المشكبلت ،والدخول في حاالت الوعي المرتفعة ،واستثمار الخبرات اليومية ،وتجاوز الجوانب
المادية في الحياة ،والتنوع ،وىو بمثابة إطار ُيسيم في تحديد وتنظيم الميارات التي يحتاج
إلييا الفرد في عممية التكيف الروحانية). (Emmons ,2000a,2000b
ويرى ) Wolman (2001أن الذكاء الروحي عبارة عن القدرات اإلنسانية القادرة
عمى طرح عدد النيائي من األسئمة حول معنى الحياة ،والخبرات والتجارب السمسة التي مر
بيا اإلنسان في العالم الذي يعيش فيو ،وصف فوجان ) Vaughan (2002الذكاء الروحي
بأنو قدرة اإلنسان عمى إحداث التواصل بين العقل والروح ،وىو يمثل قدرتو عمى الفيم العميق
لؤلسئمة الوجودية وقدراتو عمى استبصار المستويات المتعددة من الوعي ،وىو يعني وعي
اإلنسان بالروح من منظور أنيا تمثل قوة الحياة اإلبداعية لمتطور.
وعرف ) Nasel (2004الذكاء الروحي بأنو القدرة عمى االعتماد عمى المصادر
الروحية في تحسين وتحديد وايجاد وحل القضايا والممارسات الوجودية والروحية وتعزيز
القررات التكيفية.
قدراتو في اتخاذ ا
وعرف ) Zahar & Marshall (2004الذكاء الروحي بأنو الذكاء الذي يساعد
اإلنسان في الوصول إلي المعاني العميقة والدوافع العالية ،وىو يتكون من [ ]06صفة ىي:
الوعي الذاتي  self-awarenessـ التمقائية  spontaneityـ الرؤية  visionـ الشمولية
 holismـ الشفقة  compassionـ احترام التنوع  celebration of diversityـ
االستقبللية في المجال  field independenceـ التواضع  humilityـ القدرة عمى إعادة
الصياغة  ability to reframeـ االستغبلل اإليجابي لممصائب

positive use

 adversityـ الميل لطرح األسئمة االستفيامية ـ االحساس بالباطن . sense of vocation
ويرى ) Tiwary (2013أن نجاح منظومة التعميم يقوم عمى أربعة أعمدة أساسية
ىي :المعرفة  ،knowledgeوالحكمة  ،wisdomواإلدراك الروحي
- 263 -

spiritual

الذكاء الروحي وعالقته بالطمأنينة النفسية والفاعلية الذاتية في األداء الموسيقي

.........................................................

 ،perceptionوالكبلم البميغ  ،eloquent speechومن ثم يمكن أن ُيسيم الذكاء الروحي

في تطوير منظومة التعميم.

ويختمف الذكاء الروحي من منظور الثقافة األوربية الحديثة عنو من منظور الثقافة
اإلسبلمية المعاصرة ،حيت يرى ) Rahman & Shah (2015أن الذكاء الروحي من
المنظور اإلسبلمي يقصد بو امتبلك الفرد لمجموعة من الفضائل األخبلقية تتضمن :الصدق
والمسئولية ،والتسميم  ،deliverوالحكمة ،وىو عبارة عن التوجيات الدينية الروحية التي
يمكن أن تستخدم بصورة قوية في التنبؤ بالطمأنينة النفسية وىو ُيعد من المؤشرات القوية
الدالة عمى الصحة النفسية اإليجابية لمفرد ).(Soleimani et al.,2015
وُيسيم الذكاء الروحي كوسيمة ميمة في فيم المبادئ الرئيسة لضمير اإلنسان ،وىو
بمثابة أساس موجو لمذكاءات األخرى ،وىو يساعد الفرد في فيم قدراتو ويساعده عمى
التصرف بحكمة في المواقف المختمفة ،كما يساعده في المحافظة عمى اتزانو وسبلمتو
الداخمية والخارجية في كل األحوال) .(Wigglesworth,2006فالطالب الذكي روحياً ىو

القادر عمى التعامل مع اآلخرين بالشفقة  Compassionوالحكمة والقادر عمى النجاح
والتألق في حياتو الشخصية). (Stitt & Straus, 2009
واعتقد ) King (2008أن الذكاء الروحي ُيسيم في تكوين القدرات واإلمكانات
والميارات الفريدة التي تساعدنا في فيم معنى الحياة ،وفي الوصول إلي مستويات عالية من

الطمأنينة الروحية ،وأوضح  Kingأن الذكاء الروحي مفيوم رباعي األبعاد يتكون من:
0ـ التفكير الناقد  :critical thinkingويقصد بو استخدام الطبلب لقدراتيم في فيم العديد
من القضايا التي تدور حو حقيقة الوجود.
6ـ المعنى الشخصي  :personal meaningويقصد بو استخدام الطبلب لقدراتيم و خبراتيم
وتجاربيم البدنية والنفسية لتكوين وتشكيل المعنى الشخصي واألىداف
الخاصة بيم .personal meaning and goals
3ـ الوعي المتسامي  transcendental consciousnessويقصد بو استخدام الطبلب
لقدراتيم في تحديد الجوانب الذاتية السامية ليم ولآلخرين والمعرفة
بالجوانب الشعورية ليم ولآلخرين.
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 6ـ الفرص اليقظة  :alertness opportunitiesويقصد بيا قدرات الطبلب في الوصول
إلي المراتب العميا التي تتضمن التفكير العميق ـ الصبلة ـ التأمل
.meditation
وُيشير كنج ) King (2008أن الذكاء الروحي عبارة عن مجموعة من القدرات
العقمية تُسيم في مساعدة الطبلب عمى تحقيق الوعي ،والتكامل ،والتطبيق التكيفي فيما يتعمق
بالجوانب الروحية أو غير المادية والجوانب المتسقة مع الوجود ،وىي تقودىم إلي تحقيق

نتائج ميمة تتمثل في:
0ـ التفكير الوجودي الناقد ]:Critical existential thinking [CET
وىو" قدرة الفرد عمى القيام بعمميات التأمل الوجودي existential reflection
والنقد التام لطبيعة الوجود والحقائق الواقعية مثل :الكون ـ الوجود ـ الواقع ـ الحياة ـ الخير ـ
الشر ـ الزمن ـ العدالة ـ الموت وغيرىا من القضايا الميتافيزيقية األخرى ،وكذلك القدرة عمى
التفكير في القضايا غير الوجودية من منظور وجودي بيدف التوصل إلي استنتاجات تدور
حول القضايا الوجودية".
6ـ إنتاج المعنى الشخصي ]:Personal meaning production [PMP
وىو" قدرات الطبلب عمى تعزيز المعني  enhancement of meaningواشتقاق
المعنى الشخصي واليدف من كل التجارب المادية والعقمية التي يمرون بيا ،مما يتطمب منيم
القدرة عمى اإلبداع واإلتقان والعيش في الحياة وفقاً ليدف معين في ظل مجموعة من

المبادئ المنظمة والمتكاممة التي تمكنيم من اإلحساس بالمعرفة ،سواء كانت في البيئة

المحيطة بيم أو الخارجة عنيم ،وتمكينيم من مجابية الحياة بالرضا واالرتياح
النفسي).(King, 2008
3ـ الوعي المتسامي ]:Transcendental awareness[TA
ويتمثل في :قدرات الطبلب عمى إدراك النفس المتسامية recognition of a
 transcendentوتحديد جوانب وأبعاد تفوقيم وتفوق اآلخرين ،وتحديد الجوانب والعبلقات
المادية وغير المادية التي تتعمق بالعالم الذى يعيشون فيو أثناء حاالت الوعى االعتيادية
والتحرك إلي ما ىو أبعد من الوعى المرتكز عمى الذات ،ورؤية أشياء معنوية مثل :الحرية
في سياق اجتماعي أو بيولوجي.
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6ـ التوسع في حالة الوعى ]:Conscious state expansion[CSE
ويقصد بو " وعي الطبلب بكل ما يدور حوليم من أحداث معرفية تتعمق بالمشاعر،
والتفكير ،واألحاسيس الروحانية ،واألحداث البيئية التي تدور حوليم مثل :األصوات ،وكذلك
قدراتيم عمى رؤية األشياء ،والتمكن من الحاالت الروحية ،و الدخول والخروج من الحاالت
الروحانية الشعورية مثل :الشعور النقي والشعور البلمحدود ،واالنسجام ،والتوحد؛ حيث يعطي
لمفرد حرية التصرف كما ىو الحال في التأمل العميق ،والصبلة ،والتأمل في األمور الدينية أو
الفمسفية ).(King, 2008
ويرى ) Srivastava (2016أن الذكاء الروحي يساعد طبلب الجامعة في تحقيق
واستثمار قدراتيم من خبلل الفضائل غير المعرفية  non-cognitive virtuesويساعدىم
في حل الكثير من المشكبلت اليومية التي تواجييم في البيئات االجتماعية والنفسية والبدنية
لتحقيق أعمى قدر ممكن من المعرفة والحكمة ،وىو من المفاىيم المفيدة لممعمم والمتعمم من
أجل تحسين المجتمع العالمي ككل.
وفي البحث الحالي سوف تتبني الباحثة تصور ) King (2008عن الذكاء الروحي لعدة
أسباب منيا:


أنو من المفاىيم التي تحولت من الواقع النظري الفمسفي إلى الواقع العممي
التجريبي الميداني.



أنو من المفاىيم المتكاممة ،فيو يتكون من أربعة أبعاد ىي :التفكير الوجودي
الناقد ،وانتاج المعني الشخصي ،والوعي المتسامي ،والتوسع في الحالة الشعورية،
حيث يمكن قياسيا بطريقة عممية إجرائية.



قيام  Kingبإعداد قائمة لقياس الذكاء الروحي تحمل اسم " قائمة التقرير الذاتي
لقياس الذكاء الروحي" وقد استخدمت في العديد من األدبيات العربية واألجنبية وقد
تمتعت ىذه األداة بالثبات والصدق المرتفع.

ثاىياً :الطنأىيية اليفشية :Psychological well-being
ازدىر عمم النفس اإليجابي عمى مدار العشرين سنة الماضية وزاد االىتمام بالكثير
من الجوانب اإليجابية المرتبطة بالتنمية البشرية واألداء ) .(Seligman,2012ولعل موضوع
الطمأنينة النفسية من الموضوعات التي نالت حظيا من االىتمام واالنتباه في اآلونة األخيرة
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) .(Ryff,2013فالطمأنينة بصورة عامة ىي مفيوم متعدد الجوانب يتضمن األبعاد الذاتية
واالجتماعية والنفسية subjective, social and psychological dimensions
باإلضافة إلي السموكيات المرتبطة بالصحة ،لذا فقد ازدىرت الدراسات واألبحاث من جانب
العمماء بالتركيز عمى الطمأنينة النفسية والذاتية والشخصية ).(Ryan &Deci , 2006
وينظر عادة لمتغير الطمأنينة النفسية عمى أنيا مزيج من الحاالت الوجدانية اإليجابية
مثل :السعادة واألداء بفعالية مثالية عمى مستوى الفرد أو الجماعة ،ويشير مصطمح
الطمأنينة النفسية إلي شعور الطبلب بقدراتيم الحقيقية في السيطرة عمى حياتيم وأنشطتيم،
وأن مشكبلت الطمأنينة النفسية لدى طبلب الجامعة تتزايد بصورة مستمرة في الوقت الحاضر
عن أي وقت مضى ،حيث أظيرت نتائج الدراسات مثل :دراسة

&Udhayakumar

) Illango, 2018ارتفاع معدالت الضيق العقمية  mental distressبين الطبلب الجامعيين
مقارنة بباقي شرائح السكان في المجتمع األمريكي.
وأوضحت نتائج دراستي

(Udhayakumar& Illango,2018; Ibrahim et

) al.,2013أن أىم العوامل المسببة لمضيق العقمي بين طبلب الجامعة ىي قمقيم بشأن
النجاح الدراسي أو بسبب الضغوط األكاديمية  academic stressأو القمق المرتبط بعمميات
الحصول عمى وظيفة في المستقبل ،حيث تشير التقديرات إلي أن [ ]% ,1من األشخاص
البالغين في الواليات المتحدة يزعمون أنيم يعانون بصورة يومية من القمق متوسط المستوى،
وأن القمق أصبح ال مفر منو في حياتيم اليومية وأصبح أكثر انتشا ارً بينيم

(Blanco et

) ،al.,2008وأشارت نتائج دراسة ) (Ludban & Gitimu,2013إلي أن متغيرات النوع

[ذكر/أنثى] ،والعمر ،والمساندة االجتماعية ،والطمأنينة المالية  financial well-beingمن
العوامل التي ليا تأثير في الطمأنينة النفسية لطبلب الجامعة.
وعرفت دراسة ) Burris et al.(2009الطمأنينة النفسية بأنيا تمثل فكرة الطبلب
البسيطة عن رفاىيتيم  ،welfareوسعادتيم  ،happinessواىتماماتيم  ،interestsوجودة
حياتيم ،في حين نري أن مفيوم الطمأنينة النفسية من وجية نظر رايف  Ryffعبارة عن
مفيوم سداسي يتكون من ستة أبعاد نظرية ىي:
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0ـ القبول الذاتي  :self-acceptanceويقصد بو " أن يكون لدى الطبلب تصور واقعي
وحقيقي عن أنفسيم ،ىذا التصور يشمل معرفتيم بصفاتيم اإليجابية والسمبية،
وصفاتيم الحسنة والسيئة ،وأن يكون لدييم القدرة عمى تقبل أنفسيم.
6ـ العبلقات اإليجابية  :positive relationsويقصد بيا " أن يكون لدى الطبلب القدرة عمى
تكوين واقامة عبلقات اجتماعية دافئة وحميمية مع اآلخرين ،وكذلك قدراتيم
عمى تطوير ىذه العبلقات بصورة مستمرة ،وقدراتيم عمى إظيار التعاطف مع
اآلخرين".
3ـ االستقبللية  : autonomyويقصد بيا " أن يكون لدى الطبلب القدرة عمى اتخاذ الق اررات
الخاصة بيم دون االعتماد عمى موافقة اآلخرين أو انتظار موافقتيم ،وكذلك
قدراتيم عمى أنفسيم وفقاً لشخصياتيم ومعتقداتيم ،وليس وفقاً لشخصيات

اآلخرين ومعتقداتيم؛ بمعني عدم اعتماد الطبلب عمى التقاليد والمتطمبات
االجتماعية " ).(Ahoei, et al, 2017
6ـ التمكن البيئي  :environmental masteryويقصد بو " أن يكون لدى الطبلب القدرة
عمى إدارة البيئة وتعرف جوانب القوة وجوانب القصور ،وكذلك القدرة عمى القيام
باختيار البيئات التي تتمشى مع قدراتيم واحتياجاتيم وقيميم ومعتقداتيم".
6ـ الحياة اليادفة  :purpose in lifeويقصد بيا " أن يكون لدى الطبلب القدرة عمى تحديد
وادارة أىدافيم في الحياة ،واإلحساس بمعني الحياة وباألىداف التي يسعون إلي تحقيقيا،
وكيفية العيش في الحياة في باتجاىات واضحة ومحددة".
2ـ التطور الشخصي  :personal growthويقصد بو " أن يكون لدى الطبلب القدرة عمى
تنمية وتطوير شخصيتيم باستمرار ،والعمل الجاد من أجل تحسين إمكاناتيم
وقدراتيم وجيودىم بصورة تامة ومستمرة" ).(Henn& Jorgensen, 2016
ويرى أبو ىاشم و قدورة ( )6106أن الطمأنينة النفسية عبارة عن مجموعة من
المؤشرات السموكية التي تدل عمى ارتفاع مستويات رضا طبلب الجامعة عن حياتيم بصورة
عامة وىي عبارة ستة عوامل تتضمن:


تشيرلى قدرات الفرد عمى اتخاذ القرار السميم ،ومقاومة الضغوط
ا
االستقبللية :وىي
االجتماعية وضبط وتنظيم السموك الشخصي في أثناء التعامل مع اآلخرين.
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التمكن البيئي :وىو يتمثل في قدرات الطبلب عمى تنظيم وترتيب الظروف والتحكم في
الكثير من األنشطة التي يقومون بيا واالستفادة بطريقة فعالة ومتميزة من كل
الظروف المحيطة ،والعمل عمى توفير البيئة المناسبة ،والمرونة الشخصية.



التطور الشخصي :ىو يتمثل في قدرة الطبلب عمى تنمية وتطوير قدراتيم ،والعمل
عمى زيادة فعاليتيم وكفاءتيم الشخصية في الجوانب المختمفة ،والشعور الدائم
بالتفاؤل.



العبلقات اإليجابية مع اآلخرين :وىي قدرات الطبلب عمى تكوين واقامة صداقات
وعبلقات اجتماعية وايجابية مع اآلخرين عمى أسس من المودة والتعاطف والثقة
المتبادلة والتفاىم ،والتأثير ،والصداقة ،واألخذ والعطاء.



الحياة اليادفة :يقصد بيا " قدرات طبلب الجامعة عمى تحديد أىدافيم في الحياة
بشكل موضوعي ،وأن تكون أىدافيم ورؤيتيم لمحياة واضحة والعمل عمى توجيو
أفعاليم وتصرفاتيم وسموكياتيم بصورة إيجابية ،والتمتع بالمثابرة واإلصرار
واالستمرارية في تحقيق األىداف.



تقبل الذات :ويشير إلي قدرات طبلب الجامعة عمى تحقيق ذواتيم وامتبلك االتجاىات
اإليجابية نحو ذواتيم ،ويقبل المظاىر المختمفة لذواتيم سواء كانت إيجابية أو
سمبية.
وىذه األبعاد الستة تشكل البنية النظرية لمفيوم الطمأنينة النفسية ،بمعنى آخر أن

مفيوم الطمأنينة النفسية ىو عبارة عن مفيوم مركب يتكون من أبعاد فرعية يساىم كل بعد
فرعي بصورة ميمة في تحقيق المفيوم المركب ).(Calderon et al.,2019
وتشير دراسة ) Ahoei et al.(2017إلي أن الطمأنينة النفسية تمثل جودة الخبرة
الحياتية وىي مفيوم يعكس لنا الخبرات والتجارب والوظائف واألدوار المرغوبة وىي مفيوم
مكون من ستة أبعاد ىي:


قبول الذات؛ بمعنى قدرة الطبلب عمى رؤية وقبول نقاط القوة والضعف لدييم.



الحياة اليادفة؛ بمعنى معرفة الطبلب لمعنى الحياة التي يعيشونيا.



التطور الشخص؛ بمعنى قدرات الطبلب عمى تنمية إمكاناتيم في إطار من الواقع
الحقيقي.
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العبلقات اإليجابية مع اآلخرين ،وىي تعني؛ قدرة الطبلب عمى ضبط وادارة قضاياىم



في الحياة اليومية.
االستقبللية وىي تعني؛ قدرة الطبلب عمى اتباع المبادئ الشخصية personal



 principlesحتى وان تعارضت مع التقاليد والمتطمبات االجتماعية.
التمكن البيئي؛ بمعني قدرة الطبلب عمى اإللمام والتعامل مع البيئات المحيطة أو



غير المحيطة بيم.

ثالجاً :الفاعلية الذاتية يف األداء املوضيكي

Self - efficacy in musical

: performance
استخدمت الفاعمية الذاتية في العديد من المجاالت الدراسية ،حيث استخدمت دراسة
) Usher & Pajares (2008,2009لقياس الفاعمية الذاتية لتعمم الطبلب في مادة
الرياضيات ،والمجاالت األكاديمية عامة ،كما استخدمت دراسة

& Aydin

) Uzantiryaki(2009الفاعمية الذاتية في قياس تعمم الطبلب لمكيمياء ،وفي مجال
الموسيقى

استخدمت

دراساتWehr-

;2014,2015

(Hendricks,2009,

) Flowers,2007الفاعمية الذاتية في تطوير وتنمية ميارات الطبلب في تعمم موسيقى
الجاز jazzوفي تطوير أداء األوركست ار .Orchestra performance
ويرى) Ritchie & Williaman (2007أن الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي
عبارة عن معتقدات الطبلب الذاتية  self-beliefsحول قدراتيم عند القيام بميام موسيقية
معيارية لتحقيق نتائج محددة وأن الطبلب الذين يتمتعون بفاعمية ذاتية عالية يظيرون
مجموعة من الصفات مثل :الصمود  resilienceو المثابرة  perseveranceوالممارسة
والتدريب وبذل الجيد لتحقيق مستويات عالية من األداء في الميام المحددة ،وتشير نتائج
دراسة ) Mcpherson & Mccormick (2003, 2006إلي أن متغير الفاعمية الذاتية من
المتغيرات المؤثرة في األداء الموسيقي لمطبلب ،كما أن ليا القدرة عمى التنبؤ باألداء
الموسيقي ،وىو من المنبئات القوية بقدرات الطبلب عمى التحصيل الموسيقي ،وتوصمت نتائج
الدراسة إلي أن الفاعمية الذاتية تُسيم في تحقيق التنظيم الذاتي الذي ُيعد من المكونات
الميمة في تنمية الميارات الموسيقية المطموبة لتحقيق أداء موسيقي جيد ،وأظيرت نتائج
دراسة ) Hewilt’s (2015أىمية الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي في عمميات التقويم
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الذاتية ،كما أظيرت النتائج وجود عبلقة موجبة وقوية بين الفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي وعمميات التقويم الذاتي في األداء الموسيقي.
إن الفاعمية الذاتية من المفاىيم التي تنمو وتتطور مع مرور الوقت ومع اكتساب
التجارب والخبرات ،ويمكن لمطبلب تطوير فاعميتيم الذاتية عن طريق :اكتساب الخبرات ـ القيام
بعمميات المبلحظة ـ االستماع إلي التعميقات المختمفة ،كما أوضحت نتائج دراسة Ou,
) Tiffany (2019أن الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي تتأثر بالعديد من المتغيرات مثل:
الخبرات الموسيقية الماضية والنوع [ذكر/انثى] وأن اإلناث قد حصمن عمى درجات أعمى من
الذكور في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،وأشارت نتائج دراسة & Schunk
) Usker (2012إلي أن الفاعمية الموسيقية لمطبلب تتأثر بالعديد من المتغيرات النسبية
مثل :النوع ،والعرق ،والثقافة ،والقيم ،والقدرة ،والمجال الذي يتعمم فيو الطبلب أو يعممون بو،
وأوضحت نتائج دراسة ) Zelenak (2011صعوبة قياس الفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي نظ ارً ألن األداء الموسيقي يتطمب تنسيقاً بين الميارات المتعددة والفريدة.

وأشارت نتائج دراسة ) Nielson (2004إلي أن طبلب السنة األولى بالجامعة الذين

يتمتعون بفاعمية ذاتية عالية في األداء الموسيقي كانوا أكثر قدرة في استخدام استراتيجيات
التعمم من الطبلب الذين ال يتمتعون بفاعمية ذاتية في األداء الموسيقي ،ويصبح مفيوم
الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي من المفاىيم الفريدة عندما يمتمك الطبلب الميارات
الموسيقية ،حيث تشير نتائج دراسة ) Ekinic (2013إلي أن الدافعية والطمأنينة النفسية
والنجاح الشخصي من أىم العوامل التي تشكل الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي إلي جانب
االنضباط الشخصي وأساليب التعمم؛ بمعنى آخر أن طرائق التعمم والنجاح األكاديمي لمطبلب
يعدان من المتغيرات المؤثرة في معتقدات الفاعمية الذاتية لمطبلب في األداء الموسيقي.
ويتمثل شعور الطبلب بالفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي في معتقداتيم المرتبطة
بقدراتيم عمى إنجاز الميام الموسيقية المحددة ،وفي قدراتيم عمى تحفيز أنفسيم وزيادة
دافعيتيم ومشاركتيم ونشاطاتيم ،ومثابرتيم واستمراريتيم في أداء الميام الموسيقية بجد
ولفترات طويمة بيدف التغمب عمى العقبات التي قد تواجييم في أثناء القيام بأداء الميام
الموسيقية ).(Bandura,2012
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لقد درس عمماء التربية الموسيقية الفاعمية الذاتية ألكثر من عقد من الزمان ،وذلك منذ
أن قام كل من ( Mc Cormick& Mc Pherson,2003; Mc Pherson & Mc
) Cormick,2006بالتعرف عمى القوة التنبؤية لفاعمية الذات في األداء الموسيقى ،حيث
أكدت نتائج ىذه الدراسات عمى أىمية دور المعمم في التعرف عمى معتقدات الطبلب المرتبطة
بالفاعمية الذاتية في األداء الموسيق ى ،ألن ذلك سوف ينعكس عمى دافعيتيم في األداء
الموسيقي وفي الق اررات المستقبمية التي سوف يتخذونيا ،وفي رغبتيم في االستمرار في
تحسين مياراتيم الموسيقية.
وأشارت نتائج دراسة ) Hendricks (2014إلى أن الخبرات العامة التي يكتسبيا
طبلب الموسيقى يكون ليا تأثيرات إيجابية في أدائيم الموسيقي عن الخبرات التي يتقنونيا
بصورة نشطة ،وتوصمت نتائج الدراسة إلي أن اإلناث يختمفن عن الذكور في استجاباتين
لمخبرات غير المباشرة وفي القدرة عمى القيام بعمميات اإلقناع المفظي /االجتماعي ،كما يرى
) (Hendricks, 2015أن الممارسات التربوية غير الموجية واستراتيجيات المعمم غير
الفعالة يمكن أن تقودنا إلي تعمم غير فعال ،وأن معمم الموسيقى الفعال ىو القادر عمى تنمية
وتطوير معتقدات طبلبو المرتبطة بكفاءتيم الموسيقية.
وأوضحت نتائج دراسة ) Ekinic (2013أن الفاعمية الذاتية لمطبلب في األداء
الموسيقي يقوم عمى بعدين ىما :بعد األداء ،والبعد النفسي ،فكبلىما يسيمان في تحسين
الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي.
وأظيرت نتائج دراسة ) (Ritchie & Williaman, 2010وجود فروق دالة إحصائيا
في معتقدات الفاعمية الموسيقية المرتبطة باألداء بين طبلب الجامعة وطبلب معيد الموسيقى
 Conservatory studentsلصالح طبلب المعيد العالي لمموسيقى ،وأوضحت نتائج دراسة
) Usher & Pajares (2008أن مصادر الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي يمكن أن
تشتق من أربعة مصادر ىي :خبرات اإلتقان النشطة أو ما يعرف باإل نجاز القائم عمى الميام
السابقة ،والخبرات غير المباشرة التي يكتسبيا الطبلب من األقران أومن اآلخرين باعتبارىم
نماذج سموكية حية لؤلداء ،واإلقناع المفظي/االجتماعي والذي يتمثل في التشجيع من جانب
اآلخرين ،والحاالت الفسيولوجية والوجدانية أو ما يسمى بالظروف المادية والوجدانية.
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وأوضحت نتائج دراسة ) Hendricks (2015أن معممي الموسيقى يمكن أن يسيموا
في تمكين الطبلب من تطوير قدراتيم الموسيقية ومساعدتيم في تعزيز معتقداتيم المرتبطة
بالفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي اإليجابية ،وأوضحت أن الفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي لطبلب الجامعة تقوم عمى أربعة أبعاد وفقاً لنظرية باندو ار  Babdura’sىي:

0ـ إتقان الخبرات النشطة  :enactive mastery experienceويقصد بيا " قدرة الطبلب
عمى امتبلكيم لمعديد من التجارب اإليجابية الناجحة في األداء الموسيقي ،وبذل المزيد من

الجيد عند القيام باألداء الموسيقي بصورة منفردة أو جماعية ،واستخدام التدريبات الروتينية
في التحضير لؤلداء ،والقدرة في التغمب عمى التحديات الموسيقية بالممارسة والعمل الجاد،
والقدرة عمى األداء الموسيقي بصورة بسيطة أو مركبة.
6ـ الخبرات غير المباشر  :vicarious experienceويقصد بيا " قدرات الطبلب عمى
تحسين أدائيم الموسيقي عند مشاىدة الموسيقيين المحترفين أو أشخاص موسيقيين
متشابيين معيم ،أو تحسين أدائيم عند االستماع لموسيقيين كنماذج سموكية حية في األداء
الموسيقي ،أو قياميم بالمقارنة بين ميارات أدائيم الموسيقية بميارات أداء الموسيقية
لآلخرين".
3ـ اإلقناع المفظي  /االجتماعي  :verbal/social persuasionويقصد بو " شعور الطبلب
بالثناء من المعممين أو األصدقاء أو أفراد العائمة أو اآلخرين عند القيام بأداء بعض
المقطوعات الموسيقية ،وكذلك تمقي تقييمات إيجابية ألدائيم مما يسيم في إحداث تحسن
مستمر في مياراتيم الموسيقية ".
6ـ الحاالت الوجدانية والفسيولوجية :physiological and affective states
ويقصد بيا " قدرة الطبلب عمى الشعور بالفرح والثقة واالسترخاء واالستمتاع وعدم
االجياد ،والتخمص من ضغوط الحياة اليومية عند القيام بأداء المقطوعات الموسيقية أو عند
االستماع إلييا أو عند المشاركة في العروض أو الحفبلت الموسيقية " & (Schumk
).Usher,2012
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الدراسات واألدبيات الشابكة:
أوالً :الدراسات اليت تياولت العالقة بني الذناء الزوحي والطنأىيية اليفشية:
تحرت دراسة ) Arnout et al.(2019العبلقة بين الذكاء الروحي وتأكيد الذات
كمنبئات بالطمأنينة النفسية لمرياضيين ،وبمغ عدد أفراد العينة [ ]321من طبلب كمية العموم
جامعة الزقازيق منيم [ ]023من الذكور ]021[ ،من اإلناث ممن تتراوح أعمارىم من [05
إلى  ]63سنة واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء الروحي

spiritual intelligence

 ،scaleومقياس تأكيد الذات  ،self-affirmation scaleومقياس الطمأنينة النفسية
 ،psychological wellbeing scaleوتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة موجبة
وقوية بين الذكاء الروحي وتوكيد الذات ،والطمأنينة النفسية ،وأن الطبلب الذين حصموا عمى
درجات عالية في مقياس التوكيد الذاتي والذكاء الروحي قد حصموا عمى درجات عالية عمى
مقياس الطمأنينة النفسية.
وىدفت دراسة ) Wojujutari et al.(2018تحري العبلقة بين الذكاء الروحي
واليقظة العقمية  mindfulnessكمتغير وسيط لمعبلقة بين الطمأنينة النفسية والتوافق
النفسي ،وبمغت عينة الدراسة [ ]623سيدة ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة بين
الذكاء الروحي والطمأنينة النفسية والتوافق النفسي ،وأن الذكاء الروحي يسيم في تحسين
الطمأنينة النفسية وزيادة التوافق النفسي.
وحاولت دراسة ) Ahoei et al.(2017تعرف العبلقة بين الذكاء الروحي والطمأنينة
النفسية لدى مرضى سرطان الثدي  ،breast cancerوبمغت عينة الدراسة [ ]21سيدة
وأظيرت النتائج وجود عبلقة موجبة بين الذكاء الروحي والطمأنينة النفسية وأن الذكاء
الروحي ُيسيم في دعم مرضى السرطان لمشفاء ،حيث ُيعد الذكاء الروحي من أىم المصادر
الحاسمة لزيادة مقاومة المريض لممرض الذي يعاني منو.
وىدفت دراسة البحيدي ،وعمى ( )6106التعرف عمى العبلقة بين الذكاء الروحي وكل
من :السعادة النفسية ،وأنماط الشخصية والمعدل التراكمي ،وتكونت عينة الدراسة من []311
طالب من كمية التربية جامعة الجوف بالمممكة العربية السعودية ،واستخدمت الدراسة مقياس
الذكاء الروحي  The Integrated Spiritual Intelligence Scaleإعداد آمرام ودراير
) ،Amram& Dryer(2008ومقياس الطمأنينة النفسية ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى
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وجود عبلقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات بقسم
رياض األطفال عمى مقياس الذكاء الروحي [الدرجة الكية واألبعاد الفرعية] وبين المتوسطات
الحسابية لدرجاتين عمى مقياس الطمأنينة النفسية [الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية].
وقام فضل ( )6106بدراسة العبلقة بين الذكاء الروحي والسعادة النفسية والدافعية
المينية لدى عينة من معممي المرحمة االبتدائية ،وقد بمغ عدد أفراد العينة [ ]606معمم
ومعممة ،من إدارة أش مون بمحافظة المنوفية ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة موجبة
بين الذكاء الروحي والسعادة النفسية لدى المعممين والمعممات.
وقام ) Rced & Neville (2014بتعرف تأثير كل من التدين religiosity
والروحانية عمى الطمأنينة النفسية لدى السيدات السود ،وبمغت عينة الدراسة [ ]021سيدة،
وأظيرت النتائج وجود عبلقات ارتباطية موجبة بين الطمأنينة النفسية والروحية والتدين وأن
الروحانية تتوسط العبلقة بين الطمأنينة النفسية والتدين.
وحاولت دراسة ) Sahebalzamani et al.(2013تحري العبلقة بين الذكاء الروحي
والطمأنينة النفسية والغرض من الحياة لدى [ ]611من الممرضات في إيران وأظيرت النتائج
وجود عبلقة موجبة وقوية بين الذكاء الروحي والطمأنينة النفسية والغرض من الحياة.
وتحرت دراسة ) Jeny& Varghese (2013العبلقة بين الذكاء الروحي والطمأنينة
النفسية لدى [ ]061طالباً من طبلب الجامعة في اليند ،وأظيرت النتائج وجود عبلقة موجبة
وقوية بين الذكاء الروحي [الدرجة الكمية واألبعاد] والطمأنينة النفسية والجماعي ،وعن قدرة

الذكاء الروحي في التنبؤ بالطمأنينة النفسية والجماعي.
وىدفت دراسة فتحي الضبع ( )6106إلى التعرف عمى العبلقة بين الذكاء الروحي
والطمأنينة النفسية لدى عينة من المراىقين والراشدين .وتكونت عينة الدراسة من ()051
طالباً من الذكور من طبلب جامعة الممك خالد بأبيا ،واختير المراىقون ( )21من طبلب
البكالوريوس من كميات :الشريعة وأصول الدين ،والعموم اإلنسانية ،واليندسة ،استخدم

الباحث مقياس الذكاء الروحي من إعداده ،وقائمة أكسفورد لمسعادة ،وذلك بعد التحقق من
صدقيما وثباتيما عمى أفراد العينة المقصودة ،وقد أسفرت الدراسة عن وجود عبلقة موجبة
دالة عند مستوى [ ],10بين الذكاء الروحي [الدرجة الكمية واألبعاد] والطمأنينة النفسية،
وامكانية استخدام الذكاء الروحي في التنبؤ بالطمأنينة النفسية.
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وتعرفت دراسة ) Marashi et al.(2012أثر التدريب عمى الذكاء الروحي في
تحسين الطمأنينة النفسية والقمق الوجودي  existential anxietyلدى طبلب كمية األحواز
لمبترول في إيران ،وبمغت عينة الدراسة ،وبمغ عدد المشاركين في الدراسة [ ]006طالباً،

منيم [ ]65لمجموعة تجريبية ]62[ ،لمجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة
التجريبية مما يشير إلى أن تدريب الطبلب عمى الذكاء الروحي قد أسيم في تحسين
الطمأنينة النفسية وقمل من القمق الوجودي لدييم بصورة كبيرة.

ثاىياً :الدراسات اليت تياولت العالقة بني الذناء الزوحي والفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكي:
ىدفت دراسة ) Marghzar & Marzban (2018تعرف العبلقة بين الذكاء
الروحي والكفاءة الذاتية في تعمم الموسيقى لدى المعممين اإليرانيين ،بمغ عدد أفراد العينة
[ ]065منيم [ ]26من اإلناث ]62[ ،من الذكور ،وكشفت النتائج عن وجود عبلقة موجبة
بين الذكاء الروحي وفاعمية الذات وعن وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في
الذكاء الروحي في بعد إنتاج المعنى الشخصي لصالح اإلناث.

وتحرت دراسة ) Dev et al.(2018العبلقة بين الذكاء الروحي وفاعمية الذات
والسموكيات الصحية لدى [ ]611طالباً من طبلب الجامعة في ماليزيا ،أظيرت النتائج وجود

عبلقة موجبة بين الذكاء الروحي وفاعمية الذات وأن الذكاء الروحي ُيعد من السموكيات
الميمة في تعزيز السموكيات الصحية اإليجابية.

وقام ) Eldiasty & Ibrahim (2018بدراسة العبلقة بين الذكاء الروحي وقدرة
طبلب الجامعة عمى التكيف مع الحياة الجامعية ،وبمغت عينة الدراسة [ ]316من طبلب
الصف الثالث في كمية الخدمة االجتماعية بجامعة حموان ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود
عبلقة موجبة وقوية بين درجات الطبلب عمى مقياس الذكاء الروحي ودرجاتيم عمى مقياس
القدرة عمى التكيف مع الحياة الجامعية.
وحاولت دراسة ) Sharma & Upadhyaya (2018بحث العبلقة بين الذكاء
الروحي وتنمية حب االستطبلع في التعميم لدى [ ]000من طبلب كمية اإلدارة ،وتوصمت
النتائج إلى وجود عبلقة موجبة ودالة لتأثير الذكاء الروحي وتنمية حب االستطبلع في التعمم
لدى طبلب الجامعة.
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وىدفت دراسة ) Biasutti & Concina (2018تعرف تأثير األبعاد الشخصية
واالجتماعية والمعرفية في فاعمية الذات لمعممي الموسيقى ،وبمغت عينة الدراسة [ ]021من
معممي الموسيقى ،وأظيرت نتائج الدراسة أن األبعاد الشخصية واالجتماعية والمعرفية ليا
القدرة عمى التنبؤ بالفاعمية الذاتية ،ولعل من أىم ىذه األبعاد المستخدمة في التنبؤ ىي
السمات الشخصية والمينية ،والميارات االجتماعية ،والمعتقدات المرتبطة بالقدرات الموسيقية،
وخبرات المعمم في التدريس ،والنوع.
وقام ) Zhalh & Ghonsooli (2017بتحري العبلقة بين الذكاء الروحي
واالحتراق النفسي لدى معممي المغات األجنبية ،وبمغت عينة الدراسة [ ]011من الذكور
واإلناث ،واستخدمت الدراسة قائمة التعزيز الذاتي لمذكاء الروحي spiritual intelligence
) self-report inventory (SIRوقائمة ماسبلش لقياس االحتراق النفسي Maslach
) Burnout Inventory (MBIوتوصمت النتائج إلى وجود عبلقة سالبة ودالة بين الذكاء
الروحي واالحتراق النفسي لدى المعممين ،كما توصمت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً
بين الذكور واإلناث في الذكاء الروحي لصالح الذكور.

وحاولت دراسة ) Aghaei, Behjat & Rostampour (2014تحري العبلقة بين
الذكاء الروحي لمطالبات وعبلقتو بالفاعمية الذاتية وتقدير الذات ،وبمغت عينة الدراسة []21
طالبة من مدرسة ىزارت ماسوم الثانوية في فراشباند بإيران ،وأظيرت النتائج وجود عبلقة
موجبة بين الذكاء الروحي والقدرة عمى اإلتقان في تعمم المغة ،وأنو كمما ارتفع مستوى الذكاء
الروحي زاد مستوى الكفاءة المغوية وتقدير الذات لدى الطالبات.
وىدفت دراسة القبلف ( )6103تعرف تأثير تعمم الموسيقى عمى الذكاء الوجداني لدى
طبلب وطالبات المرحمة الثانوية العامة والثانوية الموسيقية بالكويت ،وبمغ عينة الدراسة []51
طالباً منيم [ ]61من طبلب الموسيقي ]61[ ،من الطبلب غير الموسيقيين ،وتوصمت نتائج

الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين الطبلب الموسيقيين وغير الموسيقيين في الذكاء

الوجداني [الدرجة الكمية واألبعاد] لصالح الطبلب الموسيقيين.

وتحرت دراسة ) Khadivi et al.(2012العبلقة بين الذكاء الروحي وتقدير الذات
والتحسن العممي ،وبمغت عينة الدراسة [ ]361من طبلب الصف الثالث الثانوي ،وأظيرت
النتائج وجود عبلقة كبيرة ومباشرة بين الذكاء الروحي وتقدير الذات وأظيرت النتائج عدم
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وجود فروق بين الذكور واإلناث في الذكاء الروحي ولكن ظيرت فروق دالة بينيما في تقدير
الذات لصالح اإلناث ،كما أظير الطبلب تحسن في المستوى التعميمي أفضل من الطالبات.

ثالجاً :الدراسات اليت تياولت العالقة بني الطنأىيية اليفشية والفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكي:
ىدفت دراسة ) Philippe et al. (2019فيم السعادة بين طبلب قسم الموسيقى
والموسيقيين اليواة في غرب سويسرا ،وبمغت عينة الدراسة [ ]02من طبلب الجامعة
والموسيقيين اليواة بمتوسط عمر قدره [ ]66,6سنة ،وقد استخدمت الدراسة استبيان منظمة
الصحة العالمية ) ،world health organization (WHOومقياس جودة الحياة
المكون من أربعة أبعاد ىي :الصحة البدنية والصحة النفسية والعبلقات االجتماعية والبيئية،
وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية في السعادة بين طبلب قسم الموسيقى
والموسيقيين اليواة ،حيث تفوق طبلب قسم الموسيقى في العبلقات االجتماعية.
وحاولت دراسة ) Castiglione et al.(2018التعرف عمى العبلقة بين التمثيل
الذاتي واألداء الموسيقي لدى مجموعة من الموسيقيين اليواة اإليطاليين بمغ عددىم []011
بمتوسط عمر قدره [ ]63,16سنة منيم [ ]%61من اإلناث ،حيث أظيرت النتائج وجود
عبلقة سالبة بين التمثيل الذاتي والقمق المرتبط باألداء الموسيقي وأن القمق المرتبط باألداء
الموسيقي كان أعمى لدى اليواة عنو لدى الموسيقيين.
وأجرى ) Hallam &Creech (2016دراسة ىدفت تعرف فوائد الموسيقى في
تعزيز الجوانب المعرفية والصحية والوجدانية لدى [ ]325من المواطنين كبار السن .وأظيرت
النتائج أن الموسيقى تُسيم في تعزيز الجوانب االجتماعية والوجدانية والمعرفية ،حيث تمثمت
الفوائد المعرفية في زيادة روح التحدي ،واكتساب ميارات جديدة واالحساس باإلنجاز ،وفي
تحسين التركيز والذاكرة وتمثمت الفوائد الصحية في زيادة الحيوية وتحسين الصحة العقمية،
وزيادة معدالت الحراك ،وزيادة مشاعر التجديد وتمثمت الفوائد الوجدانية في :الحماية من
الشعور باإلجياد والحماية من التعرض لبلكتئاب ،والشعور اإليجابي وبالثقة ،واتاحة الفرص
أمام الفرد لئلبداع ،وتحقيق الطمأنينة النفسية في أثناء تعرض الفرد لمفجيعة.
وتحرت دراسة ) Hewitt (2015العبلقة بين التنظيم الذاتي self-regulation
المكون من [فاعمية الذات والتقويم الذاتي] والنوع [ذكر/أنثى] والمستوى المدرسي ،ومستوى
تعميم األسرة ،واألداء الموسيقي لدى [ ]361من طبلب المرحمة المتوسطة والعميا ،حيث
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أوضحت النتائج وجود عبلقة قوية وموجبة بين فاعمية الذات واألداء الموسيقي والتقويم
الذاتي ،كما أظيرت النتائج وجود عبلقة سالبة قوية بين تحيز المعايرة calibration bias
لمتقويم الذاتي واألداء الموسيقي ،وأنو كمما زادت قدرات األداء الموسيقي لمطبلب زادت معيا
ثقتيم في القيام بعمميات التقويم الذاتي ألنفسيم ،كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة
إحصائياً بين الذكور واإلناث في عمميات التقويم الذاتي في األداء الموسيقي وأن الطالبات

كانت أكثر دقة من الطبلب في عمميات تقويم أدائين وأن طبلب المدرسة المتوسطة كانت أقل
دقة من طبلب المرحمة الثانوية في عممية التقويم الذاتي لؤلداء.
وقام عابدين ( )6106بدراسة ىدفت تعرف طبيعة العبلقة بين الذكاء الروحي
وفاعمية الذات ومواقف الحياة الضاغطة ،وكذلك تعرف الفروق بين الذكور واإلناث في التأثير
بمواقف الحياة الضاغطة والذكاء الروحي والفاعمية الذاتية ،وىل يختمف تأثرنا بيذه المواقف
الضاغطة باختبلف مستويات الذكاء الروحي والفاعمية الذاتية ،وكذلك التنبؤ بمواقف الحياة
الضاغطة من خبلل الذكاء الروحي والفاعمية الذاتية ،وقد تكونت عينة البحث من []066
طالباً وطالبة من طبلب كمية التربية جامعة االسكندرية ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود

عبلقة سالبة بين الذكاء الروحي ومواقف الحياة الضاغطة ،وعن عدم وجود فروق دالة
إحصائياً بين الذكور واإلناث في التأثير بمواقف الحياة الضاغطة والذكاء الروحي ،وعن وجود
فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في الفاعمية الذاتية لصالح اإلناث ،وكذلك عن تباين

درجات التأثير بمواقف الحياة الضاغطة بتباين مستويات الذكاء الروحي والفاعمية الذاتية

فالمستويات المرتفعة لمذكاء الروحي والفاعمية الذاتية تُشير إلى انخفاض في درجات التأثر
بمواقف الحياة الضاغطة ،وكذلك إمكانية التنبؤ بالتأثير بمواقف الحياة الضاغطة من خبلل
الفاعمية الذاتية والتفكير الوجودي الناقد كأحد أبعاد الذكاء الروحي.
وقامت دراسة ) Ritchie & Williamon (2011بالتعرف عمى الفاعمية الذاتية
في تعمم الموسيقى لدى [ ] 616من الطبلب ،وقد أظيرت نتائج الدراسة أن الطبلب الذين
يشاركون في األنشطة الموسيقية سواء التعمم عمى اآلالت الموسيقية أو الغناء قد حصموا
عمى درجات أعمى بكثير من الذين ال يشاركون في مقياس الفاعمية الذاتية ،كما أظيرت
النتائج حصول اإلناث عمى درجات أعمى في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي عن
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الذكور وكذلك في متغير السعادة والقراءة لممتعة ،وأن الخبرات األولية كانت ليا تأثير في
القدرة عمى التنبؤ بالفاعمية الذاتية الموسيقية في عممية تعمم الموسيقى.
وىدفت دراسة ) Zelenak, (2010إلى تطور صدق مقياس الفاعمية الذاتية في
األداء الموسيقي ) music performance self- efficacy scale (MPSESوىو مكون
من أربعة أبعاد يمثل البعد األول الخبرات المتقنة  mastery experiencesويمثل البعد
الثاني الخبرات غير المباشرة  vicarious experiencesويمثل البعد الثالث االقناع المفظي/
االجتماعي verbal/social persuasionويمثل البعد الرابع الحالة الفسيولوجية
 physiological stateلدى [ ]623من الطبلب المشاركين في جنوب شرق الواليات
المتحدة ،وأظيرت نتائج التحميل العاممي أن مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي
مكون من أربعة عوامل ،كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين طبلب قسم

الموسيقى والطبلب غير الموسيقيين في كل أبعاد الفاعمية الذاتية وعن وجود عبلقة بين
الفاعمية الذاتية لمطبلب وتقييمات المعمم في األداء الموسيقي مما يشير إلى تمتع المقياس
بدرجة عالية من الصدق والثبات.
وىدفت دراسة ) Laukka (2007تعرف استخدام الموسيقي في تحقيق الطمأنينة
النفسية لدى عينة من الكبار بمغ عددىا ( )611من السويد ممن تتراوح أعماىم من (26
إلى  )16سنة ،وأظيرت النتائج أن االستماع لمموسيقي ُيعد من األنشطة الشائعة الترفييية
التي يقابميا األفراد في المواقف العادية اليومية وأن االستماع لمموسيقي ينمي المشاعر
اإليجابية ويسبب الشعور بالسرور ويعمل عمى تنظيم الحالة المزاجية واالسترخاء وزيادة
االنتماء كما أظيرت النتائج وجود عبلقة موجبة بين االستماع لمموسيقى ومستوى التعميم
والصحة.
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الخعليل على ىخائر الدراسات الشابل:
0ـ توصمت نتائج الدراسات األجنبية والعربية بالمحور األول مثل  :دراسة Arnout et
al.,2019; Wojujutari et al.,2018; Ahoei et al.,2017; Rced & Neville
,2014; Jeny& Varghese ,2013; Sahebalzamani et al.,2013; Marashi
) ،et al.,2012والدراسات العربية مثل :دراسة البحيدي ،وعمى( ،)6106فضل
( ،)6106و الضبع ( )6106إلى وجود عبلقة موجبة بين الذكاء الروحي ،والطمأنينة
النفسية وامكانية استخدام الذكاء الروحي في التنبؤ بالطمأنينة النفسية.
6ـ توصمت نتائج الدراسات األجنبية بالمحور الثاني مثل(Marghzar & Marzban :
& ,2018; Dev et al.,2018; Eldiasty & Ibrahim ,2018; Sharma
& Upadhyaya ,2018; Biasutti & Concina , 2018; Aghaei, Behjat
) Rostampour ,2014; Khadivi et al.,2012إلى وجود عبلقة موجبة بين الذكاء
الروحي والفاعمية الذاتية لدى طبلب الجامعة وامكانية استخدام الذكاء الروحي في التنبؤ
بالفاعمية الذاتية.
3ـ توصمت نتائج الدراسات األجنبية والعربية بالمحور الثالث مثل(Philippe et al. :
,2019; Castiglione et al.,2018; Hallam &Creech ,2016;Hewitt
),2015; Ritchie & Williamon ,2011; Zelenak, ,2010; Laukka ,2007
والدراسات العربية مثل :دراسة عابدين ( )6106إلى وجود عبلقة بين الذكاء الوجداني
والطمأنينة النفسية وفاعمية الذات لدى طبلب الجامعة ،وفي ضوء ما سبق يتضح لمباحثة:
 عدم وجود دراسات أجنبية أو العربية ـ في حدود عمم الباحثة ـ تناولت العبلقة بين
المتغيرات الثبلثة [الذكاء الروحي ـ الطمأنينة النفسية ـ الفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي].


وجود عبلقات ارتباطية موجبة بين الذكاء الروحي والطمأنينة النفسية والفاعمية
الذاتية في األداء الموسيقي.

 إمكانية استخدام الذكاء الروحي في التنبؤ بالطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في
األداء الموسيقي.
وفي ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن لمباحثة اشتقاق فروض البحث التالية:
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فزوض البحح:
0ـ توجد عبلقة متباينة النوع [موجبة ،سالبة] والداللة [ دالة ،غير دالة] بين درجات طبلب
الجامعة في الذكاء الروحي ،والطمأنينة النفسية ،والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي.
6ـ يمكن التنبؤ بالذكاء الروحي من الطمأنينة النفسية [القبول الذاتي ـ العبلقات اإليجابية ـ
االستقبللية ـ التمكن البيئي ـ الحياة اليادفة ـ التطور الشخصي].
3ـ يمكن التنبؤ بالذكاء الروحي من الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي [إتقان الخبرات
النشطة ـ الخبرات غير المباشرة ـ اإلقناع المفظي/االجتماعي ـ الحاالت الفسيولوجية أو
الوجدانية].
6ـ يمكن الوصول إلى نموذج بنائي مقترح يجمع بين المتغيرات التالية :الذكاء الروحي،
والطمأنينة النفسية ،والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي لدى طبلب وطالبات الجامعة.
ميَذية البحح وإدزاءاتُ:
ـ ميَر البحح:
تقوم البحوث الوصفية االرتباطية عمى دراسة العبلقة بين المتغيرات ،أو تتنبأ بحدوث
متغيرات من أخرى مستخدمة في ذلك أساليب إحصائية متقدمة مثل :تحميل المسار والتحميل
العاممي وغيرىما ،وحيث أن ىدف البحث الحالي تعرف العبلقة بين الذكاء الروحي ،والطمأنينة
النفسية ،والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،وكذلك اختبار النموذج البنائي لمعبلقة بين
ىذه المتغيرات فإن المنيج الوصفي ىو أكثر المناىج مبلئمة ألىداف البحث الحالي.
ـ عيية البحح :ا
ختيرت العينة االستطبلعية بالبحث الحالي بطريقة عشوائية بسيطة من طبلب
وطالبات كمية التربية النوعية جامعة القاىرة ،وتكونت العينة االستطبلعية من [ ]011طالباً

وطالبة تم اختيارىم من أقسام أخري بالكمية غير قسم التربية الموسيقية ،منيم[ ]66طالباً،

[ ]15طالبة ،وكان متوسط أعماىم [ ،]61,3بانحراف معياري [ ،]0,6وقد استخدمت درجات
العينة االستطبلعية في التحقق من صدق وثبات أدوات البحث .أما العينة النيائية فتكونت من
[ ]011طالباً وطالبة من قسم التربية الموسيقية بكمية التربية النوعية جامعة القاىرة ،منيم
[ ]62طالباً ]10[ ،طالبة ،متوسط أعمارىم [ ]02,0سنة ،وانحراف معياري [ ],12وتم
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اختيارىم بطريقة عشوائية بسيطة ،وقد استخدمت درجات العينة في التحقق من فروض البحث
الحالي ،والجدول[ ] 0التالي يوضح توزيع أفراد العينة النيائية حسب الفرقة [األولى ـ الثانية ـ
الثالثة] والنوع [ذكر/أنثي].
جدول []0
يوضح توزيع أفراد العينة النيائية من قسم التربية الموسيقية حسب الفرقة [األولى ـ
الثانية ـ الثالثة] والنوع [ذكر/أنثي]
انفشقت األونً

انفشقت انثبَُت

انفشقت انثبنثت

اإلخًبنٍ

انفشقت انشابؼت

ركىس

إَبد

ركىس

إَبد

ركىس

إَبد

ركىس

إَبد

7

81

1

22

1

83

6

81

25

ـ اخلصائ

31

28

811

24

الشيهومرتية ألدوات البحح:

1ـ قائنة الخكزيز الذاتي للذناء الزوحي The Spiritual Intelligence Self-Report
)( Inventory (SISRI-24تعريب وتقنين الباحثة):
أعد ىذه القائمة كنج ديفيد  ،]6115[David King,وتم الحصول عمييا من
الدراسة التي قام بيا وىى بعنوان "إعادة التفكير في الذكاء الروحي ـ التعريف ـ النموذج ـ
القياس) وىى منشورة عمى شبكة االتصال العالمية  ،internetوتتكون القائمة من []66
مفردة موزعة عمى أربعة أبعاد والجدول [ ]6التالي يوضح توزيع المفردات عمى األبعاد
األربعة:
خذول []2
" حىصَغ يفشداث قبئًت انخقشَش انزاحٍ نهزكبء انشوزٍ ػهً انًكىَبث األسبؼت "
يكىَبث انزكبء انشوزٍ
انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ][CET
إَخبج انًؼًُ انشخصٍ ][PMP
انىػً انًخسبيٍ ][TA
انخىسغ فٍ انسبنت انشؼىسَت][CSE
اإلخًبنٍ

انًفشداث
[8ـ3ـ5ـ9ـ83ـ87ـ]28
[6ـ7ـ88ـ85ـ89ـ]23
[2ـ81ـ84ـ81ـ21ـ]22
[4ـ1ـ82ـ86ـ]24
[]24

اإلخًبنٍ
[]7
[]6
[]6
[]5
[]24

وقد وقع االختيار عمى القائمة الحالية لتميزىا بمعامبلت ثبات وصدق مرتفعة في البيئة
األجنبية ،وكذلك مناسبتيا لعينة الدراسة ،فالقائمة في صورتيا األجنبية ليا خصائص
سيكومترية جيدة ،حيث كان متوسط قيم معامبلت الثبات باستخدام معامل ألفا [],21
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وبطريقة التجزئة النصفية [ ],26كما تراوحت قيم معامبلت االرتباط بطريقة االتساق الداخمي
لمقائمة من [ ,36إلى  .],61كما توافر لمقائمة صدق جيد ،فقد توصمت الدراسة التي قام بيا
ُمعد القائمة إلى أن بنود القائمة تتشبع عمى أربعة عوامل تم التوصل إلييا باستخدام التحميل
العاممي االستكشافي وبطريقة التدوير المتعامد الفاريماكس لممكونات األساسية ،تمك العوامل
األربعة ىي :التفكير الوجودي الناقد ،وانتاج المعنى الشخصي ،والوعى المتسامي ،والتوسع
في الحالة الشعورية.
وفي البيئة العربية قامت الباحثة بترجمتو القائمة وعرضيا عمى مجموعة من الخبراء
وقد استفادة الباحثة من آراء ومبلحظات الخبراء .بعد ذلك تم تطبيق القائمة عمى عينة
استطبلعية من طبلب الجامعة لمتحقق من الخصائص السيكومترية لمقائمة ،وذلك باتباع
الخطوات التالية:

ـ حشاب الجبات يف قائنة الخكزيز الذاتي للذناء الزوحي:
تم التحقق من ثبات القائمة عن طريق استخدام بعض مؤشرات الثبات مثل:

1ـ االتشام الداخلي للكائنة الخكزيز الذاتي للذناء الزوحي

:

وقد تم التحقق من ذلك بحساب معامبلت االرتباط بين المفردات والدرجة الكمية لممكون أو
البعد الذى تنتمى إليو ،والجدول [ ]3التالي يوضح ذلك:
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خذول[]3
يؼبيالث االسحببط بٍُ انًفشداث يغ انذسخت انكهُت نهًكىٌ انفشػٍ انخٍ حُخًً إنُه[ٌ=]811
قًُت
انًكىَبث انًفشداث
يؼبيالث االسحببط
انخفكُش
انىخىدٌ
انُبقذ
][CET

إَخبج
انًؼٍُ
انشخصٍ
][PMP

انًكىَبث

انًفشداث

قًُت
يؼبيالث االسحببط

A1
A3
A5
A9
A13
A17

**,737
**,727
**,137
**,733
**,696
**,554

انىػٍ
انًخسبيٍ
][TA

A2
A10
A14
A18
A20
A22

**,633
**,578
**,594
*,281
**,617
**,549

A21

**,723

A6
A7
A11
A15
A19
A23

**,471
**,713
**,519
**,541
**,745
**,413

انخىسغ
فٍ
انسبنت
انشؼىسَت
][CSE

A4

**,699

A8
A12
A16
A24

**,632
**,461
**,683
**,571

يتضح من الجدول [ ] 3أن جميع قيم معامبلت ارتباط المفردات بالدرجة الكمية لممكون
الذى تنتمى إليو كانت دالة إحصائياً عند مستوى [ ],10وانحصرت قيم معامبلت االرتباط بين

[ ,605إلى  .],531كما تم حساب االتساق الداخمي لقائمة التقرير الذاتي لمذكاء الروحي
عن طريق حساب معامبلت االرتباط بين المكونات الفرعية والدرجة الكمية لمقائمة:
خذول[]4
يؼبيالث االسحببط بٍُ انًكىَبث انفشػُت نهقبئًت وانذسخت انكهُت نهقبئًت[ٌ=]811
انًكىَبث
8ـ انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ
2ـ إَخبج انًؼًُ انشخصٍ
 3ـ انىػً انًخسبيٍ
 4ـ انخىسغ فٍ انسبنت انشؼىسَت
انذسخت انكهُت

8

2

3

4

انذسخت انكهُت

**,158
**,798 **,111
**,756 **,716 **,764
**,112 **,921 **,916 **,957

يتضح من الجدول[ ] 6أن جميع قيم معامبلت ارتباط المكونات بالدرجة الكمية لمقائمة كانت
دالة إحصائياً عند مستوى [ ],10وانحصرت قيم معامبلت االرتباط بين [ ,162إلى . ],261
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0ـ حشاب الصدم يف قائنة الخكزيز الذاتي للذناء الزوحي:
أ ـ صدق قائمة التقرير الذاتي لمذكاء الروحي باستخدام التحميل العاممي التوكيدي:
تحققت الباحثة من الصدق العاممي لممقياس باستخدام التحميل العاممي
التوكيدي]Confirmatory factor analysis [CFA

بطريقة االحتمال األقصى

 Maximum likelihoodباستخدام برنامج  Lisrel 8.80والتي أسفرت عن تشبع جميع

العوامل الفرعية عمى عامل كامن ،حيث بمغت قيمة وكانت قيمة [كا ]6تساوى [،]1,03
بدرجات حرية تساوى [ ]2ومستوى داللة = [ ],23165وذلك يؤكد وجود مطابقة جيدة
لمبيانات مع النموذج المقترح وىو أربعة عوامل فرعية وكانت تشبعاتيا عمى الترتيب],262[ :
لمتفكير الوجودي الناقد ،و[ ],566لعامل إنتاج المعني الشخصي ،و[ ],231الوعي المتسامي
[ ],500لعامل التوسع في الحالة الشعورية ،ويوضح الشكل [ ]6التالي نموذج التحميل
العاممي التوكيدي لممتغيرات األربعة في الشكل [ ]6التالي:

شكل[ ]6
يوضح المسار التخطيطي لنموذج التحميل العاممي التوكيدي لممتغيرات األربعة التي
تشبعت بعامل كامن واحد في قائمة التقرير الذاتي لمذكاء الروحي
ويوضح الجدول التالي ممخصاً لنتائج التحميل العاممي التوكيدي ألربعة متغيرات مشاىدة

[نموذج العامل الكامن الواحد].
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خذول []5
َخبئح انخسهُم انؼبيهٍ انخىكُذٌ ألسبؼت يخغُشاث يشبهذة [ًَىرج انؼبيم انكبيٍ انىازذ] فٍ قبئًت
انخقشَش انزاحٍ نهزكبء انشوزٍ[ٌ=]811
انًخغُشاث
انًشبهذة
8ـ انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ
2ـ إَخبج انًؼًُ انشخصٍ
 3ـ انىػً انًخسبيٍ
 4ـ انخىسغ فٍ انسبنت انشؼىسَت

انخشبغ
ببنؼبيم
انكبيٍ انىازذ

انخطأ انًؼُبسٌ
نخقذَش انخشبغ

قًُت "ث"
ودالنخهب
اإلزصبئُت

يؼبيم
انثببث
][ R2

,946
,156
,931
,188

,1759
,1183
,1761
,1136

** 82,46
** 81,58
** 82,8
** 9,71

,194
,731
,164
,651

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[, 18دانت ػُذ يسخىي ,15

يوضح الجدول [ ] 6نتائج التحميل العاممي التوكيدي التي تؤكد صدق قائمة العوامل
األربعة في قائمة التقرير الذاتي لمذكاء الروحي ،كما يوضح الجدول [ ]6أن أكثر المتغيرات
المشاىدة تشبعاً بالعامل الكامن ىو عامل التفكير الوجودي الناقد ،حيث بمغ معامل صدقو أو
تشبعو [ ],262ومن ثم يمكنو تفسر [ ]%52,6من التباين الكمي في المتغير الكامن [قائمة
التقرير الذاتي لمذكاء الروحي].
ب ـ الصدق التمييزي لممفردات أو ما يسمى بصدق المقارنات الطرفية:
حيث تم أخذ الدرجة الكمية لكل مكون فرعى من مكونات قائمة التقرير الذاتي لمذكاء
الروحي محكاً لمحكم عمى صدق مفرداتو وتم أخذ أعمى وأدنى [ ]٪61من الدرجات لتمثل
مجموعة أعمى [ ]٪ 61من طبلب الجامعة من الدرجات العالية ،وتمثل مجموعة أدنى []٪61
من طبلب الجامعة من الدرجات المنخفضة ،وباستخدام اختبار "ت" في المقارنة بين
المتوسطات جاءت النتائج عمى النحو التالي :

- 221 -

الذكاء الروحي وعالقته بالطمأنينة النفسية والفاعلية الذاتية في األداء الموسيقي

.........................................................

خذول []6
"َخبئح اخخببس "ث" نذساست انفشوق بٍُ يخىسطبث انًدًىػبث انطشفُت ( اإلسببػٍ األػهً،
واإلسببػٍ األدًَ ) فٍ انًكىَبث انفشػُت وانذسخت انكهُت نقبئًت انخقشَش انزاحٍ نهزكبء
انشوزٍ"[ٌ=]811
يدًىػت اإلسببػٍ األدًَ

يكىَبث قبئًت
انزكبء انشوزٍ
انىػً انًخسبيٍ
إَخبج انًؼًُ انشخصٍ
انخىسغ فٍ انسبنت انشؼىسَت
انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ
انذسخت انكهُت

يدًىػت اإلسببػٍ األػهً

ٌ

و

ع

ٌ

و

ع

قًُت
"ث ودالنخهب

37
25
47
27
31

89,4
86,7
83,7
86,6
61,3

,929
,152
,642
,648
2,77

29
34
21
29
27

25,3
21,1
87,1
22,2
16,2

2,3
8,77
8,49
8,68
6,95

**82,91
**88,9
**83,7
**87,4
**82,61

يتضح من الجدول [ ]2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى [ ]1.10بين
متوسطات مجموعة اإلرباعي األعمى ومتوسطات مجموعة اإلرباعي األدنى في جميع
المكونات الفرعية والدرجة الكمية لقائمة التقرير الذاتي لمذكاء الروحي ،مما يدل عمى الصدق
التمييزي لمقائمة ،ومن اإلجراءات السابقة تأكد لمباحثة صدق قائمة التقرير الذاتي لمذكاء
الروحي ،وصبلحيتيا لبلستخدام في البحث الحالي لقياس لمذكاء الروحي لدى طبلب الجامعة،
والممحق [ ]6يوضح قائمة التقرير الذاتي في صورتيا النيائية.
 3ـ حشاب الجبات لكائنة الخكزيز الذاتي للذناء الزوحي :تم حساب الثبات عن طريق
حساب معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلتي سبيرمان وبراون
وجتمان:
خذول[]7
قُى يؼبيم أنفب كشوَببش نهًكىَبث انفشػُت وانقبئًت ككم[ٌ=]811
انًكىَبث
8ـ انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ
2ـ إَخبج انًؼًُ انشخصٍ
 3ـ انىػً انًخسبيٍ
 4ـ انخىسغ فٍ انسبنت انشؼىسَت
انذسخت انكهُت نهقبئًت

أنفب
,115
,757
,797
,655
,987

طشَقت انخدضئت انُصفُت
سبُشيبٌ

خخًبٌ

,939
,164
,119
,792
,957

,774
,793
,772
,642
,778

يتضح من الجدول [ ]1تمتع القائمة بمكونتيا الفرعية بدرجة مرتفعة من الثبات ،حيث
انحصرت قيم معامبلت الثبات بالطرق المختمفة بين [ ,266إلى  ],261لدى أفراد العينة.
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0ـ مكياض الطنأىيية اليفشية [Psychological well- being scaleإعداد الباحثة]
بعد إطبلع الباحثة عمى العديد من المقاييس األجنبية والعربية التي استخدمت لقياس
الطمأنينة النفسية مثل :مقياس رايف كارول ) ،Rff's (1989ومقياس

;Springer

] Pudrovska & Hauser [2011المكون من [ ]26وقد تمكن اسبرنجر وزمبلئو من
اختزال مفردات المقياس إلى [ ]33عبارة موزعة عمى ستة أبعاد موزعة ىي :القبول الذاتي
 Self- acceptanceـ العبلقات اإليجابية ،Positive relationsـ االستقبلل الذاتي
 Autonomyـ التمكن البيئي Environmental masteryـ الحياة اليادفة Purpose
 in lifeـ التطور الشخصي  ،Personal growthوىي من نوع التقرير الذاتي يجيب عنيا
الطبلب في ضوء تقرير خماسي التدريج [دائماً ـ غالباً ـ أحياناً ـ ناد ارً ـ ال] ،وتعطي الدرجات

[ ] 6 ،6 ،3 ،6 ،0في حالة المفردات الموجبة والعكس في حالة المفردات السالبة ،وتدل
الدرجة المرتفعة عمى تمتع الفرد بدرجة مرتفعة من الطمأنينة النفسية ،ويوضح الجدول []5
التالي يوضح توزيع المفردات عمى مقياس الطمأنينة النفسية.
انؼىايم
انقبىل انزاحٍ[]SA
انؼالقبث اإلَدببُت[]PR
االسخقالنُت []AU
انخًكٍ انبُئٍ []EM
انسُبة انهبدفت[]PL
انخطىس انشخصٍ []PG
اإلخًبنٍ PWBS
0

خذول [ ]1
حىصَغ يفشداث يقُبط انطًأَُُت انُفسُت
أسقبو انًفشداث
8ـ7ـ83ـ89ـ25ـ38ـ37
2ـ1ـ84ـ21ـ26ـ32ـ31
3ـ9ـ85ـ28ـ27ـ33ـ39
4ـ81ـ86ـ22ـ21ـ34ـ41
5ـ88ـ87ـ23ـ29ـ35ـ48
6ـ82ـ81ـ24ـ31ـ36ـ42

اإلخًبنٍ
[]7
[]7
[]7
[]7
[]7
[]7
[]42

ـ االتشام الداخلي ملكياض الطنأىيية اليفشية :تم التحقق من االتساق الداخمي لممقياس

بطريقتين:
أ ـ تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى كل عبارة وبدرجاتيم
الكمية عمى المكون الفرعي الذي تنتمي إليو المفردة ،وانحصرت قيم معامبلت االرتباط بين
[ ,652إلى ],522وىي دالة إحصائياً عند مستوى [ ،],10والجدول [ ]2التالي يوضح ذلك:
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خذول []9
يؼبيالث اسحببط انًفشداث ببنذسخت انكهُت نهؼبيم انزٌ حُخًٍ إنُه فٍ قبئًت يقُبط انطًأَُُت
انُفسُت[ٌ=]811
انًفشداث

يؼبيم االسحببط

انؼىايم

انًفشداث

يؼبيم االسحببط

انؼىايم

B1
B7
B13
B19
B25
B31
B37

*,219
** ,579
** ,721
** ,781
** ,154
** ,165
** ,618

انخًكٍ
انبُئٍ
[] EM

B4
B10
B16
B22
B28
B34
B40

** ,519
** ,647
** ,652
** ,667
** ,331
** ,334
** ,685

انؼالقبث
انًىخبت
[] PR

B2
B8
B14
B20
B26
B32
B38

** ,169
** ,656
** ,653
** ,612
** ,712
** ,728
** ,124

انسُبة
انهبدفت
[] PL

B5
B11
B17
B23
B29
B35
B41

** ,359
** ,613
** ,338
* ,316
** ,619
** ,624
** ,734

االسخقالنُت
[] Au

B3
B9
B15
B21
B27
B33
B39

** ,571
** ,396
** ,394
** ,461
** ,799
** ,713
** ,446

انخطىس
انشخصٍ
[] PG

B6
B12
B18
B24
B30
B36
B42

** ,543
** ,614
** ,669
** ,617
** ,482
** ,631
** ,571

انقبىل
انزاحٍ
[] SA

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[ ،,18دانت ػُذ يسخىي [.],15

ب ـ حساب معامبلت االرتباط بين الدرجة الكمية لممكون والدرجة الكمية لممقياس ،وكذلك
معامبلت االرتباط بين العوامل وبعض يا ،وانحصرت قيم معامبلت االرتباط بين العوامل وبعضيا
[ ,236إلى .],515ومعامبلت ارتباط العوامل بالدرجة الكمية بين [ ,561إلى ],262وجميعيا
كانت دالة إحصائياً عند مستوى [ ],.0والموضحة بالجدول [ ]01التالي:
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خذول []81
يؼبيالث االسحببط انبُُُت نهؼىايم ويؼبيالث اسحببط انؼىايم ببنذسخت انكهُت نًقُبط انطًأَُُت
انُفسُت[ٌ=]811
يكىَبث انطًأَُُت
انُفسُت

AU

ـ
انقبىل انزاحٍ[]SA
**,111
انؼالقبث اإلَدببُت[]PR
**,134
االسخقالنُت []AU
**,712
انخًكٍ انبُئٍ []EM
**,789
انسُبة انهبدفت[]PL
انخطىس انشخصٍ [**,794 ]PG
انكهُت **,929
انذسخت
][TOPWS

EM

ـ
**,717
**,614
**,591
**,736
**,161

DP

ـ
**,727
**,634
**,751
**,176

PR

PL

SA

PWB

ـ
 **,988ـ
 **,783 **,794ـ
**,912 **,141 **,917

[**] دانت ػُذ يسخىي [.] ,18

يتضح من الجدول [ ]01وجود عبلقات ارتباطية موجبة بين أبعاد مقياس الطمأنينة
النفسية مع الدرجة الكمية لممقياس.
ـ صدق مقياس الطمأنينة النفسية  :تحققت الباحثة من الصدق العاممي لممقياس باستخدام
التحميل العاممي التوكيدي بطريقة االحتمال األقصى باستخدام برنامج  Lisrel 8.80والتي

أسفرت عن تشبع جميع العوامل الفرعية عمى عامل كامن ،حيث بمغت قيمة وكانت قيمة [كا]6

تساوى [ ،]00,21بدرجات حرية تساوى [ ]2ومستوى داللة = [ ],6616وذلك يؤكد وجود
مطابقة جيدة لمبيانات مع النموذج المقترح وىو ستة عوامل فرعية وكانت تشبعاتيا عمى
الترتيب ],210[ :القبول الذاتي ،و[ ],521لعامل العبلقات اإليجابية ،و[ ],533لبلستقبللية
[ ],526لعامل التمكن البيئي ],525[ ،الحياة اليادفة ],563[ ،لعامل التطور الشخصي،
ويوضح الشكل [ ]3التالي يوضح نموذج التحميل العاممي التوكيدي لممتغيرات الستة في
الشكل التالي:
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شكل[]3
المسار التخطيطي لنموذج التحميل العاممي التوكيدي لممتغيرات الستة التي تشبعت بعامل كامن
واحد في مقياس الطمأنينة النفسية
ويوضح الجدول التالي ممخصاً لنتائج التحميل العاممي التوكيدي لستة متغيرات مشاىدة

[ نموذج العامل الكامن الواحد].

خذول []88
َخبئح انخسهُم انؼبيهٍ انخىكُذٌ ألسبؼت يخغُشاث يشبهذة [ًَىرج انؼبيم انكبيٍ انىازذ] فٍ يقُبط
انطًأَُُت انُفسُت[ٌ=]811
انًخغُشاث
انًشبهذة

انقبىل انزاحٍ[]SA
انؼالقبث اإلَدببُت[]PR
االسخقالنُت []AU
انخًكٍ انبُئٍ []EM
انسُبة انهبدفت[]PL
انخطىس انشخصٍ []PG

انخشبغ
ببنؼبيم
انكبيٍ انىازذ

انخطأ
انًؼُبسٌ
نخقذَش
انخشبغ

قًُت "ث"
ودالنخهب
اإلزصبئُت

يؼبيم
انثببث
][ R2

,918
,191
,133
,165
,161
,143

,1714
,1798
,1125
,1117
,1115
,1189

** 88,49
** 88,25
** 81,19
** 81,72
** 81,71
** 81,29

,183
,793
,693
,747
,753
,788

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[, 18دانت ػُذ يسخىي ,15

يوضح الجدول نتائج التحميل العاممي التوكيدي التي تؤكد صدق قائمة العوامل الستة في
مقياس الطمأنينة النفسية ،كما يوضح الجدول أن أكثر المتغيرات المشاىدة تشبعاً بالعامل
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الكامن ىو عامل القبول الذاتي ،حيث بمغ معامل صدقو أو تشبعو [ ],210ومن ثم يمكنو
تفسر [ ]%50,3من التباين الكمي في المتغير الكامن [مقياس الطمأنينة النفسية].

 0ـ حشاب ثبات مكياض الطنأىيية اليفشية:
تم حساب الثبات لمقياس الطمأنينة النفسية باستخدام معامل ألفا كرونباخ وطريقة
التجزئة النصفية باستخدام معادلتي سبيرمان وبراون وجتمان الموضحة بالجدول []06
التالي:
خذول []82
َىضر زسبة انثببث بطشَقت انفب كشوَببش و طشَقت انخدضئت انُصفُت فٍ يقُبط انطًأَُُت
انُفسُت
يقُبط انسؼبدة
انُفسُت
انقبىل انزاحٍ[]SA
انؼالقبث اإلَدببُت[]PR
االسخقالنُت []AU
انخًكٍ انبُئٍ []EM
انسُبة انهبدفت[]PL
انخطىس انشخصٍ []PG
انذسخت انكهُت

انفب كشوَببش
**,195
**,921
**,122
**,737
**,744
**,744
**,939

انخدضئت انُصفُت
خخًبٌ
سبُشيبٌ وبشاوٌ
**,944
**,951
**,912
**,141
**,153
**,944
**,969

**,731
**,761
**,746
**,766
**,761
**,731
**,766

يتضح من الجدول [ ]06أن قيم معامبلت الثبات قد تراوحت بين [ ,131إلى ] ,222
مما يؤكد تمتع جميع أبعاد المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات ،ومن جميع اإلجراءات السابقة
تأكدت الباحثة من تمتع اختبار مقياس الطمأنينة النفسية بدرجة مرتفعة من الثبات عمى
العينة االستطبلعية لمدراسة الحالية ،ويوضح الممحق [ ]6الصورة النيائية لممقياس الطمأنينة
النفسية والمكون [ ]66مفردة.
3ـ مكياض الفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكي [ إعداد الباحثة]
قامت الباحثة باإلطبلق عمى المقياس األجنبية في ىذا المجال مثل  :مقياس
الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي  musical self-efficacyوىو من إعداد & (Ritchi
) ،Williamon,2011ومقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي self- efficacy in
 music performanceوىو من إعداد ) ،Zelenak (2011ومقياس الفاعمية الذاتية في
األداء الموسيقي الفردي وىو من إعداد ) ،Ekinci (2013وقائمة مفيوم الذات الموسيقية
 music self-concept inventoryوىو من إعداد ) ،(Hush,2017ومقياس الفاعمية
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الذاتية في القدرة الموسيقية ] self- efficacy in music ability scale [SEMAوىو
من إعداد ).Ou, Tiffany(2019
وفي ضوء ىذه المقاييس قامت الباحثة بإعداد مقياس الفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي وىو مكون من أربعة أبعاد ىي :إتقان الخبرات النشطة] [EMEوىو مكون من
[ ]01مفردات ،الخبرات غير المباشرة ] [INEوىو مكون من [ ]01مفردات ،واإلقناع
المفظي/االجتماعي]،[VSP

وىو

مكون

من

[]01

مفردات،

الحاالت

الوجدانية

والفسيولوجية] [PASوىو مكون من [ ]01مفردات ،وىذه المفردات من نوع التقرير الذاتي
يجيب عنيا الطبلب في ضوء تقرير خماسي التدريج [ دائماً ـ غالباً ـ أحياناً ـ ناد ارً ـ ال]،

وتعطي الدرجات [ ] 6 ،6 ،3 ،6 ،0في حالة المفردات الموجبة والعكس في حالة المفردات
السالبة ،وتدل الدرجة المرتفعة عمى تمتع الطالب بدرجة مرتفعة من الفاعمية الذاتية ،ويوضح
الجدول [ ]03التالي توزيع المفردات عمى الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي.
خذول []83
" حىصَغ يفشداث يقُبط انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء انًىسُقٍ ػهً انًكىَبث األسبؼت "
يكىَبث انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء
انًىسُقٍ
إحقبٌ انخبشاث انُشطت][EME
انخبشاث غُش انًببششة ][INE
اإلقُبع انهفظٍ/االخخًبػٍ ][VSP
انسبالث انىخذاَُت ][PAS

انًفشداث
[8ـ5ـ9ـ83ـ87ـ28ـ25ـ29ـ33ـ]37
[2ـ6ـ81ـ84ـ81ـ22ـ26ـ31ـ34ـ]31
[3ـ7ـ 81ـ85ـ89ـ23ــ38ـ35ـ27ـ]39
[4ـ 1ـ82ـ86ـ21ـ24ـ21ـ32ـ36ـ]41
[ ]41يفشدة

اإلخًبنٍ

اإلخًبنٍ
[]81
[]81
[]81
[]81
[]41

وقد تم عرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء وقد استفادت الباحثة من آراء ومبلحظات
الخبراء .بعد ذلك تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية من طبلب الجامعة لمتحقق من
الخصائص السيكومترية لممقياس ،وذلك باتباع الخطوات التالية:
1ـ االتشام الداخلي للنكياض الفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكي :وقد تم التحقق من ذلك بحساب
معامبلت االرتباط بين المفردات والدرجة الكمية لممكون أو البعد الذى تنتمى إليو ،والجدول
[ ]06التالي يوضح ذلك:
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خذول[]84
يؼبيالث االسحببط بٍُ انًفشداث يغ انذسخت انكهُت نهًكىٌ انفشػٍ انخٍ حُخًً إنُه
انًكىَبث

انًفشداث

يؼبيالث االسحببط

انًكىَبث

انًفشداث

يؼبيالث
االسحببط

إحقبٌ
انخبشاث
انُشطت
[EMEF

C1
C5
C9
C13
C17
C21
C25
C29
C33
C37

*,239
**,467
**,336
**,511
**,418
**,519
**,697
**,512
**,652
**,514

اإلقُبع
انهفظٍ/االخخًبػٍ
][VSP

C3
C7
C11
C15
C19
C23
C27
C31
C35
C39

*,571
**,592
**,633
*,261
**,549
**,612
**,661
**,363
**,441
**,574

انخبشاث
غُش
انًببششة
][INE

C2
C6
C10
C14
C18
C22
C26
C30
C34
C38

*,227
**,684
**,472
**,374
**,573
**,151
**,545
**,443
**,634
**,617

انسبالث
انىخذاَُت
وانفسُىنىخُت
][PAS

C4
C8
C12
C16
C20
C24
C28
C32
C36
C40

**,629
*,262
**,371
**,338
**,454
**,563
**,687
**,536
**,781
**,526

يتضح من الجدول [ ] 06أن جميع قيم معامبلت ارتباط المفردات بالدرجة الكمية لممكون
الذى تنتمى إليو كانت دالة إحصائياً عند مستوى [ ],10وانحصرت قيم معامبلت االرتباط بين

[ ,661إلى  .],561كما تم حساب االتساق الداخمي لمقياس الفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي عن طريق حساب معامبلت االرتباط بين المكونات الفرعية والدرجة الكمية لممقياس:
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خذول[]85
يؼبيالث االسحببط بٍُ انًكىَبث انفشػُت نهًقُبط وانذسخت انكهُت نهًقُبط
انًكىَبث
إحقبٌ انخبشاث انُشطت][EME
انخبشاث غُش انًببششة ][INE
انهفظٍ/االخخًبػٍ
اإلقُبع
][VSP
انسبالث انىخذاَُت ][PAS
انذسخت انكهُت

2

8

3

4

انذسخت
انكهُت

**,173
**,145 **,152
**,727 **,129 **,126
**,197 **,981 **,955 **,955

يتضح من الجدول[ ]06أن جميع قيم معامبلت ارتباط المكونات بالدرجة الكمية لممقياس
كانت دالة إحصائياً عند مستوى [ ],10وانحصرت قيم معامبلت االرتباط بين [ ,161إلى

. ],266

0ـ حشاب الصدم يف ملكياض الفاعلية الذاتية يف األداء املوسيكي:
ـ صدق التحميل العاممي التوكيدي لمقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي:
تحققت الباحثة من الصدق العاممي لممقياس باستخدام التحميل العاممي التوكيدي
بطريقة االحتمال األقصى باستخدام برنامج  Lisrel 8.80والتي أسفرت عن تشبع جميع

العوامل الفرعية عمى عامل كامن ،حيث بمغت قيمة وكانت قيمة [كا ]6تساوى [،]1,03
بدرجات حرية تساوى [ ]2ومستوى داللة = [ ],23165وذلك يؤكد وجود مطابقة جيدة
لمبيانات مع النموذج المقترح وىو أربعة عوامل فرعية وكانت تشبعاتيا عمى الترتيب],262[ :
إتقان الخبرات النشطة] ،[EMEو[ ],566الخبرات غير المباشرة ] ،[INEو[ ],231اإلقناع
المفظي/االجتماعي ] ،[VSPو [ ],500لمحاالت الوجدانية والفسيولوجية.
ويوضح الشكل [ ]6التالي نموذج التحميل العاممي التوكيدي لممتغيرات األربعة في
مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي.
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شكل[ ]6
يوضح المسار التخطيطي لنموذج التحميل العاممي التوكيدي لممتغيرات األربعة التي
تشبعت بعامل كامن واحد لمقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي
ويوضح الجدول [ ]02نتائج التحميل العاممي التوكيدي ألربعة متغيرات مشاىدة [ نموذج
العامل الكامن الواحد].
خذول []86
َخبئح انخسهُم انؼبيهٍ انخىكُذٌ ألسبؼت يخغُشاث يشبهذة [ًَىرج انؼبيم انكبيٍ انىازذ] فٍ
نًقُبط انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء انًىسُقٍ [ٌ=]811
انًخغُشاث
انًشبهذة

انخشبغ
ببنؼبيم
انكبيٍ
انىازذ

انخطأ
انًؼُبسٌ
نخقذَش
انخشبغ

قًُت "ث"
ودالنخهب
اإلزصبئُت

يؼبيم
انثببث
][ 2
R

إحقبٌ انخبشاث انُشطت][EME
انخبشاث غُش انًببششة ][INE
اإلقُبع انهفظٍ/االخخًبػٍ ][VSP
انسبنت انفسُىنىخُت][PAS

,946
,156
,931
,188

,1759
,1183
,1761
,1136

** 82,46
** 81,58
** 82,8
** 9,71

,194
,731
,164
,651

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[, 18دانت ػُذ يسخىي ,15

يوضح الجدول [ ] 02نتائج التحميل العاممي التوكيدي التي تؤكد صدق مقياس
العوامل األربعة لمقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،كما يوضح الجدول أن أكثر
المتغيرات المشاىدة تشبعاً بالعامل الكامن ىو عامل التفكير الوجودي الناقد ،حيث بمغ معامل
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صدقو أو تشبعو [ ],262ومن ثم يمكنو تفسر [ ]%26,2من التباين الكمي في المتغير
الكامن [ لمقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي].
0ـ الصدم الخنييزي للنفزدات أو ما يشنى بصدم املكارىات الطزفية:
حيث تم أخذ الدرجة الكمية لكل مكون فرعى من مكونات مقياس الفاعمية الذاتية في
األداء الموسيقي محكاً لمحكم عمى صدق مفرداتو وتم أخذ أعمى وأدنى [ ]٪61من الدرجات
لتمثل مجموعة أعمى [ ]٪ 61من طبلب الجامعة من الدرجات العالية ،وتمثل مجموعة أدنى

[ ]٪ 61من طبلب الجامعة من الدرجات المنخفضة ،وباستخدام اختبار "ت" في المقارنة بين
المتوسطات جاءت النتائج عمى النحو التالي:
خذول []87
"َخبئح اخخببس "ث" نذساست انفشوق بٍُ يخىسطبث انًدًىػبث انطشفُت [اإلسببػٍ األػهً،
واإلسببػٍ األدًَ] فٍ انًكىَبث انفشػُت وانذسخت انكهُت نًقُبط انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء
انًىسُقٍ"
يكىَبث
انفبػهُت انزاحُت فٍ
األداء انًىسُقٍ
إحقبٌ انخبشاث انُشطت][EME
انخبشاث غُش انًببششة ][INE
اإلقُبع انهفظٍ/االخخًبػٍ ][VSP
انسبالث انىخذاَُت ][PAS
انذسخت انكهُت

يدًىػت اإلسببػٍ
األدًَ
ع
و
ٌ
21
27
29
34
27

8,67 21,6
2,33 27,1
8,72 21,5
2,41 21,3
7,52 884,1

يدًىػت اإلسببػٍ
األػهً
ع
و
ٌ
36
36
28
25
29

2,42 36,5
8,61 35,9
8,26 37,1
8,21 36,8
6,15 846,3

قًُت
"ث
ودالنخهب
**84,4
**85,3
**22,8
**86,4
**86,4

يتضح من الجدول [ ]01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى [ ]1.10بين
متوسطات مجموعة اإلرباعي األعمى ومتوسطات مجموعة اإلرباعي األدنى في جميع
المكونات الفرعية والدرجة الكمية لمقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،مما يدل عمى
الصدق التمييزي لممقياس ،ومن اإلجراءات السابقة تأكد لمباحثة صدق لمقياس الفاعمية
الذاتية في األداء الموسيقي  ،وصبلحيتيا لبلستخدام في البحث الحالي لقياس لمذكاء الروحي
لدى طبلب الجامعة.

3ـ حشاب الجبات ملكياض الفاعلية الذاتية يف

األداء املوسيكي :تم حساب الثبات عن

طريق حساب معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلتي سبيرمان
وبراون وجتمان:
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جدول[]05
قُى يؼبيم أنفب كشوَببش نهًكىَبث انفشػُت وانًقُبط ككم
انًكىَبث
إحقبٌ انخبشاث انُشطت][EME
انخبشاث غُش انًببششة ][INE
اإلقُبع انهفظٍ/االخخًبػٍ ][VSP
انسبالث انىخذاَُت وانفسُىنىخُت][PAS
انذسخت انكهُت

أنفب
**,117
**,132
**,187
**,121
**,134

طشَقت انخدضئت انُصفُت
سبُشيبٌ

خخًبٌ

**,194
**,911
**,911
**,912
**,981

**,729
**,747
**,718
**,786
**,735

يتضح من الجدول [ ]05تمتع المقياس بمكوناتو الفرعية بدرجة مرتفعة من الثبات،
حيث انحصرت قيم معامبلت الثبات بالطرق المختمفة بين [ ,162إلى  ],201لدى أفراد
العينة.
املعاجلة اإلحصائية:
استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية بواسطة الحزمة اإلحصائية في العموم
االجتماعية ] ،SPSS.[V.25وبرنامج ليزرل ] LISREL [V.8.8بيدف القيام بعمميات
التحميل العاممي االستكشافي ،والتحميل العاممي التوكيدي ،وتحميل المسار ،واختبار "ت"،
ومعامبلت االرتباط.

ىخائر الدراسة وتفشريٍا:
الخحكل مً صحة الفزض األول " :توجد عبلقات ارتباطية متباينة النوع (موجبة ـ سالبة) والداللة
(دالة ـ غير دالة) بين درجات الطبلب في كل من الذكاء الروحي بمكوناتو الفرعية وكل من:
الطمأنينة النفسية ،والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،لدى طبلب قسم التربية الموسيقية"
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ،وجاءت النتائج كما
يوضحيا الجدول [ ]02التالي:
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خذول []89
يؼبيالث االسحببط بٍُ انزكبء انشوزٍ وانطًأَُُت انُفسُت وانفبػهُت انزاحُت فٍ األداء انًىسُقٍ
[ٌ=]811
انخفكُش
انىخىدٌ
انُبقذ

يكىَبث انزكبء انشوزٍ
انخىسغ فٍ
انىػٍ
إَخبج
انسبنُت
انًخسبيٍ
انًؼٍُ
انشؼىسَت
انشخصٍ

انذسخت
انكهُت

األبؼبد
نًقُبط
انطًأَُُت
انُفسُت
انقبىل انزاحٍ][SA
انؼالقبث اإلَدببُت][PR
االسخقالنُت][AU
انخًكٍ انبُئٍ][EM
انسُبة انهبدفت][PL
انخطىس انشخصٍ][PG
انذسخت انكهُت][PWS

*,137
**,715
**,771
*,759
*,787
*,183
*,163

**,725
*,683
*,786
*,698
*,659
*,742
*,776

**,737
*,677
*,711
*,665
*,625
*,791
*,791

**,658
*,556
*,573
*,657
*,681
*,696
*,718

*,117
*,695
*,752
*,751
*,786
*,121
*,154

إحقبٌ انخبشاث][EME
خبشة غُش يببششة][INE
اإلقُبع انهفظٍ][VSP
انفسُىنىخُت][PAS
انذسخت انكهُت

*,764
*,699
*,652
*,789
**,759

*,666
*,627
*,578
*,628
**,667

*,676
*,625
*,578
*,657
*,677

*,593
*,525
*,534
*,548
*,515

*,731
*,676
*,637
*,693
*,734

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[ .,18دانت ػُذ يسخىي .,15

يتضح من الجدول [ ]02ما يمي:
0ـ بالنسبة لمعبلقة بين الذكاء الروحي والطمأنينة النفسية:
أسفرت نتائج الفرض األول عن وجود عبلقات ارتباطية موجبة ودالة عند مستوى
[ ] ,10بين مكونات الذكاء الروحي المتمثمة في[التفكير الوجودي الناقد ـ إنتاج المعنى
الشخصي ـ الوعي المتسامي ـ التوسع في الحالة الشعورية ـ الدرجة الكمية] والطمأنينة
النفسية المتمثمة في [القبول الذاتي ـ العبلقات اإليجابية ـ االستقبللية ـ التمكن البيئي ـ الحياة
اليادفة ـ التطور الشخصي ـ الدرجة الكمية] وقد تراوحت قيم معامبلت االرتباط من [ ,662إلى
.],566
6ـ بالنسبة لمعبلقة بين الذكاء الروحي و الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي:
توصمت النتائج إلى وجود عبلقات ارتباطية موجبة ودالة عند مستوى [ ] ,10بين
مكونات الذكاء الروحي المتمثمة في [التفكير الوجودي الناقد ـ إنتاج المعنى الشخصي ـ الوعي
المتسامي ـ التوسع في الحالة الشعورية ـ الدرجة الكمية] والفاعمية الذاتية في األداء
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الموسيقي [إتقان الخبرات النشطة ـ الخبرات غير المباشرة ـ اإلقناع المفظي/االجتماعي ـ الحالة
الفسيولوجية ـ الدرجة الكمية] وقد تراوحت قيم معامبلت االرتباط من [  ,666إلى .],126

الخحكل مً صحة الفزض الجاىي:
والذي ينص عمى " يمكن التنبؤ بالذكاء الروحي من الطمأنينة النفسية [القبول الذاتي ـ
العبلقات اإليجابية ـ االستقبللية ـ التمكن البيئي ـ الحياة اليادفة ـ التطور الشخصي ـ الدرجة
الكمية] لدى طبلب قسم التربية الموسيقية" ،ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل
االنحدار المتعدد  Multiple Regressionبطريقة  ،Stepwiseوجاءت النتائج كما
يوضحيا الجدول [ ]61التالي:
خذول []21
حسهُم االَسذاس انًخؼذد نهخُبؤ ببنزكبء انشوزٍ يٍ ػىايم انطًأَُُت انُفسُت[ٌ=]811
انًخغُشاث
انًسخقهت
انذسخت انكهُت
انقبىل انزاحٍ
انؼالقبث اإلَدببُت
االسخقالنُت
انخًكٍ انبُئٍ
انسُبة انهبدفت
انخطىس انشخصٍ

انًخغُش
انخببغ
انخفكُش
انىخىد
انُبقذ
][CET

انذسخت انكهُت
انخطىس انشخصٍ
انقبىل انزاحٍ
انؼالقبث اإلَدببُت
االسخقالنُت
انخًكٍ انبُئٍ
انسُبة انهبدفت

إَخبج
انًؼًُ
انشخصٍ
][PMP

انذسخت انكهُت
انقبىل انزاحٍ
انؼالقبث اإلَدببُت
االسخقالنُت
انخًكٍ انبُئٍ
انسُبة انهبدفت
انخطىس انشخصٍ

انىػٍ
انًخسبيٍ
][TA

انخطىس انشخصٍ
انقبىل انزاحٍ
انؼالقبث اإلَدببُت
االسخقالنُت

انخىسغ
فٍ انسبنت
انشؼىسَت
][CSS

انثببج

,213

4,14

4,36

8,98

ف

R

**

215 ,5

**

58,2

841,7

**

** 92,9
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,744

,786

,613

,188

R2

,163

,583

,776

,657

بُخب
B

"ث"
ودالنخهب

,867
,257
,879,161
,835,121,819

**86,9
8,19
8,76
,565
8,82
,298
8,68

,166
,293
,888
,859
,835
,869
,857

**2,41
**2,11
,518
8,19
,988
,996
8,81

,819
,126
,241
,856
,173
,123
,226

**3,71
,852
8,96
8,81
,418
,894
8,55

,317
,224
,198
,884

*5,67
**3,12
,166
8,18
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انًخغُش
انخببغ

انًخغُشاث
انًسخقهت

انثببج

ف

R

.........................................................

R2

انخًكٍ انبُئٍ
انسُبة انهبدفت
انذسخت انكهُت
انذسخت انكهُت
انخطىس انشخصٍ
انقبىل انزاحٍ
انؼالقبث اإلَدببُت
االسخقالنُت
انخًكٍ انبُئٍ
انسُبة انهبدفت

انذسخت
انكهُت
][SISRI
81,2

**

849,9

,165

,741

بُخب
B

"ث"
ودالنخهب

,125
,137
,223

,235
,481
,951

,336
,934
,219
,836
,157
,155
,143

**4,17
**2,63
8,47
8,29
,533
,447
,446

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[ .,18دانت ػُذ يسخىي .,15

يتضح من الجدول [ ]61ما يمي:
[ ]0بالنسبة التفكير الوجودي الناقد :يوجد داللة إحصائية عند مستوى [ ],10لمعامل انحدار
الدرجة الكمية لمقياس الطمأنينة النفسية ،وبمغت قيمة بيتا [ ],021لمدرجة الكمية،
بينما لم توجد داللة إحصائية لباقي معامبلت انحدار العوامل ،وبمغت قيمة معامل
االرتباط المتعدد ] ،],603[ = [R2وىذا يعنى أن متغيرات الدرجة الكمية لمقياس
الطمأنينة النفسية قادر عمى تفسير [ ]%60,3من التباين في متغير التفكير
الوجودي الناقد في مقياس الذكاء الروحي ،وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية
عمى النحو التالي:
التفكير الوجودي الناقد = [,021 +,653-الدرجة الكمية لمقياس لمرفاه النفسي]

[ ]6بالنسبة إلنتاج المعني الشخصي :يوجد داللة إحصائية عند مستوى [ ],10لمعامل
انحدار الدرجة الكمية لمقياس الطمأنينة النفسية ،والتطور الشخصي وبمغت قيمة بيتا
عمى التوالي [ ],122لمدرجة الكمية ،و[ ],632لمتطور الشخصي ،بينما لم توجد
داللة إحصائية لباقي معامبلت انحدار باقي العوامل ،وبمغت قيمة معامل االرتباط
المتعدد ] ،],603[ = [R2وىذا يعنى أن متغيرات الدرجة الكمية لمقياس الطمأنينة
النفسية ،والتطور الشخصي قادران عمى تفسير [ ]%60,3من التباين في متغير
إنتاج المعني الشخصي في مقياس الذكاء الروحي ،وبالتالي يمكن كتابة المعادلة
التنبؤية عمى النحو التالي:
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إنتاج المعني الشخصي=[,122+6,16الدرجة الكمية][,632+التطور الشخصي]

[ ]3بالنسبة لموعي المتسامي :يوجد داللة إحصائية عند مستوى [ ],10لمعامل انحدار
الدرجة الكمية لمقياس الطمأنينة النفسية ،وبمغت قيمة بيتا [ ،],012بينما لم توجد
داللة إحصائية لباقي معامبلت االنحدار وبمغت قيمة معامل االرتباط المتعدد ]= [R2
[ ،],112وىذا يعنى الدرجة الكمية لمقياس الطمأنينة النفسية قادرة عمى تفسير
[ ]%11,2من التباين في متغير الوعي المتسامي في مقياس الذكاء الروحي،
وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية عمى النحو التالي:
الوعي المتسامي= [,012+6,32الدرجة الكمية لمقياس لمطمأنينة النفسية]
[ ]6بالنسبة لمتوسع في الحالة الشعورية :يوجد داللة إحصائية عند مستوى [ ],10لمعامل
التطور الشخصي ،والقبول الذاتي ،وبمغت قيمة بيتا عمى التوالي [ ],351لمتطور
الشخصي ],666[ ،لمقبول الذاتي ،بينما لم توجد داللة إحصائية لباقي معامبلت
االنحدار ،وبمغت قيمة معامل االرتباط المتعدد ] ،],261[ = [R2وىذا يعنى أن
التطور الشخصي ،والقبول الذاتي لدييم القدرة عمى تفسير [ ]%26,1من التباين
في متغير التوسع في الحالة الشعورية في مقياس الذكاء الروحي ،وبالتالي يمكن
كتابة المعادلة التنبؤية عمى النحو التالي:
التوسع في الحالة الشعورية=[,351+0,20التطور الشخصي][,666+القبول الذاتي]

[ ]6بالنسبة لمدرجة الكمية لمقياس الذكاء الروحي:
يوجد داللة إحصائية عند مستوى [ ],10لمعامل انحدار الدرجة الكمية ،التطور
الشخصي ،وبمغت قيمة بيتا عمى التوالي [ ],332لمدرجة الكمية ،و [ ],326لمتطور
الشخصي ،بينما ال توجد داللة إحصائية لباقي معامبلت االنحدار ،وبمغت قيمة معامل االرتباط
المتعدد ] ،] ,165[=[R2وىذا يعنى أن الدرجة الكمية والتطور الشخصي لدييم القدرة عمى
تفسير [ ]% 16,5من التباين في متغير الدرجة الكمية في مقياس الذكاء الروحي ،وبالتالي
يمكن كتابة المعادلة التنبؤية عمى النحو التالي:
- 253 -

الذكاء الروحي وعالقته بالطمأنينة النفسية والفاعلية الذاتية في األداء الموسيقي

.........................................................

الذكاء الروحي= [,332+01,6الدرجة الكمية] [,326+التطور الشخصي]
يتضح مما سبق قدرة الدرجة الكمية وعاممي التطور الشخصي والقبول الذاتي في
مقياس الطمأنينة النفسية عمى التنبؤ بالذكاء الروحي لطبلب قسم التربية الموسيقية ،بينما لم
يكن لباقي عوامل مقياس الطمأنينة النفسية [العبلقات اإليجابية ـ االستقبللية ـ التمكن البيئي ـ
الحياة اليادفة] قدرة عمى التنبؤ بالذكاء الروحي.
الخحكل مً صحة الفزض الجالح :ينص الفرض الثالث عمى " يمكن التنبؤ بالذكاء الروحي من
الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي [إتقان الخبرات النشطة ـ الخبرات غير المباشرة
ـ اإلقناع المفظي/االجتماعي ـ الحاالت الفسيولوجية ـ الدرجة الكمية] لدى طبلب قسم
التربية الموسيقية" .ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل االنحدار
المتعدد بطريقة  ،Stepwiseوجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول [ ]60التالي:
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خذول []28
حسهُم االَسذاس انًخؼذد نهخُبؤ ببنزكبء انشوزٍ يٍ ػىايم انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء انًىسُقٍ
[ٌ=]811
انًخغُشاث
انًسخقهت

انًخغُش
انخببغ

انثببج

ف

R

R2

Bبُخب

"ث"
ودالنخهب

إحقبٌ انخبشاث
انُشطت
انخبشاث غُش
انًببششة
اإلقُبع انهفظٍ
انسبنت انفسُىنىخُت
انذسخت انكهُت

انخفكُش
انىخىدٌ
انُبقذ
][CET

,114

**75,8

,711

,611

,425

**4,75

,282

**2,45

,188
,189
,181

,177
,856
,136

إحقبٌ انخبشاث
انُشطت
اإلقُبع انهفظٍ
انسبنت انفسُىنىخُت
انخبشاث غُش
انًببششة
انذسخت انكهُت

إَخبج
انًؼٍُ
انشخصٍ
][PMP

5,65

**53,8

,593

,352

,417

**2,29

,134
,816
,863

,218
,612
8,83

,211

,756

انذسخت انكهُت
إحقبٌ انخبشاث
انُشطت
اإلقُبع انهفظٍ
انسبنت انفسُىنىخُت
انخبشاث غُش
انًببششة

انىػٍ
انًخسبيٍ
][TA

5,64

71,5

,667

,445

,811
,335

**3,14
8,32

,817,268,887

,423
8,31
,615

انذسخت انكهُت
إحقبٌ انخبشاث
انُشطت
اإلقُبع انهفظٍ
انسبنت انفسُىنىخُت
انخبشاث غُش
انًببششة

انخىسغ
فٍ
انسبنٍ
انشؼىسَت
][CSS

2,42

12,1

,451

,677

,199
,337

**9,81
8,35

,237,328
,255

,949
8,73
8,52

إحقبٌ انخبشاث
انُشطت
انخبشاث غُش
انًببششة
اإلقُبع انهفظٍ
انسبنت انفسُىنىخُت
انذسخت انكهُت

انذسخت
انكهُت
][SISRI

83,1

63,4

,731

,545

8,25

**4,39

,682

**2,22

,187
,111
,187

,883
,162
,157

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[ .,18دانت ػُذ يسخىي .,15
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يتضح من الجدول [ ]60ما يمي:
[ ]0بالنسبة التفكير الوجودي الناقد :يوجد داللة إحصائية عند مستوى [ ],10لمعامل انحدار
إتقان الخبرات النشطة ،والخبرات غير المباشرة في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي ،وبمغت قيمة بيتا عمى التوالي ],666[ ،إلتقان الخبرات ],606[ ،لمخبرات غير
المباشرة ،وبمغت قيمة معامل االرتباط المتعدد ] ،],216[ = [R2وىذا يعنى أن إتقان الخبرات
النشطة ،والخبرات غير المباشرة في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي لدييم القدرة
عمى تفسير [ ]% 21,6من التباين في متغير التفكير الوجودي الناقد في مقياس الذكاء
الروحي ،وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية عمى النحو التالي:
التفكير الوجودي الناقد= [,666+,556إتقان الخبرات][,606+الخبرات غير المباشرة]

[ ]6بالنسبة إنتاج المعني الشخصي :يوجد داللة إحصائية عند مستوى [ ],10لمعامل انحدار
إتقان الخبرات النشطة في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،وبمغت قيمة
بيتا [ ],611وبمغت قيمة معامل االرتباط المتعدد ] ،],366[ = [R2وىذا يعنى أن
عامل إتقان الخبرات النشطة في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي قادر
عمى تفسير ( )% 36,6من التباين في متغير إنتاج المعني الشخصي في مقياس
الذكاء الروحي ،وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية عمى النحو التالي:
إنتاج المعني الشخصي=[,611+6,26اتقان الخبرات النشطة]

[ ]3بالنسبة الوعي المتسامي :يوجد داللة إحصائية عند مستوى [ ],10لمعامل انحدار
الدرجة الكمية في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،وبمغت قيمة بيتا
[ ],011وبمغت قيمة معامل االرتباط المتعدد ] ،],666[ = [R2وىذا يعنى أن
الدرجة الكمية في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي قادرة عمى تفسير
[ ]%66,6من التباين في متغير الوعي المتسامي في مقياس الذكاء الروحي،
وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية عمى النحو التالي:
الوعي المتسامي=[,011+6,26الدرجة الكمية لمقياس الفاعمية الذاتية الموسيقية]
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[ ]6بالنسبة لمتوسع في الحالة الشعورية :يوجد داللة إحصائية عند مستوى [ ],10لمعامل
انحدار الدرجة الكمية في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،وبمغت قيمة
بيتا [ ،],122وبمغت قيمة معامل االرتباط المتعدد ] ،],211[ = [R2وىذا يعنى أن
الدرجة الكمية في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي قادرة عمى تفسير
[ ]%21,1من التباين في متغير التوسع في الحالة الشعورية في مقياس الذكاء
الروحي ،وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية عمى النحو التالي:
التوسع في الحالة الشعورية=[,211+6,66الدرجة الكمية لمقياس الطمأنينة النفسية]

[ ]6بالنسبة لمدرجة الكمية لمقياس الذكاء الروحي :يوجد داللة إحصائية عند مستوى [],10
لمعامل انحدار إتقان الخبرات النشطة ،والخبرات غير المباشرة في مقياس الفاعمية
الذاتية في األداء الموسيقي ،وبمغت قيمة بيتا عمى التوالي [ ]0,66إلتقان الخبرات،
و[ ],206لمخبرات غير المباشرة ،وبمغت قيمة معامل االرتباط المتعدد ]= [R2
[ ،] ,666وىذا يعنى أن إتقان الخبرات النشطة ،والخبرات غير المباشرة في مقياس
الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ليم القدرة عمى تفسير [ ]%66,6من التباين
في متغير الدرجة الكمية في مقياس الذكاء الروحي ،وبالتالي يمكن كتابة المعادلة
التنبؤية عمى النحو التالي:
الذكاء الروحي = [0,66 +5,03اتقان الخبرات][,206+الخبرات غير المباشرة]

يتضح مما سبق قدرة الدرجة الكمية واتقان الخبرات النشطة ،والخبرات غير المباشرة
في مقياس الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي عمى التنبؤ بالذكاء الروحي في حين لم يكن
لعاممي لئلقناع المفظي/االجتماعي ،والحاالت الفسيولوجية القدرة عمى التنبؤ بالذكاء الروحي.

الخحكل مً صحة الفزض الزابع:

ينص الفرض الرابع عمى " وجود فروق دالة إحصائياً عند

مستوى [ ],10بين مرتفعي ومنخفضي الطمأنينة النفسية في الذكاء الروحي لصالح مرتفعي
الطمأنينة النفسية .ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمتعرف عمى
الفروق بين منخفضي ومرتفعي الطمأنينة النفسية في الذكاء الروحي [األبعاد والدرجة الكمية]،
والموضحة بالجدول [ ]66التالي:
خذول []22
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َىضر انفشوق بٍُ يُخفضٍ ويشحفؼٍ انطًأَُُت انُفسُت فٍ انزكبء انشوزٍ[ٌ=]811
قبئًت انخقشَش انزاحٍ
نهزكبء انشوزٍ
انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ ][CET
انىػٍ انًخسبيٍ][TA
إَخبج انًؼٍُ انشخصٍ][PMP
انسبنت انشؼىسَت ][CSS
انذسخت انكهُت][TOSISRI

يُخفضٍ
انطًأَُُت انُفسُت

يشحفؼٍ
انطًأَُُت انُفسُت

ٌ

و

ع

ٌ

و

ع

26
26
26
26
26

21,8
87,6
84,8
87,1
69,5

8,38
8,24
8,88
8,33
3,51

27
27
27
27
27

25,3
28,8
87,7
28,5
15,6

2,58
8,99
8,34
2,72
7,92

قًُت
"ث"
**9,67
**7,63
**1,97
**6,41
**9,59

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[ .,18دانت ػُذ يسخىي .,15

يتضح من الجدول [ ]66وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى [ ],10بين

منخفضي ومرتفعي الطمأنينة النفسية في مقياس الذكاء الروحي[ األبعاد ـ الدرجة الكمية]
لصالح مرتفعي الطمأنينة النفسية.
الخحكل مً صحة الفزض اخلامص :والذي ينص عمى " وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى

[ ],10بين مرتفعي ومنخفضي الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي في الذكاء الروحي

لصالح مرتفعي الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم
استخدام اختبار "ت" لمتعرف عمى الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي في الذكاء الروحي[ األبعاد والدرجة الكمية] ،والموضحة بالجدول [ ]63التالي:
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خذول []23
َىضر انفشوق بٍُ يُخفضٍ ويشحفؼٍ انفبػهُت انزاحُت فٍ األداء انًىسُقٍ فٍ انزكبء
انشوزٍ[ٌ=]811
يُخفضٍ
انفبػهُت انزاحُت
انًىسُقُت
ع
و
ٌ

قبئًت انخقشَش انزاحٍ
نهزكبء انشوزٍ
انخفكُش انىخىدٌ انُبقذ ][CET
انىػٍ انًخسبيٍ][TA
انسبنت انشؼىسَت ][CSS
إَخبج انًؼٍُ انشخصٍ][PMP
انذسخت انكهُت][TOSISRI

27
27
27
27
27

21,8
87,7
84,3
87,1
71,8

يشحفؼٍ
انفبػهُت انزاحُت
انًىسُقُت
ع
و
ٌ
29
29
29
29
29

8,89
8,21
8,17
8,51
3,63

3,15
2,29
2,26
3,18
9,91

24,7
21,6
87,8
21,9
13,3

قًُت
"ث"
**7,56
**5,96
**5,93
**4,98
**6,71

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[ .,18دانت ػُذ يسخىي .,15

يتضح من الجدول [ ]63وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى [ ],10بين

منخفضي ومرتفعي الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي في مقياس الذكاء الروحي [ األبعاد
و الدرجة الكمية] لصالح مرتفعي الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي.
الخحكل مً صحة الفزض الشادض :ينص الفرض السادس عمى " يمكن الوصول إلي نموذج
بنائي يجمع بين المتغيرات التالية :الذكاء الروحي والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي
والطمأنينة النفسية  ،ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد
بطريقة باستخدام برنامج  ،[spss.V. 25] Stepwiseوجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول
[ ]66التالي:
خذول []24
حسهُم االَسذاس انًخؼذد نهخُبؤ ببنزكبء انشوزٍ يٍ ػىايم انطًأَُُت انُفسُت وانفبػهُت انزاحُت فٍ األداء
انًىسُقٍ [ٌ=]811
انًخغُشاث
انًسخقهت
انطًأَُُت
انُفسُت
انفبػهُت
انزاحُت فٍ
األداء
انًىسُقٍ

انًخغُش
انخببغ
انزكبء
انشوزٍ

انثببج

ف

R

R2

بُخب
B

"ث"
ودالنخهب

**4,29 315,
1,43

62,8

568, 749,
**2,57 ,211

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[ .,18دانت ػُذ يسخىي .,15
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يتضح من الجدول [ ]66وجود تأثير موجب ودال إحصائياً عند مستوى [],10

لمعامل انحدار كل من الطمأنينة النفسية ،والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،وبمغت قيمة
بيتا عمى التوالي [ ],316الطمأنينة النفسية ،و[ ],615لمفاعمية الذاتية الموسيقية ،كما بمغت
قيمة ] ،],620[ = [R2وىذا يعنى قدرة مقياس الطمأنينة النفسية ،ومقياس الفاعمية الذاتية
في األداء الموسيقي عمى تفسير [ ]%62,0من التباين في درجات الطبلب في الذكاء
الروحي ،وىذا يدل عمى ارتفاع مستوى الداللة العممية لمنموذج المقترح ،ويمكن كتابة
المعادلة البنائية كما يمي:
الذكاء الروحي=[,316+5,63الطمأنينة النفسية][,615+الفاعمية الذاتية الموسيقية]
ولتأكيد التحقق من صحة ىذا الفرض السادس تم استخدام تحميل المسار باستخدام برنامج
 ،Liseral8.8وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول [ ]66التالي:
خذول []25
انخأثُشاث انخٍ َسخىٌ ػهُهب انًُىرج انًقخشذ وقًُت "ث" وانخطأ انًؼُبسٌ
انًخغُشاث انًسخقهت
انطًأَُُت انُفسُت
][TOPWS

انًخغُشاث انًسخقهت
انفبػهُت انزاحُت
فٍ األداء انًىسُقٍ
][TOSEMP

انًخغُش انخببغ
انخأثُش
انخطأ انًؼُبسٌ
ث ودالنخهب

,492
,884
**4,31

,291
,884
**2,56

[**] دانت ػُذ يسخىي  ]*[ .,18دانت ػُذ يسخىي .,15

يتضح من الجدول [ ]66وجود تأثير موجب ودال إحصائياً عند مستوى [ ],10لكل

من الطمأنينة النفسية ،والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،وأن ىذا التأثير كان عمى
الترتيب ],626[ :لمسعادة النفسية ،و[ ],621لمفاعمية الذاتية الموسيقية ،وبالتالي يمكن
كتابة المعادلة البنائية عمى النحو التالي:
الذكاء الروحي= [,626الطمأنينة النفسية]  [,623 +الفاعمية الذاتية الموسيقية]
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ويوضح الشكل [ ]6التأثيرات التي يحتوى عمييا النموذج البنائي المفترض.

شكل []6
يوضح التأثيرات التي يحتوى عمييا النموذج البنائي المفترض
كما يتضح من الشكل [ ]6ما يمي:
 وجود تأثيرات موجبة ودالة إحصائياً بين الطمأنينة النفسية ،والذكاء الروحي
وبمغت قيمة معامل التأثير [.],626

 وجود تأثيرات موجبة ودالة إحصائياً بين الفاعمية الذاتية والذكاء الروحي،
وبمغت قيمة معامل التأثير [.],621

 وجود تأثيرات موجبة ودالة إحصائياً بين الطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية
في األداء الموسيقي ،وبمغت قيمة التأثير [.],501

ملل ىخائر البحح احلالي:
[ ]0وجود عبلقة موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى [ ],10بين درجات الطبلب في الذكاء
الروحي بمكوناتيا الفرعية وكل من :الطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في األداء
الموسيقي.
[ ]6قدرة الدرجة الكمية والتطور الشخصي والقبول الذاتي في مقياس الطمأنينة النفسية عمى
التنبؤ بالذكاء الروحي لطبلب قسم التربية الموسيقية ،بينما لم يكن لباقي عوامل
مقياس الطمأنينة النفسية [العبلقات اإليجابية ـ االستقبللية ـ التمكن البيئي ـ الحياة
اليادفة] قدرة عمى التنبؤ بالذكاء الروحي.
[ ]3قدرة الدرجة الكمية واتقان الخبرات النشطة ،والخبرات غير المباشرة في مقياس الفاعمية
الذاتية في األداء الموسيقي عمى التنبؤ بالذكاء الروحي في حين لم يكن لعاممي
لئلقناع المفظي/االجتماعي ،والحاالت الفسيولوجية القدرة عمى التنبؤ بالذكاء الروحي.
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[ ]6وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى [ ]،10بين مرتفعي ومنخفضي الطمأنينة النفسية
في الذكاء الروحي لصالح مرتفعي الطمأنينة النفسية.

[ ]6وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى [ ]،10بين مرتفعي ومنخفضي الفاعمية الذاتية
في األداء الموسيقي في الذكاء الروحي لصالح مرتفعي الفاعمية الذاتية في األداء

الموسيقي.
[ ]2أن المتغيرات المستقمة [الطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي] كانت
قادرة عمى تفسير حوالي [ ]%62,0من التباين في درجات المتغير التابع [الذكاء
الروحي] وىذا يدل عمى ارتفاع مستوى الداللة العممية لمنموذج المقترح.

الخعليل على ىخائر البحح:
وتأتي ىذه النتائج متفقة مع نتائج الدراسات األجنبية والعربية مثل  :دراسة
& Arnout et al.,2019; Wojujutari et al.,2018; Ahoei et al.,2017; Reed
;Neville ,(2014); Jeny& Varghese ,2013; Sahebalzamani et al.,2013
) ،Marashi et al.,2012والدراسات العربية مثل :دراسة البحيدي ،وعمى ( ،)6106و
فضل ( ،)6106و الضبع ( )6106من وجود عبلقة موجبة بين الذكاء الروحي ،والطمأنينة
النفسية وامكانية استخدام الذكاء الروحي في التنبؤ بالطمأنينة النفسية.
ومتفقة مع أدبيات اإلطار النظري مثل :دراسة ) Ribeiro et al. (2018التي
أوضحت أىمية الذكاء الروحي وقدراتو في التنبؤ بالطمأنينة النفسية لدى طبلب الجامعة ،مما
يساعد المسئولين في وضع الكثير من الب رامج اإلرشادية والوقائية والعبلجية لتحسين الصحة
النفسية لطبلب الجامعة ،وتوصمت إلي أن [ ]%16من الطبلب الجامعيين يعانون من الشعور
بالقمق والتوتر والضغوط الحياتية اليومية ]%66,3[ ،يفكرون في االنتحار . suicideكما
تأتي نتائج الفرض األول متفقة مع ما توصمت إليو نتائج مجموعة من الدراسات األجنبية
مثل(Marghzar & Marzban ,2018; Dev et al.,2018; Eldiasty & :
Ibrahim ,2018; Sharma & Upadhyaya ,2018; Biasutti & Concina ,
) 2018; Aghaei, Behjat & Rostampour ,2014; Khadivi et al.,2012إلي
وجود عبلقة موجبة بين الذكاء الروحي والفاعمية الذاتية لدى طبلب الجامعة وامكانية
استخدام الذكاء الروحي في التنبؤ بالفاعمية الذاتية ،كما تتفق نتائج البحث الحالي مع اإلطار
النظري مثل:

(Philippe et al. ,2019; Castiglione et al.,2018; Hallam
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&Creech ,2016;Hewitt ,2015; Ritchie & Williamon ,2011; Zelenak,
) ،,2010; Laukka ,2007دراسة عابدين ( )6106والتي أوضحت إلي وجود عبلقة بين
الذكاء الوجداني والطمأنينة النفسية وفاعمية الذات لدى طبلب الجامعة وامكانية استخدام
الفاعمية الذاتية في التنبؤ بالذكاء الروحي.
ومتفقة مع اإلطار النظري مثل :دراسة (Cheung et al.,2006; Sing & Wong,
) 2010والتي أوضحت معاناة طبلب الجامعة من العديد من المشكبلت المرتبطة بالصحة
العقمية بما في ذلك االكتئاب ،والقمق ،والتوتر ،واألرق من الميم بالنسبة لمباحثة دفع مزيد
من االىتمام النفسي لمبحث عن صحة طبلب الجامعة وتحسين الطمأنينة النفسية ،ورفع
الفاعمية الذاتية ليم.

الخوصيات املكرتحة:
يقدم البحث الحالي في ضوء ما أسفرت عنيا من نتائج مجموعة من التوصيات العممية
واإلجرائية القابمة لمتطبيق من خبلل قيام كمية التربية النوعية جامعة القاىرة بإعداد البرامج
الوقائية واإلرشادية والتوجييية والعبلجية من خبلل اقامة ورش العمل حول كيفية زيادة الذكاء
الروحي والطمأنينة النفسية والفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي لدى طبلب كمية التربية
النوعية عامة وقسم التربية الموسيقية خاصة وذلك من خبلل:
 تدريب الطبلب عمى كيفية مواجية التحديات والعقبات والصعوبات واألحداث الضاغطة
تحول دون تحقيق الطمأنينة النفسية ،وىذا يتطمب تضافر
والتوتر ،والقمق ،والتي ُ
الجيود بين جميع أقسام الكمية كل في تخصصو من خبلل ورش العمل والمحاضرات
والبرامج اإلرشادية التي تُسيم في تحسين الفاعمية الذاتية المنخفضة المنخفض لدى
طبلب كمية النوعية.
 استخدام أ ساتذة الكمية لؤلساليب وطرائق التدريس الحديثة القائمة عمى جعل الطبلب
محور العممية التعميمية وىدفيا األسمى وانتقال عممية التعمم من المعمم إلي المتعمم
وفتح قنوات التواصل الجيد بين أعضاء ىيئة التدريس والمتعممين وأسر الطبلب
والكمية بالصورة التي تزيد من قدرات الطبلب عمى إقامة عبلقات إيجابية وبالتالي
يسيم في تحقيق الذكاء الروحي.
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 تدريب الطبلب عمى آليات استخدام أسموب حل المشكبلت ،وتدريبيم عمى تحسين
أساليب الطمأنينة النفسية سواء مع أسرىم أو أقرانيم أو األشخاص المقربين منيم،
وىذا يمكن أن يحدث من خبلل عقد لقاءات دورية تجمع بين أطراف العممية
التعميمية بصورة مستمرة ومنتظمة داخل الكمية وخارجيا.
 تدريب العاممين بالجياز اإلداري بالكية عمى كيفية إيجاد ُمناخ تعميمي جيد داخل
الكمية ُيسيم في تقوية العبلقات بين الكمية والطبلب وأسرىم ؛ فالعبلقات الفعالة بين

أعضاء ىيئة التدريس وال طبلب وأسر الطبلب من العوامل السيكولوجية الميمة في

تحسين الطمأنينة النفسية وزيادة الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي لدى طبلب
كمية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية.
حبوخ مكرتحة:
وفي ضوء ما سبق يقترح فريق البحث عدداً من الدراسات والبحوث استكماالً

ليذا المجال الميم في عمم النفس ومنيا:

 فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء الروحي وأثره عمى التحصيل الدراسي لدى طبلب
المرحمة الثانوية.
 الطمأنينة النفسية كمنبئ بالقدرة عمى التكيف األكاديمي لدى طبلب كمية التربية
األساسية بدولة الكويت.
 سيكولوجية العبلقة بين الفاعمية الذاتية في األداء الموسيقي ،والقمق االجتماعي لدى
طبلب المرحمة الثانوية.
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