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 SAL125 تجربة النشاط والحيوية باستخدام ترددات برنامج 

Vitality and Energy Exp. 

اير  16 –  11التاري    خ:  2021فبر  

مشارك  132العدد:   

 صالح الراشد وعلياء الرشدان

 

 

 : ملخص عام للتجربة

ن   ي هذه التجربة هي للتعرف عىل أثر استخدام تردد للنشاط والحيوية عىل مشاعر الخمول والكسل عند مجموعة من المشاركي 
،  SAL125قناة    فن

ي هذه التجربة العملية بحدود  وقد  
تم اختيار مجموعة  ، حيث  2021/ 2/ 16حتى    2/ 11لمدة ستة أيام متواصلة، بدأت من تاري    خ    شخص  132شارك فن

ن لديهم مشاعر وحالة متكررة من الخمول والكسل    ،من المشاركي 
 
دد  وط ي  لب منهم استخدام البى

، بحيث  وقت شعورهم بحالة الكسل والخمولفن

دد مرة أو أكبر من مرة خالل اليوم.   يستخدم المشارك البى

ي أ
ي  من قبل د. صالح الراشد حيث صنعه و   هرتز  9999تردد ة عن وهو عبار  pure toneد دول ثالثة أيام تم إرسال تر فن

شكل موجات أرفقه فن

وهو لنفس الموضوع     tone with musicاىل تردد    هتم تغيب  حيث    نفذها األستاذ ماجد يحت  هرتز    432صوتية، ومن ثم أضاف له موسيقى عىل  

دد طلب من المشارككذلك ن ، وبعد كل محاولة استماع للبى دداته لهذ  معليه بعد استماعه وا األثر الذي حصل إرسال ي   .  البى
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ي 
: من أهم النتائج والمالحظات التى  حصلنا عليها بعد انتهاء مدة هذه التجربة هي

ددات - ن تغب  حالهم من الكسل والخمول اىل النشاط والحيوية بعد االستماع لهذه البى دد كثب  من المشاركي   ، بدون وجود ازعاج من صوت البى

 . ي
دد االول أو الثانن  سواء كان البى

 

دد األول   - دد، خاصة مع البى ي النشاط مع وجود ازعاج بسبب صوت البى
ن بوجود تحسن فن وان هذا الصوت ،  pure toneعبر بعض المشاركي 

 يسبب نوع من الصداع او االم وضيق. 

ي مستوى النشاط بشكل عام ولكن ليس من -
ددات يؤدي اىل تحسن فن ن وجدوا بأن اإلستخدام المستمر لهذه البى أول استخدام،   بعض المشاركي 

ي البداية اال أنه مع الوقت قلت هذه الحالة بشكل عام 
ي أول مرات االستخدام تزايد مشاعر الخمول والكسل فن

ن فن حيث الحظ بعض المشاكي 

 وارتفع مستوى النشاط والحيوية بشكل عام. 

ت  - ن عبر ي مجموعة من المشاركي 
دد الثانن  ة والفرح كذلك. وأنه يزيد من البهج tone with music بجمال البى

 

  : النتائج بشكل عام

ددات بحدود   ن    491استخدم المشاركون هذه البى ددات وكان أثر االستماع لها عند غالبية المشاركي 
ي االستماع لهذ البى

بوجود   تشب  تجربة فن

ددات ملحوظ تحسن  ي استخدام هذه البى
دد بدون موسيقى او مع الموسيقى فن  . والحيويةتغيب  حالة الخمول اىل النشاط  لوذلك سواء كان البى

ن التحسن الخفيف،   ن التحسن الفعال والمباشر وبي  والجدول   اال أنه عند الغالبية كان التحسن بأثر فعال أكبر مستويات التحسن متفاوتة بي 

 التاىلي يوضح ذلك بالتفصيل: 

 

االستخدام  مرات    عدد 
دد   للتر

 النسبة  مستوى األثر 

 أثر فعال جدا بالتحسن  196
 

40% 

 %26 متوسط بالتحسن أثر  127
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 %25 أثر خفيف بالتحسن  121
 

 % 9.5 ال يوجد أثر بالتحسن  47
 

 

دد االول  ي   pure toneتفاصيل النتائج للتر
دد الثان   tone with musicوالتر

، نجد بأن التأثب  الفعال كان ن تي 
ن الفبى دد فيها مع  كبر خالل  األ   هو    من خالل المالحظة بي  ي كان البى

ة الثانية وهي التى ي الفبى
ن اال أنه فن تي 

الفبى

  . دد بدون موسيقى  الموسيقى كان األثر الفعال أعىل من استخدام البى

pure tone tone with music 
االستخدام  مرات   عدد 

دد   للبى
االستخدام  النسبة مستوى األثر  مرات    عدد 

دد   للبى
 النسبة مستوى األثر 

 %55 أثر فعال  94 %32 فعال أثر  102
 %24 أثر متوسط  41 %27 أثر متوسط  86

 % 14.5 أثر خفيف  25 %30 أثر خفيف  96
 %7 ال يوجد أثر  12 %11 ال يوجد أثر  35

 

  



4 
 

ن   أهم بعض ي كتبها المشاركي 
 : المالحظات التى

، كنت أشعر بالتعب والكسل ورغبة بالنوم )منتصف   • ي
دد الثانن خاء جميل وشعور استمعت للبى ي البداية اسبى

دد والحظت: فن النهار( شغلت البى

 ا بالنشاط استمر حتى الليل. ا احساس  دقائق تقريب   5بالراحه والنوم، وبعد 

•  
 
ي الليل وأرجع تعبانة جدا

ي ساعة باليوم فن
 ، اليوم احساس بالنشاط والقوة غب  طبيعي ولحد االن أشعر بالنشاط. كل يوم أمشر

 قبل التجربة كان عن •
 
، علما ي

،   دي خمول وكسل ومرات أنام غصب عتن ي جسمي
ي أعمل تحاليل كاملة وأأخذ فيتامينات وأحافظ عىل نسبتها فن

بأنن

دد   دد مرة واحدة فقط   3لكن المشكلة لم تحل.. أول يوم استمعت للبى ي االيام استمع للبى
ي الليل، بافى

ي اليوم والحظت الفرق الكبب  فن
مرات فن

ي قليل جدا، حاليا فرق كبب  بالنشاط. ألن بعد اليوم األول راح  ي األيام كان احتياجر
 الخمول والكسل، فبافى

ي كنت دائما أتذمر منها.  •
ل التى ن ي قمت بأعمال المبن

دد األول حسيت بنشاط كبب  حتى انن  كنت أشعر بتعب وكسل، شغلت البى

ل    • فقط  أنام  ي 
انن اضطريت  استمع  4.5اليوم   ، ن معي  عمل  لظروف  الماضية  الليلة  أعماىلي  ساعات  وكل  يومي  ومارست  وصحيت  دد  للبى ت 

 والحمدهلل بنشاط. 

دد، حقيقة صحصحت، وصار عندي  • اليوم كان عندي كالس مهم، ونمت قليل، لما صحيت الصبح عشان ما أماطل مع نفشي شغلت البى

( أكبر  دد األول ) بدون موسيقى ي أفضل البى
 أحسه أقوى. حافز أعمل تمارين) سوبر براين يوغا( وعملتها، علما بأنن

ي  •
ي اذنن

دد فعال لكنه مزعج فن  أثر البى

•  
 
ي النوم، تثاؤب أحيانا، دوخة قليال، بس بعد دقائق من انتهاء التسجيل أشعر   عالتس   كل المرات تقريبا

دد حسيت برغبة فن سمعت فيها البى

 . ن ي رصت أنتبه لسبب الخمول حسب التوقيت، أو بعد أكل معي 
 بتحسن، العجيب أنتن

 خمول مع كل يوم يمر، وأن أسباب الخمول صارت أوضح بالنسبة ىلي صار يقل الشعور بال •

دد، لكن بعد حواىلي   •
ي صوت البى

ي أول االستماع أزعجتن
 ثانية خف االزعاج، واالحساس بالتعب بدأ يخف تدريجيا حتى زال تماما.  30فن

ي ثم أحسست   •
ة التثاؤب وكأنه يطلع متن ددات، كبر ي الجهة اليمتن من الرأس، ثم زال كنت أحس بخمول وتثاؤب عند االستماع للبى

بألم صغب  فن

 تماما، وحتى الخمول اختقن مع التثاؤب. 

، إذا كنت أشعر بخمول شديد سأختار األول أكيد، لكن إذا أردت أن أنشط ساختا • ي السماع، لكن األول كان فعاال أكبر
ي أحسن فن

دد الثانن ر البى

 . ي
 الثانن

ي كأنه بلش يعطي أعتقد أنه زاد عندي النشاط بشكل عام أكبر م •
ي مع االستمرار عمل تأثب  بشكل عام مو بلحظة التشغيل، يعتن

ن الكسل، يعتن

 مفعول عىل المستوى العميق. 

ي أثرة جميل عىلي أكبر من األول  •
دد الثانن  البى
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ي مانمت.  •
 صار عندي نشاط لدرجة إنن

 شعور بالنشاط مع صداع خفيف  •

 بقاء الكسل رغم سماعي لألوديو، وبعدها نمت   •

ي الىلي صار له نشاط. بعد اال  • ي النوم، أنا حطيت راسي عىل المخدة وزوجر
 ستماع جاءت ىلي رغبة فن

ي المشاعر.  •
ي وصداع، لكنه بدأ يخف مع وجود تحسن فن

ي اذنن
ن فن دد شعور بالرني 

 بعد االستماع للبى

ة )ثلث ساعة تقريبا( وصحيت نشيطة، عادة  • ة قصب 
ي نمت فبى

ن ونمت، لكن الحظت انن دد مرتي 
 أطول بالنوم، وأصىح متكرسة. استمعت للبى

ي البارحة   •
ة العرص، بس ماشاءهللا ما احتجت، كنت نشيطة كثب  لدرجة أنه ماقدرت أقيل اال بصعوبة، مع انن دد أكبر فبى كنت أرغب اسمع للبى

، صار ىلي سنوات مفتقدة هالدرجة من النشاط.  5نمت  ن سبب ىلي فرق كبب   ساعات فقط، ماشاءهللا بس استماع هاليومي 

دد رصت أحس بها نصف ساعة  ال  • .. كان عندي دوخة صباحية تستمر معي طول النهار تقريبا، بعد استخدام البى ي جودة نومي
حظت تحسن فن

 .  أو ساعة وما تؤثر عىل مستوى نشاطي

ي أقوى وفوري،، بس الحظت أنه فجأة صار عندي شعة بدقات القلب بس لمدة   •
دد الثانن معي النشاط    ثانية وبعدها خف،، استمر   15-10البى

 ساعات، وانجزت شغل كنت مكسلة أنجزة.  3تقريبا 

 دقائق.   10شعور باالنتعاش والحيوية بعد التجربة ب  •

، يمكن من ترددات أمس امتد ليوم.  • ي
ي كسل، نادر هالشر

 اليوم لم يأتتن

ي  •
دد الثانن  أصبحت أكبر انجاز بالذات مع البى

بات القلب أثناء  • ي رصن
. تسارع بسيط فن ي

دد األول كان أكبر وأشع فاعلية من الثانن  االستماع، والحظت أن البى

ي أنسجم معه وال أسمعه مع  •
ي البداية ثم وكأنن

ي البداية يوجد شد قوي بالرقبة من الخلف طوال سماع التسجيل، وأيضا أجد الصوت مزعج فن
فن

 أنه مستمر. 

ن إنزعاج، بعدها انتعاش.  •  أول دقيقتي 

دد، تنشطت كثب  وقمت وسويت التمارين ما أحب أسوي التمارين أ • ، بس بعد ما استمعت للبى ي أكون كسالنه كثب 
ول ما أصىح من النوم النن

، وكذلك الحظت أن حتى أفكاري تتغب  للنشاط وللحركة.  ب القهوة حتى  قبل ما أشر

ي نوبة نشاط بس بعد نصف الليل.  •
 أمس أصابتن

 فعال جدا لكن مع صداع  •

ي ا •
ي البداية حسيت بألم فن

 لرأس بسبب الززززن ، لكن بعدها ما أقولك كيف كان النشاط. فن
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دد وراحة عىل صدري الحمدهلل.  •  اثر فعال مع راحة، كان عندي ضيق مع تفكب  زائد، هدأ التفكب  بعد االستماع للبى

.  5كان فعال جدا لكنه مزعج  • ي بالنسبة ىلي
 دقائق كافن

ن عكس األول.  • كب 
ي كأنه يساعد عىل البى

دد الثانن  البى

دد معي جيد بعد االستماع  •
عندي خمول بسبب كورونا وصارىلي اسبوع ما أقدر اتحرك وتعب شديد وفاقدة حاسة الشم والتذوق، اثر البى

 األول، مع وجود نشاط وأرغب بالخروج وأخذ كوب قهوة بعد ماكنت مو مشتهية الهوا الطاير. 

ي رهيبة.  •
دد الثانن  الموسيقى مع البى

ي ف •
ددات فن دد يوميا. رصت أستخدم البى ي نشاط، وال أحتاج االستماع للبى

ي أحس فيتن
ات متباعدة، ألنن  بى

 اليوم بكيت عندما انسجمت مع الصوت.   •

 فعال جدا. وأشعر فيه بكل جسمي وخصوصا االرجل وعند الركبة.  •

ي فيه بهجة عكس األول مزعج وحاد  •
دد الثانن  البى

ي  •
دد الثانن دد األول مزعج جدا حتى عندما يكون الصوت منخفض. اإلحساس بقمة النشاط والحيوية خالل االستماع للبى  ، البى

دد  • ي خامل جدا.. شغلت البى
ي البدء أشعر بالخوف، وهذا الخوف يخليتن

ي لرسم خطة العمل وعندما أفكر فن
ي بدايتى

وع عمل وأنا فن عندي مرسر

 قدرت اتخلص من جزء كبب  جدا من هذا الخوف. 

ي أثر متوسط بالنش •
دد كان فن  اط مع صداع وبالمرات الالحقة خف الصداع حتى لم يكن له أثر. أول مرة شغلت البى

ي أفضل فيه احساس جميل وشع  •
دد الثانن ي بعد الجلسة لكن البى

دد األول شعور باالنزعاج مع بعض االلم ويختقن ي المرة االوىل لالستماع للبى
ور فن

 بالبهجة والنشاط. 

ي  •
ي البيت .. كان التأثب  عىل ابتن

دد عىل سماعة فن ة الحجر كان خامل جدا واليحب يخرج من البيت، 18)   شغلت البى سنة( جيد خاصة أنه بفبى

ي  
ي فن
دد حسيت بدأ يزاول بعض النشاط البدنن ي ) ابس مع البى

سنة( كان الصوت مزعج لها كأنه صوت احتكاك الطبشورة   14لبيت، إما مع ابنتى

 عىل السبورة. 

دد نصف دقيقة فقط، نهضت وبدأت أترصف برسعة   • ) لمدة  استمعت للبى  عاىلي
ن ي واترصف بهدوء، وبعدم    5وتركب 

دقائق( ثم بدأت أعود لتوازنن

 وجود الخمول. 

ن باالذن.  •  هناك شعور بالصداع وخمول وصوت طني 

ت الحالة المزاجية بالكامل .. الموسيقى ممتعة.  • ي تغب 
دد الثانن  شعرت بخمول أثناء الدوام، استمعت للبى

ي أفضل من االول  •
دد الثانن  البى
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، والم بالمفاصل، ومع االستماع خف االلم والتعب راح. قبل  • ي رأسي
 االستماع كان عندي تعب وضغط فن

،، لكن الصوت مزعج.  • دد االول عدة مرات وكانت النتيجة بوجود نشاط فعليا وعاىلي  استمعت للبى

.. فعال جداا  • ي
دد الثانن ي البى

 ناسبتن

ي سمعته لمجرد  •
 دقائق.  3حسيت بمرونه وحيوية مع انن

ي أم •
. كأنن ي

دد الثانن  يل اىل النوم أو الخمول أكبر عند سماعي للبى

 تأثب  خفيف ومنعش حتى مع خفض الصوت.  •

دد الث • ي أول يوم للتجربة، ولم أحتاج أسمعه مرة أخرى، البى
دد االول فعال للغاية، واستمر معي من أول مرة سمعته فن

ي الحمدهلل تأثب  البى
انن

 .  لم تكن مريحة بالنسبة ىلي
 الموسيقى

ي أو  •
ن شعرت ببعض االنفن ن من اذن لالذن الثانية، ثم قل شعور االنزعاج، استمعت ز ل دقيقتي  كب 

عاج وخصوصا عندما أحسست بتحول البى

 دقائق ونصف، وأحسست بنشاط أكبر وخمول أقل.  6لحواىلي 

ء المهم.  • ي
ي اركز عىل الشر

دد خالنن  البى

 

ن أثناء التجربة  : جدول نتائج المشاركي 

  
   

Pure Tone Tone with music 
ي  2/ 11اليوم األول 

 2/ 16اليوم السادس 2/ 15اليوم الخامس 2/ 14اليوم الرابع 2/ 13اليوم الثالث 2/ 12اليوم الثانن

 3تجربة 2تجربة 1تجربة  3تجربة 2تجربة 1تجربة  3تجربة 2تجربة 1تجربة  3تجربة 2تجربة 1تجربة  3تجربة 2تجربة 1تجربة  4تجربة 3تجربة 2تجربة 1تجربة 

1 
أثر  

       خفيف  
أثر  

 أثر خفيف       خفيف  
أثر  

   خفيف  
أثر  

     خفيف  
أثر  

     خفيف  
أثر  

     خفيف  

2 
أثر  

                                     خفيف  

3 
يوجد   ال 

                                     أثر 

4 
أثر  

 متوسط 
أثر  

           خفيف  
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

                 جدا 

5 
أثر  

       خفيف  
أثر  

     أثر متوسط      خفيف  
أثر  

     متوسط 
أثر  

           خفيف  
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6 
أثر  

       خفيف  
أثر  

                             خفيف  

7 
أثر  

       خفيف  
أثر  

                       أثر متوسط      متوسط 

8 
يوجد   ال 

 أثر 
أثر  

 خفيف  

أثر  
فعال  
   جدا 

أثر  
 متوسط 

فعال   أثر 
   جدا 

فعال   أثر 
     جدا 

فعال   أثر 
     جدا 

أثر  
     متوسط 

يوجد  ال 
     أثر 

9 
فعال   أثر 

                                     جدا 

10 
يوجد   ال 

             أثر 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

           جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

11 
أثر  

                   خفيف  
فعال   أثر 

           جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

12 
يوجد   ال 

 أثر 
ال يوجد  

                 أثر 
يوجد   ال 

           أثر 
أثر  

     خفيف  

13 
أثر  

 خفيف  
أثر  

     متوسط 
فعال   أثر 

 جدا 
يوجد   ال 

                           أثر 

14 
فعال   أثر 

                                     جدا 

15 
أثر  

           أثر خفيف               متوسط 
أثر  

     خفيف  
أثر  

     متوسط 

16 
فعال   أثر 

       جدا 
أثر  

                 متوسط 
فعال  أثر 

           جدا 

17 
أثر  

 متوسط 

أثر  
فعال  
                                   جدا 

18 
أثر  

       خفيف  
يوجد   ال 

           أثر 
يوجد   ال 

     أثر 
يوجد  ال 

     أثر 
أثر  

     خفيف  

19 
يوجد   ال 

 أثر 
ال يوجد  

 أثر 
ال يوجد  

                     أثر 
أثر  

           خفيف  

20 
أثر  

       متوسط 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

                 جدا 

21 
أثر  

       خفيف  
أثر  

     ال يوجد أثر      متوسط 
أثر  

     خفيف  
أثر  

     خفيف  
أثر  

     متوسط 

22 
فعال   أثر 

                                     جدا 
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23 
فعال   أثر 

 جدا 

أثر  
فعال  
 جدا 

أثر  
فعال  
   جدا 

فعال   أثر 
     جدا 

فعال   أثر 
 جدا 

فعال  أثر 
   جدا 

فعال   أثر 
     جدا 

فعال  أثر 
           جدا 

24 
يوجد   ال 

                                     أثر 

25 
فعال   أثر 

                               جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

26 
أثر  

 متوسط 

أثر  
فعال  
     جدا 

فعال   أثر 
     جدا 

فعال   أثر 
 جدا 

فعال  أثر 
   جدا 

فعال   أثر 
     جدا 

أثر  
     متوسط 

فعال  أثر 
     جدا 

27 
أثر  

 خفيف  
أثر  

     خفيف  
أثر  

 متوسط 
أثر  

     أثر خفيف     متوسط 
فعال   أثر 

     جدا 
أثر  

     متوسط 
فعال  أثر 

     جدا 

28 
يوجد   ال 

 أثر 
أثر  

           متوسط 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
أثر  

     خفيف  
يوجد  ال 

     أثر 

29 
أثر  

       خفيف  
فعال   أثر 

     أثر متوسط      جدا 
أثر  

     متوسط 
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

30 
أثر  

 خفيف  
أثر  

     متوسط 
أثر  

           متوسط 
أثر  

 متوسط 

أثر  
فعال  
   جدا 

أثر  
           متوسط 

31 
فعال   أثر 

       جدا 
فعال   أثر 

           جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

           جدا 

32 
فعال   أثر 

                                     جدا 

33 
أثر  

 خفيف  
أثر  

 متوسط 
أثر  

 خفيف  
أثر  

 متوسط 
أثر  

     متوسط 
فعال   أثر 

 جدا 
فعال  أثر 

   جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

           جدا 

34 
يوجد   ال 

     أثر خفيف               أثر 
أثر  

                 خفيف  

35 
يوجد   ال 

                                     أثر 

36 
يوجد   ال 

       أثر 
أثر  

           متوسط 
فعال   أثر 

                 جدا 

37 
أثر  

       خفيف  
أثر  

     أثر متوسط      خفيف  
أثر  

     متوسط 
أثر  

     متوسط 
أثر  

     متوسط 

38 
أثر  

 خفيف  
أثر  

     متوسط 
أثر  

 أثر متوسط      متوسط 
أثر  

   خفيف  
فعال   أثر 

     جدا 
أثر  

     خفيف  
أثر  

 متوسط 
أثر  

   متوسط 

39 
أثر  

 خفيف  
أثر  

     خفيف  
أثر  

           أثر خفيف       خفيف  
يوجد  ال 

           أثر 
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40 
أثر  

       خفيف  
أثر  

     أثر خفيف       خفيف  
أثر  

     متوسط 
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

41 
يوجد   ال 

                   أثر 
فعال   أثر 

 جدا 

أثر  
فعال  
               جدا 

42 
أثر  

             خفيف  
فعال   أثر 

           جدا 
فعال  أثر 

     جدا 
أثر  

     متوسط 

43 
فعال   أثر 

       جدا 
فعال   أثر 

           جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

           جدا 

44 
فعال   أثر 

       جدا 
أثر  

           متوسط 
فعال   أثر 

                 جدا 

45 
فعال   أثر 

       جدا 
أثر  

           متوسط 
أثر  

     متوسط 
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

46 
يوجد   ال 

       أثر 
أثر  

 ال يوجد أثر      خفيف  
يوجد  ال 

   أثر 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

 جدا 
أثر  

         متوسط 

47 
أثر  

       خفيف  
أثر  

     أثر متوسط      خفيف  
أثر  

     متوسط 
أثر  

     متوسط 
أثر  

     متوسط 

48 
أثر  

                         متوسط 
فعال  أثر 

           جدا 

49 
فعال   أثر 

 جدا 
أثر  

 متوسط 
أثر  

 خفيف  
أثر  

 متوسط 
أثر  

 خفيف  
فعال   أثر 

 جدا 
أثر  

 أثر متوسط  متوسط 
أثر  

 متوسط 
أثر  

 خفيف  
فعال   أثر 

     جدا 
أثر  

 متوسط 

أثر  
فعال  
 جدا 

أثر  
فعال  
 جدا 

فعال  أثر 
 جدا 

فعال   أثر 
   جدا 

50 
يوجد   ال 

       أثر 
أثر  

           خفيف  
يوجد   ال 

                 أثر 

51 
فعال   أثر 

 جدا 

أثر  
فعال  
     جدا 

فعال   أثر 
     أثر متوسط      جدا 

أثر  
     متوسط 

أثر  
     متوسط 

فعال  أثر 
     جدا 

52 
أثر  

       خفيف  
يوجد   ال 

                             أثر 

53 
أثر  

                                     متوسط 

54 
أثر  

 خفيف  
أثر  

     خفيف  
أثر  

     أثر خفيف       متوسط 
أثر  

     متوسط 
أثر  

     متوسط 
أثر  

     متوسط 

55 
يوجد   ال 

                   أثر 
فعال   أثر 

                 جدا 

56 
أثر  

             خفيف  
فعال   أثر 

     جدا 
أثر  

           متوسط 
فعال  أثر 

     جدا 
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57 
أثر  

     أثر متوسط              متوسط 
يوجد   ال 

     أثر 
يوجد  ال 

           أثر 

58 
أثر  

                       أثر خفيف               متوسط 

59 
فعال   أثر 

                                     جدا 

60 
أثر  

 أثر متوسط              خفيف  
أثر  

         خفيف  
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

61 
فعال   أثر 

       جدا 
يوجد   ال 

                       ال يوجد أثر      أثر 

62 
أثر  

 أثر خفيف               متوسط 
أثر  

         خفيف  
فعال  أثر 

           جدا 

63 
أثر  

                                     متوسط 

64 
أثر  

                                     خفيف  

65 
أثر  

                                     خفيف  

66 
أثر  

     أثر خفيف               خفيف  
فعال   أثر 

                 جدا 

67 
يوجد   ال 

 أثر 
أثر  

     متوسط 
فعال   أثر 

 جدا 
فعال   أثر 

   جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

                 جدا 

68 
فعال   أثر 

       جدا 
فعال   أثر 

     أثر خفيف       جدا 
يوجد   ال 

     أثر 
أثر  

           خفيف  

69 
أثر  

                   متوسط 
فعال   أثر 

                 جدا 

70 
أثر  

                   خفيف  
فعال   أثر 

                 جدا 

71 
أثر  

 متوسط 
أثر  

     متوسط 
أثر  

 أثر خفيف       خفيف  
أثر  

   خفيف  
أثر  

     خفيف  
أثر  

     خفيف  
أثر  

     متوسط 

72 
فعال   أثر 

 جدا 

أثر  
فعال  
     جدا 

فعال   أثر 
 جدا 

أثر  
         متوسط 

أثر  
     متوسط 

أثر  
           خفيف  

73 
فعال   أثر 

       جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

 جدا 
فعال  أثر 

         جدا 
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

74 
فعال   أثر 

       جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

                 جدا 
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75         
أثر  

           أثر متوسط      متوسط 
أثر  

           متوسط 

76 
أثر  

       متوسط 
فعال   أثر 

     أثر متوسط      جدا 
أثر  

                 متوسط 

77 
أثر  

 متوسط 
أثر  

     خفيف  
أثر  

 خفيف  
أثر  

     أثر متوسط    متوسط 
أثر  

                 خفيف  

78 
أثر  

                                     خفيف  

79 
أثر  

 خفيف  
أثر  

     متوسط 
فعال   أثر 

                 جدا 
فعال  أثر 

           جدا 

80 
أثر  

       متوسط 
فعال   أثر 

           جدا 
فعال   أثر 

           جدا 
أثر  

     متوسط 

81 
أثر  

 متوسط 
أثر  

                                   خفيف  

82 
فعال   أثر 

                               جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

83 
فعال   أثر 

 جدا 

أثر  
فعال  
     جدا 

فعال   أثر 
 جدا 

فعال   أثر 
   جدا 

فعال   أثر 
 جدا 

فعال  أثر 
 جدا 

أثر  
فعال  
       جدا 

فعال  أثر 
     جدا 

فعال  أثر 
     جدا 

84 
فعال   أثر 

                   جدا 
أثر  

                 متوسط 

85 
أثر  

       متوسط 
أثر  

     أثر متوسط      خفيف  
فعال   أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

86 
أثر  

 متوسط 
أثر  

                                   متوسط 

87 
أثر  

       متوسط 
أثر  

           متوسط 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

88 
يوجد   ال 

       أثر 
أثر  

     أثر خفيف       خفيف  
أثر  

     متوسط 
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

89 
فعال   أثر 

       جدا 
فعال   أثر 

     أثر خفيف       جدا 
يوجد   ال 

     أثر 
أثر  

     خفيف  
أثر  

     خفيف  

90 
فعال   أثر 

       جدا 
أثر  

                             متوسط 

91 
فعال   أثر 

                                     جدا 

92 
أثر  

                   متوسط 
أثر  

           متوسط 
فعال  أثر 

 جدا 
فعال   أثر 

   جدا 
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93 
أثر  

 خفيف  
أثر  

                       أثر متوسط            خفيف  

94 
يوجد   ال 

                                     أثر 

95 
أثر  

 خفيف  
أثر  

 خفيف  
أثر  

   خفيف  
أثر  

                 متوسط 
أثر  

           خفيف  

96 
فعال   أثر 

       جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
أثر  

           خفيف  

97 
أثر  

                                     خفيف  

98 
فعال   أثر 

       جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

                       جدا 

99 
فعال   أثر 

                                     جدا 

100 
أثر  

       خفيف  
أثر  

                             خفيف  

101 
أثر  

       خفيف  
فعال   أثر 

                             جدا 

102 
أثر  

       متوسط 
أثر  

 متوسط 
أثر  

     أثر متوسط    متوسط 
أثر  

           خفيف  
أثر  

     خفيف  

103 
أثر  

                                     متوسط 

104         
أثر  

                             خفيف  

105         
يوجد   ال 

                             أثر 

106 
يوجد   ال 

       أثر 
يوجد   ال 

                             أثر 

107 
أثر  

                   خفيف  
أثر  

                 خفيف  

108 
فعال   أثر 

 جدا 

أثر  
فعال  
     جدا 

فعال   أثر 
     جدا 

فعال   أثر 
     جدا 

فعال   أثر 
     جدا 

فعال  أثر 
     جدا 

فعال  أثر 
     جدا 

109 
فعال   أثر 

                                     جدا 

110 
فعال   أثر 

     أثر متوسط              جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 
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111 
أثر  

       خفيف  
أثر  

           خفيف  
فعال   أثر 

                 جدا 

112 
أثر  

       متوسط 
فعال   أثر 

 جدا 
فعال   أثر 

         جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

113         
فعال   أثر 

                             جدا 

                       أثر متوسط                114

115         
أثر  

     متوسط 
فعال   أثر 

 جدا 
أثر  

 خفيف  

أثر  
فعال  
 جدا 

فعال   أثر 
     جدا 

يوجد  ال 
     أثر 

فعال  أثر 
     جدا 

116         
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
أثر  

     متوسط 
فعال  أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

                       أثر متوسط                117

118 
يوجد   ال 

       أثر 
أثر  

           أثر متوسط      خفيف  
أثر  

           متوسط 

           أثر متوسط                119
فعال  أثر 

           جدا 

120         
أثر  

                       أثر متوسط      متوسط 

     أثر متوسط                121
أثر  

     متوسط 
فعال  أثر 

           جدا 

122         
أثر  

     متوسط 
فعال   أثر 

           جدا 
فعال  أثر 

           جدا 

123               
فعال   أثر 

                 جدا 
فعال  أثر 

     جدا 

           ال يوجد أثر                124
فعال  أثر 

           جدا 

                       ال يوجد أثر                125

126         
يوجد   ال 

                       أثر خفيف       أثر 

127         
أثر  

                       أثر خفيف       خفيف  

128 
أثر  

             خفيف  
فعال   أثر 

                       جدا 

129 
أثر  

       متوسط 
أثر  

           أثر خفيف       خفيف  
أثر  

     متوسط 
أثر  

     متوسط 
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 لملخص: ا

دد فعال    ن أن البى ي  مع من استخد من خالل التجربة تبي 
ي المجموعة. بعض من   بشكل عامهذه التجربة حيث تم مالحظة التحسن  مه فن

فن

ب الماء  ددات دون شر ي تحدث مع استخدام البى
ي التجارب استخدم التجربة وشعور ببعض اآلثار الجانبية المتوقعة، والتى

، مما سيتم التنبيه عليه فن

  بشكل أوض  القادمة
 
ددات مع  أن  ح. لوحظ أيضا ي تالبى

ب  ها  الموسيقى تساعد أكبر فن ح االستمرار بهذه التجارب.    نسجام فيها مع الجسد. واال قبلها وترسر نقبى

 هي تجربة عملية. يجب اإلشارة إال أن التجربة ليست علمية، 

130         
أثر  

                       أثر خفيف       خفيف  

131         
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال   أثر 

     جدا 
فعال  أثر 

           جدا 

132 
أثر  

       خفيف  
فعال   أثر 

                 جدا 
فعال  أثر 

           جدا 


