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 الدراسة باللػة العزبية ملخص

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ طبيعة العبلقة بيف الشعور بالوحدة النفسية في أثناء  
[  وكؿ مف الدافعية لبلستماع لمموسيقى والتنظيـ الوجداني لدى 91جائحة كورونا ] كوفيد ػ 

بالشعور بالوحدة  طبلبال، وكذلؾ معرفة تأثر كمية التربية النوعية جامعة القاىرة طبلب
النفسية باختبلؼ مستوى الدافعية لبلستماع لمموسيقى ومستوى التنظيـ الوجداني ]منخفض ػ 
متوسط ػ عالي[، وكذلؾ التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسية مف خبلؿ كؿ مف الدافعية لبلستماع 

كمية  بطبل[ مف 202لمموسيقى، والتنظيـ الوجداني، وقد تكونت عينة الدراسة النيائية ]
[ وقد طبؽ عمييـ مقياس 2091/2020في العاـ الدراسي ] التربية النوعية جامعة القاىرة

الدافعية لبلستماع لمموسيقى، ومقياس التنظيـ الوجداني، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية 
وىما مف إعداد الباحثة، وقد أسفرت النتائج عف وجود عبلقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيًا 

[ بيف الشعور بالوحدة النفسية والدافعية لبلستماع لمموسيقى وجود عبلقة ,09د مستوى ]عن
[ بيف الشعور بالوحدة النفسية والتنظيـ ,09ارتباطية سالبة ودالة إحصائيًا عند مستوى ]

الوجداني، وتتبايف درجات التأثير بالشعور بالوحدة النفسية بتبايف مستويات الدافعية 
يقى والتنظيـ الوجداني، فالمستويات المرتفعة مف الدافعية لبلستماع لبلستماع لمموس

لمموسيقي والتنظيـ الوجداني تشير إلى انخفاض في درجات التأثر بالشعور بالوحدة النفسية، 
مكانية استخداـ الدافعية لبلستماع لمموسيقى والتنظيـ الوجداني في التنبؤ بالشعور بالوحدة  وا 

 حة كورونا.النفسية في أثناء جائ

الدافعية لبلستماع لمموسيقى ػ التنظيـ الوجداني ػ الشعور بالوحدة الكممات المفتاحية: 
 النفسية.
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Motivation to listen to music and emotional regulation and their effect 

on the feeling of psychological loneliness during the Corona pandemic 

[COVID - 19] among students of the Faculty of Specific Education, 

Cairo University 
Abstract: 

The study aimed to know the nature of the relationship between feeling 

psychological loneliness during the Corona pandemic [COVID- 19] and both 

the motivation to listen to music and emotional regulation among students of 

the Faculty of Specific Education, Cairo University, as well as to know the 

impact of university students on the feeling of psychological loneliness 

according to the different level of motivation to listen to music and the level of 

emotional regulation [low - medium - High], as well as predicting the feeling 

of psychological loneliness through both motivation to listen to music and 

emotional regulation, and the final study sample [402] consisted of  students of 

the Faculty of Specific Education, Cairo University in the academic year 

[2019/2020] and the motivation scale was applied to them to listen to music, 

The emotional regulation scale and the sense of psychological loneliness are 

prepared by the researcher, and the results have resulted in a negative 

correlation and statistically significant function at the level of [0.01] between 

the feeling of psychological loneliness and the motivation to listen to music, 

the presence of a negative correlation and statistically significant function at 

the level of [0.01] between Feeling of emotional loneliness and emotional 

regulation, and the levels of influence vary with feelings of psychological 

loneliness with different levels of motivation to listen to music and emotional 

regulation, as the high levels of motivation to listen to music and emotional 

regulation indicate a decrease in the degrees of vulnerability to a feeling of 

loneliness, and  the possibility of using motivation to listen to music and 

emotional regulation  in predicting the feeling of psychological loneliness 

during the Corona pandemic. 

Key words: motivation to listen to music - emotional regulation - feeling 

psychological loneliness. 
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  مكدمة الدراسة: 

وكبديل قوي ومهم إلحداث التواصل بين القموب، بعد  ،برزت الموسيقى كغذاء لمروح 
التواصل  ، لقد فقد البشر كل أشكالجائحة كوروناأن غاب عنا التواصل باألجساد في ظل 

 الموسيقى االجتماعي الطبيعي بين األصدقاء والعائمة والجيران ولم يبقى أمامهم سوى أنغام
التي  فرضتيا  social distancingلتقرب بينهم، وتقطع عنهم عزلة التباعد االجتماعي 

نفسو  عمىعد وسيمة تساعد اإلنساف في استعادة السيطرة جائحة كورونا. فسماع الموسيقى ت  
لمت بو، حيث شاىدنا الكثير مف البشر في إسبانيا وفي  كؿ أفي ظؿ األزمات الطارئة التي 

وفي إيطاليا شاىدنا المواطنوف  ،عمى خمؽ ثنائيات عبر المباني السكنية يقدموا دوؿ العالـ
 ويغنوف مف شرفاتيـ في أثناء إغبلقيا لرفع معنوياتيـ وتذكر ،يعزفوف عمى اآلالت الموسيقية

الناس برعاية بعضيـ البعض، وكسر ممؿ  البقاء في المنزؿ والرغبة في دعـ مجتمعيـ 
إنيا ترياؽ الشفاء  ؛المتاحة، فالموسيقى تخمؽ شعورًا باالنتماء والمشاركة بإحدى الطرائؽ

تطالب فيو كؿ الدوؿ مواطنييا  الذي في الوقتالوحدة النفسية  وأ العزلةالشعور بضد 
االجتماعي والعزلة، ولكف يجب أف ال تتسبب ىذه العزلة الجغرافية في  تعادبممارسة نشاط االب

العزلة االجتماعية ىنا تأتي الموسيقى لتكوف شرياف الحياة والبمسـ االجتماعي الميدئ 
 في ظؿ جائحة كورونا.الذي بات ميدًدا  االجتماعي الترابطوتعزيز بالوحدة النفسية لمشعور 

لمموسيقى في العديد مف الدوؿ النامية والمتقدمة عمى حد وتنتشر ظاىرة االستماع 
، وأف األسبوع[ ساعة في 91سماع األفراد لمموسيقي يصؿ ] مرات سواء، وأف متوسط عدد

%[ في أثناء ممارستيـ لبعض 81% إلى 22نسبة مف يستمعوف لمموسيقى تتراوح ما بيف ]
، أو ممارسة الرياضية، أو الطعاـ تناوؿاألنشطة في األوقات االعتيادية مثؿ: السفر، أو 

Solana, & Lamont, -(Sanfilippo, Spiro,  Molinaالعمؿ، أو في أثناء الدراسة 
21)-2020, 1  

األشخاص إلى سماع الموسيقى في أثناء األزمات الصحية كنوع مف  يمجأ و 
جائحة كورونا كنوع مف  :المسكنات لآلالـ الجسدية، أو في أثناء المرور بالجوائح مثؿ

الوحدة النفسية، أو عند الشعور بعدـ القدرة عمى القياـ بالمسكنات النفسية، عند الشعور 
فالموسيقى ليا القدرة في التأثير في سموكيات لمعواطؼ؛ بعمميات التنظيـ الذاتي الوجداني 

الذيف يعانوف مف كما تمتمؾ الموسيقى التأثيرات الوجدانية عمى المرضى  ،وتنظيمياالطبلب 
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صعوبات في الحركة أو النطؽ ألنيا تصبح بمثابة التغذية اإليجابية لمحد مف ردود الفعؿ 
السمبية في أثناء عمميات التدخبلت العبلجية البدنية والمينية لمشباب الذيف يبمغوف مف العمر 

بلج في أثناء عمميات الع[ عامًا ودورىا في الحد مف السموكيات غير المناسبة 29]
117)-(Rahlin, Cech, Rheault & Stoecker, 2007,105. 

إف الموسيقى ىي السبيؿ لمواجية التيديدات التي تحدد مف الروح المعنوية 
كاتدرائية  ؼسقشب الحريؽ في ، لقد غنى الشعب الفرنسي عندما اتلممجتمعات في ظؿ األزم

الباريسيوف مف فعؿ أي شيء إلنقاذ  تمكفـ. عندما لـ ي2091نوتر داـ التاريخية في أبريؿ 
كاتدرائياتيـ المحببة إلى أنفسيـ. كما استخدمت الموسيقى والغناء والتصفيؽ في تحية أطقـ 
األطباء والعامميف في الخطوط األمامية مف الممرضيف والممرضات والمسعفيف، كشعور 

والتكيؼ مع  بيدؼ مساعدتيـ عمى التأقمـ يـخارجي يعبر عف سموكيات االمتناف تجاى
مستوى الرفاىية والطمأنينة بيدؼ زيادة األزمة، وتوفير الرعاية الشخصية واالجتماعية ليـ 

 عمى الشعور بأف المجتمع كؿ المجتمع خمفيـ في أثناء األزمة.مساعدتيـ  النفسية ليـ و
 بمراجعة األدبيات العالمية الثقافية عبر التاريخ يتضح لنا أف الموسيقى تقـو بنشاطو  

اجتماعي، وأنيا تمعب دورًا ميمًا في إنشاء الروابط االجتماعية وأف تأثيرات الموسيقى عمى 
والتي تنعكس في  social closenessالروابط االجتماعية تزيد مف التقارب االجتماعي 

في  ودورىاسموكيات االجتماعية المسؤولة عف االنتشار الواسع لؤلنشطة الموسيقية صورة ال
 .(Dunbar, 2012a,b)تطور المجتمع اإلنساني 

 في زيادة إفراز Insel,(2010)كما أوضحت نتائج دراسة ويزيد االستماع لمموسيقى 
الذي يسبب زيادة الحمؿ الحسي، وزيادة النشاط البدني،  oxytocinىرموف األوكسيتوسيف 

وزيادة الثقة، وزيادة التواصؿ وزيادة اإلثارة الوجدانية القوية، وتيذيب السموؾ االجتماعي، 
 بلستماع لمموسيقى.الدافعية لصري، وزيادة القدرة عمى التعاطؼ، وزيادة بال

يستمع الناس إلييا لتنظيـ األشكاؿ الثقافة استيبلكًا، حيث إف الموسيقي ىي أكثر 
عف عبر عف اليوية الشخصية والجماعية و الذات، وىي خير مف ي  بالوعي عميؽ مزاجيـ وت
ذا كاف األمر كذلؾ فقد آف األواف ألف تكوف الموسيقى كنشاط ثقافي  ،االجتماعيالتواصؿ  وا 

ميـ مكمؿ لؤلنشطة التعميمة محور اىتماـ مدارسنا وجامعاتنا، فيي ترقى بالنفس وتيذبيا 
إف سر بقاء الموسيقى عبر  وىي أحدى الجوانب الميمة في تدعيـ قدرات الطبلب الوجدانية.
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 االجتماعيوالترابط لتاريخية المختمفة ربما يكمف في قدراتيا عمى إحداث التماسؾ العصور ا
الموسيقي فقد تنقؿ العواطؼ والتعبير عنيا بيف بني البشر، ولـ وقدراتيا عمى ، بيف األفراد

، وفي تحقيؽ التنظيـ الوجداني لمعواطؼ في أثناء االجتماعي عمى الترابط أىميتيا في الحفاظ 
 .األزمات

أف االستماع لمموسيقى ي سيـ في زيادة  Kreutz (2014)كما أظيرت نتائج دراسة 
مستويات ىرموف األوكسيتوسيف المعابي وكذلؾ زيادة مستوى الكورتيزوؿ مما يعزز لدى 

، ويزيد مستوى الترابط psychological wellbeingاألفراد الشعور بالطمأنينة النفسية 
المستمعيف، وأف سماع الموسيقى في مجموعات ييسر عممية البيولوجي االجتماعي بيف 
ويزيد مف التماسؾ االجتماعي بيف أفراد المجموعة، ويعزز مف  ،تكويف الروابط االجتماعية

 السموكيات التعاونية المؤيدة لممجتمع، ويزيد مف مستوى التعاطؼ بيف األفراد.
مف بعضيـ البعض لما فالموسيقى تجعؿ الناس يشعروف أنيـ قريبوف اجتماعيًا 

، حيث ي سيـ إفراز ىرموف يـتحدثو الموسيقى مف تأثيرات وجدانية واجتماعية في سموكيات
الذي تفرزه الغدة النخامية في أثناء االستماع لمموسيقى في زيادة  endorphinsاإلندورفيف 

 .(Fritz et al., 2013)الروابط االجتماعية بيف المستمعيف 
أف لمموسيقى  Van Goethem & Sloboda (2011)نتائج دراسة  أشارتو 

العديد مف الوظائؼ واألدوار المرتبطة بقدراتيا عمى تحقيؽ التنظيـ الوجداني والمتمثمة في: 
المستمعيف عمى التفكير بطريقة  ةساعدمخمؽ السعادة لدى المستمعيف وتحقيؽ االسترخاء، و 

 وبالتالي تحقيؽ الطمأنينة يـعواطفلالوجداني  منطقية، و المساعدة في تحقيؽ التنظيـ
 .النفسية ليـ

لقد بادر مشاىير العروض الموسيقية والمسرحية في نشر إبداعاتيـ عمى االنترنت 
، وفي أماكف في أثناء جائحة كورونا الجميور أثناء تواجدىـ في المنزؿ ليايستمتع كي 

لجأت  الشعور بالوحدة النفسية، حيث كسر حاجز و لكسر حاجز الممؿ بيدؼ الحجر الصحي 
حيث وقات األزمات، ألى الترفيو مف خبلؿ الموسيقى كنوع مف السموى في أثناء إدوؿ العالـ 

إلى أف االستماع  لمموسيقى ي سيـ في تحسيف  McCaffrey (2008)دراسة  نتائج تشير
تخمؽ و بمشاعرىـ، حيث تعمؿ الموسيقى عمى ربط األفراد  ؛الجوانب الفسيولوجية والنفسية

ة الحياة، وأشارت نتائج  دراسة جودتحسيف ت سيـ في لدييـ الشعور بالوعي الذاتي و 
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& Eerola (2020) Schäfer   عد مف أىـ البدائؿ إلى أف االستماع إلى الموسيقى ي
االجتماعي، في أوقات األزمات والشعور بالعزلة أو والترابط المستخدمة في تحقيؽ التفاعؿ 

التباعد االجتماعي، فيي تسيـ في تحقيؽ الطمأنينة والرفاىية االجتماعية والوجدانية لدى 
 العزلة االجتماعية. والنفسية أاألفراد الذيف يشعروف بالوحدة 

التي  Marston, Musselwhite & Hadley (2020)وأوضحت نتائج دراسة 
الفرد بالوحدة حسف مف شعور مموسيقى ي  لأف االستماع في المممكة المتحدة البريطانية  تجريأ

مف  حسيف يو الصحة النفسية لؤلفراد مف حسيف و يفي أثناء جائحة كورونا، النفسية؛ 
 .االجتماعيأساليب التواصؿ مف حسيف يو رفاىيتيـ مستوى 

Bremer & (Lewis, Coursol ,وتشير نتائج الدراسات السابقة مثؿ: 
Komarenko, 2015; ; Apriyanti, 2016; Kumari & Kumari, 2017; 
Vasileiou, Bamelt, Barreto, Vines, Atkinson, Long & Wilson,2019) 

والشعور  powerlessnessاالستماع لمموسيقى ي سيـ في الحد مف الشعور بالعجز  إلى أف
الشعور بالعزلة أو التباعد أو  د مفوالح meaninglessnessبانعداـ القيمة والمعنى 

شكؿ المكوف األساسي ت، وكؿ ىذه العوامؿ social estrangementالقطيعة االجتماعي 
وىذا يعني أف االستماع لموسيقى يمكف أف يقمؿ مف شعور  alienationلمشعور باالغتراب 
 في أثناء األزمات. شعور بالوحدة النفسيةوالالفرد باالغتراب 

  الدراسة: مشهلة

 :يو نتائج الدراسات السابقة مفتكمف مشكمة الدراسة الحالية فيما توصمت إل 
الدافعية لبلستماع لمموسيقى في الحد مف الشعور بالوحدة النفسية، فيو شعور  تأثير .9

شخصي ناجـ عف نقص وغياب في العبلقات اإلنسانية ذات المعنى والمغزى بالنسبة 
لمشخص وقد يسبب ذلؾ حدوث بعض األعراض السمبية مثؿ: االكتئاب وأف الشعور 

جسدية أو البدنية والعقمية، قد يؤدي إلى ضعؼ الحالة ال، و بالوحدة النفسية
واالجتماعية، والوجدانية، وضعؼ في جودة الحياة، وأف االستماع لمموسيقى ي سيـ في 
تنظيـ المزاج، والتغيير اإليجابي في الحالة الوجدانية لمشخص والمتمثمة في تغيير 

الموسيقى عمى كذلؾ قدرة العواطؼ السمبية إلى عواطؼ ومشاعر وجدانية إيجابية، و 
المزاج، والحفاظ عميو وتعزيزه، فيي بمثابة السموى لمفرد في أثناء األزمات ػ  عديؿت
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جائحة كورونا عمى سبيؿ المثاؿ ػ كما ت سيـ الموسيقى في مساعدة المراىقيف وطبلب 
، والقياـ بعمميات التنظيـ الوجداني relaxationتحقيؽ االسترخاء عمى الجامعة 

regulation-emotional self كما تساعد الموسيقى المراىقيف عمى التعبير عف ،
عطاء   enjoymentواالستمتاع  joyمشاعرىـ وعواطفيـ، وتحقيؽ الشعور بالمتعة  وا 
 . (Argyris ,2015)الحياة التي يعيشونيا المعنى في ظؿ األزمات 

مكانية استخداـ  .2 وجود عبلقة بيف الدافعية لبلستماع لمموسيقى والشعور بالسعادة، وا 
الدافعية لبلستماع لمموسيقى في التنبؤ بالسعادة. وأف الطبلب األكثر سعادة ىـ األكثر 
دافعية لبلستماع لمموسيقى، ألف الموسيقى ممتعة بطبيعتيا وتقود المستمع إلى الشعور 

شباعًا  بالسعادة النفسية والطمأنينة الذاتية، كما أنيا مف أكثر األنشطة الفنية تحفيزًا وا 
 .    (Morinville, Miranda & Gaudreau ,2013)مرحمة المراىقةلممتعة في 

الجامعة لبلستماع  لمموسيقى بيدؼ تعديؿ المزاج وتحفيؼ الشعور  طبلبإظيار دافعية  .2
بالوحدة النفسية والضغوط، ومساعدتيـ في التعبير عف مشاعرىـ تجاه اآلخريف، 

 ,Wilhelm)السمبية  ىـومساعدتيـ في تحقيؽ التواصؿ الجيد معيـ، والحد مف مشاعر 
Gillis, Schubert, Whiltle ,2013). 

موسيقي في تعزيز الدوافع االجتماعية، والدوافع التعزيزية، ودوافع يؤثر االستماع  لم .2
المواجية والتأقمـ، ودوافع االنسجاـ، كما توصمت النتائج إلى تفوؽ اإلناث عف الذكور 
في االستماع لمموسيقى بدافع التأقمـ والتعزيز، والدوافع االجتماعية، وعف وجود عبلقة 

عمى  الجامعة طبلبدوافع التأقمـ وتحسيف قدرات بيف االستماع لمموسيقى المرتبطة ب
والشعور بالرضا عف الحياة، أو تحمؿ الضغوط الجامعية   copingالمواجية 

(Kuntsche, LeMevel & Berson ,2016). 
يقمؿ الشعور بالوحدة النفسية ويزيد مف الروابط االجتماعية االستماع لمموسيقى  .2

social bonding  بيف الشخص واآلخريف، فالموسيقى مف أىـ وظائفيا وسر بقائيا
وانتشارىا بيف بني البشر ىي قدرتيا في إنشاء وتعزيز الروابط االجتماعية بيف الناس، 
حيث تعمؿ الموسيقى عمى إطبلؽ ىرموف اإلندورفيف في أثناء الحفبلت الموسيقية 

القياـ ببعض  مف خبلؿالمشاركيف، اإليقاعية، والذي يزيد مف الترابط االجتماعي بيف 
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  ,Tarr)السموكيات التي تعزز الروابط االجتماعية مثؿ: الضحؾ، العناء، والرقص
Launay & Dunbar ,2014). 

االستماع لمموسيقى ي سيـ في زيادة مستويات ىرموف األوكسيتوسيف المعابي وكذلؾ  .8
طمأنينة النفسية زيادة مستوى الكورتيزوؿ مما يعزز لدى األفراد الشعور بال

psychological wellbeing  ويقمؿ مف الشعور بالوحدة النفسية، مف خبلؿ زيادة
مستوى الترابط البيولوجي االجتماعي بيف المستمعيف، وتكويف الروابط االجتماعية 
وزيادة التماسؾ االجتماعي بيف أفراد المجموعة، ويعزز مف السموكيات التعاونية المؤيدة 

 .  (Kreutz ,2014)يد مف مستوى التعاطؼ بيف األفرادلممجتمع، ويز 
، أو تعديؿ المزاج enjoymentسيـ في تحقيؽ االستمتاع االستماع لمموسيقى ي   .2

الوجداني وزيادة القدرة عمى القياـ بعمميات التنظيـ الوجداني، وزيادة الشعور باليوية 
 ، تعديؿ الجوانب الوجدانية السمبية إلى جوانب إيجابية social identityاالجتماعية 

(Gurgen ,2016). 
سيـ في تغذية الجوانب الروحية والدينية وتحقيؽ التنظيـ الوجداني االستماع لمموسيقى ي   .1

لمعواطؼ وتحقيؽ التواصؿ االجتماعي الجيد مع اآلخريف والحد مف الشعور بالوحدة 
  . (El Taher ,2018)النفسية 
 ضوء ما سبؽ يمكننا تمخيص مشكمة الدراسة في اإلجابة عف األسئمة التالية: فيو 

بيف التأثر بالشعور بالوحدة النفسية والدافعية دالة إحصائيًا ىؿ توجد عبلقة ارتباطية  .9
 الجامعة عينة الدراسة؟ طبلبلبلستماع لمموسيقى والتنظيـ الوجداني  لدى 

بيف التأثر بالشعور بالوحدة النفسية والتنظيـ دالة إحصائيًا ىؿ توجد عبلقة ارتباطية  .2
 الجامعة عينة الدراسة؟ طبلبالوجداني  لدى 

ىؿ تختمؼ درجات التأثر بالشعور بالوحدة النفسية باختبلؼ مستويات كؿ مف  .2
 الجامعة عينة الدراسة ؟ طبلبالدافعية لبلستماع لمموسيقى والتنظيـ الوجداني لدى 

افعية لبلستماع لمموسيقى والتنظيـ الوجداني في التنبؤ بالتأثر بالشعور ىؿ ت سيـ الد .2
 الجامعة عينة الدراسة ؟ طبلببالوحدة النفسية لدى 
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 أٍداف الدراسة:

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى: 
الدافعية لبلستماع لمموسيقى و تعرؼ طبيعة العبلقة بيف الشعور بالوحدة النفسية  .1

 عينة الدراسة. طبلب كمية التربية النوعية جامعة القاىرةوالتنظيـ الوجداني لدى 
طبلب كمية تعرؼ طبيعة العبلقة بيف الشعور بالوحدة النفسية والتنظيـ الوجداني لدى  .2

 عينة الدراسة. التربية النوعية جامعة القاىرة
تعرؼ الفروؽ في التأثر بالشعور بالوحدة النفسية تبعًا الختبلؼ مستويات كؿ مف  .3

طبلب كمية التربية النوعية الدافعية لبلستماع لمموسيقى والتنظيـ الوجداني لدى 
 عينة الدراسة. جامعة القاىرة

إمكانية التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسية مف خبلؿ الدافعية لبلستماع لمموسيقى   .4
  عينة الدراسة. طبلب كمية التربية النوعية جامعة القاىرةنظيـ الوجداني لدى والت

 أٍنية الدراسة:

 األٍنية اليظزية: .1
 :أنيا في النظرية لمدراسة الحالية تكمف أىمية 

 الدراسات العربية التي تناولت العبلقة بيف متغيرات الدراسة الحالة في محاولة  ندرة
طبلب كمية التربية النوعية جادة لفيـ طبيعة سيكولوجية ىذه العبلقة وتأثيرىا في 

 .جامعة القاىرة
 ناوؿ مجموعة مف المتغيرات النفسية التي تتسـ بالحداثة النسبية في البيئة العربية تت

عامة والبيئة المصرية خاصة لما ليا مف أىمية؛ فالحد مف الشعور بالوحدة النفسية 
ي سيـ في زيادة فعالية الطبلب في العممية التعميمية، وفي زيادة مستوى قدراتيـ عمى 

الوجداني لعواطفيـ، وفي التمتع بالدافعية لبلستماع لمموسيقى القياـ بعمميات التنظيـ 
بيدؼ توجيو انتباه المسئوليف إلى إعداد البرامج اإلرشادية والوقائية التي ت سيـ في 

 .طبلب كمية التربية النوعية جامعة القاىرةالحد مف الشعور بالوحدة النفسية لدى 
 عية لبلستماع لمموسيقي والعوامؿ تعرؼ أىـ العوامؿ التي ت سيـ في زيادة الداف

طبلب المسيمة في تحقيؽ التنظيـ الوجداني، و الحد مف الشعور بالوحدة النفسية لدى 
 .كمية التربية النوعية جامعة القاىرة
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  إثراء المكتبة العربية ببعض المتغيرات السيكولوجية التي حظيت باىتماـ كبير في
 ف حداثة نسبية.الدراسات األجنبية نظرًا لما تتسـ بو م

 :تطبيكيةاألٍنية ال .2
  عينة الدراسة  طبلب كمية التربية النوعية جامعة القاىرةمحاولة التنبؤ بمدى تأثر

بالشعور بالوحدة النفسية مف خبلؿ الدافعية لبلستماع لمموسيقى والتنظيـ الوجداني 
في عصر أىـ ما يميزه ىو ارتفاع مؤشر الجوانب المادية عمى حساب الجوانب 
المعنوية، حتى أصبح الشعور بالوحدة النفسية سمة مف سمات المجتمعات 

 المعاصرة.
 ة في وضع البرامج اإلرشادية الوقائية التي تقوي وتعضد مساعدة القائميف بالجامع

طبلب كمية التربية التنظيـ الوجداني وتحد مف الشعور بالوحدة النفسية لدى مف 
 .النوعية جامعة القاىرة

 فزوض الدراسة:

بيف التأثر بالشعور بالوحدة النفسية والدافعية دالة إحصائيًا توجد عبلقة ارتباطية  .9
 عينة الدراسة. طبلب كمية التربية النوعية جامعة القاىرةلبلستماع لمموسيقى لدى 

بيف التأثر بالشعور بالوحدة النفسية والتنظيـ دالة إحصائيًا توجد عبلقة ارتباطية  .2
 الدراسة. عينة طبلب كمية التربية النوعية جامعة القاىرةالوجداني لدى 

تتبايف درجات التأثر بالشعور بالوحدة النفسية بتبايف مستويات الدافعية لبلستماع  .2
 عينة الدراسة. طبلب كمية التربية النوعية جامعة القاىرةلمموسيقى لدى 

تتبايف درجات التأثر بالشعور بالوحدة النفسية بتبايف مستويات التنظيـ الوجداني لدى  .2
 عينة الدراسة. عية جامعة القاىرةطبلب كمية التربية النو 

تسيـ كؿ مف الدافعية لبلستماع لمموسيقى والتنظيـ الوجداني في التنبؤ بالتأثر بالشعور  .2
 عينة الدراسة.  طبلب كمية التربية النوعية جامعة القاىرةبالوحدة النفسية لدى 

 مصطلشات الدراسة:

تعرفيا  :Motivation to listen to music  الدافعية لالستناع للنوسيكى .9
لدوافع التعزيزية عند االستماع لمموسيقى امتبلؾ الباحثة بقدرات الطبلب عمى ا

 ـالطمأنينة النفسية، وتساعدىـ  في التعبير عف مشاعرىبالتي تحقؽ لو الشعور 
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الذاتية، وتحسيف الحالة اإليجابية ، ودوافع  المواجية لتخفيؼ الضغوط اليومية 
وتخفيؼ التوتر، والممؿ، والحد مف المشاعر السمبية، وتحقيؽ الشعور 
باالسترخاء، وتحسيف الحالة المزاجية لمطبلب، ومساعدتيـ في اجتياز األوقات 

تماعية، وتعزيزىا، والمحافظ تحسيف العبلقات االجلالصعبة، والدوافع االجتماعية 
 وعمييا، ودوافع االنسجاـ لمساعدة الطبلب عمى أف يكوف ليـ طابعيـ الخارجي 

ائع. وتعرؼ الدافعية لبلستماع لمموسيقي إجرائًيا الر عصري المظير الظيورىـ ب
بأنيا عبارة عف مجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الطبلب عمى مقياس الدافعية 

 قي".لبلستماع لمموسي
وت عرفو الباحثة بأنو عبارة عف  :emotional regulation  التيظيه الودداىي .2

واعية  ة ليا بفعالية، وبصورةالوجدانية واالستجاب قدرات الطبلب عمى إدارة تجاربيـ
 طبلبلتنظيـ المشاعر والتعامؿ مع المواقؼ الصعبة في الحياة والتي قد تواجو ال

. ويعرؼ التنظيـ الوجداني إجرائًيا بأنو عبارة عف " مجموع  عدة مرات في اليـو
الدرجات التي يحصؿ عمييا الطبلب عمى مقياس التنظيـ الوجداني في الدراسة 

 الحالية".
وتعرفو الباحثة بأنو  :psychological loneliness  ةالشعور بالوسدة اليفشي .2

اإلنسانية ذات المغزى شعور الشخص بالنقص نتيجة غياب العبلقات عبارة عف 
رتبط بحدوث بعض أعراض أو واألىمية بالنسبة لمشخص، وىو شعور سمبي ي

وًيعرؼ الشعور بالوحدة النفسية إجرائًيا بأنو عبارة عف " مجموع الدرجات األزمات، 
التي يحصؿ عمييا الطبلب عمى مقياس الشعور بالوحدة النفسية في الدراسة 

 الحالية".
شير إلى فيروس وىي ت   : [91]كوفيد _ Corona pandemic  دائشة نوروىا .2

 Wuhan province[ في مقاطعة وىاف 2091كورونا الذي ظير في ديسمبر ]
في الصيف، وىو مرض فيروسي يؤثر في الشراييف التاجية، وانتشر في معظـ دوؿ 

%[ كما ىو الحاؿ 2العالـ، وتتراوح معدالت الوفاة طبقًا لمتقديرات اإلحصائية مف ]
 ,Chen)%[ كما ىو الحاؿ في مقاطعة وىاف في الصيف 99في سنغافورة إلى ]

Zhou, Dang, Gong,, Han, Qiu, & Zhang ,2020) . 
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 اإلطار اليظزي للدراسة:

  نوسيكى:الستناع لللدافعية اأواًل: 

[ 22إلى 92سيـ في مساعدة المراىقيف مف سف ]ت عد الموسيقى عنصرًا أساسيًا ي  
سنة في إتقاف بعض المياـ التي تواجييـ مثؿ: عمميات االنتماء لؤلقراف، وتحمؿ الضغوط 

المدرسة أو الجامعة، كما تساعد الموسيقى في التي تساعدىـ في حياتيـ اليومية سواء في 
دارة الصعوبات التي تواجييـ، وفي توفير المحكات المرجعية ا لتي يمكف أف تنظيـ عواطفيـ وا 

 ,Thoma, Scholz) السميمة في تحقيؽ اليويات الشخصية واالجتماعيةيستخدمونيا 
Ehlert & Nater, 2012). 

ناس لمموسيقى حيث أوضحت نتائج دراسات تتنوع األسباب الكامنة وراء سماع الو 
fer, ä2009; Schfer & Sedlmeier, änsdale & North, 2011; Scho(L

ädtler & Huron, 2013)Sedlmeier,St   بيدؼ قد يكوف أف االستماع لمموسيقى
 ، بينما أشارت نتائج دراسات their mood mange and regulateإدارة وتنظيـ مزاجيـ 

Sedlmeier, 2009)Schäfer &   يكوف بيدؼ بناء اليوية قد أف االستماع لمموسيقى
في حيف  maintain or express their identityأو الحفاظ عمييا أو التعبير عنيا 

أف االستماع  )arrant, North & Hargreaues, 2000)Tأشارت نتائج دراسات 
 interact and relate withيكوف بيدؼ التفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف قد لمموسيقى 

othersبينما أشارت نتائج دراسات ،(Laukka, 2007; Lonsdale & North, 2011)  
الحصوؿ عمى و   يكوف بيدؼ زيادة شعور اإلنساف بالمتعةقد أف االستماع لمموسيقي 

إلى أف االستماع لمموسيقي قد  )(Lonsdale,2019بينما أشارت نتائج دراسة   ،االنسجاـ
الشعور  :مثؿ يكوف بيدؼ تخفيؼ الضغوط التي يتعرض ليا اإلنساف في أثناء األزمات

 .بالوحدة النفسية
حوؿ األسباب التي تدفعيـ إلى االستماع لمموسيقى،  الجامعة طبلبوتتبايف دوافع 
 ,Gabhainn, (Ter Bogt, Mulder, Raaijmakers & Nicحيث أشارت دراسات 

2011; Boer & Fischer, 2012)  يكوف قد لمموسيقى  الجامعة طبلبإلى أف استماع
. في حيف أوضحت mood managementبيدؼ مساعدتيـ في إدارة الحالة المزاجية 

أىمية االستماع لمموسيقي في تحقيؽ التنظيـ  Lonsdale & North (2011)نتائج دراسة 
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األدوار أىمية ويفوؽ في أىميتو الوظائؼ االجتماعية ي عد مف أكثر  والذيالوجداني 
والتي توصمت إلى  Saarikallio & Ekkilä (2007)لمموسيقى، واتفقت معيا نتائج دراسة 

، وتحقيؽ التنظيـ الوجداني سيـ في إدارة الحالة المزاجيةت  الموسيقى  الدافعية لبلستماعأف 
التي قد تكوف مرتبطة باليوية، أو النوع أو العمر، و تمبية االحتياجات الشخصية المتنوعة، و 

لبلستماع طبلب الجامعة أف تعرؼ دوافع  Miranda, (2013)كما أوضحت نتائج دراسة 
طريقة الذي ي عد لعواطفيـ و التنظيـ الوجداني  تحقيؽمساعدتيـ عمى بيدؼ يكوف لمموسيقى 

لمموسيقى  psychological functioningجيدة في فيـ الوظائؼ أو األدوار السيكولوجية 
 .السميمةالصحة العقمية  تحقيؽودورىا في 

 األطز اليظزية املفشزة لدوافع االستناع للنوسيكى:ـ 

أحد نماذج النظرية المستخدمة في  motivational modelي عد النموذج الدافعي  
التغييرات الوجدانية اإليجابية في السموؾ تعرؼ تفسير دوافع االستماع لمموسيقى بيدؼ 

الشعور بالتحسف والشعور بالمتعة أو بيدؼ التخفيؼ مف حاالت التوتر والضغوط التي و 
 & Klinger)تقميؿ الجوانب السمبية والتي قد تسبب ليـ التوتر واإلزعاج و يتعرضوف ليا، 
Cox, 2004). 

، حيث تفترض ىذه determination theory -selfونظرية التحديد الذاتي  
حاجات تحتاج إلى إشباع حتى يتسنى تحفيز الدوافع الداخمية لبلستماع  ثبلث وجود النظرية 

ويقصد بيا أف يتمتع الفرد بالحرية في اختيار  autonomyلمموسيقى وىي: االستقبللية 
ف الفرد مف الحكـ عمى الذي تمك competenceالقرارات التي تتوافؽ مع ذاتو، والكفاءة 

الفرد في التواصؿ والشعور باالرتباط  يساعدوالذي  relatednessنتائج اختياراتو، واالرتباط 
كمما زاد الدافع الداخمي لمفرد حيث تفترض ىذه النظرية أنو بالمحيط الخارجي الذي يحيط بو، 

وتحسنت صحتو النفسية، ، وزادت معو إبداعاتو السموكية عمميات االشباع الداخميزادت معو 
 ,Macintyre)في أثناء االستماع لمموسيقى وحدة النفسية مستوى شعوره بال انخفضو 

Schnare & Ross, 2018). 
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 ـ املهوىات الدافعية لالستناع للنوسيكى:

 :أىـ المكونات الدافعية لبلستماع لمموسيقي التالي [ 9يوضح الشكؿ ]

 
 [ 1انشكم ]

 انذافؼُخ نالسزًبع نهًىسُقٍأهى انًكىَبد 

(Morinville, Miranda, & Gaudreau, 2013)  
أف الدوافع الرئيسة لبلستماع لمموسيقى ىي إحداث [ 9يتضح مف ىذا الشكؿ ]

تغييرات وجدانية إيجابية والحد مف التغييرات الوجدانية السمبية. وأف ىذا التغيير الوجداني قد 
األمر باألحاسيس الجسدية الخاصة بالفرد، وقد يكوف يكوف داخمي المصدر عندما يتعمؽ 

خارجيًا عندما يتعمؽ األمر باآلخريف، كما يتضح مف الشكؿ أف المكونات الدافعية لبلستماع 
 لمموسيقى تقـو عمى أربعة مكونات ىي:

سيـ االستماع لمموسيقى حيث ي   :Enhancement motives يةدوافع التعزيزال .9
في تعزيز عمميات نمو الشخصية وتحقيؽ الطمأنينة النفسية، والشعور بالمتعة، 

، ومساعدتيـ في actualization -self ذواتيـعمى تحقيؽ  األفرادومساعدة 
 ,Lonsdale & North)التعبير عف مشاعره الذاتية، وتحسيف الحالة اإليجابية 

ية الدوافع التعزيزية بأنيا برغبة الطبلب عمى وتعرؼ الدراسة الحال .(2011
االستماع الطبلب لمموسيقي بدوافع زيادة رضاىـ عف الحياة، وتعزيز الجوانب 

 الوجدانية واالرتقاء بالوجداف مف خبلؿ حضور األمسيات الموسيقية. 
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سيـ االستماع لمموسيقى في تخفيؼ حيث ي   :Coping motives املوادَةدوافع  .2
الضغوط التي يتعرض ليا الطبلب في  :مثؿ daily stressالضغوط اليومية 

سيـ االستماع إلى ، كما ي  (Miranda & Clase, 2009)المدرسة أو الجامعة 
، وفي تخفيؼ  Lonelinessالموسيقى في الحد مف الشعور بالوحدة النفسية 

التوتر، والممؿ، والحد مف المشاعر السمبية، وتحقيؽ الشعور باالسترخاء، وتحسيف 
 Kuntsche, Le)الحالة المزاجية لمطبلب، ومساعدتيـ في اجتياز األوقات الصعبة 

Mevel & Berson, 2016).  برغبة الحالية دوافع المواجية وتعرؼ الدراسة
قدراتيـ عمى التكيؼ وتقميؿ الشعور زيادة يدؼ وسيقي بالطبلب في االستماع لمم

بالضغوط الحياتية أو في أثناء األزمات، وتقميؿ الشعور بالمشكبلت الصحية، والحد 
 مف الوقوع في مشكبلت التنمر. 

حيث ي سيـ االستماع لمموسيقى في  :Social motives دتناعيةاالدوافع ال .2
 ,Lonsdale & North)تحسيف العبلقات االجتماعية، وتعزيزىا، والمحافظ عمييا 

2011 )Belcher, & Haridakis, 2013 .  الحالية الدوافع وتعرؼ الدراسة
في االستماع لمموسيقي بيدؼ زيادة قدراتيـ عمى  االجتماعية بأنيا رغبة  الطبلب

التعامؿ والتفاعؿ مع اآلخريف، واألصدقاء، وتحقيؽ المتعة والبيجة والسرور والشعور 
 حفبلت الموسيقية.االستماع لمبالسعادة عند 

حيث ي سيـ االستماع لمموسيقى في  :Conformity motives الىشذاوادوافع  .2
، وفي (Miranda & Clase, 2009)زيادة مساحة الموائمة والتوافؽ بيف األقراف 

مثؿ: الحاجة إلى الشيرة،  social needsتعزيز وتحسيف الحاجات االجتماعية 
والحاجة إلى إرضاء األصدقاء، كما ي سيـ االستماع لمموسيقى في مساعدة الطبلب 

، جذابليـ طابعيـ الخارجي الذي يتمثؿ في ظيورىـ بمظير عصري  عمى أف يكوف
وتختمؼ الدوافع لبلستماع لمموسيقى مف الذكور إلى اإلناث، فاإلناث تقدـ عمى 
سماع الموسيقى بدوافع التعزيز ومساعدتيـ عمى التأقمـ والتكيؼ، في حيف يستمع 

 Ovid link solver  (Ter Bogt الذكور إلى الموسيقى بدوافع تحقيؽ االنسجاـ
et al.,2011).  وتعرؼ الدراسة الحالية دوافع االنسجاـ  بأنيا القدرة عمى استماع

تحقيؽ االنسجاـ والحد مف الشعور بأعراض الوحدة الطبلب لمموسيقي بدوافع 
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النفسية أو أعراض االكتئاب أو المشكبلت الصحية والتوافؽ والرضا عف الحياة 
وسوؼ تتبني الدراسة الحالية ىذا التصنيؼ والشعور بالصحة النفسية الجيدة، 

لمدافعية لبلستماع لمموسيقي نظرًا لوجود مقياس أجنبي يمكف االستعانة بو في إعداد 
 مقياس الدراسة الحالية.

  ه الودداىي:ًا: التيظيىيثا

 التنظيـ الوجداني بأنو:عرؼ العمماء مفيوـ  :مفَوو التيظيه الودداىي للنوسيكىػ 
ير المرونة في في تنظيـ العواطؼ الضرورية بيدؼ توف العمميات المستخدمة .9

التي يستخدميا الطبلب في تحفيز وتوجيو عواطفيـ، واالستجابة  العمميات السموكية
  .(Panksepp, 1989)بسرعة وكفاءة لممتغيرات المحيطة بيـ في البيئة 

، وتعديؿ evaluating، وتقويـ monitoringالعممية المسؤولة عف مراقبة  .2
modifying  ردود الفعؿ الوجدانية خصوًصا في أثناء األوقات الصعبة أو العصيبة

(Thompson, 1991, 271). 
العممية التي ت سيـ في مساعدة الطبلب المستمعيف لمموسيقي عمى الحياة بصورة  .2

 .(Cross, 1999)نفسية وصحية جيدة 
التي تستخدـ في تشكيؿ العواطؼ والمشاعر التي يمتمكيا المستمعيف  العممية .2

، وكيفية الحصوؿ ساعدتيـ عمى معرفة أنواع الموسيقىلمموسيقي مف خبلؿ م
 ,Cross, 2014)عمييا، وكيفية استخداميا في التعبير عف مشاعرىـ وعواطفيـ 

6). 
تي تؤثر في الجوانب استراتيجيات متضمنة في إعادة طبيعة األفكار والسموكيات ال .2

الوجدانية التي يمتمكيا الفرد بيدؼ السيطرة عمييا ومعرفة كيفية التعبير عنيا 
(Castella et al., 2018). 

القدرة عمى إدارة التجارب الوجدانية واالستجابة ليا بفعالية، وبصورة غير واعية  .8
عدة  طبلبال تواجوالتعامؿ مع المواقؼ الصعبة في الحياة والتي قد المشاعر و لتنظيـ 

 .(Battazar& Saarikallio, 2019)مرات في اليـو 
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 ـ أٍنية حتكيل التيظيه الودداىي باستخداو املوسيكي:

 ي سيـ االستماع لمموسيقي في تحقيؽ التنظيـ الوجداني مف خبلؿ:
تعزيز عواطفيـ اإليجابية والحد مف عواطفيـ السمبية، أو لتنظيـ مستويات اإلثارة  .9

 لدييـ.
 تعزيز الرفاىية والطمأنينة النفسية عمى األمد الطويؿ. .2
 تحسيف أداء المستمعيف في العمؿ أو في الدراسة. .2
 إثراء العبلقات الشخصية بيف األفراد في المجتمع. .2
 .(Juslin et al., 2011)تحقيؽ الصحة النفسية لؤلفراد المستمعيف لمموسيقى  .2

االستماع لمموسيقى في مساعدة المستمعيف عمى تحفيز العواطؼ، وتحسيف ي سيـ و 
 Carlson, et)الصحة العقمية لممستمعيف التنظيـ الوجداني ليا، مما يساعد في تحقيؽ 

al,2015). (Groarke & Hogn, 2015; Thoma, Scholz, Ehlert & Nater, 
العواطؼ  مثؿ: حاالت الوجدانيةسيـ في تنظيـ الاالستماع لمموسيقى ي  . كما أف  (2012

(Tahlier Miron & Rauscher,2013)  الحالة المزاجية . وفي تنظيـ(Saarikallio 
& Erkkila, 2007)   مستويات الطاقة واإلثارة . و في تنظيـenergy levels and 

arousal الدافعية والتركيز في زيادة ، و(Bishop, Karageorghis & Loizou, 
2007). 

، وعمى affectإف مبلمح التنظيـ الذاتي الوجداني لمموسيقى يقـو عمى التأثير 
، وعمى نوعية الموسيقى المستخدمة، وىذه المبلمح مرتبطة cognitionاإلدراؾ أو المعرفة 

مع بعضيا بإحكاـ، وأف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ويحتاج إلى إجابة ىو" كيؼ يستخدـ الناس 
يـ حاالتيـ الوجدانية؟" وتوصمت األدبيات إلى أف اإلجابة عمى ىذا الموسيقى في إدارة وتنظ

تعرؼ العوامؿ المؤثرة عمى في  يتمثؿ المحور األوؿ، السؤاؿ تقـو عمى محوريف أساسييف
الموسيقية تعرؼ أىـ االستراتيجيات في  التنظيـ الوجداني لمموسيقى، والمحور الثاني

والعمميات الموسيقية التي تدعـ  affective goalsالمستخدمة لتحقيؽ األىداؼ الوجدانية 
 .(Baltazar & Saarikallio, 2019, 178)عمميات التنظيـ الذاتي الوجداني 

أف افتقار الفرد لمتنظيـ الوجداني قد  (Garrid & Schubert, 2015a)وتشير دراسة 
قد  sad musicيقوده إلى الشعور باالكتئاب، كما أف كثرة سماع الفرد لمموسيقى الحزينة 
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يقوده إلى الشعور باالكتئاب، مما يشير إلى االستماع لمموسيقى قد يكوف لو تأثيرات سمبية 
عمى الجوانب الوجدانية لمفرد، وعف قدرة الموسيقى الحزينة مف التنبؤ باالكتئاب، كما أظيرت 

قى أكثر مف نتائج الدراسة أف األفراد الذيف يعانوف مف االكتئاب قد يمجأ إلى سماع الموسي
 األفراد الذيف ال يعانوف مف االكتئاب.

إلى أف  Thomso, Reece & Di Benedetto, (2014)وتشير نتائج دراسة 
عيف في الحفاظ عمى المشاعر اإليجابية سيـ في مساعدة المستماالستماع لمموسيقى ي  

 venting negativeوتعزيزىا، ومساعدتيـ في التنفيس عف عواطفيـ السمبية 
emotions.وتحسيف الصحة النفسية ، 

   ـ مهوىات التيظيه الودداىي للنوسيكى:

 [ التالي:2يوضحيا الشكؿ ]يتكوف التنظيـ الذاتي الوجداني مف مجموعة مف المكونات 

 
 [2شكم ]

 َىضح يكىَبد انزُظُى انىجذاٍَ

 وفيما يمي سوؼ نوضح كؿ مكوف مف ىذه المكونات عمى حدة: 
: وتتمثؿ في قدرة الطبلب عمى استخداـ مجموعة مف المحاوالت الكتساب معاني املعزفة .9

استخداـ مجموعة مف االستراتيجيات إلعادة التنظيـ الوجداني خبلؿ عواطفيـ مف لجديدة 
بيدؼ زيادة فعاليتيـ الوجدانية،  reappraisalلعواطفيـ مثؿ: استراتيجية إعادة التقييـ 

تحقيؽ نتائج وجدانية جيدة، والتخمص مف المشاعر والعواطؼ غير المرغوب فييا، و 
والوصوؿ إلى وجيات نظر معرفية جديدة، كما يقـو المكوف المعرفي لمتنظيـ عمى التوافؽ 
المرغوب بيف كممات األغاني والموسيقى والمحتوى الوجداني التي تمثمو ىذه الكممات، 
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ذاوالمعاني المستخمصة والمشتق الوجداني  اخفقت الموسيقى في إحداث التنظيـ ة منيا، وا 
الموسيقى المستخدـ  genreأو إلى نوع  rhythmلمعواطؼ، فإنما ذلؾ يعود إلى اإليقاع 

(Baltazar & Saarikallio, 2019, 188).  المعرفة كما تشيرcognitive  إلى
 motivationدة الدافعية زيا :المكونات الوجدانية التي يمكف أف تحدثيا الموسيقى مثؿ

المؤثر لمموسيقى بأنو عبارة عف الوجداني في مقابؿ الحوافز التحفيزية. ويعرؼ التنظيـ 
كؿ المحاوالت التي يبذليا الشخص إلنشاء أو تغيير أو المحافظة عمى الحاالت الوجدانية 

، والتكيؼ emotion regulationالموجبة مثؿ: القياـ بعمميات التنظيـ لمعواطؼ
coping تنظيـ المزاج ،mood regulation أو تعديؿ مستوى اإلثارة ،arousal 

modulation (Cross, 2015; Baltazar & Saarikallio, 2016). 
ويقصد بو استماع الطبلب لمموسيقى بغرض تنظيـ المشاعر، وردود  :feeling املشاعز .2

الفعؿ العاطفية أو الوجدانية مف خبلؿ استخداـ ثبلثة استراتيجيات ىي: التعديؿ 
لممشاعر، والتشتيت لممشاعر السمبية، أو التعديؿ والتركيز عمى المشاعر اإليجابية 

حافظة عمى األحاسيس القوية، وقد بيدؼ الحفاظ عمى المزاج السعيد، أو السموى أو الم
تكوف اآلليات المستخدمة في ذلؾ ىي التمتع بالجماؿ في الموسيقى أو المجوء إلى 

القادر عمى استدعاء الذكريات  sad music listeningسماع الموسيقى الحزينة 
 .(Van Den Tol & Edwards, 2015)الحزينة 

: ويقصد بو استماع الطبلب لمموسيقى بعد إحياء المشاعر الجسدية revival اإلسياء .2
لتحسيف عمميات  energizingمف خبلؿ استخداـ استراتيجيات االسترخاء، والتنشيط 

عمى زيادة التركيز عمى المشاعر ذات التدفؽ في المشاعر، واإلثارة الموسيقية، والعمؿ 
 familiar musicـ الموسيقى المألوفة الصمة وتحسيف األداء العقمي والبدني، واستخدا

 word memoryالتي ليا تأثيرات إيجابية عمى تنشيط مياـ الذاكرة المرتبطة بالكممات 
tasks فياألحياء  استراتيجيةسيـ مف الموسيقى غير المألوفة، كما ت   بصورة أكثر 

ؽ االستقرار توفير المزيد مف الموارد المعرفية والوجدانية التي تساعد الفرد في تحقي
 .(Chew, Yu, Chua & Gan, 2016)الوجداني 

: ويشمؿ القدرة التأثيرية لمموسيقى عمى العواطؼ الموجبة أو العواطؼ affect التأثري .2
، ويتضمف ىذا التأثير أربعة مراحؿ تبدأ مف (Juslin & Sloboda, 2010)السالبة 
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فالتنظيـ المؤثر لمموسيقى يكوف  العواطؼ قصيرة األمد وتصؿ إلى العواطؼ طويمة األمد.
موجيًا نحو تحقيؽ ىدؼ شعوري أو ال شعوري، كما أنو يعمؿ عمى مساعدة المستمع 

 ,Koole)لمموسيقى عمى تبني المدخؿ االستراتيجي الذي سوؼ يتبعو لتحقيؽ ىدفو 
2009, 10) . 

 ;Juslin & Västfjäll, 2008b) :مثؿأشارت مجموعة مف الدراسات  لقد
Saarikallio, Baltazar &Västfjäll, 2017; Van Goethem & Slobada, 

عمى القياـ بعمميات التنظيـ الذاتي الوجداني مف خبلؿ إلى قدرة االستماع لمموسيقى  (2011
سماع الموسيقى الفرد قياـ المستمع بإعادة تقييـ االستراتيجية المستخدمة بمعنى ىؿ يفضؿ 

مصحوبة بكممات األغنية، حيث ت سيـ ىذه االستراتيجية في منفردة أـ سماع الموسيقى ال
صاحبة أو مف خبلؿ الكممات الم rhythmتحقيؽ التنظيـ الوجداني مف خبلؿ اإليقاعات 

 .لئليقاع
 باستخداو املوسيكي: ـ اسرتاتيذيات التيظيه الودداىي

تعرؼ استراتيجيات التنظيـ الوجداني باستخداـ الموسيقي بأنيا تمؾ الطرائؽ التي 
يستخدميا األفراد أو األسر أو المدرسة أو المعمميف بالمدرسة أو األقراف أو في الشوارع 
واألحياء السكنية لمساعدة المستمعيف لمموسيقي عمى القياـ بعمميات التنظيـ الوجداني 

مف االستراتيجيات الموسيقية المستخدـ في تحقيؽ التنظيـ العديد  لعواطفيـ، حيث يوجد
[ يوضح استراتيجيات 2والشكؿ ]الذاتي الوجداني لؤلشخاص الذيف يستمعوف لمموسيقى 

 التنظيـ الوجداني باستخداـ الموسيقى.

 
 [3انشكم ]

  َىضح اسززارُجُبد انزُظُى انىجذاٍَ ثبسزخذاو انًىسُقً
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 ما يمي:[ 2يتضح مف الشكؿ ] 
ويقصد بيا قدرة  : Cognition reappraisal  املعزيف اسرتاتيذية إعادة التكييه .9

الطبلب عمى تغيير الطريقة التي يفكروف بيا فيما يتعمؽ باألحداث التي تثيرىا العواطؼ 
(Cutuli, 2014) كما أنيا الطريقة التي يستخدميا الطبلب في إعادة تقييـ المثيرات ،

 وىي مف الطرؽ الفعالة لتحقيؽ التنظيـ الوجداني. affective stimuliالوجدانية 
 :fun seekingوالبحث عف المتعة  entertainment أو التشلية اسرتاتيذية الرتفيُ .2

وىي الطريقة التي يمجأ إلييا األفراد عند االستماع لمموسيقى بيدؼ المحافظة عمى 
 ,Gebhardt, Kunkel & Van) المزاج اإليجابي، ورفع الروح المعنوية

Georg,2014). 
ليا تأثير حركي،  الموسيقي ذات اإليقاع السريع  :relaxation اسرتاتيذية االسرتخاء .2

فيما تصمح الموسيقى ذات اإليقاع البطيء لبلسترخاء والتغمب عمى التوتر والقمؽ 
 .(Van Goethem & Stoboda, 2011) واليدوء.بالسعادة والشعور 

وتقـو ىذه االستراتيجية  :energizingوالتنشيط   revving up  اإلسياء اسرتاتيذية .2
عمى االستماع لمموسيقي بيدؼ تحقيؽ وتحفيز المثيرات الممتعة التي تساعد المستمع 

ى الساخرة التي تحقؽ وسيقعمى تحقيؽ تنظيـ المشاعر مف خبلؿ االستماع إلى الم
 .(Saarikallio, 2011) اإلثارة والتنشيط 

 :نتائج الدراسات السابقة مثؿأشارت  solace البشح عً الشلوى أو العزاء اسرتاتيذية .2
(Saarkallio & Erkkilo,2007; Marik & Stegemann, 2016)  أف إلى

موسيقى فالفي تحقيؽ التنظيـ الذاتي الوجداني لممستمعيف  تستخدـ ةىذه االستراتيجي
 والشعور بالطمأنينة أو السعادة الوجدانية.عمى الصحة النفسية،  ليا تأثيرات مختمفة 

 ـ األطز اليظزية املفشزة للتيظيه الودداىي:

مف النظريات التي استخدمت في تفسير التنظيـ  Golemanمماف عد نظرية ج  ت   
في مشاعره أو مف خبلؿ إعادة  controllingالوجداني، مف خبلؿ قدرة الفرد في التحكـ 

، وتوقع الفرد لعواقب مشاعره قبؿ القياـ بالسموؾ الوجداني، حيث ي عد redirectingتوجيييا 
التنظيـ الوجداني أحد أبعاد الذكاء الوجداني، والذي ي شير إلى مستوى سيطرة الفرد عمى 
مشاعره وعواطفو بما يتبلءـ مع مياراتو واتجاىاتو التي تعزز قدراتو عمى التحكـ في المواقؼ 
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عمى ضبط عواطفو والتحكـ بيا، والعمؿ فالتنظيـ الوجداني يساعد  التي تواجيو في الحياة،
عمى تعديؿ حالتو المزاجية، وتوليد األفكار الجديدة، والتكيؼ مع األحداث الجارية 

(Goleman,1995, 2006). 
نظرية القدرة عمى تحمؿ الضغوط ومواجيتيا: حيث تؤكد ىذه النظرية عمى ما يبذلو و   

وسموكية تمكنو مف إدارة عبلقاتو مع البيئة المحيطة بو، بيدؼ  الفرد مف جيود معرفية
نظرية التحميؿ النفسي والتي أظيرت ضرورة قياـ الفرد الخبرات الوجدانية السمبية، و  خفض

بتنظيـ انفعاالتو والتغمب عمى شعور القمؽ عبر استخداـ آليات الدفاع النفسي، لمقياـ 
 مؿ عمى إصبلح ىذه الخبرات الوجدانية السمبية.بعمميات التنظيـ الواعي لخبراتو والع

 ـ اآلليات املوسيكية املشتخدمة يف حتكيل التيظيه الذاتي الودداىي:

أف مدخؿ  (Juslin, Barradas & Eerola, 2015)أوضحت نتائج دارسة 
ي عد مف اآلليات الموسيقية  musical emotion inductionاستقراء العواطؼ الموسيقية 

في تحقيؽ التنظيـ الذاتي الوجداني، في حيف أشارت نتائج دراسة  االتي يمكف استخدامي
2008a) (Juslin & Västfjäll,  يمكف الموسيقية إلى وجود مجموعة مف اآلليات

 brain stemمنعكس جذع الدماغ تحقيؽ التنظيـ الوجداني مثؿ آلية استخداميا في 
reflex،  التكييؼ التقييمي آلية وevaluative conditioning العدوى الوجدانية آلية ، و

emotional contagion ي التصور البصر آلية ، وvisual imagery الذاكرة آلية ، و
آلية ، و musical expectancy التوقع الموسيقيآلية ، و episodic memory العرضية

 aesthetic الحكـ الجماليآلية ، و rhythmical entrainment التسمية اإليقاعية
judgment. 

 ثاىيًا: الشعور بالوسدة اليفشية:  

 ـ مفَوو الشعور بالوسدة اليفشية:  

 عرؼ العمماء مفيوـ الشعور بالوحدة النفسية بأنو:
معقدة ترتبط بالكثير مف العوامؿ بعضيا شخصي وبعضيا اجتماعي، وتظير  ظاىرة .9

نتائجيا في شكميف: أحدىما عاـ، ويبدو في صورة حزف، والثاني خاص، ويبدو في 
 .Weiss, 1974, 17)-(25انفعاالت سالبة 
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عجز أو قصور في الوظائؼ التي تحكـ عممية التفاعبلت الشخصية المتبادلة ويطمؽ  .2
، 9112دة النفسية الناجمة عف قصور في السموؾ )محمد نبيؿ حسيف، عمييا الوح

911.) 
شعور الفرد بوجود فجوة نفسية تباعد بينو وبيف األشخاص وموضوعات مجالو  .2

النفسي إلى درجة يشعر فييا الفرد بافتقاد التقبؿ، والحب مف جانب اآلخريف، وقد 
قات جيدة ومشبعة مع أي يترتب عمى ذلؾ حرمانو مف المشاركة واالنخراط في عبل

 (.1، 9111مف األشخاص أو موضوعات الوسط الذي يعيش فيو )إبراىيـ قشقوش، 
شعور شخصي وذاتي ناجـ عف عدـ قدرة الفرد عمى تحقيؽ التواصؿ االجتماعي  .2

 .  (Daniel K,2013, 1-9)الجيد مع اآلخريف أو مع أفراد األسرة 
اإلنسانية ذات المغزى واألىمية شعور الشخص بالنقص نتيجة غياب العبلقات  .2

 أو األزمات بالنسبة لمشخص، وىو شعور سمبي يرتبط بحدوث بعض أعراض
(Argyris,et al., 2015, 10). 

ت حالة نفسية تنشأ في إحساس الفرد ببعده عف اآلخريف نتيجة موقؼ أو أزمة ألم .8
يترتب عمييا عزلة، وانسحاب، وقمة األصدقاء، والشعور باإلىماؿ  بو، أو سبب ما

 (.2092)يوسؼ أبو شندي، 
 الشعور بالوسدة اليفشية: املؤثزة يفـ العوامل 

ت عد قدرة الشخص عمى تحقيؽ التواصؿ الجيد والوثيؽ مع اآلخريف مف أىـ العوامؿ   
تحقيؽ الصحة النفسية الجيدة  المسيمة بعدـ شعوره بالوحدة؛ فالتواصؿ الجيد ي سيـ في 
 Zilioli , Slatcher, Chi)لمفرد، وأف غيابو يسبب الشعور بالوحدة. وأشارت نتائج دراسة 

, Li X, Zhao, Zhao , et al., 2017, 640)  إلى أف الشعور بالوحدة قد يؤدي إلى
العديد مف االضطرابات  ـشعور الطبلب بالعديد مف العمميات الفسيولوجية التي قد تسبب لي

، وانخفاض في مستويات االنجاز  في الغدة النخامية، والغدة الكظرية، وقمة عدد ساعات النـو
 & Sawir , Marginson , Deumert , Nyland)وأوضحت نتائج دراسة  ،اليومية

Ramia, 2008, 148)  أف الشعور بالوحدة لدى طبلب الجامعة قد ي عزي إلى العديد مف
المحيطة بالفرد مثؿ: الشعور بأزمة أو الغياب الطويؿ عف المنزؿ، أو الحصوؿ عمى  الظروؼ

 .النفسية سيـ في زيادة شعورىـ بالوحدةتقديرات منخفضة في االمتحانات، فيذه العوامؿ قد ت  
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إف مشكمة شعور طبلب الجامعة بالوحدة مف المشكبلت الممحة التي تحتاج إلى 
 Özdemir & Tuncay) ت نتائج األدبيات مثؿ: دراسةالدراسة والبحث بعد أف أظير 

%[ مف طبلب الجامعة يعانوف مف الشعور بالوحدة نتيجة االفتقار 2,80أف ]  (1 ,2008,
إلى الدعـ االقتصادي مف جانب األسرة، أو إلى االنخفاض في مستوى التفاعؿ االجتماعي مع 

. وتوصمت نتائج  romantic relationsاألقراف، أو إلى االفتقار إلى العبلقات الرومانسية 
دراسة أف متغير النوع ]ذكر/أنثي[ مف المتغيرات القوية والتي يمكف استخدميا في التنبؤ 

%[ في مقابؿ 2,20الجامعة، حيث حصؿ الذكور عمى نسبة ] طبلببالشعور بالوحدة لدى 
 & Parvan , Karimi , Safri)%[ 8,29حصوؿ اإلناث عمى نسبة ]

Mahdavi,2015). 
 , Beutel ME, Klein EM, Brähler , Reiner)وتوصمت نتائج دراسة 

Jünger , Michal , et al.,2017,17)   إلى أف اإلناث أعمى في الشعور بالوحدة مف
إلى  (Ceyhan , Ceyhan, 2011, 9)الذكور في ألمانيا، في حيف أشارت نتائج دراسة 

 , Peltzer) شعور بالوحدة،  وتوصمت نتائج دراسة أف الذكور أعمى مف اإلناث في ال
Pengpid, 2017, 247)  إلى أنو يمكف التنبؤ بالشعور بالوحدة مف تعرؼ حجـ ثروة

األسرة المنخفض، أو مف خبلؿ مستوى النشاط الديني، فكمما انخفض نشاط الفرد الديني زاد 
 .النفسية معو الشعور بالوحدة

 , Sadoughi ,2016, 1-8; Belay Ababu)كما أشارت نتائج دراسة 
Belete Yigzaw , Dinku Besene , Getinet Alemu ,2018,1-7 )  إلى أف

انتقاؿ الطبلب مف المرحمة الثانوية إلى الجامعة قد يسبب ليـ الشعور بالوحدة والكثير مف 
ة الضغوط، حيث يواجو الطبلب داخؿ الجامعة بالكثير مف المتطمبات الشخصية واالجتماعي

واألكاديمية المتنوعة، وىذه المتطمبات قد ينجـ عنيا الكثير مف المشكبلت التي تقود إلى 
) &  ,Deniz, , Hamartaالشعور بالوحدة نتيجة لغياب القدرة عمى التكيؼ. أما دراستي 

; Zhong BL, Chen SL, Tu X, Conwell ,2017) Ari, 2005   فقد أوضحت
نتائجيما أف وجود عبلقات رومانسية لدى الطبلب داخؿ الجامعة قد تكوف بمثابة عوامؿ 

 وقائية تحمييـ مف التعرض لمشعور بالوحدة.



 ......................... الوجداني وتأثيرهما في  الشعور بالوحدة النفسيةالدافعية لالستماع للموسيقي والتنظيم 

 - 2228 -  

أف زيادة عدد  (Ceyhan , Ceyhan ,2011, 9)كما أشارت نتائج دراسة 
ض الطبلب لمشعور األصدقاء واألقراف داخؿ الجامعة مف العوامؿ المسيمة في الحد مف تعر 

 , Matthews , Danese , Wertz)بالوحدة داخؿ الجامعة. كما أوضحت نتائج دراسة 
Odgers CL, Ambler , Moftt & et al.,2016, 339)  أف شعور الطبلب بالوحدة

أو الشعور بالوحدة  social isolationداخؿ الجامعة يعزي إلى شعورىـ بالعزلة االجتماعية 
 دياد الشعور بالوحدة قد يقود الطبلب إلى الشعور باالكتئاب.، وأف از النفسية

 , Świtaj , Grygiel , Chrostek , Wciórka)في حيف أشارت نتائج دراسة 
Anczewska ,2018,183)  أف الشعور بالوحدة يرتبط ارتباطًا سمبيًا بجودة الحياة

quality of life فعيـ إلى استخداـ بعض إف الشعور بالوحدة لدى الطبلب بالجامعة قد يد
مخدر الماريجوانا  :المواد التي تيدد حياتيـ مثؿ اإلقداـ عمى تعاطي المخدرات مثؿ

marijuana وأشارت دراسة .(Ceyhan , Ceyhan ,2011; Parvan , Karimi, 
Safri , Mahdavi ,2015)  أف الشعور بالوحدة قد يتسبب في شعور طبلب الجامعة

 . depressive symptomsبأعراض االكتئاب 
 Zhong BL, Chen SL, Tu X, Conwell)وتوصمت نتائج دراسة 

Y.,2017, 120)  أف الشعور بالوحدة لدى طبلب الجامعة قد يسبب ليـ ضعؼ في
التي تنعكس عمى مستوى تحصيميـ  cognitive impairmentمستويات المعرفية 

 الدراسي.
 ,Gerst-Emerson , Jayawardhana  ,2015)وكشفت نتائج دراسة 

أف الشعور بالوحدة ال يمكف أف يسبب سوء جودة الحياة فقط ولكنيا تسبب ليـ  (1009
 الوفاة.

 , Stickley , Koyanagi , Roberts)في حيف كشفت نتائج دراسة 
Richardson , Abbott , Tumanov & et al.,2013)  أف الشعور بالوحدة يرتبط

، كما أنو يرتبط بقمة المساندة االجتماعية divorced statusؽ ارتباطًا دااًل بحاالت الطبل 
social support وانخفاض مستوى الطمأنينة ،psychological wellbeing .

إلى أف  (Queen, Stawski, Ryan, Smith ,2014, 297)وتوصمت نتائج دراسة 
 توصمتشطة البدنية. و الشعور بالوحدة قد يقمؿ مف إقداـ طبلب الجامعة عمى القياـ بأداء األن
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  Richard , Rohrmann , Vandeleur , Schmid , Eichholzer)نتائج دراسة 
أف الشعور بالوحدة قد يقود الطبلب في الجامعة إلى الشعور باالضطرابات إلى  (2017,
ف معرفة العوامؿ المسببة لشعور طبلب الجامعة بالوحدة قد يقود العمماء إلى تحديد أالعقمية، 

امج الوقائية والعبلجية التي تحد مف األضرار الصحية والنفسية الناجمة عف الشعور البر 
 بالوحدة.

وفي ضوء ما سبؽ  يتضح أف شعور طبلب الجامعة بالوحدة قد يسبب ليـ الكثير 
مف المشكبلت الصحية مثؿ: قمة اإلقداـ عمى ممارسة النشاط البدني والمشكبلت النفسية مثؿ: 

 أنينة، قمة جودة الحياة والشعور باالكتئاب. انخفاض مستوى الطم
 ـ مهوىات الشعور بالوسدة اليفشية:

( أف مكونات الشعور بالوحدة النفسية تتمثؿ في 9111يرى إبراىيـ قشقوش )
إحساس مكونات الفرد بالعجز نتيجة افتقاد التقبؿ والتواد والحب مف قبؿ اآلخريف، أو الشعور 

تباعد بينو وبيف أشخاص الوسط المحيط بو  psychological gapبوجود فجوة نفسية 
ويترتب عمييا افتقاد الفرد ألشخاص يستطيع أف يثؽ فييـ، واالفتقار إلى الميارات االجتماعية 

 (.91ػ2، 9111البلزمة إلقامة عبلقات جيدة ومتسقة ومثمرة مع اآلخريف )إبراىيـ قشقوش، 
شعور بالوحدة النفسية يقوـ عمى العاطفة فيرى أف مكوف ال Weiss (1987)أما 

الذي يفتقر إلييا الفرد في أثناء األزمات والتي يستمدىا مف األشخاص المقربيف لو، وفقداف 
األمؿ أو اليأس عندما يتوقع الفرد الحصوؿ عمى الدعـ والمساندة في أثناء األزمات وال يجده، 

 بو، مما يجعمو يشعر بالقمؽ واالكتئاب.والمظاىر االجتماعية في أثناء األزمة التي ألمت 
( أف الشعور بالوحدة النفسية 220ػ202، 2090في حيف ترى دراسة إيماف عبيد )

يتكوف مف ثبلثة أبعاد ىي: البعد العاطفي ويتمثؿ في غياب الشعور عف الفرد بأنو محبوب 
قاء الذيف ومقبوؿ وسط األشخاص المقربيف منو، البعد االجتماعي يتمثؿ في غياب األصد

يشاركونو نفس االىتمامات في المناسبات االجتماعية المختمفة، وبعد الثقة بالنفس ويتمثؿ 
 في ضعؼ ثقة الفرد بنفسو نتيجة افتقاره إلى االىتماـ والتقدير مف االخريف في أثناء األزمة. 

 ػ أىـ اآلليات الموسيقية المستخدمة في الحد مف الشعور بالوحدة النفسية:
العديد مف الطرائؽ المستخدمة في الحد مف الشعور بالوحدة النفسية و زيادة الروابط  ىناؾ

 االجتماعية مف خبلؿ الموسيقى مثؿ:
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زيادة التواصؿ في التنسيؽ والتعاوف مع اآلخريف في أثناء سماع الموسيقى، حيث  .9
اعية يقوـ الدفاع بإفراز ىرموف اإلندورفيف في الدماغ المسؤوؿ عف المشاعر االجتم

 اإليجابية والدافئة بيف الشخص واآلخريف.
أف سماع الموسيقى يساعد في إطبلؽ ىرموف األوكستيوسيف الذي يساعدىـ في  .2

عمميات التيدئة والشعور باليدوء الذي ينعكس عمى قدراتو الشخصية في القياـ 
 بالعبلقات اإليجابية مع اآلخريف.

ويزيد مف عمميات   of mindtheoryاالستماع لمموسيقى يعزز نظرية العقؿ  .2
التعاطؼ، حيث ي سيـ االستماع لمموسيقى في تنشيط العديد مف مناطؽ الدماغ، بما 
في ذلؾ التي تساعدنا عمى فيـ ما يفكر فيو اآلخروف، ويشعروف بو، والتنبؤ بكيفية 
تصرفاتيـ، وىذه الميارة يطمؽ عمييا العمماء اسـ "نظرية العقؿ" وىي مرتبطة في 

 ألوؿ بقدرة الشخص عمى التعاطؼ مع اآلخريف.المقاـ ا
، social cohesionاالستماع لمموسيقى يعزز مف عمميات التماسؾ االجتماعي  .2

فاالستماع لمموسيقى يقوي عمميات التماسؾ االجتماعي بيف المستمعيف بغض النظر 
سيـ عف األعمار أو القدرات أو الخمفيات االقتصادية أو االجتماعية، وكميا عوامؿ ت  

    .في إذابة الفوارؽ االجتماعية وتحسيف آليات التواصؿ والتماسؾ االجتماعي
االستماع لمموسيقى يعد أداة قوية لتسييؿ الترابط االجتماعي والحد مف التحيز مف   .2

خبلؿ مساعدة المستمعيف مف مختمؼ الفئات االجتماعية عمى الترابط مع بعضيـ 
جاه األمريكييف الذيف ىـ مف أصوؿ أفريقية، البعض كالحد مف العنصرية البغيضة ت

و إلى زيادة قدراتيـ في تحقيؽ التواصؿ والتماسؾ االجتماعي بيف المشاركيف في 
  . (Stewart ,2015)الحفبلت الموسيقية الذيف ىـ مف عريقات مختمفة 

 العالقة بني االستناع للنوسيكى والشعور بالوسدة اليفشية:

[ فموتًا منحوتا مف العظاـ والعاج عمره يتجاوز 2001عاـ ] اكتشؼ عمماء اآلثار في 
[ عاما مما يدؿ أف الموسيقى كانت حاضرة وميمة لممجتمع، كما يراىا العديد مف 22000]

[ والذي أوضح أف الموسيقي تقـو 1] Stefan Koelschالباحثيف أمثاؿ ستيفاف كولش 
                                                           

: ىو أحد عمماء عمم النفس الموسيقي ويعمل كأستاذ لعمم  Stefan Koelsch[ ستيفان كولش  1] 
 في برلين بألمانيا. freie universityالنفس الموسيقي في جامعة فراي 
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 social bandsز الروابط االجتماعية بدور ميـ في الحد مف الشعور بالوحدة النفسية وتعزي
مف خبلؿ زيادة قدرات األفراد عمى التعاطؼ، والثقة، والتعاوف فيما بينيـ، فالموسيقى ت عد أىـ 

، powerful social magnetاألدوات المستخدمة في تحقيؽ التجاذب االجتماعي القوي 
لممشاركة في الحفبلت يجتمع آالؼ األشخاص  :ففي الحفبلت الموسيقية عمى سبيؿ المثاؿ

إلى حيث يميؿ الفرد ، لوشعر باالرتباط بكؿ مف حو موسيقى تجعؿ الفرد يالموسيقية، فال
، حيث يقـو الدماغ بإفراز بمشاعر اجتماعية إيجابية شعر بالقرب منيـياآلخريف الذيف 

بية توليد الشعور بالمتعة والحالة اإليجا وىو المسئوؿ عف endorphinsىرموف اإلندورفيف 
 خريف عندما يتشاركوف في القياـ باألداء الموسيقي معًا.اآلتجاه اآلخريف، والحالة الدافئة مع 

[ التي 2]  oxytocinكما ي سيـ سماع الموسيقى في زيادة ىرموف األوكسيتوسيف 
سيـ في زيادة الترابط والثقة بيف الناس. حيث اكتشؼ العمماء أف سماع الموسيقى ي سيـ ي  

شير إلى جودة العبلقة بيف الموسيقى مستويات األوكسيتوسيف في الجسـ، مما ي  في زيادة 
 ,Sexton)واألوكسيتوسيف والتواصؿ االجتماعي مما يقمؿ مف الشعور بالوحدة النفسية 

Chrissy ,2018). 
فالموسيقى ت عد مف أحد الطرائؽ المستخدمة في زيادة انتماء الفرد لمجتمعو والتي 

فرد باألماف، وااللتزاـ تجاه مجتمعو، كما ت سيـ الموسيقى في زيادة تزيد مف إحساس ال
التماسؾ االجتماعي بيف أفراد العائمة الواحدة الذيف يستمعوف لمموسيقى معًا أو بيف األقراف 
الذيف يتشاركوف سماع الموسيقى، وتفعؿ الموسيقى ما يمكف أف تفعمو المغة؛ فالمغة تواصؿ 

ؿ بالعواطؼ، كما أف المغة تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ والموسيقى بالكممات والموسيقى تواص
 ,Tarr)كذلؾ، والمغة دليبًل عمى الوالء، والموسيقى أيضًا خير دليؿ عمى الوالء واالنتماء 

Launa & Dunbar, 2014,1096). 
أف سماع  Suttie , Jill (2015)دراسة  :كما أظيرت نتائج بعض الدراسات مثؿ

[ دقيقة في اليوـ يرفع مستوى األوكسيتوسيف بصورة كبيرة بيف المطربيف 20الموسيقى لمدة ]
اليواة والمحترفيف، بغض النظر عف مدى سعادتيـ أو عدـ سعادتيـ، وربما يفسر ذلؾ ىو 

                                                           

: مادة يفرزىا الجسم  من عصب الببتيد المرتبط بالرضاعة  oxytocin[ ىرمون األوكسيتوسين2] 
الطبيعية وُيكسب اإلنسان الشعور بالمتعة والسعادة ويقوم بدور ميم في زيادة الترابط 

 والثقة بين الناس. 
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سيـ في سبب غناء األميات الجدد ألطفاليف حديثي الوالدة، فيذا الغناء مف جانب األـ ي  
مادة األوكسيتوسيف المسئولة عف زيادة مساحات التواصؿ والترابط بينيا وبيف طفميا  زيادة

 وتقميؿ الشعور بالوحدة النفسية.
طرائؽ  cognitive neuroscientistsلقد اكتشؼ عمماء األعصاب المعرفيوف  

 soothing songsجديدة تؤثر فييا الموسيقى عمى الناس، ووجدوا أف األغاني اليادئة 
في الوقت نفسو تزيد األغاني المتفائمة مستوى انتباه  ،خدـ في تيدئة األطفاؿ واألمياتتست

الرضيع، وتزيد مف قدرات األطفاؿ عمى إظيار المشاعر اإليجابية تجاه أمياتيـ، إف الموسيقى 
 ليا تأثيرات سموكية عمى أدمغة األطفاؿ، حيث تجعميـ قادريف عمى تتبع األحداث السمعية.

أف االستماع  Eerola, (2020,232) Schäfer &تائج دراسة وأوضحت ن
لمموسيقى لو تأثيرات قوية عمى زيادة مساحات التواصؿ االجتماعي، وزيادة عمميات الرفاىية 

بيف المستمعيف  social-emotional-well-beingأو الطمأنينة الوجدانية واالجتماعية 
 وتقميؿ الشعور بالوحدة النفسية.

ال يؤثر الشعور بالوحدة فقط عمى الجوانب البدنية لمشخص، ولكنو يمتد إلى الجوانب 
العقمية، والوجدانية، واالجتماعية والتي تنعكس بصورة سمبية عمى الشخص وتسبب لو الكثير 

 poor quality of، وضعؼ جودة الحياة anxietyمف المشكبلت مثؿ الشعور بالقمؽ 
lifeب المعرفية ، والتدىور في الجوانcognitive decline وانخفاض مستوى العمر ،

االستماع لمموسيقى ي عد مف الطرائؽ الفعالة في تحسيف المزاج وتحسيف الصحة ، فالمتوقع
 & Saarikallio)النفسية لمفرد، تقميؿ التوتر، وزيادة، مستوى شعوره باالسترخاء 

Erkkilä, 2007) . 
 ;Greasley & Lamont, 2006) :كما أوضحت نتائج بعض األدبيات مثؿ

Saarikallio & Erkkilä, 2007; Davidson, Lange, Menamara & Lewiw, 
أف االستماع لمموسيقى يعمؿ كمحفز أو معزز يساعد في عمميات التنظيـ الذاتي  (2008

الوجداني لمفرد في أثناء األزمات وغيرىا، وأف يمجأ إليو جميع البشر، فالموسيقى ىي بمثابة 
يمة لتقوية المشاعر والتعبير عنيا بالطريقة التي ال يمكف لغيرىا القياـ بيذا الدور، وأف وس

 valuedاالستماع لمموسيقى قد يحدث عندما يمر األفراد ببعض الخبرات الوجدانية القيمة 
emotional experience  كما أنيا في الوقت نفسو تستخدـ في تعزيز وتعديؿ  العواطؼ
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اطؼ إيجابية مثؿ تحويؿ حالة القمؽ إلى حالة االسترخاء، كما يمجأ األفراد إلى السمبية إلى عو 
 .emotional memoriesاالستماع لمموسيقى عندما يكوف لدييـ ذكريات وجدانية 

فيي أف الموسيقى ىي بمثابة الصديؽ في أثناء األزمات  Laiho (2004)ويرى 
التقدير واالحتراـ والقيمة في الوقت الذي ىو في أمس الحاجة إليو، فيي تقدـ  امنح صاحبيت

األزمات ربما ال يجد الشخص غير الموسيقى سموى أوقات العوف والمساعدة كصاحب، ففي 
لو عندما يغيب الناس مف حولو، فيي تساعد األفراد الذيف يشعروف بالوحدة النفسية في فيـ 

استحضار الفرد لذكريات الحنيف التي تتعمؽ بمحظات السعادة مع  ثيرت  أنفسيـ، فالموسيقى 
األشخاص الميميف بالنسبة لو، كما أنيا توفر لو المناخ الذي يساعده عمى القياـ بعمميات 
التنظيـ الذاتي، وزيادة المزاج والمشاعر اإليجابي في نفسو لتحؿ محؿ الشعور بالوحدة 

 النفسية.
إلى أف لجوء األفراد الذيف يشعروف بالوحدة  Argyris (2015(وتشير دراسة 

النفسية إلى سماع الموسيقى المفضمة يزيد مف مشاعرىـ اإليجابية ألنيا تقدـ ليـ الشعور 
عمى الشعور باالستقرار، والتوجيو اإليجابي نحو الحياة.  ىـوتساعد being-willبالطمأنينة 

تساعد المراىقيف في التعرؼ عمى  دراسة إلى أف الموسيقى ت عد وسيمةالوتوصمت نتائج 
 .احقيقيً  وفيميا فيًماالمشاعر التي تمتمكونيا 

الجامعة يمكف أف يساعدىـ في التعامؿ  طبلبإف االستماع لمموسيقى المفضمة لدى 
، وتقدـ ليـ الخبرات lonelinessمع الضغوط والعواطؼ السمبية ومشاعر الوحدة النفسية 

فيـ يستمعوف إلى  ،واالستمتاع، وتعديؿ مزاجيـ وعواطفيـالتي تساعدىـ عمى االسترخاء 
لطمب  comfort، وفي أثناء الراحة solaceالموسيقى في أثناء األزمات لطمب السموى 

لمتعبير عف   aggressive musicاليدوء، كما أنيـ قد يمجؤوا إلى الموسيقى العدوانية 
لحفاظ عمى الحالة المزاجية تساعدىـ في ا happy musicعضبيـ، والموسيقى السعيدة 

مف المخاوؼ  escapingاإليجابية أو المجوء إلى الموسيقى لمساعدتيـ في اليروب 
 .(Saarikallio & Eekkilä, 2007)المحيطة بيـ 
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 ص:11رابعًا : اآلثار اليفشية واالدتناعية لتداعيات فريوض نوروىا ]نوفيدـ

 Wuhan[ في مقاطعة وىاف 2091في ديسمبر ] ظير فيروس كورونا 
province  في الصيف. وىو مرض فيروسي يؤثر في الشراييف التاجية، ثـ انتشر في معظـ

%[ كما ىو الحاؿ في 2دوؿ العالـ، وتتراوح معدالت الوفاة طبقًا لمتقديرات اإلحصائية مف ]
 ,.Chen et al)%[ كما ىو الحاؿ في مقاطعة وىاف في الصيف 99سنغافورة إلى ]

2020) . 
يوجد العديد مف اآلثار  COVID-19[ 91ػ مع استمرار تفشي جائحة كرونا ]كوفيد

تؤثر عمى األفراد في جميع أنحاء العالـ، قد التي األمد، و بعيدة النفسية واالجتماعية والجسدية 
لتوتر الشعور با :والمشاعر السمبية تمثمت في اآلثار النفسيةحيث يشعروف بالعديد مف 

feeling stressed واإلرىاؽ ،overwhelmed والقمؽ ،anxiety والخوؼ ،worry or 
fear والحزف ،sadness والبكاء ،tear fullness وفقداف االىتماـ باألنشطة الممتعة ،

واألعراض الجسدية ، loss of interest in usual enjoyable activitiesالمعتادة 
physical symptoms  مثؿ: زيادة معدالت ضربات القمبincreased heart rate ،

، والشعور باألحاسيس fatigue، والشعور بالتعب  stomach upsetواضطراب المعدة 
، frustration، والشعور باإلحباط uncomfortable sensationsغير المريحة 

، والصعوبة في feeling helpless، والشعور بالعجزagitation، واألرؽ angerوالغضب 
، والشعور باالنفصاؿ عف difficulty concentratingالتركيز  ، والصعوبات في النـو
، ومخاوؼ مف الذىاب إلى األماكف feeling disconnected from otherاآلخريف 
، ومتاعب في االسترخاء apprehension about going to public spacesالعامة 

relaxingفي أسموب الحياة  ، والتغيرات السريعةrapid changes to our way life 
سواء في الدراسة أو العمؿ، أو التجمعات في المناسبات االجتماعية، قيود في التنقبلت السفر 

travel restrictions والتباعد االجتماعي،social distancing.  ومف ثـ فإف االىتماـ
أثناء جائحة كرونا قد يقمؿ مف اآلثار النفسية  بالطمأنينة النفسية وتحقيؽ الرفاىية لؤلفراد في

 .الطبلبواالجتماعية السمبية لمجائحة عمى 
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 يف أثياء تفشي فريوض نوروىا: الطالبـ آليات محاية 3

مجموعة مف  المصرية وغيرىا مف دوؿ العالـ مثؿ: استرالياقدمت وزارة الصحة  
اإلجراءات التي يمكف أف تستخدـ في الحماية والحد مف العدوى والخوؼ مف اإلصابة بفيروس 

 كرونا مثؿ:
 مع اآلخريف.المباشر التحدث الحد مف  .9
 دىا الفرد مثؿ: الرسـ الموسيقى، الشعر.يتوجيو المشاعر إلى األعماؿ التي يج .2
 mindfulness meditation exercisesالقياـ بأداء تماريف التأمؿ اليقظة  .2

 التي ت سيـ في الحفاظ عمى اليدوء الوجداني لمفرد.
 المحافظة عمى القياـ باألنشطة الروتينية اليومية. .2
 ممارسة الرياضة البدنية مثؿ: المشي، والجري، وركوب الدرجات.  .2
8. .  الحصوؿ عمى قسط كافي مف النـو
 المحافظة عمى النظافة الجيدة.  .2
 قدر اإلمكاف. self-isolationالعزلة الذاتية  .1
 ,social distancing (The University of Melbourneالعزلة االجتماعية  .1

2020). 
 الدراسات الشابكة:

 الستناع للنوسيكى والشعور بالوسدة اليفشية:الدافعية لأواًل: الدراسات اليت تياولت العالقة بني 

تعرؼ األسباب  Wilhelm, Gillis, Schubert, Whiltle (2013)ىدفت دراسة  
الكامنة وراء استماع األشخاص الذيف يشعروف باالكتئاب إلى الموسيقى، وتكونت عينة 

[ ال يشعرف باالكتئاب، وكشفت نتائج الدراسة 928[ يشعروف باالكتئاب، ]921الدراسة مف ]
 المكتئبيف بيدؼ ر سماعًا لمموسيقى مف األشخاصأف األشخاص غير المكتئبيف كانوا أكث

تعديؿ المزاج وتحفيؼ الشعور بالوحدة والضغوط، ومساعدتيـ في التعبير عف مشاعرىـ تجاه 
 اآلخر لتحقيؽ التواصؿ الجيد معيـ، والحد مف المشاعر السمبية.

العبلقة  عمى Morinville, Miranda & Gaudreau (2013)دراسة  تعرفتو 
والسعادة العالمية   motivationmusic listeningبيف دافعية االستماع لمموسيقى 

global happiness [ 221لدى الطبلب المراىقيف في كندا، وتكونت عينة الدراسة مف ]
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[ 29إلى  92[ سنة وتتراوح أعمارىـ مف ]22,91مف المراىقيف الذيف بمغ متوسط أعمارىـ ]
بعديف  سنة. واستخدمت الدراسة مقياس التحديد الذاتي لبلستماع لمموسيقى والمكوف مف

 controlledفي مقابؿ ضبط الدوافع  autonomous motivesىما: استقبللية الدوافع 
motives  ومقياس الشعور بالسعادة المكوف مف العواطؼ اإليجابية والسمبية والرضا عف ،

الحياة، وأظيرت النتائج وجود عبلقة بيف الدافعية لبلستماع لمموسيقى والشعور بالسعادة، 
مكانية است داـ الدافعية لبلستماع لمموسيقى في التنبؤ بالسعادة. وأف الطبلب األكثر سعادة خوا 

ألف الموسيقى ممتعة بطبيعتيا وتقود المستمع إلى  ،ىـ األكثر دافعية لبلستماع لمموسيقى
شباعًا لممتعة في  ،الشعور بالطمأنينة الذاتية كما أنيا مف أكثر األنشطة الفنية تحفيزًا وا 

    قة.مرحمة المراى
تأثير االستماع لمموسيقى في الحد مف  تعرؼ Argyris (2015)ىدفت دراسة 

الشعور بالوحدة النفسية، وأوضحت نتائج الدراسة أف الشعور بالوحدة النفسية ىو شعور 
شخصي ناجـ عف نقص وغياب في العبلقات اإلنسانية ذات المعنى والمغزى بالنسبة لمشخص 

بالوحدة النفسية قد وقد يسبب ذلؾ حدوث بعض األعراض السمبية مثؿ: االكتئاب وأف الشعور 
يؤدي إلى ضعؼ الحالة الجسدية أو البدنية والعقمية، واالجتماعية، والوجدانية، وضعؼ في 

في الحالة جودة الحياة، وأف االستماع لمموسيقى ي سيـ في تنظيـ المزاج، والتغيير اإليجابي 
جدانية الوجدانية لمشخص والمتمثمة في تغيير العواطؼ السمبية إلى عواطؼ ومشاعر و 

إيجابية، والموسيقى ليا القدرة عمى تغيير المزاج، والحفاظ عميو وتعزيزه، فيي بمثابة السموى 
عمى سبيؿ المثاؿ ػ كما ت سيـ الموسيقى في مساعدة  جائحة كورونالمفرد في أثناء األزمات ػ 

، والقياـ بعمميات التنظيـ الوجداني relaxationالمراىقيف وطبلب الجامعة تحقيؽ االسترخاء 
regulation-emotional self كما تساعد الموسيقى المراىقيف عمى التعبير عف ،

مشاعرىـ وعواطفيـ، وبالنسبة لمكبار فيي وسيمة لمحد مف شعورىـ بالوحدة، وأف االستمتاع 
عطاء الحياة ال  enjoymentواالستمتاع  joyبالموسيقى تحقؽ ليـ المتعة  تي يعيشونيا وا 
 المعنى خاصة في ظؿ األزمات.

دوافع  تعرؼ Kuntsche, Le Mevel & Berson (2016)دراسة حاولت و 
[ وتوصمت نتائج 222,2لمموسيقى، وتكونت عينة الدراسة مف ] المراىقيف الشباب استماع

ماع المراىقيف في سويسرا لمموسيقى تمثمت في تساالدراسة إلى وجود أربعة دوافع كامنة وراء 
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جاـ، كما التأقمـ، ودوافع االنسالمواجية و الدوافع االجتماعية، والدوافع التعزيزية، ودوافع 
المواجية أو توصمت النتائج إلى تفوؽ اإلناث عف الذكور في االستماع لمموسيقى بدافع 

عبلقة بيف االستماع لمموسيقى المرتبطة التأقمـ والتعزيز، والدوافع االجتماعية، وعف وجود 
ومواجية  copingالتأقمـ وتحسيف قدرات المراىقيف عمى المواجية المواجية أو بدوافع 

الشعور بانخفاض الرضا عف الحياة، أو الضغوط المدرسية أو الشعور بأعراض االكتئاب، 
 والتسمط عمى اآلخريف.أوالشكوى الجسدية، المزاج العدواني، 

 دراسات تياولت الدافعية لالستناع للنوسيكي وعالقتَا بالتيظيه الودداىي:ثاىيًا: 

تعرؼ أسباب سماع  Tarrant, North & Hargreaves (2000)ىدفت دراسة 
[ مشاركًا، بمتوسط 222المراىقيف األمريكييف واإلنجميز لمموسيقى، وبمغت عينة الدراسة ]

[ عامًا، وكشفت النتائج أف أسباب االستماع لمموسيقى مف جانب الشباب 92,22عمر قدره ]
كاف بيدؼ تمبية احتياجاتيـ الوجدانية، وكذلؾ االحتياجات االجتماعية، باإلضافة إلى 

عدـ عف ، كما كشفت نتائج الدراسة actualization -selfمساعدتيـ عمى التحقيؽ الذاتي 
يكاف والطبلب اإلنجميز حوؿ األسباب التي تدعوىـ إلى وجود فروؽ دالة بيف الطبلب األمر 

 relieveاالستماع لمموسيقى وأف األسباب المشتركة بينيـ تمثمت في تخفيؼ الممؿ 
boredom والمساعدة في تخطي األوقات الصعبة ،help get through difficult  

times ولتخفيؼ التوتر أو الضغوط ،relieve tension/stressعبير عف العواطؼ ، أو الت
 reduce lone، وتقميؿ الشعور بالوحدة express feelings/emotionsوالمشاعر 

lines . 
تعرؼ العبلقة بيف الدافعية لبلستماع  Saarikallio (2011)وىدفت دراسة 

[ مف الكبار ممف تتراوح 29لدى ] mood regulationلمموسيقى والقدرة عمى تنظيـ المزاج 
[ سنة، توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة بيف الدافعية 20ى إل29أعمارىـ مف ]

لبلستماع لمموسيقى والتنظيـ الوجداني كأحد أىـ األسباب التي تدفع الشباب لبلستماع 
لمموسيقى وأف الدافعية لبلستماع لمموسيقى ليا دور ميـ في تحقيؽ النمو النفسي 

الدراسة بضرورة إجراء المزيد مف  واالجتماعي خاصة في مرحمة البموغ، وأوصت نتائج
الدراسات حوؿ الدافعية لبلستماع لمموسيقى والقدرة عمى التنظيـ الوجداني نظرًا لقمة الدراسات 

 التي تناولت ىذه العبلقة.
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بتعرؼ  Thomson, Reece, & Di Benedetto (2014)وقامت دراسة 
ياـ بعمميات التنظيـ الوجداني لدى العبلقة بيف الدافعية لبلستماع لمموسيقى والقدرة عمى الق

[ مف الذكور ممف تتراوح أعمارىـ 12[ مف اإلناث، ]22الجامعة منيـ ] طبلب[ مف 928]
[ سنة، وأظيرت النتاج وجود عبلقة بيف الدافعية لبلستماع لمموسيقى 22إلى  92مف ]

ى في التنبؤ بالقدرة والقدرة عمى القياـ بعمميات التنظيـ الوجداني، وعف قدرة االستماع لمموسيق
االكتئاب، والقمؽ، والتوتر، وأوصت بعمى التنظيـ الوجداني لمعواطؼ. والحد مف الشعور 

الدراسة بضرورة استخداـ الدافعية لبلستماع لمموسيقى في التنبؤ بالقدرة عمى التنظيـ 
 الجامعة. طبلبالوجداني لمعواطؼ وفي التنبؤ بالقمؽ واالكتئاب واإلجياد لدى 

عمى تأثير  Brodrick (2014)-Randall, Rickard & Vellaوتعرفت دراسة 
االستماع لمموسيقى الشخصية مف خبلؿ التميفوف المحموؿ عمى استراتيجيات التنظيـ الذاتي 

ىو أحد التطبيقات التي تـ  [Mu Psych][ مف المشاركيف في تطبيؽ 222الوجداني لدى ]
لدور الذي تقوـ بو الموسيقى في تحقيؽ عممية التنظيـ تصميميا لتعرؼ آراء المشاركيف في ا

الذاتي، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف االستماع لمموسيقى الشخصية ي سيـ في تحسيف 
التنظيـ الذاتي الوجداني، كما ي سيـ في تحسيف الحالة المرتبطة بالصحة الوجدانية، وتحقيؽ 

 الطمأنينة الشخصية.
بتحري العبلقة بيف استراتيجية  d, (2014, 692)Chin & Rickarوقامت دراسة 

التنظيـ الذاتي الوجداني لمعواطؼ كمتغير وسيط بيف استخدامات الموسيقى والطمأنينة 
[ مف 822النفسية وبيف العواطؼ السمبية والعواطؼ اإليجابية، وبمغت عينة الدراسة ]

راوح أعمار المشاركيف مف [ مف اإلناث ، حيث تت212[ مف الذكور، ]922المشاركيف، منيـ ]
[ ، واستخدمت 1,2[ وانحراؼ معياري قدره ]1,22[ سنة بمتوسط عمر قدره]21إلى  20]

 Chinوىو مف إعداد  music use questionnaireالدراسة استبياف استخداـ الموسيقى 
& Rickard (2012)  [ أبعاد ىي ] التنظيـ المعرفي 2مفردة موزعة عمى ] 22ومكوف مف

 ،  االنخراط في األحداث cognitive and emotional regulationاني والوجد
engaged production  التواصؿ االجتماعي ،social connection التدريبات ،

[ ويتـ االستجابة عمى مقياس سداسي ] dance، الرقص physical exerciseالبدنية 
مفردات القياس بدرجات عالية مف  [ ] ال أوافؽ تماما إلى أوافؽ بقوة[ وقد تمتعت2صفر إلى 
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وأظيرت النتائج وجود عبلقة استخداـ الموسيقى والقدرة عمى التنظيـ  ،معامبلت الثبات
المعرفي الوجداني وأف استخداـ الموسيقى يعزز مف الطمأنينة النفسية لمفرد في المقاـ األوؿ، 

 ويزيد مف قدرات الفرد عمى القياـ بعمميات التواصؿ االجتماعي.
إلى تعرؼ العبلقة بيف تأثير  White & Rickard (2016)وىدفت دراسة  

الموسيقى السعيدة والحزينة في التنظيـ الوجداني لمعواطؼ، بمغت عينة المشتركيف في 
[ وبمغت عينة 22,2[ سنة وانحراؼ معياري ]22إلى20[ بمتوسط عمر قدره ]22الدراسة ]

%[ حيث استخدمت الدراسة 21مف الذكور ]%[ ، والمشاركيف 22المشاركيف مف اإلناث ]
أربع مقطوعات موسيقية سعيدة، وأربع مقطوعات موسيقية حزينة، وتوصمت نتائج الدراسة 
إلى أف الموسيقى السعيدة أو الحزينة قادرة عمى التنظيـ الذاتي لبلستجابات الوجدانية 

 لممشاركيف.
راء االستماع لمموسيقى تعرؼ األسباب الكامنة و  Gurgen (2016)وحاولت دراسة  

الجامعة، وتكونت عينة الدراسة  طبلبوالوظائؼ الوجدانية واالجتماعية لمموسيقى لدى 
[ مف طبلب وطالبات كمية الفنوف الجميمة بجامعة دوكوز ايموؿ في تركيا، وكشفت 222]

النتائج عف أف االستماع لمموسيقى مف جانب طبلب الجامعة كانت بيدؼ تحقيؽ المزاج 
جداني الجيد وتحقيؽ االستمتاع ومشاركة األقراف واألسرة وأف نوعية الموسيقى المفضمة الو 

تختمؼ مف مرحمة عمرية إلى أخرى وأف األسرة تمعب دورًا كبيرًا في تطوير األذواؽ الموسيقية 
 ألبنائيا.

العبلقة بيف االستماع لمموسيقى  Randall & Rickard (2017)وتناولت دراسة 
الشخصي والقدرة عمى التنظيـ الذاتي الوجداني لمعواطؼ، وتكونت عينة  عمى المحموؿ

[ سنة وانحراؼ المعياري 02,29[ مف المشاركيف بمتوسط عمر قدره ]222الدراسة ]
[. وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة بيف االستماع الشخصي لمموسيقى والرغبة 91,8]

اني لمعواطؼ في الغالبية العظمى مف األحياف، وكذلؾ في القياـ بعمميات التنظيـ الذاتي الوجد
وجود عبلقة بيف االستماع لمموسيقى والرغبة في تعديؿ المزاج الوجداني السمبي أو الرغبة في 
نسياف المشكبلت المرتبطة بالحاالت الوجدانية السمبية أو لتحقيؽ التحسف في الصحة 

، كما توصمت النتائج إلى أف االستماع النفسية وتعزيز الرفاىية والطمأنينة الوجدانية
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لمموسيقى قد يكوف بيدؼ تمبية االحتياجات الوجدانية وتحسيف الحالة المزاجية والصحة 
 الوجدانية.

تعرؼ العبلقة بيف  Rochette (2018)-& Blais aMirandوىدفت دراسة 
[ مف 2829والتنظيـ الوجداني واالستماع لمموسيقى لدى ] neuroticismالعصابية 

المشاركيف في الدراسة وتوصمت إلى لجوء األفراد الذيف يشعروف بعدـ االستقرار الوجداني 
العصابييف إلى االستماع لمموسيقى كاستراتيجية تساعدىـ في القياـ بعمميات تنظيـ  :مثؿ

وسيقى والقدرة عمى القياـ بعمميات التنظيـ لعواطفيـ، وعف وجود عبلقة بيف االستماع لمم
الوجداني لمعواطؼ، وأف األشخاص األكثر شعورًا بالعصابية ىـ األكثر عرضة الستخداـ 
دارة  االستماع لمموسيقى بيدؼ الحد مف العصابية ومساعدتيـ عمى تنظيـ عواطفيـ السمبية وا 

 كؿ ما يؤثر عمى مزاجيـ في حياتيـ اليومية.
تعرؼ تأثير الموسيقى عمى التنظيـ  Sakka & Juslin (2018) وتناولت دراسة

الوجداني لممشاركيف، وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف المستمعيف لمموسيقى تتراوح 
[ سنة. وتوصمت نتائج الدراسة إلى قدرة االستماع لمموسيقى عمى 82إلى  91أعمارىـ مف ]

ض االكتئاب لدى األفراد مرتبط بضعؼ قدراتيـ التنظيـ  الوجداني لممستمعيف، وأف ظيور أعرا
عمى القياـ بعمميات التنظيـ الوجداني، وأف الموسيقى تستخدـ في تعزيز وتقوية المشاعر 
اإليجابية والحد مف تأثير المشاعر السمبية، وأوصت نتائج الدراسة بضرورة تعميـ األفراد الذيف 

 لتنظيـ الوجداني لعواطفيـ.يشعروف باالكتئاب كيفية استخداـ الموسيقى في ا
تحري تأثير االستماع  Cook, Roy & Welker (2019)وتحرت دراسة 

لمموسيقى عمى استراتيجية التنظيـ الوجداني لمعواطؼ، حيث يستخدـ الكثير مف الناس 
[ طالبًا جامعيًا، 212الموسيقى كثيرًا بيدؼ تنظيـ عواطفيـ. وتكونت عينة الدراسة مف ]

لدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف استخداـ طبلب الجامعة لمموسيقى وتوصمت نتائج ا
والقدرة عمى التنظيـ الوجداني، وفي الحد مف العواطؼ السمبية، وفي تعديؿ العواطؼ، وأف 
الموسيقى اإليقاعية والنشطة ىي أكثر األنماط الموسيقية استخدامًا في التنظيـ الوجداني 

 لمعواطؼ.
تعرؼ العبلقة بيف  zar & Saarikallio (2019, 177)Baitaوىدفت دراسة 

[ مف 229االستماع لمموسيقى والقدرة عمى التنظيـ الذاتي الوجداني وتكونت عينة الدراسة ]
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 cognitionالمشاركيف، وكشفت النتائج أف االستماع لمموسيقى يأتي بيدؼ العمؿ المعرفي 
work وتدعيـ المشاعر ،feelingsمؿ الوجداني ، أو ما يسمى بالعaffective work ،

 revival، أو بيدؼ االنتعاش distractionأو بيدؼ اإللياء  entertainmentوالترفيو 
وأف االستماع لمموسيقى بكؿ  focus on situationأو بيدؼ زيادة التركيز في الموقؼ 

 صوره وأشكالو يساعد في تحقيؽ التنظيـ الذاتي الوجداني لممشاركيف.
 دراسات تياولت العالقة بني التيظيه الودداىي والشعور بالوسدة اليفشية:ثالجًا: 

تحري العبلقة  Nikmanesh, Kazemi & Khosravi (2015)حاولت دراسة  
[ مف 222بيف صعوبة تنظيـ العواطؼ والشعور بالوحدة النفسية، وتكونت عينة الدراسة مف ]

 difficultyالصعوبة في تنظيـ العواطؼ طبلب الجامعة في إيراف واستخدمت الدراسة مقياس 
in emotion regulation scale (DERS) وأظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية بيف ،

مكانية استخداـ  طبلبصعوبة التنظيـ الوجداني والشعور بالوحدة النفسية لدى  الجامعة، وا 
الجامعة، وأوصت  طبلبالشعور بالوحدة النفسية في التنبؤ بصعوبة التنظيـ الوجداني لدى 

نتائج الدراسة بضرورة إدخاؿ البرامج الوقائية التي تساعد طبلب الجامعة عمى القياـ بعمميات 
 التنظيـ الوجداني وتجنبيـ الشعور بالوحدة النفسية.

تعرؼ العبلقة  Shi, Zhang, Zhang, Fu & Wang (2016)ىدفت دراسة و 
شعور بالوحدة النفسية، وتكونت عينة الدراسة مف االرتباطية بيف قدرات تنظيـ العواطؼ، وال

[ مف اإلناث، واستخدمت الدراسة 922[ مف الذكور، ]288الجامعة منيـ ] طبلب[ مف 200]
 Kuhlوىو مف إعداد  emotion regulation abilitiesمقياس لقياس تنظيـ العواطؼ 
& Beckmann (1994a)   ومقياس الشعور بالوحدة النفسيةscale Lone lines ،

، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة Russell & Cutrona (1988)وىو مف إعداد 
سالبة بيف القدرة عمى التنظيـ الوجداني والشعور بالوحدة النفسية، وأوصت الدراسة بضرورة 
وجود البرامج التداخمية القادرة عمى تفسير الشعور بالمستويات المنخفضة مف الوحدة 

ج راء المزيد مف الدراسات حوؿ العبلقة بيف التنظيـ الوجداني والشعور بالوحدة النفسية، وا 
 النفسية.

Czamanski, Cohen, Weihe & Stanlon Marroquín ,وقامت دراسة 
بتعرؼ العبلقة بيف الشعور بالوحدة النفسية والتنظيـ الوجداني والشعور باالكتئاب،  (2016)
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وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة بيف [ مف اإلناث، 210وتكونت عينة الدراسة مف ]
التنظيـ الوجداني والشعور بالوحدة النفسية لدى اإلناث، وكذلؾ وجود عبلقة بيف الشعور 
بالوحدة النفسية والشعور بأعراض االكتئاب، وأوصت نتائج الدراسة بضرورة توفير المساندة 

وتقوية أنظمة الروابط  فومشاعرى فعمى تنظيـ عواطفي فناث لمساعدتيئل لاالجتماعية 
 .فاالجتماعية والمعرفية والوجدانية لديي

عمى العبلقة بيف التنظيـ  Shekhar & Pangotra (2017)دراسة  وتعرفت
الوجداني والشعور بالوحدة النفسية لدى المراىقيف في مرحمة المراىقة التي تشيد تغيرات 
وجدانية، وجسدية، ومعرفية، واجتماعية كبيرة، كما تشيد ىذه الفترة العمرية مشكبلت 

%[ مف 20الجامعييف، منيـ ] طبلب[ مف ال920وجدانية. وتكونت عينة الدراسة مف ]
[ مف الحضر، واستخدمت الدراسة 902[ مف الريؼ، ]21%[ مف اإلناث، ]20الذكور، و]

، ومقياس الشعور بالوحدة emotion regulation scale (ERS)مقياس تنظيـ العواطؼ 
النفسية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة بيف التنظيـ الوجداني والشعور بالوحدة 
النفسية، وأوصت الدراسة بضرورة وضع برامج تساعد الطبلب عمى القياـ بعمميات التنظيـ 

 الوجداني لمعواطؼ.
 Kolb (2018)-, Jansen, Ishchanova & HilgerlDiehوىدفت دراسة  

الجامعة، وتكونت عينة  طبلبقياس الشعور بالوحدة النفسية والوجدانية واالجتماعية لدى 
[ سنة، وأظيرت النتائج وجود 21إلى 98طالبًا تتراوح أعمارىـ مف ][ 811الدراسة مف ]

عبلقة بيف الشعور بالوحدة النفسية والتنظيـ الوجداني، كما توصمت نتائج الدراسة إلى شعور 
%[ بالوحدة النفسية الشديدة، وأف الشعور 2,2%[ بالوحدة النفسية المعتدلة، ]2,22]

االكتئاب والقمؽ، وأوصت الدراسة بضرورة عمؿ البرامج بالوحدة النفسية يرتبط بالشعور 
عدادىـ لمحياة المينية  التداخمية لتقميؿ شعور الطبلب بالوحدة النفسية بيدؼ مساعداتيـ وا 
المستقبمية ألف مرحمة الجامعة مف المداخؿ التي تشيد تغييرات اجتماعية وسموكية مرتبطة 

 بالشعور بالوحدة.
oer, ahmani, Faraji, Lang, HolsbSadeghi, Bوىدفت دراسة  

Trachsler & Brand (2018)  تعرؼ أىـ األدوار الوجدانية المؤثرة في التحصيؿ
إلى  91الجامعة ممف تتراوح أعمارىـ ] طبلب[ مف 222الدراسي، وتكونت عينة الدراسة مف ]
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[ سنة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير لمعواطؼ الوجدانية السالبة والموجبة في 22
التحصيؿ الدراسي لمطبلب، وعف وجود عبلقة بيف التنظيـ الوجداني والشعور بالوحدة 

وصت النتائج بضرورة أف يكوف وأالنفسية، وعف عدـ وجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث، 
في الجامعة دور في زيادة الرضا االجتماعي لمطبلب ومساعدتيـ عمى  لممرشد األكاديمي

 القياـ بعمميات التنظيـ الوجداني بيدؼ الحد مف الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب.
تعرؼ العبلقة بيف الشعورة  Jin, Zhang, Wang & An (2020)وىدفت دراسة  

 طبلبالشعور بالطمأنينة الشخصية لدى بالوحدة النفسية، والقدرة عمى التنظيـ الوجداني، و 
الجامعة، واستخدمت الدراسة مقياس  طبلب[ مف 800الجامعة، وتكونت عينة الدراسة مف ]

scale of regulatory emotional self-الفاعمية الذاتية الوجدانية المنظمة 
efficacyسية ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة بيف بيف الشعور بالوحدة النف

مكانية استخداـ التنظيـ الوجداني لمعواطؼ في التنبؤ  والقدرة عمى التنظيـ الوجداني، وا 
في العبلقة بيف الجامعة، وأف التنظيـ الوجداني يمعب دورًا وسيط  طبلببالشعور بالوحدة لدى 

 اليقظة الذىنية والشعور بالوحدة النفسية.
العبلقة بيف سمة الغضب والشعور بالوحدة  Karababa (2020)وتحرت دراسة  

[ مف طبلب المرحمة 222النفسية والقدرة عمى تنظيـ العواطؼ، وتكونت عينة الدراسة مف ]
[ مف الذكور، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود 222[ مف اإلناث و ]229الثانوية، منيـ ]

ف متغير أنظيـ العواطؼ و عبلقة بيف سمة الغضب والشعور بالوحدة النفسية والقدرة عمى ت
التنظيـ الوجداني يتوسط العبلقة بيف الغضب، والشعور بالوحدة النفسية وأف درجات الغضب 

 ترتبط بمستويات الشعور بالوحدة النفسية.
 Cao, Fang, Hou, Han, Xu, Dang & Zheng (2020)وىدفت دراسة  
 طبلبلدى  epidemic-COVID 19[ 91التأثيرات النفسية لجائحة كورونا ]كوفيد ػ  تعرؼ

الجامعة في الصيف  طبلب[ مف 922,2الجامعة في الصيف، وتكونت عينة الدراسة مف ]
، وأظيرت النتائج anxiety disorder scaleواستخدمت الدراسة مقياس اضطراب القمؽ 

%[ يعانوف مف القمؽ 2,2%[ مف الطبلب المستجيبيف يعانوف مف القمؽ الشديد، ] ,1أف ]
%[ يعانوف مف القمؽ البسيط، كما أسفرت النتائج عف وجود عبلقات 2,29متوسط، ]ال

ارتباطية بيف شعور الطبلب بالقمؽ وأنشطة الحياة اليومية، واألنشطة األكاديمية، وكذلؾ وجود 
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عبلقة سالبة بيف شعور  طبلب الجامعة بالقمؽ، والمساندة االجتماعية المقدمة ليـ في أثناء 
وأوصت نتائج الدراسة بضرورة الكشؼ عف الصحة العقمية لطبلب الجامعة  جائحة كرونا،

 ومراقبتيا في أثناء جائحة كورونا.
 التعليل على الدراسات الشابكة:

 Wilhelm, et al., 2013; Morinville, et)توصمت دراسات المحور األوؿ مثؿ:  .9
Kuntsche, et al., 2016; ),2015;  Argyrisal., 2013;   إلى وجود عبلقة

بيف الدافعية لبلستماع لمموسيقي والشعور بالوحدة النفسية، وأف االستماع لمموسيقي 
ي سيـ في: تحفيؼ الشعور بالوحدة والضغوط، ومساعدتيـ في التعبير عف مشاعرىـ 
مكانية استخداـ  تجاه اآلخر لتحقيؽ التواصؿ الجيد معيـ، والحد مف المشاعر السمبية، وا 

لبلستماع لمموسيقى في التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسية ألف الموسيقى ممتعة الدافعية 
بطبيعتيا وتقود المستمع إلى الشعور بالطمأنينة الذاتية، كما أنيا مف أكثر األنشطة 
شباعًا لممتعة في مرحمة المراىقة والقياـ بعمميات التنظيـ الوجداني ،  الفنية تحفيزًا وا 

واطفيـ في أثناء األزمات، كما يساعد االستماع لمموسيقي في والتعبير عف مشاعرىـ وع
لضغوط المدرسية أو الشعور عمى المواجية والتأقمـ والتكيؼ مع ازيادة قدرات الطبلب 

 بأعراض االكتئاب، والشكوى الجسدية، المزاج العدواني، والتسمط عمى اآلخريف.
 ;Tarrant, et al., 2000)توصمت نتائج دراسات المحور الثاني مثؿ:   .2

Saarikallio ,2011; Thomson, et al.,2014; Randall, et al., 2014; 
Chin & Rickard, 2014; White & Rickard ,2016; Gurgen ,2016; 

Rochette ,2018; -Randall & Rickard ,2017; Mirand & Blais
ook, et Sakka & Juslin ,2018; Baitazar & Saarikallio ,2019; C

al., 2019)  إلى وجود عبلقة بيف الدافعية لبلستماع لمموسيقي والقدرة عمى القياـ
الجامعة عمى  طبلببعمميات التنظيـ الوجداني لمعواطؼ، فاالستماع لمموسيقى يساعد 

تخطى الشعور بالممؿ وتخطي  األوقات الصعبة ، والحد مف الشعور بالتوتر أو الضغوط 
، وتقميؿ الشعور  expressفي التعبير عف العواطؼ والمشاعر ، أو وزيادة القدرة 

، والقمؽ واالكتئاب واإلجياد، وتحسيف الحالة المرتبطة reduce lone linesبالوحدة 
بالصحة الوجدانية، وتحقيؽ الطمأنينة الشخصية، وزيادة القدرة عمى التواصؿ االجتماعي  
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دارة كؿ ما يؤثر عمى مزاجيـ في الجامعة، والحد مف العواطؼ السمبية  طبلبلدى  وا 
 حياتيـ اليومية.

 ,Nikmanesh, et al., 2015; Shi)توصمت نتائج دراسات المحور الثالث مثؿ :  .2
et al., 2016; Marroquin, et al., 2016; Shekhar & Pangotra 

, et al., 2018; Sadeghi, et al., 2018; Jin, et al., Diehl,2017; 
2020; Cao, et al., 2020)  2020; Karababa ,    إلى وجود عبلقة بيف

مكانية استخداـ الشعور  التنظيـ الوجداني لمعواطؼ والشعور بالوحدة النفسية،  وا 
بالوحدة النفسية في التنبؤ بصعوبة التنظيـ الوجداني، وأوصت الدراسة بضرورة وضع 

لمعواطؼ، وعمؿ البرامج برامج تساعد الطبلب عمى القياـ بعمميات التنظيـ الوجداني 
عدادىـ لمحياة  التداخمية لتقميؿ شعور الطبلب بالوحدة النفسية بيدؼ مساعداتيـ وا 
المينية المستقبمية ألف مرحمة الجامعة مف المداخؿ التي تشيد تغييرات اجتماعية 
وسموكية مرتبطة بالشعور بالوحدة، و أف يكوف لممرشد األكاديمي في الجامعة دور في 

الرضا االجتماعي لمطبلب ومساعدتيـ عمى القياـ بعمميات التنظيـ الوجداني بيدؼ زيادة 
 الحد مف الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب.

 ميَذية الدراسة وإدزاءاتَا:

تدرس البحوث الوصفية العبلقات االرتباطية بيف المتغيرات أو القياـ بعمميات  ميَر الدراسة:ػ 
تغيرات أخرى مف خبلؿ استخداـ أساليب إحصائية متقدمة مثؿ التنبؤ بحدوث متغيرات مف م

يدؼ النيائي لمبحث ىو الوصوؿ إلى الأسموب تحميؿ االنحدار المتعدد، وغيرىما، وحيث أف 
نموذج بنائي لمعبلقات بيف متغيرات الدافعية لبلستماع لمموسيقى، والتنظيـ الوجداني، 
والشعور بالوحدة النفسية، فإف المنيج الوصفي ي عد مف أكثر المناىج البحثية مبلئمة مع 

 أىداؼ الدراسة الحالية. 
طبلعية لمبحث الحالي بطريقة عشوائية بسيطة مف تـ اختيار العينة االست :ـ عيية الدراسة

[، وتكونت العينة 2020/ 2091كمية التربية النوعية جامعة القاىرة، في العاـ األكاديمي ]
[ سنة وانحراؼ معياري 20,20[ طالًبا وطالبة بمتوسط عمر قدره ]921االستطبلعية مف ]

حقؽ مف الخصائص السيكومترية [ واستخدمت درجات العينة االستطبلعية في الت,21قدره ]
[ طالب وطالبة بمتوسط 202ألدوات الدراسة الحالية. أما العينة النيائية لمبحث فتكونت مف ]
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[ وقد تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية ,22[ سنة وانحراؼ معياري قدره ]92,20عمر قدره ]
[ وقد 2091/2020في العاـ األكاديمي ]جامعة القاىرة بسيطة، مف كمية التربية النوعية 

 استخدمت درجات العينة في التحقؽ مف فروض الدراسة الحالية. 
 أدوات الدراسة:

 ـ اخلصائص الشيهومرتية ملكياض الدافعية لالستناع للنوسيكى ]إعداد الباسجةص : 

بعد االطبلع عمى التراث النظري والدراسات السابقة والمقاييس العربية المرتبطة  
 music USE (MUSE)استبياف استعماؿ الموسيقى  بالدافعية لبلستماع لمموسيقى مثؿ: 

questionnaire  2014(وىو مف إعدادChin, & Rickard, (  ومقياس األدوار ،
 Music  Functions ofAdaptiveالتكيفية لبلستماع لمموسيقى 

scale (AFML) Listening  2018(وىو مف إعدادGroarke,  & Hogan,  (  . 
يتضح عدـ وجود مقاييس عربية ػ في حدود عمـ وفي ضوء المقاييس األجنبية والدراسات 

الدافعية لبلستماع لمموسيقى، لذا فضمت الباحثة بناء مقياس لمدافعية  تقيس الباحثة ػ 
مقياس الدافعية يتبلءـ مع طبيعة العينة والبيئة المصرية، ويتكوف  سيقى،لممو  لبلستماع

[ مفردة موزعة عمى 21لبحث الحالي في الصورة النيائية مف ]في البلستماع لمموسيقى 
[، 2إلى 9[ مفردات تبدأ مف ]2أربعة أبعاد، يمثؿ البعد األوؿ الدوافع التعزيزية، ويتكوف مف ]

[ والبعد 92إلى 1[ مفردات تبدأ مف ]2دوافع المواجية ويتكوف مف ]والبعد الثاني يمثؿ بعد 
[، والبعد 29إلى  92[ مفردات تبدأ مف ]2الثالث ويمثؿ الدوافع االجتماعية ويتكوف مف ]

[ ، وىذا المقياس 21إلى  22تبدأ مف ] [ مفردات2ويتكوف مف ] الرابع ويمثؿ دوافع االنسجاـ
[ أرفض 9الطبلب في ضوء مقياس الخماسي التدريج ] مف نوع التقرير الذاتي يجب عميو

، 2، 2، 9[ أوافؽ بشدة، وتعطي الدرجات ]2[ موافؽ ػ ]2[ محايد ػ ]2[ أرفض ػ ]2بشدة ػ ]
[ في حالة المفردات السالبة 9، 2، 2، 2، 2[ في حالة المفردات الموجبة والدرجات ]2، 2

عة مف الدافعية لبلستماع لمموسيقى، وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى تمتع الطالب بدرجة مرتف
حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مف طبلب وطالبات كمية التربية النوعية جامعة القاىرة، 

[ يوضح أبعاد مقياس الدافعية لبلستماع 9والجدوؿ ] [ طالبًا وطالبة.921وقد بمغ عددىـ ]
 ياس.لمموسيقي والمفردات التابعة لكؿ بعد في الصورة النيائية لممق
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 [1جذول ]

 أثؼبد يقُبس انذافؼُخ نالسزًبع نهًىسُقٍ وانًفزداد انزٍ رُزًٍ نهب

 انًفزداد يكىَبد انذافؼُخ نالسزًبع نهًىسُقً

 25 21 11 13 9 5 1 انذوافغ انزؼزَزَخ

 26 22 11 14 11 6 2 دوافغ انًىاجهخ

 21 23 19 15 11 1 3 انذوافغ االجزًبػُخ

 21 24 21 16 12 1 4 دوافغ االَسجبو

متحقؽ مف الخصائص السيكومترية لمقياس الدافعية لبلستماع لمموسيقى تـ إتباع ل
 الخطوات التالية:

تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف الخبراء  :صدم احملهننيػ 
المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس، بيدؼ الحكـ عمى مدى انتماء المفردات لمبعد الذي 

كما تـ تقيسو، وقد تـ استبعاد بعض المفردات في الصورة األولية وتعديؿ البعض اآلخر، 
وقد بمغت مفردات المقياس في ، %[12حساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف والتي بمغت ]

 [ مفردة.21صورتيا األولية ]
  ـ صدم  املكارىات الطزفية أو الصدم التنييزي: 

[ طالبًا وطالبة في 921قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مف ]
حساب كمية التربية النوعية  جامعة القاىرة ، ولـ يشمميـ التطبيؽ النيائي لؤلداة، بيدؼ 

[ مف الطبلب، وذلؾ باستخداـ اختبار 22الفروؽ بيف اإلرباعي األعمى واإلرباعي األدنى ]
 [ التالي:2"ت" والموضح بالجدوؿ ]
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 [2جذول ]

فٍ يقُبس انذافؼُخ نالسزًبع نهًىسُقٍ ثبسزخذاو واإلرثبػٍ األدًَ انفزوق ثٍُ اإلرثبػٍ األػهً 

 [111] ٌ= اخزجبر"د"

نالسزًبع يقُبس انذافؼُخ 

 نهًىسُقٍ

 " د " اإلرثبػٍ األدًَ اإلرثبػٍ األػهً

 ع ٌ و ع ٌ و

 **11,21 111 195, 12,16 51 92,2 14,12 [TOENM]انذوافغ انزؼزَزَخ 

 **91,21 19 615, 12,14 41 16,2 11,15 [TOCOM]دوافغ انًىاجهخ 

 **19,21 92 631, 11,13 31 91,1 23,22 [TOSOM]انذوافغ االجزًبػُخ  

 **11,21 19 111, 23,15 52 13,2 54,21 [TOCFM]دوافغ االَسجبو 

 **15,13 11 149, 11,61 41 41,1 41,11 [TO_MLMS]انذرجخ انكهُخ 

 [,11[ ]*[ دانخ ػُذ يسزىي ],11]**[ دانخ ػُذ يسزىي ] 

[ بيف اإلرباعي ,09[ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ]2يتضح مف الجدوؿ ] 
األعمى واإلرباعي األدنى في األبعاد والدرجة الكمية لمقياس الدافعية لبلستماع لمموسيقي مما 

 يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بالصدؽ التمييزي.
تـ حساب الثبات لمقياس الدافعية لبلستماع   ثبات مكياض الدافعية لالستناع للنوسيكى:ػ 

 لمموسيقى باستخداـ  أكثر مف طريقة:
[ طالبًا وطالبة 921: حيث تـ إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة التقنيف ]التطبيلإعادة ػ 9

[ وىو داؿ إحصائيًا ,129[ أسابيع، وقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط ]2بفاصؿ زمني ]
 [.,09عند مستوى ]

: تـ حساب ثبات أبعاد مقياس الدافعية لبلستماع لمموسيقى ألفا نزوىباز والتذزئة اليصفيةػ 2
، وطريقة التجزئة النصفية الدرجة الكمية لممقياس باستخداـ طريقة ألفا كرونباخمع 

 [ يوضح قيـ معامبلت الثبات ألبعاد المقياس ولممقياس ككؿ.2والجدوؿ ]
 [3جذول ]

وطزَقخ انزجزئخ  قُى يؼبيالد انثجبد نًقُبس انذافؼُخ نالسزًبع نهًىسُقً ثبسزخذاو أنفب كزوَجبخ

 [111]ٌ= انُصفُخ

 يكىَبد

 يقُبس انذافؼُخ نالسزًبع نهًىسُقً

 طزَقخ

 انفب كزوَجبخ

 انزجزئخ انُصفُخ

 سُجزيبٌ وثزواٌ جزًبٌ

 ,111, 111, 655 [TOENM]انذوافغ انزؼزَزَخ 

 ,141, 911, 112 [TOCOM]دوافغ انًىاجهخ 

 ,935, 961, 114 [TOSOM]انذوافغ االجزًبػُخ  

 ,125, 914, 141 [TOCFM]دوافغ االَسجبو 

 ,121, 911, 199 [TO_MLMS]انذرجخ انكهُخ 
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[ أف قيـ معامبلت الثبات في مقياس الدافعية لبلستماع 2يتضح مف الجدوؿ ] 
 مرتفعة. لمموسيقى

:  تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس عف طريؽ حساب معامؿ االتشام الداخليػ 
مفردة والدرجة الكمية لمعامؿ الذي تنتمي االرتباط بيف درجات العينة االستطبلعية عمى كؿ 

[، كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد، 2إليو، والموضح بالجدوؿ ]
 [.2والدرجة الكمية لممقياس ككؿ، والموضحة الجدوؿ ]
 [4جذول ]

 [111] ٌ= يؼبيالد اررجبط ثٍُ درجخ كم يفزدح وانذرجخ انكهُخ نهجؼذ انذٌ رُزًٍ إنُه

 دوافغ االَسجبو انذوافغ االجزًبػُخ دوافغ انًىاجهخ انذوافغ انزؼزَزَخ

 يؼبيم انًفزداد

 االررجبط

 يؼبيم انًفزداد

 االررجبط

 يؼبيم انًفزداد

 االررجبط

 يؼبيم انًفزداد

 االررجبط

A1 125, ** A8 516, ** A15 591, ** A22 521, * 

A2 111,** A9 511,** A16 611,** A23 641,** 

A3 643, ** A10 112, ** A17 655, ** A24 529, ** 

A4 195, ** A11 635, ** A18 156, ** A25 511, ** 

A5 131, ** A12 116, ** A19 195, ** A26 621, ** 

A6 112, ** A13 611, ** A20 639, ** A27 111, ** 

A7 655, ** A14 611, ** A21 111, ** A28 511, ** 

[ أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية 2] يتضح مف الجدوؿ  
[، وىذ ,212[ إلى ],220لمبعد الذي تنتمي إليو، وقد تراوحت معامبلت االرتباط ما بيف ]

في بعد دوافع االنسجاـ فقد  [22][  ما عدا المفردة ,09المعامبلت كانت دالة عند مستوى ]
 [.,02كانت دالة عند مستوى ]

 [5جذول ]

 [111يؼبيالد اررجبط األثؼبد ثبنذرجخ انكهُخ نًقُبس انذافؼُخ نالسزًبع نهًىسُقً ]ٌ=

 انكهُخ 4 3 2 1 انًكىَبد

     ـــ [TOENM]انذوافغ انزؼزَزَخ 

    ـــ **,111 [TOCOM]دوافغ انًىاجهخ 

   ـــ **,151,** 164 [TOSOM]انذوافغ االجزًبػُخ  

  ـــ **,643,** 121,** 142 [TOCFM]دوافغ االَسجبو 

 ـــ **,151,** 115,** 151,** 114 [TO_MLMS]انذرجخ انكهُخ 
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[ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط بيف العوامؿ وبعضيا قد 2يتضح مف الجدوؿ ]  
إلى  ,192[، ومعامبلت ارتباط العوامؿ بالدرجة الكمية بيف ],182إلى ,290انحصرت بيف ]

 [. ,09[، وجميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى ] ,112
ومف جميع اإلجراءات السابقة تأكدت الباحثة مف تمتع اختبار مقياس الدافعية 
لبلستماع لمموسيقى بدرجة مرتفعة مف الثبات عمى العينة االستطبلعية لمدراسة الحالية، 

 مفردة. [21[ الصورة النيائية لممقياس والتي تتكوف مف ]2ويوضح الممحؽ ]
 مكياض الشعور بالوسدة اليفشية:ـ 2

 ـ اخلصائص الشيهومرتية ملكياض الشعور بالوسدة اليفشية ]إعداد الباسجةص : 

بعد إطبلع الباحثة عمى العديد مف المقاييس العربية واألجنبية التي استخدمت في  
بالوحدة  قياس الشعور بالوحدة النفسية لدى طبلب الجامعة مثؿ مقياس: مقياس الشعور

[ مفردة موزعة عمى ثبلثة أبعاد ىي: البعد العاطفي، والبعد 22النفسية وىو مكوف مف ]
(. ومقياس اليرموؾ 2090االجتماعي، وبعد الثقة بالنفس وىو مف إعداد )إيماف عبيد، 

[ مفردة موزعة عمى أربعة أبعاد ىي العبلقات 20لمشعور بالوحدة النفسية وىو مكوف مف ]
والعبلقات األسرية، والمشاعر الذاتية، والعبلقات الحميمية، حيث قاـ كؿ مف  االجتماعية،

ومقياس الشعور بالوحدة النفسية وىو  ،( بتطويره9111)عفاؼ الحداد، ويوسؼ سوالمة، 
[ مفردة موزعة عمى ثبلثة أبعاد ىي فقداف الحب، والشعور بالعزلة، ضعؼ 91مكوف مف ]

والمقاييس األجنبية مثؿ:  ،(2091اد )أشرؼ عبد الحميـ، القدرة عمى التواصؿ، وىو مف إعد
،  Social Disconnectedness scaleومقياس العزلة أو قطع التواصؿ االجتماعي 

، ومقياس  (Cornwell and Waite, 2009)[ مفردات وىو مف إعداد 1والمكوف مف ]
، مؤشر  Lubben Social Network Scale (LSNS)ليبف لشبكة العبلقات االجتماعية 

، ومقياس الشعور  Duke Social Support Index (DSSI) ديؾ لمدعـ االجتماعي،
 The Psychological( 2092بالوحدة النفسية المطور مف مصطفي و الشريؼ )

Loneliness Scale developed by Mustafa and Al-Shrefen (2013). وفي
بناء مقياس لمشعور بالوحدة النفسية يتبلءـ مع طبيعة العربية قامت الباحثة بضوء المقاييس 

مقياس الشعور بالوحدة النفسية لمبحث الحالي في الصورة العينة والبيئة المصرية، ويتكوف 
أبعاد، يمثؿ البعد األوؿ فقداف الحب، ويتكوف مف ثبلثة [ مفردة موزعة عمى 22النيائية مف ]
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[ 1ثاني يمثؿ بعد الشعور بالعزلة ويتكوف مف ][، والبعد ال1إلى 9[ مفردات تبدأ مف ]1]
[ 1[ والبعد الثالث ويمثؿ ضعؼ الترابط االجتماعي، ويتكوف مف ]98إلى 1مفردات تبدأ مف ]
[، وىذا المقياس مف نوع التقرير الذاتي يجب عميو الطبلب في 22إلى  92مفردات تبدأ مف ]

[ 2[ موافؽ ػ ]2[ محايد ػ ]2ض ػ ][ أرف2[ أرفض بشدة ػ ]9ضوء مقياس الخماسي التدريج ]
، 2[ في حالة المفردات الموجبة والدرجات ]2، 2، 2، 2، 9أوافؽ بشدة، وتعطي الدرجات ]

[ في حالة المفردات السالبة، وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى تمتع الطالب بدرجة 9، 2، 2، 2
مف طبلب وطالبات عالية مف الشعور بالوحدة النفسية، حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة 

[ 8[ طالبًا وطالبة. والجدوؿ ]921كمية التربية النوعية جامعة القاىرة، وقد بمغ عددىـ ]
 يوضح مكونات ومفردات أبعاد مقياس الشعور بالوحدة النفسية.

 [6جذول ]

 [] طالة كهُخ انززثُخ انُىػُخ جبيؼخ انقبهزحأثؼبد ويفزداد يقُبس انشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ ن

 انًفزداد  انًكىَبد

 1* 4* 1 11* 13* 16* 19 22 [TOLOL]فقذاٌ انحت 

 2* 5* 1 11* 14* 11 21 23 [TOISC]انشؼىر ثبنؼزنخ 

 *3 6 9* 12* 15 11 21 24 [TOSCW]ضؼف انززاثظ االجزًبػٍ 

تـ إتباع  تحقؽ مف الخصائص السيكومترية لمقياس الشعور بالوحدة النفسيةولم
 الخطوات التالية:

: تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف الخبراء المتخصصيف صدم احملهننيػ 
في مجاؿ عمـ النفس، بيدؼ الحكـ عمى مدى انتماء المفردات لمبعد الذي تقيسو، وكذلؾ مف 
حيث اتجاه الصياغة ]موجبة/ سالبة[، وقد تـ استبعاد بعض المفردات في الصورة األولية 

وقد %[، 12اب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف والتي بمغت ]كما تـ حسوتعديؿ البعض اآلخر، 
 [ مفردة.22بمغت مفردات المقياس في صورتيا األولية ]
  ـ صدم  املكارىات الطزفية أو الصدم التنييزي: 

[ طالبًا وطالبة في 921قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مف ]
، ولـ يشمميـ التطبيؽ النيائي لؤلداة، بيدؼ حساب كمية التربية النوعية  جامعة القاىرة 

                                                           

 [تشير إلى المفردات السالبة في مقياس الشعور بالوح ].دة النفسية 



 ......................... الوجداني وتأثيرهما في  الشعور بالوحدة النفسيةالدافعية لالستماع للموسيقي والتنظيم 

 - 2210 -  

[ مف الطبلب، وذلؾ باستخداـ اختبار 22الفروؽ بيف اإلرباعي األعمى واإلرباعي األدنى ]
 [ التالي:2"ت" والموضح بالجدوؿ ]

[1جذول ]  

فٍ يقُبس انذافؼُخ نالسزًبع نهًىسُقٍ ثبسزخذاو األدًَ واإلرثبػٍ األػهً انفزوق ثٍُ اإلرثبػٍ 

 [111اخزجبر"د"] ٌ=

 " د " اإلرثبػٍ األدًَ اإلرثبػٍ األػهً يقُبس انشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ

 ع ٌ و ع ٌ و

 **12,24 61 129, 51,11 56 93,2 15,14 [TOLOL]فقذاٌ انحت 

 **11,24 19 112, 45,11 51 11,3 54,15 [TOISC]انشؼىر ثبنؼزنخ 

 **11,24 95 112, 11,11 51 29,3 16,11 [TOSCW]ضؼف انززاثظ االجزًبػٍ  

 **11,12 45 149, 53,56 51 11,1 53,14 [TO_LOS]انذرجخ انكهُخ 

 [,11[ ]*[ دانخ ػُذ يسزىي ],11]**[ دانخ ػُذ يسزىي ] 

[ بيف اإلرباعي ,09[ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ]2يتضح مف الجدوؿ ] 
مما يدؿ  الشعور بالوحدة النفسيةاألعمى واإلرباعي األدنى في األبعاد والدرجة الكمية لمقياس 

 عمى أف المقياس يتمتع بالصدؽ التمييزي.
:  تـ حساب الثبات لمقياس الشعور بالوحدة النفسية مكياض الشعور بالوسدة اليفشية ثباتػ 

 باستخداـ  أكثر مف طريقة:
[ طالبًا وطالبة 921: حيث تـ إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة التقنيف ]إعادة التطبيلػ 9

[ وىو داؿ إحصائيًا عند ,198[ أسابيع، وقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط ]2بفاصؿ زمني ]
 [.,09مستوى ]

 : تـ حساب ثبات أبعاد مقياس الشعور بالوحدة النفسية معألفا نزوىباز والتذزئة اليصفيةػ 2
[ 1، والجدوؿ ]وطريقة التجزئة النصفية الدرجة الكمية لممقياس باستخداـ طريقة ألفا كرونباخ

 يوضح قيـ معامبلت الثبات ألبعاد المقياس ولممقياس ككؿ.
 [1جذول ]

 وطزَقخ انزجزئخ انُصفُخ قُى يؼبيالد انثجبد نًقُبس انشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ ثبسزخذاو أنفب كزوَجبخ

=ٌ[111] 

 يكىَبد

 يقُبس انشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ

 طزَقخ

 انفب كزوَجبخ

 انزجزئخ انُصفُخ  

 سُجزيبٌ وثزواٌ جزًبٌ

 ,121, 912, 154 [TOLOL]فقذاٌ انحت 

 ,195, 945, 149 [TOISC]انشؼىر ثبنؼزنخ 

 ,912, 949, 116 [TOSCW]ضؼف انززاثظ االجزًبػٍ  

 ,116, 941, 111 [TO_LOS]انذرجخ انكهُخ 
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 [ أف قيـ معامبلت الثبات في مقياس الشعور بالوحدة النفسية1يتضح مف الجدوؿ ] 
 مرتفعة.

:  تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس عف طريؽ حساب معامؿ االتشام الداخليػ 
االرتباط بيف درجات العينة االستطبلعية عمى كؿ مفردة والدرجة الكمية لمعامؿ الذي تنتمي 

[، كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد، 1والموضح بالجدوؿ ]إليو، 
 [.1والدرجة الكمية لممقياس ككؿ، والموضحة الجدوؿ ]
 [9جذول ]

 [111] ٌ= يؼبيالد اررجبط ثٍُ درجخ كم يفزدح وانذرجخ انكهُخ نهجؼذ انذٌ رُزًٍ إنُه

 االجزًبػٍضؼف انززاثظ  انشؼىر ثبنؼزنخ فقذاٌ انحت

 يؼبيم انًفزداد

 االررجبط

 يؼبيم انًفزداد

 االررجبط

 يؼبيم انًفزداد

 االررجبط

B1 511, ** B9 653, ** B17 613, ** 

B2 635,** B10 551,** B18 661,** 

B3 114, ** B11 614, ** B19 619, ** 

B4 624, ** B12 634, ** B20 116, ** 

B5 661, ** B13 651, ** B21 161, ** 

B6 616, ** B14 616, ** B22 621, ** 

B7 634, ** B15 419, ** B23 132, ** 

B8 494, ** B16 642, ** B24 591, ** 

[ أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية 1يتضح مف الجدوؿ ]  
[، وىذ ,122إلى ][ ,211لمبعد الذي تنتمي إليو، وقد تراوحت معامبلت االرتباط ما بيف ]

 [  .,09المعامبلت كانت دالة عند مستوى ]
 [11جذول ]

 [111يؼبيالد اررجبط األثؼبد ثبنذرجخ انكهُخ نًقُبس انشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ ]ٌ=

 انكهُخ 3 2 1 انًكىَبد

    ـــ [TOLOL]فقذاٌ انحت 

   ـــ **,113 [TOISC]انشؼىر ثبنؼزنخ 

   **,613,** 642 [TOSCW]ضؼف انززاثظ االجزًبػٍ  

 ـــ **,114,** 124,** 143 [TO_LOS]انذرجخ انكهُخ 

[ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط بيف العوامؿ وبعضيا قد 90يتضح مف الجدوؿ ]  
إلى  ,102[، ومعامبلت ارتباط العوامؿ بالدرجة الكمية بيف ],192إلى ,892انحصرت بيف ]

 [. ,09[، وجميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى ] ,122
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ومف جميع اإلجراءات السابقة تأكدت الباحثة مف تمتع اختبار مقياس الشعور بالوحدة 
النفسية بدرجة مرتفعة مف الثبات عمى العينة االستطبلعية لمدراسة الحالية، ويوضح الممحؽ 

 .الشعور بالوحدة النفسية[ الصورة النيائية 2]
 التيظيه الودداىي:  ـ مكياض

 ـ اخلصائص الشيهومرتية ملكياض التيظيه الودداىي ]إعداد الباسجةص : 

بعد إطبلع الباحثة عمى العديد مف المقياس األجنبية المستخدمة في قياس التنظيـ 
 The Emotional Expressivity Scaleالوجداني مثؿ: مقياس التعبيرية الوجدانية  

(EES)  وىو مف إعداد)Kring et al., 1994(  واستبياف تنظيـ العواطؼ ،The 
Emotion Regulation Questionnaire  2003 , إعدادوىو مف,John  ,Gross (

 Regulation of Emotionومقياس تنظيـ العواطؼ لمذات ولآلخريف ،  2014,2015(
others and Self [EROS]  إعدادوىو مفNiven, Totterdell, Stride, &  

Holman, 2011) واستبياف ميارات تنظيـ العواطؼ ،Emotion Regulation Skills 
Questionnaire [ERSQ]  وىو مف إعدادGrant, Salsman, & Berking, 

اتضح ػ في حدود عمـ الباحثة  السابقة  وفي ضوء المقاييس األجنبية والدراسات ،  (2018)
بناء مقياس لمتنظيـ بالباحثة  قامتػ عدـ وجود مقاييس عربية لقياس التنظيـ الوجداني، لذا 

مقياس التنظيـ الوجداني الوجداني يتبلءـ مع طبيعة العينة ومع البيئة المصرية، ويتكوف 
عمى بعديف، يمثؿ البعد األوؿ [ مفردة موزعة 20لمبحث الحالي في الصورة النيائية مف ]

[، والبعد 90إلى 9[ مفردات تبدأ مف ]90إعادة التقييـ المعرفي لمعواطؼ، ويتكوف مف ]
[ ، وىذا 20إلى 99[ مفردات تبدأ مف ]90التعبيرات الوجدانية ويتكوف مف ] كبت الثاني يمثؿ

[ 9المقياس مف نوع التقرير الذاتي يجب عميو الطبلب في ضوء مقياس الخماسي التدريج ]
، 9[ أوافؽ بشدة، وتعطي الدرجات ]2[ موافؽ ػ ]2[ محايد ػ ]2[ أرفض ػ ]2أرفض بشدة ػ ]

[ في حالة المفردات 9، 2، 2، 2، 2ت الموجبة والدرجات ][ في حالة المفردا2، 2، 2، 2
بدرجة عالية مف التنظيـ أو الطالبة السالبة، وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى تمتع الطالب 

الوجداني، حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مف طبلب وطالبات كمية التربية النوعية جامعة 
[ يوضح مكونات ومفردات أبعاد 99ة. والجدوؿ ][ طالبًا وطالب921القاىرة، وقد بمغ عددىـ ]
 مقياس التنظيـ الوجداني.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5966033/#R23
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[11جذول ]  

 [] طالة كهُخ انززثُخ انُىػُخ جبيؼخ انقبهزحأثؼبد ويفزداد يقُبس انزُظُى انىجذاٍَ ن

 انًفزداد  انًكىَبد

إػبدح انزقُُى انًؼزفٍ 

[TOCSR] 
1 

2* 
3 

4* 5 6* 1 1* 9 
11* 

كجح انزؼجُزاد انىجذاَُخ 

[TOEES] 
11 

12* 
13 

14* 15 16* 11 11* 19 
21* 

 يفزدح 21 اإلجًبنٍ

تـ إتباع الخطوات  تحقؽ مف الخصائص السيكومترية لمقياس التنظيـ الوجدانيلم
 التالية:

: تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف الخبراء المتخصصيف صدم احملهننيػ 
في مجاؿ عمـ النفس، بيدؼ الحكـ عمى مدى انتماء المفردات لمبعد الذي تقيسو، وكذلؾ مف 
حيث اتجاه الصياغة ]موجبة/ سالبة[، وقد تـ استبعاد بعض المفردات في الصورة األولية 

وقد %[، 12اب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف والتي بمغت ]كما تـ حسوتعديؿ البعض اآلخر، 
 [ مفردة.20بمغت مفردات المقياس في صورتيا األولية ]

: قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة صدم  املكارىات الطزفية أو الصدم التنييزيػ 
ولـ يشمميـ [ طالبًا وطالبة في كمية التربية النوعية  جامعة القاىرة ، 921استطبلعية مف ]

[ 22التطبيؽ النيائي لؤلداة، بيدؼ حساب الفروؽ بيف اإلرباعي األعمى واإلرباعي األدنى ]
 [ التالي:92مف الطبلب، وذلؾ باستخداـ اختبار "ت" والموضح بالجدوؿ ]

 [12جذول ]

 فٍ يقُبس انزُظُى انىجذاٍَ ثبسزخذاو اخزجبر"د" األدًَ واإلرثبػٍ األػهً انفزوق ثٍُ اإلرثبػٍ

=ٌ [111] 

 " د " اإلرثبػٍ األدًَ اإلرثبػٍ األػهً يقُبس انزُظُى انىجذاٍَ

 ع ٌ و ع ٌ و

 **11,39 19 113, 51,21 55 15,4 41,15 [TOCSR]إػبدح انزقُُى انًؼزفٍ 

 **11,31 11 111, 16,21 45 63,2 52,23 [TOEES]كجح انزؼجُزاد انىجذاَُخ 

 **11,61 69 121, 44,42 41 11,6 91,19 [TO_ERS]انذرجخ انكهُخ 
 [,11[ ]*[ دانخ ػُذ يسزىي ],11]**[ دانخ ػُذ يسزىي ]

                                                           

 [ تشير إلى المفردات السالبة في مقياس ]التنظيـ الوجداني. 
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[ بيف اإلرباعي ,09[ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ]92يتضح مف الجدوؿ ] 
التنظيـ الوجداني مما يدؿ عمى أف األعمى واإلرباعي األدنى في األبعاد والدرجة الكمية لمقياس 

 المقياس يتمتع بالصدؽ التمييزي.
 ـ ثبات مكياض التيظيه الودداىي:  

 تـ حساب الثبات لمقياس التنظيـ الوجداني باستخداـ  أكثر مف طريقة:
[ طالبًا وطالبة 921: حيث تـ إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة التقنيف ]إعادة التطبيلػ 9

[ وىو داؿ ,122أسابيع، وقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط ] [2بفاصؿ زمني ]
 [.,09إحصائيًا عند مستوى ]

: تـ حساب ثبات أبعاد مقياس التنظيـ الوجداني مع الدرجة ألفا نزوىباز والتذزئة اليصفيةػ 2
، والجدوؿ وطريقة التجزئة النصفية  الكمية لممقياس باستخداـ طريقة ألفا كرونباخ

 عامبلت الثبات ألبعاد المقياس ولممقياس ككؿ.[ يوضح قيـ م92]
 [13جذول ]

 وطزَقخ انزجزئخ انُصفُخ قُى يؼبيالد انثجبد نًقُبس انزُظُى انىجذاٍَ ثبسزخذاو أنفب كزوَجبخ

=ٌ[111] 

 يكىَبد

 يقُبس انزُظُى انىجذاٍَ

 طزَقخ

 انفب كزوَجبخ

 انزجزئخ انُصفُخ

 سُجزيبٌ وثزواٌ جزًبٌ

 ,111, 931, 165 [TOCSR]انزقُُى انًؼزفٍ  إػبدح

 ,924, 961, 121 [TOEES]كجح انزؼجُزاد انىجذاَُخ 

 ,931, 964, 113 [TO_ERS]انذرجخ انكهُخ 

 مرتفعة. [ أف قيـ معامبلت الثبات في مقياس التنظيـ الوجداني92يتضح مف الجدوؿ ] 
 ـ االتشام الداخلي:  

لممقياس عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي 
درجات العينة االستطبلعية عمى كؿ مفردة والدرجة الكمية لمعامؿ الذي تنتمي إليو، والموضح 

[، كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد، والدرجة الكمية 92بالجدوؿ ]
 [.92لممقياس ككؿ، والموضحة الجدوؿ ]
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 [14جذول ]

 [111يؼبيالد اررجبط ثٍُ درجخ كم يفزدح وانذرجخ انكهُخ نهجؼذ انذٌ رُزًٍ إنُه ] ٌ=

 يؼبيم انًفزداد انًكىَبد

 االررجبط

 يؼبيم انًفزداد انًكىَبد

 االررجبط

 إػبدح

 انزقُُى

 انًؼزفٍ

 نهؼىاطف

C1 114, **  كجح

انزؼجُزاد 

 انىجذاَُخ

C11 661, ** 

C2 161,** C12 699, ** 

C3 611, ** C13 115, ** 

C4 561, ** C14 191, ** 

C5 133, ** C15 511, ** 

C6 595, ** C16 152, ** 

C7 619, ** C17 611, ** 

C8 621, ** C18 621,** 

C9 131, ** C19 591, ** 

C10 111,** C20 559, ** 

كؿ مفردة والدرجة [ أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة 92يتضح مف الجدوؿ ]  
[، ,210[ إلى ],221الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وقد تراوحت معامبلت االرتباط ما بيف ]

 [  .,09وىذ المعامبلت كانت دالة عند مستوى ]
 [15جذول ]

 [111يؼبيالد اررجبط األثؼبد ثبنذرجخ انكهُخ نًقُبس انزُظُى انىجذاٍَ ]ٌ=

 انكهُخ 2 1 انًكىَبد

   ـــ [TOCSR]انزقُُى انًؼزفٍ  إػبدح

  ـــ **,124 [TOEES]كجح انزؼجُزاد انىجذاَُخ 

 ـــ **,951,** 952 [TO_ERS]انذرجخ انكهُخ 

[ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط بيف العوامؿ وبعضيا أو 92يتضح مف الجدوؿ ]  
 [. ,09دالة إحصائيًا عند مستوى ]كانت الدرجة الكمية و بيف العوامؿ 

طبلب كمية ومف جميع اإلجراءات السابقة تأكدت الباحثة مف تمتع مقياس التنظيـ الوجداني ل
بدرجة مرتفعة مف الثبات عمى العينة االستطبلعية لمدراسة  التربية النوعية جامعة القاىرة
 [ مفردة.20[ الصورة النيائية لممقياس والتي تتكوف مف ]8الحالية، ويوضح الممحؽ ]
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 ىتائر الدراسة وتفشريٍا:

بيف التأثر بالشعور دالة إحصائيًا وينص عمى أنو " توجد عبلقة ارتباطية  الفزض األول:
بالوحدة النفسية والدافعية لبلستماع لمموسيقى  لدى عينة الدراسة" والختبار صحة ىذا 

بالوحدة  الفرض، ثـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس الشعور
 [ يوضح ذلؾ:98النفسية والدافعية لبلستماع لمموسيقى والجدوؿ ]
 [16جذول ]

يؼبيالد االررجبط ثٍُ درجبد أفزاد انؼُُخ ػهً يقُبسٍ انشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ وانذافؼُخ نالسزًبع 

 [412نهًىسُقً ]ٌ=

 انشؼىر ثبنىحذح                               

 

 نهًىسُقًانذافؼُخ نالسزًبع 

 فقذاٌ 

 انحت 

[LOL] 

انشؼىر 

 ثبنؼزنخ

[ISC] 

ضؼف 

انززاثظ 

 االجزًبػٍ

[SCW] 

 انذرجخ

 انكهُخ

[TOLOS] 

 **,144,** -145,** -141,** -153- [ENM]انذوافغ انزؼزَزَخ 

 **,131,** -115,** -131,** -163- [COM]دوافغ انًىاجهخ 

 **,122,** -115,** -112,** -121- [SOM]انذوافغ االجزًبػُخ 

 **,161,** -159,** -165,** -112- [CFM]دوافغ االَسجبو 

 **,154,** -143,** -149,** -156- [TOMLMS]انذرجخ انكهُخ 

 [,11)**( دانخ إحصبئُبً ػُذ يسزىي ]

[ وجود عبلقة عكسية بيف الدافعية لبلستماع لمموسيقى 98يتضح مف الجدوؿ ]
[ ,09والتأثر باالحتراؽ النفسي ]األبعاد والدرجة الكمية عند مستوى ]]األبعاد والدرجات الكمية[ 

لدى طبلب كمية التربية وىذا يدؿ عمى أنو كمما ارتفعت درجة الدافعية لبلستماع لمموسيقى 
 ، كمما انخفض معو الشعور بالوحدة النفسية . النوعية جامعة القاىرة

بيف التأثر دالة إحصائيًا باطية : وينص عمى أنو " توجد عبلقة ارت الفزض الجاىي .2
بالشعور بالوحدة النفسية والتنظيـ الوجداني لدى عينة الدراسة" والختبار صحة ىذا 
الفرض، ثـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس الشعور 

 [ يوضح ذلؾ:92بالوحدة النفسية والتنظيـ الوجداني والجدوؿ ]
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 [11جذول ]

يؼبيالد االررجبط ثٍُ درجبد أفزاد انؼُُخ ػهً يقُبسٍ انشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ وانزضب 

 [412انىظُفٍ]ٌ=

 انشؼىر ثبنىحذح                

 

 انزُظُى انىجذاٍَ

 فقذاٌ

 انحت

[LOL] 

انشؼىر 

 ثبنؼزنخ

[ISC] 

ضؼف 

انززاثظ 

 االجزًبػٍ

[SCW] 

 انذرجخ

 انكهُخ

[TOLOS] 

 **,111,** -651,** -611,** -619- [CSR]انزقُُى انًؼزفٍ  إػبدح

 **,151,** -162,** -164,** -161- [EES]كجح انزؼجُزاد انؼبطفُخ 

 **,135,** -119,** -133,** -131- [TOERS]انذرجخ انكهُخ 

 [,11)**( دانخ إحصبئُبً ػُذ يسزىي ]

الوجداني]األبعاد  [ وجود عبلقة عكسية بيف التنظيـ92يتضح مف الجدوؿ ]
[ وىذا ,09والدرجات الكمية[ والتأثر باالحتراؽ النفسي ]األبعاد والدرجة الكمية عند مستوى ]

لدى طبلب كمية التربية النوعية جامعة يدؿ عمى أنو كمما ارتفعت درجة التنظيـ الوجداني 
 ، كمما انخفض الشعور بالوحدة النفسية. القاىرة

تبايف في درجات التأثر بالشعور بالوحدة النفسية بتبايف  :  وينص عمى"الفزض الجالح
مستويات الدافعية لبلستماع لمموسيقى لدى عينة الدراسة" ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض 

بتقسيـ درجات أفراد العينة وفقًا لمستويات الدافعية لبلستماع لمموسيقى ]مرتفع  ةالباحث تقام
 [ ذلؾ.91ميؿ التبايف األحادي، ويوضح الجدوؿ ]ػ متوسط ػ منخفض[ تـ استخداـ أسموب تح

 [11جذول ]

 [412رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ نهشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ وفقبً نًسزىَبد انذافؼُخ نالسزًبع نهًىسُقً]ٌ=

انشؼىر ثبنىحذح 
 انُفسُخ

 يصذر
 انزجبٍَ

 يجًىع
 انًزثؼبد

 درجبد
 انحزَخ

 يزىسظ
 انًزثؼبد

 قًُخ
 "ف"

 انحت فقذاٌ
[LOL] 

 **2,141 46,3313 2 92,6626 ثٍُ انًجًىػبد
 421,4 399 13,1166 داخم انًجًىػبد

 41 15,1313 انًجًىع

 انشؼىر
 ثبنؼزنخ
[ISC] 

 **1,523 65,2342 2 29,4615 ثٍُ انًجًىػبد
 414,4 399 91,1114 داخم انًجًىػبد

 41 21,6411 انًجًىع

 ضؼف
 انززاثظ

 االجزًبػٍ
[SCW] 

 **1,611 19,2319 2 19,4611 انًجًىػبد ثٍُ
 311,3 399 44,1351 داخم انًجًىػبد

 41 63,5969 انًجًىع

 انذرجخ
 انكهُخ

[TOLOS] 

 **1,611 65,23611 2 31,41231 ثٍُ انًجًىػبد
 111,35 399 23,13145 داخم انًجًىػبد

 41 52,61112 انًجًىع

 (.,11)**( دانخ ػُذ يسزىي ) 
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[ وجود فروؽ في التأثر بالشعور بالوحدة النفسية ] الدرجة 91مف الجدوؿ ] يتضح
الكمية واألبعاد[ وفقًا لمستويات الدافعية لبلستماع لمموسيقى ] مرتفع ػ متوسط ػ منخفض[، 

اختبار "شيفيو" لممقارنة بيف المتوسطات الموضحة  ةالباحث تولمعرفة اتجاه الفروؽ استخدم
 [ التالي:91بالجدوؿ ]

 [ 19جذول ]

انفزوق ثٍُ انًزىسطبد فٍ انزأثز ثبنشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ وفقبً نًسزىَبد انذافؼُخ نالسزًبع 

 [.412نهًىسُقً]ٌ=

انشؼىر 

ثبنىحذح 

 انُفسُخ

 يجًىع

 انًقبرَخ

 يزرفغ يزىسظ يُخفض انًزىسطبد

 فقذاٌ

 انحت

[LOL] 

 *42,9 *22,5 ـــ  [112يُخفض]ٌ=

 *21,4 ـــ   [192يزىسظ ]ٌ=

 ـــ    [116يزرفغ ]ٌ=

 انشؼىر

 ثبنؼزنخ

[ISC] 

 *51,1 *56,5 ـــ  [112يُخفض]ٌ=

 *11,2 ـــ   [192يزىسظ ]ٌ=

 ـــ    [116يزرفغ ]ٌ=

 ضؼف

 انززاثظ

 االجزًبػٍ

[SCW] 

 *94,2 *12,4 ـــ  [112يُخفض]ٌ=

 *94,2 ـــ   [192يزىسظ ]ٌ=

 ـــ    [116يزرفغ ]ٌ=

 انذرجخ

 انكهُخ

[LOS] 

 *15,24 *61,15 ـــ  [112يُخفض]ٌ=

 *15,9 ـــ   [192يزىسظ ]ٌ=

 ـــ    [116يزرفغ ]ٌ=

 [. ,11)**( دانخ ػُذ يسزىي ]

 [ ما يمي:91[ و]91يتضح مف الجدوليف السابقيف ]
وجود فروؽ دالة إحصائيًا في التأثر بالشعور بالوحدة النفسية وفقًا لمستويا الدافعية  .9

لبلستماع لمموسيقى] منخفض ػ متوسط ػ مرتفع[، وأف ىذه الفروؽ كانت لصالح 
المستويات األقؿ في الدافعية لبلستماع لمموسيقى، بمعنى أف المستوي األقؿ في 

أثرًا أكبر بالشعور بالوحدة النفسية، وىذا يؤكد الدافعية لبلستماع لمموسيقى يعكس ت
 العبلقة العكسية بيف المتغيريف. 

وجود فروؽ دالة إحصائيًا في التأثير بالشعور بالوحدة النفسية بيف منخفضي  .2
ومتوسطي الدافعية لبلستماع لمموسيقى، وكذلؾ بيف منخفضي ومرتفعي الدافعية 

رتفعي الدافعية لبلستماع لمموسيقى لبلستماع لمموسيقى، وكذلؾ بيف متوسطي وم



 ......................... الوجداني وتأثيرهما في  الشعور بالوحدة النفسيةالدافعية لالستماع للموسيقي والتنظيم 

 - 2211 -  

لصالح المستويات العميا في الدافعية لبلستماع لمموسيقى مما يعكس تأثرىا بدرجات أقؿ 
بالشعور بالوحدة النفسية وىذا يوضح تأثير الدافعية لبلستماع لمموسيقى في الشعور 

مدوافع التعزيزية، ل طبلب كمية التربية النوعية جامعة القاىرةبالوحدة النفسية، فامتبلؾ 
طبلب ودوافع المواجية، والدوافع االجتماعية، ودوافع االنسجاـ عوامؿ ت سيـ في حماية 

 مف الشعور بالوحدة النفسية.   كمية التربية النوعية جامعة القاىرة
الفرض الرابع : وينص عمى" تبايف درجات التأثر بالشعور بالوحدة النفسية بتبايف مستويات 

بتقسيـ  ةالباحث تجداني لدى عينة الدراسة" ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرد قامالتنظيـ الو 
درجات أفراد العينة وفقًا لمستويات التنظيـ الوجداني]مرتفع ػ متوسط ػ منخفض[ تـ استخداـ 

 [ ذلؾ.20أسموب تحميؿ التبايف األحادي، ويوضح الجدوؿ ]
[21جذول ]  

 [412انُفسُخ وفقبً نًسزىَبد انزُظُى انىجذاٍَ]ٌ=رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ نهشؼىر ثبنىحذح 

انشؼىر 

ثبنىحذح 

 انُفسُخ

 يصذر

 انزجبٍَ

 يجًىع

 انًزثؼبد

 درجبد

 انحزَخ

 يزىسظ

 انًزثؼبد

 قًُخ

 "ف"

 فقذاٌ

 انحت

[LOL] 

 **1,125 31,3291 2 51,6512 ثٍُ انًجًىػبد

داخم 

 انًجًىػبد

11,1111 399 539,4 

 411 15,1393 انًجًىع

 انشؼىر

 ثبنؼزنخ

[ISC] 

 **1,511 91,2326 2 96,4653 ثٍُ انًجًىػبد

داخم 

 انًجًىػبد

31,1116 399 552,4 

 411 21,1411 انًجًىع

 ضؼف

 انززاثظ

 االجزًبػٍ

[SCW] 

 **1,661 11,2291 2 35,4596 ثٍُ انًجًىػبد

داخم 

 انًجًىػبد

21,1313 399 442,3 

 411 63,5969 انًجًىع

 انذرجخ

 انكهُخ

[LOS] 

 **5,661 63,23464 2 21,46929 ثٍُ انًجًىػبد

داخم 

 انًجًىػبد

26,14153 399 412,35 

 411 52,61112 انًجًىع

 (.,11)**( دانخ ػُذ يسزىي ) 

[ وجود فروؽ في التأثر بالشعور بالوحدة النفسية ] الدرجة 20يتضح مف الجدوؿ ]
الكمية واألبعاد[ وفقًا لمستويات التنظيـ الوجداني] مرتفع ػ متوسط ػ منخفض[، ولمعرفة اتجاه 
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[ 29اختبار "شفيو" لممقارنة بيف المتوسطات الموضحة بالجدوؿ ] ةالباحث تالفروؽ استخدم
 التالي:

[21جذول ]  

انفزوق ثٍُ انًزىسطبد فٍ انزأثز ثبنشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ وفقبً نًسزىَبد انزُظُى 

 [412انىجذاٍَ]ٌ=

انشؼىر 

ثبنىحذح 

 انُفسُخ

 يجًىع

 انًقبرَخ

انًزىسطب

 د

 يزرفغ يزىسظ يُخفض

 فقذاٌ

 انحت

[LOL] 

 *635,9 *22,4 ـــ  [112يُخفض ]ٌ=

 *45,4 ـــ   [192يزىسظ ]ٌ=

 ـــ    [116]ٌ=يزرفغ 

 انشؼىر

 ثبنؼزنخ

[ISC] 

 *61,1 *14,2 ـــ  [112يُخفض]ٌ=

 *64,5 ـــ   [192يزىسظ ]ٌ=

 ـــ    [116يزرفغ ]ٌ=

 ضؼف

 انززاثظ

 االجزًبػٍ

[SCW] 

 *91,1 *19,2 ـــ  [112يُخفض ]ٌ=

 *11,5 ـــ   [192يزىسظ ]ٌ=

 ـــ    [116يزرفغ ]ٌ=

 انذرجخ

 انكهُخ

[LOS] 

 *21,25 *15,9 ـــ  [112]ٌ=يُخفض 

 *16,16 ـــ   [192يزىسظ ]ٌ=

 ـــ    [116يزرفغ ]ٌ=

 [. ,11)**( دانخ ػُذ يسزىي ]

 [ ما يمي:29[ و]20يتضح مف الجدوليف السابقيف ]
وجود فروؽ دالة إحصائيًا في التأثر بالشعور بالوحدة النفسية وفقًا لمستويا التنظيـ  .9

ػ مرتفع[، وأف ىذه الفروؽ كانت لصالح المستويات  الوجداني ] منخفض ػ متوسط
األقؿ في التنظيـ الوجداني، بمعنى أف المستوي األقؿ في التنظيـ الوجداني يعكس 

 تأثرًا أكبر بالشعور بالوحدة النفسية، وىذا يؤكد العبلقة العكسية بيف المتغيريف .
سية بيف منخفضي وجود فروؽ دالة إحصائيًا في التأثير بالشعور بالوحدة النف .2

ومتوسطي التنظيـ الوجداني، وكذلؾ بيف منخفضي ومرتفعي التنظيـ الوجداني، 
وكذلؾ بيف متوسطي ومرتفعي التنظيـ الوجداني لصالح المستويات العميا في التنظيـ 
الوجداني مما يعكس تأثرىا بدرجات أقؿ بالشعور بالوحدة النفسية وىذا يوضح تأثير 

الشعور بالوحدة النفسية، فقدرة الطبلب عمى إعادة التقييـ التنظيـ الوجداني في 



 ......................... الوجداني وتأثيرهما في  الشعور بالوحدة النفسيةالدافعية لالستماع للموسيقي والتنظيم 

 - 2219 -  

التعبيرات الوجدانية؛ عوامؿ ت سيـ  كبت المعرفي لعواطفيـ ، والقدرة عمى االمتناع عف
 في تحقيؽ التنظيـ الوجداني والحد مف الشعور بالوحدة النفسية.

والتنظيـ الوجداني في وينص عمى " ت سيـ كؿ الدافعية لبلستماع لمموسيقى   الفزض اخلامص:
التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسية لدى عينة الدراسة، ولمتأكد مف صحة ىذا الفرض، تـ 

وذلؾ مف خبلؿ األبعاد  stepwise regressionاستخداـ أسموب تحميؿ االنحدار المتعدد 
 الثبلثة لمقياس الشعور بالوحدة النفسية.

 ـ فكداٌ احلب :1

 [22جذول ]

 [ 412رحهُم االَحذار انًزؼذد نهؼىايم انًُجئخ ثفقذاٌ انحت ] ٌ=

 انًزغُزاد

 انًسزقهخ
R R

2
Rانًؼذنخ 

2
 B ف انثبثذ 

 
 د

انذافؼُخ 

نالسزًبع 

 نهًىسُقً

[MLMS] 

 

154, 129, 121, 

94,44 5,541
**

 

-

463, 

-

29,1  

34, 

1
**

 

انزُظُى 

 انىجذاٍَ

[ERS] 

156, 133, 132,  311,  431,  
 

51,2
**

 

 [ ما يمي:22يتضح مف الجدوؿ ]
[ مما يعني قوة ,09[ وىي دالة عند مستوى ]2,222داللة قيمة "ؼ" ، حيث بمغت ] .9

متغيرات النموذج في تفسير التبايف الكمي لمتغير فقداف الحب، كما بمغت قيمة الثابت 
[12,22.] 
[، وقيمة معامؿ ,122لبلستماع لمموسيقى ]بمغت قيمة معامؿ االرتباط لمتغير الدافعية  .2

[، مما يؤكد قدرة متغير الدافعية ,221[، وقيمة معامؿ التحديد المعدؿ ],221التحديد ]
%[ مف التبايف الكمي في متغير فقداف الحب أما 1,22لبلستماع لمموسيقى عمى تفسير ]

 %[ فيمكف أف تفسر مف خبلؿ متغيرات أخرى2,22النسبة المتبقية ]
[، وقيمة معامؿ التحديد ,128غت قيمة معامؿ االرتباط لمتغير التنظيـ الوجداني]بم .2

[، مما يؤكد قدرة متغير التنظيـ الوجداني  ,222[، وقيمة معامؿ التحديد المعدؿ ],222]
%[ مف التبايف الكمي في متغير فقداف الحب أما النسبة المتبقية 2,22عمى تفسير ]
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بلؿ متغيرات أخرى، وبالتالي يمكف كتابة المعادلة %[ فيمكف أف تفسر مف خ1,28]
 التنبؤية عمى النحو التالي:

 
 
 
 ـ الشعور بالعزلة:2

 [23جذول ]

 [412ٌ=رحهُم االَحذار انًزؼذد نهؼىايم انًُجئخ ثبنشؼىر ثبنؼزنخ] 

 انًزغُزاد

 انًسزقهخ
R R2 

انًؼذنخ

R2 
 B ف انثبثذ

 
 د

انذافؼُخ 

نالسزًبع 

 نهًىسُقً

[TOMLMS

] 

 

143

, 

111

, 
119, 

5,

36 

1,511*

* 

-

4111

, 

-

49,

1 

31, 

1** 

انزُظُى 

 انىجذاٍَ

[TOERS] 

141

, 

119

, 
111,  419, 

651

,  

 

66,3*

* 

 [ ما يمي:22يتضح مف الجدوؿ ]
[ مما يعني قوة ,09[ وىي دالة عند مستوى ]9,299داللة قيمة "ؼ" ، حيث بمغت ] .9

متغيرات النموذج في تفسير التبايف الكمي لمتغير الشعور بالعزلة، كما بمغت قيمة الثابت 
[2,28.] 
[، وقيمة معامؿ ,122بمغت قيمة معامؿ االرتباط لمتغير الدافعية لبلستماع لمموسيقى ] .2

[، مما يؤكد قدرة متغير الدافعية ,201، وقيمة معامؿ التحديد المعدؿ ][,290التحديد ]
%[ مف التبايف الكمي في متغير الشعور بالعزلة 1,20لبلستماع لمموسيقى عمى تفسير ]

 %[ فيمكف أف تفسر مف خبلؿ متغيرات أخرى9,21أما النسبة المتبقية ]
[، وقيمة معامؿ التحديد ,121بمغت قيمة معامؿ االرتباط لمتغير التنظيـ الوجداني] .2

[، مما يؤكد قدرة متغير التنظيـ الوجداني ,291[، وقيمة معامؿ التحديد المعدؿ ],291]
%[ مف التبايف الكمي في متغير الشعور بالعزلة أما النسبة المتبقية 1,29عمى تفسير ]

 ]التنظيـ الوجداني[,291+]الدافعية لبلستماع لمموسيقى[ ,282ػ 12,22الشعور بالوحدة النفسية= 
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بؤية %[ فيمكف أف تفسر مف خبلؿ متغيرات أخرى، ويمكننا كتابة المعادلة التن2,21]
 عمى النحو التالي:

 
 
 ضعف الرتابط االدتناعي: ـ 3

 [24جذول ]

 [  412رحهُم االَحذار انًزؼذد نهؼىايم انًُجئخ ثضؼف انززاثظ االجزًبػٍ] ٌ=

 انًزغُزاد

 انًسزقهخ
R R

2
Rانًؼذنخ 

2
 B ف انثبثذ 

 
 د

انذافؼُخ 

نالسزًبع 

 نهًىسُقً

[TOMLMS] 

149, 122, 121, 

2,51 1,1131
**

 

-251, -149,  2,32
**

 

انزُظُى 

 انىجذاٍَ

[TOERS] 

 

133,  693,  692,  -131,  311,  
 

14,1** 

 [ ما يمي:22يتضح مف الجدوؿ ]
[ مما يعني قوة ,09دالة عند مستوى ][ وىي 9,9022داللة قيمة "ؼ" ، حيث بمغت ] .9

المتغيرات المستقمة ، في تفسير التبايف الكمي لمتغير ضعؼ الترابط االجتماعي، كما 
 [.2,20بمغت قيمة الثابت ]

[، وقيمة معامؿ ,121بمغت قيمة معامؿ االرتباط لمتغير الدافعية لبلستماع لمموسيقى ] .2
[، مما يؤكد قدرة متغير الدافعية ,229دؿ ][، وقيمة معامؿ التحديد المع,222التحديد ]

%[ مف التبايف الكمي في متغير ضعؼ الترابط 9,22لبلستماع لمموسيقى عمى تفسير ]
 %[ فيمكف أف تفسر مف خبلؿ متغيرات أخرى.1,22االجتماعي أما النسبة المتبقية ]

التحديد  [، وقيمة معامؿ,122بمغت قيمة معامؿ االرتباط لمتغير التنظيـ الوجداني ] .2
[، مما يؤكد قدرة متغير التنظيـ الوجداني ,812[، وقيمة معامؿ التحديد المعدؿ ],812]

%[ مف التبايف الكمي في متغير ضعؼ الترابط االجتماعي أما النسبة 2,81عمى تفسير ]
%[ فيمكف أف تفسر مف خبلؿ متغيرات أخرى، ويمكننا كتابة المعادلة 1,20المتبقية ]

 النحو التالي:التنبؤية عمى 

 ]التنظيـ الوجداني[,291]الدافعية لبلستماع لمموسيقى[ ػ,229ػ 2,28الشعور بالعزلة = 
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 ـ الدردة الهلية ملكياض الشعور بالوسدة اليفشية:4

 [25جذول ]

 رحهُم االَحذار انًزؼذد نهؼىايم انًُجئخ ثبنذرجخ انكهُخ نًقُبس انشؼىر ثبنىحذح انُفسُخ

=ٌ[412] 

 انًزغُزاد

 انًسزقهخ
R R

2
 

انًؼذنخ

R
2
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 [ ما يمي:22يتضح مف الجدوؿ ]
[ بالنسبة لمتنظيـ ,09[ وىي دالة عند مستوى ]1,289قيمة "ؼ" ، حيث بمغت ]داللة  .9

الوجداني و لمتغير الدافعية لبلستماع لمموسيقى، مما يعني قوة متغيرات النموذج في 
تفسير التبايف الكمي في الدرجة الكمية لمقياس الشعور بالوحدة النفسية، كما بمغت قيمة 

 [.2,922الثابت ]
[، وقيمة معامؿ ,128معامؿ االرتباط لمتغير الدافعية لبلستماع لمموسيقى ]بمغت قيمة  .2

[، مما يؤكد قدرة متغير الدافعية ,222[، وقيمة معامؿ التحديد المعدؿ ],222التحديد ]
%[ مف التبايف الكمي في الدرجة الكمية لمقياس 2,22لبلستماع لمموسيقى عمى تفسير ]
%[ فيمكف أف تفسر مف خبلؿ 1,28سبة المتبقية ]الشعور بالوحدة النفسية أما الن

 متغيرات أخرى
[، وقيمة معامؿ التحديد ,121بمغت قيمة معامؿ االرتباط لمتغير التنظيـ الوجداني] .2

[، مما يؤكد قدرة متغير التنظيـ الوجداني ,222[، وقيمة معامؿ التحديد المعدؿ ],221]
الكمية لمقياس الشعور بالوحدة  %[ مف التبايف الكمي في الدرجة2,22عمى تفسير ]

]التنظيـ  ,922-[ الدافعية لبلستماع لمموسيقي],221ػ 2,20= ضعؼ الترابط االجتماعي
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%[ فيمكف أف تفسر مف خبلؿ متغيرات أخرى، 2,28النفسية أما النسبة المتبقية ]
 ويمكننا كتابة المعادلة التنبؤية عمى النحو التالي:

 
 
 

 ـ التعليل على ىتائر الدراسة:

تتفؽ نتائج الفرض األوؿ والثالث والخامس في الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات 
 ;Wilhelm, et al., 2013; Morinville, et al., 2013)السابقة واإلطار النظري مثؿ: 

Kuntsche, et al., 2016),2015;  Argyris  التي توصمت إلى وجود عبلقة عكسية
بيف الدافعية لبلستماع لمموسيقي والشعور بالوحدة النفسية، وأف االستماع لمموسيقي ي سيـ 
في: تحفيؼ الشعور بالوحدة والضغوط، ومساعدتيـ في التعبير عف مشاعرىـ تجاه اآلخر 

مكانية  استخداـ الدافعية لتحقيؽ التواصؿ الجيد معيـ، والحد مف المشاعر السمبية، وا 
لبلستماع لمموسيقى في التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسية ألف الموسيقى ممتعة بطبيعتيا وتقود 
شباعًا  المستمع إلى الشعور بالطمأنينة الذاتية، كما أنيا مف أكثر األنشطة الفنية تحفيزًا وا 

 مشاعرالبير عف لممتعة في مرحمة الجامعة، والقياـ بعمميات التنظيـ الوجداني ، والتع
عواطؼ في أثناء األزمات، كما يساعد االستماع لمموسيقي في زيادة قدرات الطبلب عمى وال

الشعور بأعراض االكتئاب، والشكوى  تقميؿ أو الجامعيةضغوط مع الالمواجية والتأقمـ والتكيؼ 
 الجسدية، المزاج العدواني، والتسمط عمى اآلخريف.

بالدافعية لبلستماع لمموسيقى يمكف أف يسيـ في الحد  وترى الباحثة أف تمتع الطبلب
مف الشعور بالوحدة النفسية، مما يجعميـ أقؿ شعورًا بالعزلة االجتماعية في أثناء جائحة 
كورونا والتي فرضت ضرورة وجود ما يسمى بالتباعد االجتماعي ، كما تزيد  الدافعية 

ة في أثناء جائحة كورونا، يعمى تحمؿ ضغوط الدراس طبلبلبلستماع لمموسيقى مف قدرات ال
 وتقميؿ مستوى تأثير الضغوط السمبية عمييـ.

وتتفؽ نتائج الفرض الثاني والرابع والخامس في الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات 
Tarrant, et al., 2000; Saarikallio)  ;2011,مثؿ: السابقة واإلطار النظري 

Thomson, et al.,2014; Randall, et al., 2014; Chin & Rickard, 

]الدافعية لبلستماع لمموسيقى[  21,9ػ 2,922الدرجة الكمية لمشعور بالوحدة النفسية= 
 الوجداني[]التنظيـ ,122+
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2014; White & Rickard ,2016; Gurgen ,2016; Randall & Rickard 
Rochette ,2018; Sakka & Juslin ,2018; -,2017; Mirand & Blais

Baitazar & Saarikallio ,2019; Cook, et al., 2019) ود و التي توصمت  وج
عبلقة بيف الدافعية لبلستماع لمموسيقي والقدرة عمى القياـ بعمميات التنظيـ الوجداني 

الجامعة عمى تخطى الشعور بالممؿ وتخطي  طبلبلمعواطؼ، فاالستماع لمموسيقى يساعد 
األوقات الصعبة، والحد مف الشعور بالتوتر أو الضغوط ، أو وزيادة القدرة في التعبير عف 

، والقمؽ واالكتئاب reduce lone linesاعر ، وتقميؿ الشعور بالوحدة العواطؼ والمش
واإلجياد، وتحسيف الحالة المرتبطة بالصحة الوجدانية، وتحقيؽ الطمأنينة الشخصية، وزيادة 

، والحد مف لدى طبلب كمية التربية النوعية جامعة القاىرةالقدرة عمى التواصؿ االجتماعي  
دارة كؿ ما يؤثر عمى مزاجيـ في حياتيـ اليومية،  وترى الباحثة أف تمتع  العواطؼ السمبية وا 

الطبلب بالتنظيـ الوجداني يمكف أف ي سيـ في الحد مف الشعور بالوحدة النفسية في أثناء 
 األزمات مثؿ جائحة كورنا .

نتائج الدراسات السابقة  وتأتي النتائج الفرض الثاني والرابع والخامس متفقة مع
 ;Nikmanesh, et al., 2015; Shi, et al., 2016)واإلطار النظري مثؿ:  

, et al., DiehlMarroquin, et al., 2016; Shekhar & Pangotra ,2017; 
2018; Sadeghi, et al., 2018; Jin, et al., 2020; Karababa ,2020; 

Cao, et al., 2020)      إلى وجود عبلقة بيف التنظيـ الوجداني لمعواطؼ والتي توصمت
مكانية استخداـ الشعور بالوحدة النفسية في التنبؤ بصعوبة  والشعور بالوحدة النفسية، وا 
التنظيـ الوجداني، وأوصت الدراسة بضرورة وضع برامج تساعد الطبلب عمى القياـ بعمميات 

لتقميؿ شعور الطبلب بالوحدة النفسية التنظيـ الوجداني لمعواطؼ، وعمؿ البرامج التداخمية 
عدادىـ لمحياة المينية المستقبمية ألف مرحمة الجامعة مف المداخؿ التي  بيدؼ مساعداتيـ وا 
تشيد تغييرات اجتماعية وسموكية مرتبطة بالشعور بالوحدة، و أف يكوف لممرشد األكاديمي في 

دتيـ عمى القياـ بعمميات التنظيـ في زيادة الرضا االجتماعي لمطبلب ومساعميـ الجامعة دور 
 الوجداني بيدؼ الحد مف الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب.
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 التوصيات واملكرتسات:

الجامعة بيدؼ الحد مف الشعور  طبلبالعمؿ عمى رفع مستويات التنظيـ الوجداني ل .9
لبلستماع لمموسيقي التي تسيـ في  طبلببالوحدة النفسية عف طريؽ تنمية دافعية ال

مف تحمؿ الضغوط اليومية،  طبلبتقوية الدوافع التعزيزية، ودوافع المواجية التي تمكف ال
والدوافع االجتماعية التي تساعدىـ في تقوية الروابط االجتماعية في أثناء جائحة 

ض، ودوافع كورونا التي اقتضت ضرورة وجود العزلة االجتماعية لمحد مف انتشار المر 
مف التكيؼ مع ىذه األوضاع الجديدة في نظاـ الدراسة وفي  طبلباالنسجاـ التي تمكف ال

وأعضاء ىيئة التدريس  طبلبالمعيشة في الحياة اليومية وفي آليات التواصؿ بيف ال
 والتي أصحبت تتـ عبر االنترنت. 

ائحة كورونا بيدؼ الجامعة في أثناء ج طبلباالىتماـ بالبرامج والخدمات التي تقدـ ل .2
الحد مف بعض اآلثار السيكولوجية التي سببتيا جائحة كورونا مثؿ الشعور بالوحدة 

[ الجديد، والعمؿ عمى 91النفسية، والخوؼ مف اإلصابة بفيروس كورونا ] كوفيد ػ
تحسيف مناخ الدراسة وتزويدىـ باألجيزة الحديثة التي تعمؿ كمعينات تساعدىـ في 

أو  Zoomػ أو Teamsػ SKYPE: استخداـ بعض البرامج مثؿ: عممية التدريس مثؿ
وأعضاء  طبلبالياتؼ المحموؿ أو االنترنت أو األميؿ اإللكتروني في التواصؿ بيف ال

انتشار فيروس سرعة التباعد االجتماعي، والحد مف لمتخفيؼ مف آثار ىيئة التدريس 
 كورونا في المجتمع الجامعي.

ونية لمساعدة أعضاء ىيئة التدريس عمى االنتقاؿ مف عقد دورات تدريبية إلكتر    .2
أساليب التعمـ التقميدية إلى أساليب التعمـ اإللكترونية التي تتماشي مع متطمبات مجابية 

 فيروس كورونا.
قياـ الجامعة بوضع نظاـ إلكتروني يسمح بمراقبة التفاعؿ بيف أعضاء ىيئات التدريس  .2

ضرات عبر االنترنت بيدؼ التغمب عمى المعوقات والطبلب في أثناء متابعة وبث المحا
اصة إذا استمرت جائحة كورونا ػ ال قدر اهلل ػ لمعاـ تي تعوؽ تفعيؿ عمميات التعمـ، وبخال

 الدراسي القادـ.
قياـ المرشد األكاديمي وأساتذة عمـ النفس والصحة النفسية في كميات التربية وكميات  .2

إلرشادية والوقائية والعبلجية لمحد مف شعور الطبلب الطب داخؿ الجامعة بتقديـ الخدمات ا
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بالوحدة النفسية، والقمؽ، والخوؼ مف اإلصابة بفيروس كورونا، وتقديـ النصائح 
 واإلرشادات الطبية لمف تعرض لئلصابة.

  البشوخ املكرتسة:

 إجراء بعض الدراسات التالية والتي تتمركز حوؿ:   ةقترح الباحثت  
المرحمة الثانوية وتأثيرىما في  طبلبوالشفقة بالنفس ل لمموسيقى الدافعية لبلستماع .9

 الشعور بالخوؼ مف اإلصابة بفيروس كورونا.
الجامعة وتأثيرىما في الشعور بالطمأنينة النفسية  طبلباليقظة الذىنية والشفقة بالنفس ل .2

 في أثناء جائحة كورونا  
الجامعة وتأثيرىما في الشعور بالقمؽ مف  طبلبإدارة الضغوط والعزلة االجتماعية لدى  .2

 اإلصابة بفيروس كورنا.
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