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 :نبذة

ددات الصوتية ألغراض الشفاء واحدة من  ي يعد استخدام التر
اليوم. يمكن  ال تزال تستخدم حتر أقدم األدوات التر

ية،  ددات الصوتية المختلفة باستخدام أدوات مختلفة )األصوات الطبيعية، واآلالت الموسيقية، واألصوات البشر تطبيق التر

ي العديد من التقاليد مثل الصوفية والشامانية والطب ال ،وما إىل ذلك(
ي التقليدي لذلك ال تزال تستخدم حتر اليوم ف 

صيت 

. وغت    ها الكثت 

ي هذه الدراسة المحددة
، حيث استخدمها المشاركون SAL125من برنامج  "طاقة المكان"استخدمنا تطبيًق  ،ف 

ي هذه التجربة والذين كانوا موزعي   عىل مجموعتي   مجموعة التجريب ( 74)األربعة والسبعون 
( Experimental Group)ف 

ة أيام مشاركون هاستخدم الحيث ، (Control Group) واألخرى ضابطة ددات لمدة ساعة واحدة يومًيا لمدة عشر ذه التر

ي والع
 . القات األرسيةمتتالية، شملت طريقة القياس عدة جوانب مثل المشاعر والتطوير الذاتر

ي لم 
كانت النتائج أن المشاركي   الذين قاموا بالتجربة شعروا بخوف وقلق أقل مقارنة بالمجموعة الضابطة التر

دد  . ولديهم لحظات عائلية أفضل واالستمتاع بالتخطيط من أجل مستقبل ،كما أفادوا بأنهم أكتر سعادة  ،اتتستخدم التر

 

ات الشفائية لألصوات  دداتالتأثير  والير

 : المقدمة

ي هناك نظرية تقول بأن   ازي (Vibrational)  الكون ذبذت  ، جميع الكائنات واألجسام ذبذبية كذلك و لكل منها تردد اهتر 

ي هو المفتاح لالستقرار والعافيةباالنسجام الذإن  عه. فريد من نو  األساس الذي يبت  عليه استخدام  هذه النظرية هي  . [1]ذت 

. منذ القدم، استخدمت العديد من الثقافات كالرومان والمرصي ي
ازات للتشاف  هم ي    والصيني ي   األصوات واالهتر   القدماء وغت 

، و تفيد المراجع عن استخدام أشكال مختلفة   ي ية األصوات كإجراء عالج  ازات مثل اآلالت الموسيقية واألصوات البشر من االهتر 

ولقد  .لشفاء العديد من الظواهر المتعلقة بالصحة واألمراض بدًء من صعوبة النوم إىل آالم الوالدةوذلك أصوات الطبيعة؛ و 

ازات للشفاء، و الباحثي   و قام العديد من  ي الوقت الحاض  تم  المعلمي   والعلماء لسنوات بدراسة استعمال الصوت واالهتر 
ف 

ي فهم ووصف آليا
ها عىل جسم اإلنسان. احراز تقدم ملحوظ ف   ت وكيفية تأثت 

 إن 
ً
 عىل حد سواء، فإضافة

ً
 وجسديا

ً
اته اإليجابية نفسيا   كما ثبتت تأثت 

ً
ي غت  مؤلم وآمن تماما الصوت هو منهج عالج 

ي عىل الحالة الشعورية ه اإليجات  فإنه يؤثر  ،ت والوظائف الفسيولوجيةمبارسر تنظيم للهرموناالذي يحدث بشكل غت   ،إىل تأثت 
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ازي   عىل األعضاء من خالل الضبط و التناسق االهتر 
ً
ة . لهذا السبب تمت دراسة تأثت  الصوت عىل األعضاء والخاليا [2]مبارسر

 .  بعمق خالل العقود الماضية واستمر حتر الوقت الحاض 

ن الصو  ن الببعض المعالجير ن والباحثير ي العرص الحديثتيير
ن

 : ارزين ف

ي 
ايد بإيجاد طرق عالجية غت  التدخالت الكيميائية والجراحية.    ف   

أساليب الصوت إن  الوقت الحاض  هناك اهتمام متر

ي ظهرت مرة أخرى و مع
ددات هي واحدة من الفنون العالجية القديمة التر ة المزيد من عمليات التحقق العلمية والتجريبي  والتر

 تم 
ً
ي اعتماد حاليا

 الجامعات. بعض هذا األسلوب المتجدد كعلم وفن يتم تدريسه ف 

. أمض  فابيان  ي قاموس وبستر
ازي الحديث ف  ي االهتر 

ي يعرف بأنه "األب" للشفاء الصوتر
فابيان مامان، فنان موسيقر

ي دراسة وابتكار تق 30أكتر من 
ددات بعد مالحظة تعاًما ف  أثت  الموسيقر عىل اإلنسان أثناء عمله نيات عالجية باستخدام التر

ية ومجاالت كموسي ات األصوات عىل الخاليا البشر ي إحدى جامعات باريس وكشف عن تأثت 
. أجرى فابيان تجارب حيوية ف  ي

قر

ي عام ابتكر تطبيقات عملية لموازنة الجسم والعقل والروح من خالل مجا طاقتها. كما
أسس  1988الت الطاقة الدقيقة.  ف 

 .[3]( Academy of Sound, Colour and Movementن أكاديمية الصوت واللون والحركة ) فابيا

ي الوقت الحاض  هو سيمون هيذر
ي مجال الشفاء بالصوت، كتب تسعة   .معالج بارز آخر ف 

سيمون هو أحد المعلمي   الرائدين ف 

ي عا
ي  ،1996م كتب ويدير ورش عمل منذ ثالثة عقود. ف 

أسس سيمون مع معالجي   صوتيي   آخرين "جمعية المعالجي   بالصوت ف 

ي أدت إىل تشكيل كلية عالج الصوت عام 
 .[4](    the College of Sound Healing)   2005المملكة المتحدة"  والتر

 لت   كوبر 
ً
ا وليس آخرا ً ي هذا المجال وهي معالجة مهتمة بالصحة  وهي  ،وأخت 

 ف 
ً
إحدى األشخاص النشطي   حديثا

ي   .1982الشاملة منذ عام 
يطانية للعالج الصوتر  the British Academy of Sound Therapy)     أسست لت   األكاديمية الت 

(BAST)   ي عام
ي المملكة ال و تعد أول مؤسسة للتدريب عىل ،2000( ف 

ي ف 
ي العالج الصوتر

متحدة تقدم مؤهالت مهنية ف 

( . ي
اليا و BASTالعالج الصوتر ي أستر

ي تدير برنامًجا تدريبًيا ف 
ي التر

أجزاء  تعلن عن ( هي جزء من األكاديمية الدولية للعالج الصوتر

 .[5]أخرى من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية 

ن  ددات لتحسير  : طاقة األماكن كيف تستخدم األصوات والير

ي مع فوائد مختلفة يطبق بعضها بأسلوب "واحد
لواحد"   حيث يقوم المعالج   -هناك أنواع مختلفة من العالج الصوتر

ي فصل من 
ي  مثل التأمل الموجهبمعالجة كل شخص عىل حدة، بينما يمكن ممارسة البعض اآلخر ف 

يط صوتر ينمو  .خالل رسر

ي هذا المجال وليست جميع األس
ي أماكن البحث ف 

ي مع أمراض مختلفة  ف 
. تمت دراسة العالج الصوتر

ً
اليب مدعومة بأدلة حاليا

ددات كن للشخص تشغيل الموسيقر المصمم. بينما خارج المستشفيات حيث يم[6]الرعاية الصحية وتبينت فاعليته  ة بتر

ي منها مثل القلق أو ضعف العالقات االجتماعية أو مشاكل صحية محددة
لم يتم دراستها   ،محددة موجهة إىل قضية معينة يعات 
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ا بعد 
ً
ي العوامل المتدقد يك . جيد

اخلة ون أحد األسباب هو التحديات المحيطة بتصميم هذه األبحاث حيث البد من التحكم ف 

ي تؤثر عىل قياس التأثت  الناتج من العالج. 
 التر

 

 : مراجعة البحوث السابقة

 Hazrat Inayat Khan"من يعرف رس الصوت يعرف رس الكون كله" 

ي كانت وال تزال تستخدم للشفاء ]الشفاء عن طريق الصوت يعد من  إن  
 Ruth[. وذكرت الدكتورة  7أقدم الوسائل التر

Boxbergerوهي رائدة الع ، ، ي األمراض الج بالموسيقر
أن االعتقاد بأن الموسيقر وترددات الصوت يمكن أن تمنع وتشق 

ي كل الثقافات العريقة، من الصي    [8].البدنية والعقلية كان موجودا منذ قديم الزمان 
 القديمة إىل مرص، من الهند إىل العرص ف 

ي لليونان ت  عىل عالمهم نة بقدرة الموسيقر و ترددات الصوت عىل التأثكان هذا االعتقاد سائدا وكانت الحضارات مؤم  ،الذهت 

[8]. 

ح أن هذه التقنية تعتمد عىل إرسال   ي عن طريق ترددات الصوت حول العالم يشر
ددات الصوتية أحد معلمي التشاف  التر

حا مب. إن  ]7[من مصادر مختلفة كصوت اإلنسان أو آلة موسيقية أو أجهزة أخر  : سطا لهذه التقنيةالفقرة التالية تعطي رسر

ي ذلك  (Simon Heatherهيذر سيمون ) قولت
ي الكون له تردد خاص به بما ف 

ء ف  ي
أن عدة أبحاث أظهرت أن كل شر

ي جسم اإلنسان  (Randall McClellan راندال ماكليالن )علم الموسيقر  [. ونسبة عن دكتور 7خاليا االنسان ]
فإن كل خلية ف 

ا ]عم وكل الخاليا ،تهتر  وفق تردد خاص ي األوركستر
[. عندما ال تعمل الخاليا 8ا تشكل ترددا للجسم كله مثل اآلالت المختلفة ف 

، فإنها تعتت  غت  متناغمة مثل آلة موسيقية،   ي الجسم.  فبشكل طبيعي
العالج عن طريق إن  عدم التناغم يؤدي إذا اىل اضطراب ف 

 
ً
 [. 7النسجام ]عادة الجسم اىل حالة ا لضبط تردد الخاليا إل  ترددات الصوت او الموسيقر يستعمل إذا

ددات الصوت محطأصبح مؤخرا العالج  ، وقد أجريت العديد من األبحاث عىل ي   اهتمام العلماء والباحث  بتر

 الحيوانات، النباتات واإلنسان إلثبات هذه التقنية. 

دد. عرضت مجي   أجريت خمس تجارب عىل بذور الكوسة والبامية، حيث قسمت البذور اىل مجموعت  ات موعة لتر

ي مك
ي صوتية بينما أبقيت المجموعة األخرى ف 

ددات الصوتية كان لها تأثت  قوي عىل عدد البذور التر ان هادئ. إحصائًيا، التر

ددات الصوت إن  [.  9ثناء التجارب الخمسة ]أ  وذلكأنبتت بالمقارنة مع المجموعة األخرى   هذه األبحاث أظهرت انه يمكن لتر

 ور.  زراعة وإنبات البذن يكون لها تأثت  عىلأ

ددات المولدة عن طريق استعمال الشوكات الرنانة عىل إدراك الحلزون.  أجريت تجربة أخرى لقياس مدى تأثت  التر

ددات   له تأثت  عىل تطوير القدرة االدراكية للدماغ عند الحلزون    Hz 320بناء عىل نتائج هذه التجربة، كان واضحا أن التعرض لتر

[10 .] 
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 (، rt ReidJohn Stuaريد )تويرت ن سجو  أجرى 
ً
ع، بحثا الكتشاف تأثت  ترددات  مهندس صوت، باحث ومختر

ي مكان هادئ 
 . الصوت عىل خاليا الدم لإلنسان. عرضوا الخاليا لمجموعة مختلفة من األصوات مع إبقاء مجموعة التحكم ف 

ي عدد خاليا 
ة ف  ي  جميع عينات الدم المعالجة بالصوت كانت لها زيادة كبت 

الدم الحمراء الحية مقارنة مع العدد الذي وجد ف 

ي ناتج عن إن كم. عينات مجموعة التح
ي عرضت لمجال صوتر

ي المجموعة التر
العدد األكت  لخاليا الدم الحمراء الحية وجد ف 

ي عند اختيا
ي الذي يوصف لتجديد الخاليا ]استعمال آلة للعالج الصوتر

دد الصوتر  [. 11ر التر

ع طريقة جديدة للعالج أسماها العالج السيماتيكي  (nersManمانرز ) دكتور ال
ي هذا المجال، اختر

، هو باحث آخر ف 

ي تقوم عىل تطبيق ترددات صوتية عىل الجسم باستعمال آلة تسم آلة سيماتكية ]
هذه مانرز استعمل الدكتور   [. 8والتر

ملوسيلة لعالج عدة أمراض ا  ، العضالت، التواء الرقبة، االنز  التهاب المفاصل، الكسور، إجهاد  ،كالروماتت   ي
وف  الق الغرص 

ي 
 [. 12]والشلل االلتهاب الليق 

( Boris Mouraskhinكين )بوريس موراس [. ألف1هناك أبحاث حددت الترددات المناسبة لكل جزء من الجسم]

تحسين وفيف األلم، خ توالحد من اإلجهاد، ون ترددات الصوت تساعد على تنظيم ضغط الدم، أموسيقى حيوية و نفسية و أثبت 

باحثون اقترحوا أنه من الممكن استعمال ترددات الصوت كأداة  [. هناك أيضا  8الجهاز المناعي والرفاه العام] النوم، وتعزيز

 [.13طفال ]لتقييد وشفاء اعراض التوحد عند األ

 

 : بيانات الدراسة

عة من المشاركي   وهي جربة مع مجمو عىل إجراء ت  quantitative experimental studyالدراسة تعتمد هذه 

ي برنامج 
 .SAL125عن أثر استخدام تطبيق طاقة المكان ف 

ي هذه التجربة وسيتم   "طاقة المكان"استخدام تردد  أن فرضية الدراسة تقوم  
ي وجود تحسن لدى المشاركي   ف 

يؤثر ف 

ول. جموعمع ممعرفة مستوى تأثت  طاقة المكان للمجموعة التجريبية معرفة ذلك من خالل   ة الكونتر

Testing Hypothesis: 

2= µ1 :    µ0H       

2                  ≠ µ1 :     µ1H 

 Where:      

1µ:   التجريبية عةالمكان للمجمو تردد طاقة 

2µ :تردد طاقة المكان للمجموعة الضابطة   
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ي هذه التجربة
 : المشاركي   ف 

ي هذه الدراسة 
كة سمارتسوي، STG membersعضاء أمشارك من  100شارك ف  ممن لديهم ، وهم عمالء لشر

ي برنامج 
اك فعال ف  : SAL125اشتر  .Control groupو Experimental group، وقد تم تقسيمهم اىل مجموعتي  

 يوم 20 تاستمر قد مدة تطبيق هذه التجربة كانت 
ً
  ا

ً
استبيانات لكل مجموعة، بدأ  3خاللها توزي    ع  ، تم متواصل

ي  10األول للمجموعة التجريبية واستمر لمدة  التطبيق من اليوم
 تشغيل طاقة أيام متتالية ف 

ً
 المكان لمدة ساعة واحدة تقريبا

ة هدوء  ي ثم كانت فتر
استمرت لخمسة أيام ثم ارسال االستبيان الثالث  (Gap)خالل اليوم، بعدها تم ارسال االستبيان الثات 

 واألخت  لهذه المجموعة. 

ول تم  ي مجموعة الكونتر
ة أيام يوم األول بإرسال االستبيان األول لهم، ثم خالل البدء معهم كذلك من ال ف  العشر

ي عمل التمرين المطلوب بعد ارسال االستبيان   SAL125الالحقة طلب منهم اإلنتظار بدون استخدام تطبيق  
وبعدها كان البدء ف 

ي نهاية التجربة ارسل لهم االستبيان الثالث واألخت  
ي لهم، ثم ف 

 .  الثات 

ي شملت الجانب Likert scaleجاءت صياغة أسئلة االستبيان بمقياس ليكارت )
ات هذه الدراسة، والتر ( لقياس متغت 

، والعالقات، احتوت اجابات المشاركي   عىل سبعة اختيارات لكل سؤال من األسئلة ي
، التطوير الذاتر  .[14] النفسي

 

 موافق بشدة 
 
 
1 

حد موافق اىل 
 ما 
 
2 

موافق بشكل 
 يلقل

 
3 

 محايد
 
 
4 

موافق   غير 
 بشكل قليل

 
5 
 
 

غير موافق اىل  
 ماحد 
 
6 

غير موافق  
 بشدة
 
7 

 

 : نتائج الدراسة

، تم استبعاد أي مشارك لم يكمل المدة المطلوبة، فأي  بعد انتهاء مدة التجربة والتطبيق العمىلي لها مع المجموعتي  

ي هذه نتائج هذه التجربة وبالتاىلي أصبح العدد االجماىلي مشارك لم يجاوب عىل الثالثة استبانات تم استبعادة من 
للمشاركي   ف 

 مشارك 74التجربة 
ً
 . ا
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ة ال    ول، كانت النتائج   Gapولمعرفة مستوى استخدام طاقة المكان للمجموعة التجريبية بعد فتر مع مجموعة الكونتر

ي استخدام طاقة المكان للمج  بشكل عام توضح بوجود 
 موعة التجريبية لألسئلة الخاصة ب  تطوير الذاتمستوى من التحسن ف 

ي يرمز ل ل  " " .. بينما كان المتوسط لمجموعة الموافقة بشدةوالعالقات والشعور بااليجابية، حيث كان رقم المتوسط الحسات 

ول "  موافق اىل حدالكونتر
ً
 . " ما تقريبا

كانت للمجموعة التجريبية قد  ( ف4وس 5لألسئلة الخاصة بمشاعر الخوف من المستقبل والقلق )سوبالنسبة  

موافق بشدة"" ول " غت   . غت  موافق اىل حد ما"بوجود هذه المشاعر لديهم، وكان متوسط اجابات مجموعة الكونتر

 

 

 

 

 

n: 74

male:  23

femle: 51

age: 17-26: 3

26-59: 70

60-70: 1 

staying at home:  yes: 70  .. no: 4

Control group: 38

male: 10

female: 28

age: 17-26:  2

26-59: 33

60-70: 1

staying at home: yes: 34 .. no:  4

Experimental group: 36

male: 13

female: 23

age: 17-26: 1

26-59: 35

staying at home: yes: 36
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Group عندما  1س :

أنظر الى  
وضعي  

الحالي، أشعر  
بالسعادة  

كيف صارت  
 األمور

: بشكل  2س

عام أشعر  
بالثقة  

واإليجابية  
عن نفسي  

 يام هذه األ 

: حاليا  3س

أستمتع  
بوضع  
الخطط  

للمستقبل  
والعمل على  
 جعلها حقيقة 

: حاليا  4س

أستمتع  
بالمحادثات  
المتبادلة مع  
 أفراد أسرتي 

: حاليا  5س

أشعر بالقلق  
والتوتر تجاه  

 المستقبل

: لدي  6س

حاليا مخاوف  
تجاه بعض  

في  األحداث  
 الحياة 

A Place 
Energy A 
After Gap 

N Valid 36 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.1111 2.0833 2.2500 2.1389 5.0833 4.9444 

Std. Deviation 1.30445 1.38099 1.15573 1.24563 1.76271 1.67237 

Variance 1.702 1.907 1.336 1.552 3.107 2.797 

B Share B 
Exp 

N Valid 38 38 38 38 38 38 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.5000 2.2105 2.5000 2.6579 4.3684 4.1842 

Std. Deviation 1.50225 1.25543 1.67251 1.64853 1.54956 1.78364 

Variance 2.257 1.576 2.797 2.718 2.401 3.181 

 

الستخدام طاقة المكان بي   المشاركي    ولو نظرنا للتفاصيل أكتر لكل سؤال من أسئلة االستبيان، نالحظ بوجود أثر 

، ولكن عىل الرغم من وجود هذا األثر وهو أثر  ي جميع نتائج اجابات المشاركي  
، خاصة وأن هذا االثر واضح ف  ي المجموعتي  

ف 

ي 
ي بأنه أثر غت  جوهري بي   ئية واضحة، حيث بينت نتائج االختبار اال التحسن إال أنه اليعتت  ذات داللة إحصا ف 

حصات 

، اال أنه مالحظة هذه الفروقات تعتت  مهمة وتؤخذ بعي   االعتبار.   المجموعتي  

 

 :  تحليل اجابات المشاركي  

، أشعر بالسعادة كيف إ نظر ا : عندما 1س  صارت األمورىل وضعي الحاىلي

كي   كانت اجاباته83 - % من مجموعة 81.6اعهم الحالية مقابل م تمثل شعورهم بالسعادة عن أوض% من المشتر

ول.   الكونتر

كي   الذين طبقوا تمرين طاقة المكان اليشعرون بالسعادة عن أوضاعهم الحالية مقابل  5.6 - % من 13.2% من المشتر

كي   الذين لم يطبقوا تمرين طاقة   المكان. المشتر

، أشعر 1س  بالسعادة كيف صارت األمور : عندما أنظر اىل وضعي الحاىلي

Group Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 
 
 

 
 
 

 
 41.7 41.7 41.7 15 موافق بشدة

 72.2 30.6 30.6 11 موافق الى حد ما
 83.3 11.1 11.1 4 موافق بشكل قليل
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A Place 
Energy 

A 
After 
Gap 

 94.4 11.1 11.1 4 محايد
موافق ر غي

 بشكل قليل
1 2.8 2.8 97.2 

غير موافق الى 
 حد ما 

1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0 
 

 
 
 
B 

 
 
 

Share 
B Exp 

 
 18.4 18.4 18.4 7 موافق بشدة

 73.7 55.3 55.3 21 موافق الى حد ما
 81.6 7.9 7.9 3 قليلموافق بشكل 
 86.8 5.3 5.3 2 محايد
وافق غير م

 بشكل قليل
2 5.3 5.3 92.1 

غير موافق الى 
 حد ما 

2 5.3 5.3 97.4 

 100.0 2.6 2.6 1 غير موافق بشدة

Total 38 100.0 100.0 
 

 

جوهري وهذا من خالل معرفة معرفة نتيجة بشكل عام يوجد اختالف بي   المجموعتي   لكن هذا االختالف اليعتت  

 : ي التاىلي
 االختبار االحصات 

Chi-Square Tests  
Value df Asymptotic 

Significance 
(2-sided) 

Pearson 
Chi-Square 

a8.462 6 0.206 

Likelihood 
Ratio 

8.990 6 0.174 

Linear-by-
Linear 

Association 

1.399 1 0.237 

N of Valid 
Cases 

74 
  

 

Since P-value = 0.206, which is larger than 0.05, so we accept the null hypothesis. 

There is no significance difference between experimental and control group for this question. 
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 : : بشكل عام أشعر بالثقة واإليجابية عن نفسي هذه األيام2س

ي هذه التجربة بي   األشخاص الذين طبقوا تملم  -
رين طاقة اتختلف نسبة الشعور بالثقة وااليجابية بي   المشاركي   ف 

 89المكان مع الذين لم يطبقوا تمرين طاقة المكان حيث كانوا يمثلون 
ً
 . % تقريبا

% من الذين لم 5.3وااليجابية مقابل طبقوا التمرين المطلوب كانوا اليشعرون بالثقة % من األشخاص الذين 8.4 -

 يعملوا بتشغيل طاقة المكان. 

 

 : بشكل عام أشعر بالثقة واإليجابية عن نفسي هذه األيام2س

Group Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 
 
 
A 

 
 
 

Place 
Energy 
A After 

Gap 

 
 44.4 44.4 44.4 16 افق بشدةمو

 72.2 27.8 27.8 10 حد ماموافق الى 
 88.9 16.7 16.7 6 موافق بشكل قليل

 91.7 2.8 2.8 1 محايد
غير موافق بشكل 

 قليل
1 2.8 2.8 94.4 

غير موافق الى حد 
 ما 

2 5.6 5.6 100.0 

Total 36 100.0 100.0 
 

 
 
 
B 

 
 
 

Share B 
Exp 

 
 31.6 31.6 31.6 12 افق بشدةمو
 68.4 36.8 36.8 14 الى حد ماموافق 

 89.5 21.1 21.1 8 موافق بشكل قليل
 94.7 5.3 5.3 2 محايد

غير موافق الى حد 
 ما 

2 5.3 5.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0 
 

 

 Chi-Square Tests  
Value df Asymptotic 

Significance 
(2-sided) 

Pearson 
Chi-Square 

a2.805 5 0.730 

Likelihood 
Ratio 

3.202 5 0.669 

Linear-by-
Linear 

Association 

0.174 1 0.676 

N of Valid 
Cases 

74 
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P-value = 0.730, so we accept the null hypothesis. 

There is no significance difference between experimental and controlling group for this question. 

 

 3س
ً
 : أستمتع بوضع الخطط للمستقبل والعمل عىل جعلها حقيقة : حاليا

ي تطبيق طاقة المكان يستمتعون بالتخطيط للمستقبل بينما 92 -
ول 79% من المشاركي   ف  % من مجموعة الكونتر

 . يستمتعون بذلك

ي التطبيق اليرون جانب االستمتاع لل5.6 -
ة و % من مشاركي   ف  ي ال% من غت  8تخطيط خالل هذه الفتر

مشاركي   ف 

ة.  نال يجدو التطبيق  ي جانب التخطيط والعمل خالل هذه الفتر
 أي استمتاع  ف 

 

 : حاليا أستمتع بوضع الخطط للمستقبل والعمل عىل جعلها حقيقة 3س

Group Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 
 
 
A 

 
 
 

Place 
Energy 
A After 

Gap 

 
 
  

 27.8 27.8 27.8 10 موافق بشدة
موافق الى حد 

 ما 
13 36.1 36.1 63.9 

موافق بشكل 
 قليل

10 27.8 27.8 91.7 

 94.4 2.8 2.8 1 محايد

غير موافق 
 بشكل قليل

1 2.8 2.8 97.2 

غير موافق 
 الى حد ما

1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0 
 

 
 
 
B 

 
 
 

Share 
B Exp 

 
 31.6 31.6 31.6 12 موافق بشدة

موافق الى حد 
 ما 

12 31.6 31.6 63.2 

موافق بشكل 
 قليل

6 15.8 15.8 78.9 

 92.1 13.2 13.2 5 محايد
غير موافق 

 بشدة
3 7.9 7.9 100.0 

Total 38 100.0 100.0 
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Chi-Square Tests  
Value df Asymptotic 

Significance 
(2-sided) 

Pearson 
Chi-Square 

a8.841 6 0.183 

Likelihood 
Ratio 

11.021 6 0.088 

Linear-by-
Linear 

Association 

0.557 1 0.455 

N of Valid 
Cases 

74 
  

 

P-value = 0.183 so we accept the null hypothesis. 

There is no significance difference between experimental and controlling group for this question. 

 

ي 4س
 : : حاليا أستمتع بالمحادثات المتبادلة مع أفراد أرستر

% من أفراد مجموعة 82بينما تقريبا % من أفراد المجموعة التجريبية كانت لديهم محادثات ممتعة مع أرسهم، 86 -

ي المحادثات األرسية. 
ول ممن كان يجد متعه ف   الكنتر

 

ي الحوارات االرسية من المجموعة التجريبية و% مم3 -
ول 13ن اليجدون جانب ممتع ف  % من أفراد مجموعة الكونتر

 اليرون حوارات ممتعه مع أرسهم. 

 

ي : حاليا أستمتع بالمحادثات 4س
 المتبادلة مع أفراد أشتر

Group Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 
 
 
A 

 
 
 

Place 
Energy 
A After 

Gap 

 
 41.7 41.7 41.7 15 موافق بشدة

موافق الى حد 
 ما 

8 22.2 22.2 63.9 

موافق بشكل 
 قليل

8 22.2 22.2 86.1 

 97.2 11.1 11.1 4 محايد
غير موافق الى 

 حد ما 
1 2.8 2.8 100.0 
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Total 36 100.0 100.0 
 

 
 
 
B 

 
 
 

Share B 
Exp 

 
 26.3 26.3 26.3 10 موافق بشدة

موافق الى حد 
 ما 

11 28.9 28.9 55.3 

موافق بشكل 
 قليل

10 26.3 26.3 81.6 

 86.8 5.3 5.3 2 محايد

غير موافق الى 
 حد ما 

4 10.5 10.5 97.4 

 100.0 2.6 2.6 1 غير موافق بشدة

Total 38 100.0 100.0 
 

 

Chi-Square Tests  
Value df Asymptotic 

Significance 
(2-sided) 

Pearson 
Chi-Square 

a5.112 5 0.402 

Likelihood 
Ratio 

5.644 5 0.342 

Linear-by-
Linear 

Association 

2.274 1 0.132 

N of Valid 
Cases 

74 
  

 

P-value = 0.402, so we accept the null hypothesis. 

There is no significance difference between experimental and control group for this question. 

 

 

 :: حاليا أشعر بالقلق والتوتر تجاه المستقبل5س

%، وهي 25التجريبية(    )المجموعة  المكاننسبة الشعور بالقلق والتوتر تجاه المستقبل عند المشاركي   بتطبيق طاقة   -

  . %29القلق والتوتر لديهم تقريبا  بتطبيق طاقة المكان حيث كانت نسبة يشاركوا أقل من األفراد الذين لم 

ول 64نسبة عدم الشعور بالقلق والتوتر تجاه المستقبل عند المجموعة التجريبية هي  - % وعند مجموعة الكونتر

45 .% 
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 : حاليا أشعر بالقلق والتوتر تجاه المستقبل5س

Group Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 
 
 
A 

 
 
 

Place 
Energy 
A After 

Gap 

 
 11.1 11.1 11.1 4 موافق الى حد ما
 25.0 13.9 13.9 5 موافق بشكل قليل

 36.1 11.1 11.1 4 محايد
غير موافق بشكل 

 قليل
4 11.1 11.1 47.2 

غير موافق الى حد 
 ما 

9 25.0 25.0 72.2 

 100.0 27.8 27.8 10 موافق بشدةغير 

Total 36 100.0 100.0 
 

 
 
 
B 

 
 
 

Share B 
Exp 

 
 2.6 2.6 2.6 1 موافق بشدة

 13.2 10.5 10.5 4 موافق الى حد ما
 28.9 15.8 15.8 6 موافق بشكل قليل

 55.3 26.3 26.3 10 محايد

غير موافق بشكل 
 قليل

5 13.2 13.2 68.4 

موافق الى حد غير 
 ما 

10 26.3 26.3 94.7 

 100.0 5.3 5.3 2 غير موافق بشدة

Total 38 100.0 100.0 
 

 

Chi-Square Tests  
Value df Asymptotic 

Significance 
(2-sided) 

Pearson 
Chi-Square 

a9.112 6 0.167 

Likelihood 
Ratio 

10.066 6 0.122 

Linear-by-
Linear 

Association 

3.331 1 0.068 

N of Valid 
Cases 

74 
  

 

P-value = 0.167, so we accept the null hypothesis. 

There is no significance difference between experimental and controlling group for this question. 
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ي الحياة: لدي حاليا مخاوف تجاه بعض 6س
 : األحداث ف 

وعند  ،%25مكان يمثل نسبة وجود المخاوف تجاه بعض أمور الحياة عند األشخاص الذين عملوا بتطبيق طاقة ال -

 . %45األشخاص الذين لم يعملوا بتطبيق طاقة المكان بحدود 

ول % وعند 70نسبة عدم وجود المخاوف أو انخفاضها عند المجموعة التجريبية يمثل بنسبة  - مجموعة الكونتر

45% . 

ي الحياة6س
ن

 : لدي حاليا مخاوف تجاه بعض األحداث ف

Group Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 
 
 
A 

 
 
 

Place 
Energy 
A After 

Gap 

 
موافق الى حد 

 ما 
5 13.9 13.9 13.9 

موافق بشكل 
 قليل

4 11.1 11.1 25.0 

 30.6 5.6 5.6 2 محايد
غير موافق 
 بشكل قليل

8 22.2 22.2 52.8 

غير موافق 
 الى حد ما

11 30.6 30.6 83.3 

غير موافق 
 دةبش

6 16.7 16.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0 
 

 
 
 
B 

 
 
 

Share 
B Exp 

 
 5.3 5.3 5.3 2 موافق بشدة

موافق الى حد 
 ما 

5 13.2 13.2 18.4 

موافق بشكل 
 قليل

10 26.3 26.3 44.7 

 55.3 10.5 10.5 4 محايد
غير موافق 
 بشكل قليل

4 10.5 10.5 65.8 

غير موافق 
 د ماالى ح 

10 26.3 26.3 92.1 

غير موافق 
 بشدة

3 7.9 7.9 100.0 

Total 38 100.0 100.0 
 

 

Chi-Square Tests  
Value df Asymptotic 

Significance 
(2-sided) 

Pearson 
Chi-Square 

a7.571 6 0.271 
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Likelihood 
Ratio 

8.481 6 0.205 

Linear-by-
Linear 

Association 

3.447 1 0.063 

N of Valid 
Cases 

74 
  

 

P-value = 0.271, so we accept the null hypothesis. 

There is no significance difference between experimental and controlling group for this question. 

 

 : ملخص النتائج

ي % وهي أقل من مشاعر الخ25مشاعر الخوف عند المجموعة التجريبية تمثل  -
وف عند المجموعة الضابطة والتر

 %. 45تمثل 

 

% من مشاركي   45ل، بينما % من مشاركي   المجموعة التجريبية ليس لديهم القلق والتوتر من أحداث المستقب 64 -

 المجموعة الضابطة الذين ليس لديهم مشاعر القلق والتوتر. 

 

ي المجموعة التجريبية يستمتعون بحوارات ومناقش -
ات مع أفراد أرسهم ونسبة قليلة منهم بحدود أغلبية المشاركي   ف 

ذلك. وكذلك مشاركي   المجموعة الضابطة تتواجد لديهم مشاعر سعادة أثناء حواراتهم العائلية   نال يجدو % ممن  3

 %. 13ولكن نسبة الذين اليجدون ذلك بحدود 

 

ي تطبيق طاقة المكان يستمتعون بالتخطيط للمستقبل وهي أعىل % من المشا92 -
من نسبة أفراد المجموعة ركي   ف 

ي كانت 
 %. 79الضابطة والتر

 

% وهي أقل 5.6نسبة الشعور بالسعادة عند المجموعتي   كانت عالية، بينما عدم تواجدها عند المجموهة التجريبية  -

 % تقريبا. 13من المجموعة الضابطة حيث كانت 
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 : ثت  طاقة المكان بي   المشاركي   بعد أداء المطلوبمقارنة مجموعات المشاركي   قبل وبعد أداء التجربة، وذلك لمالحظة تأ

 

I.  المجموعة التجريبيةExperimental group : 

د أثر في لقد تمت المقارنة بين أفراد المجموعة التجريبية قبل البدء بالتجربة وبعد االنتهاء منها، وظهرت المالحظات بوجو

على التأثر لمطلوب في جميع جوانب االستبيان وهو أمر يدل مستويات التحسن لدى المشاركين بعد انتهاء التجربة وعمل ا

بتشغيل طاقة المكان لدى المشاركين، ولكن األثر الجوهري كان واضحا  في اختالف اجابات المشاركين للسؤال السادس: 

"لدي حاليا  مخاوف تجاه بعض األحداث في الحياة"، حيث كانت النتيجة بعد انتهاء التجربة بانخفاض الشعور بالخوف 

 بشكل واضح بين جميع المشاركين.

 

 

Chi-Square Tests 

  df Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Pearson 
Chi-Square 

a17.476 6 0.008 

Likelihood 
Ratio 

19.747 6 0.003 

Linear-by-
Linear 

Association 

9.881 1 0.002 

N of Valid 
Cases 

72   

 

 

 

P-Value = 0.008 which is less than 0.05  

 االنتهاء من التجربة.يوجد تأثير جوهري لتأثير طاقة المكان بين المشاركين قبل البدء وبعد 

 

 

 

 

ي الحياة * 6س
ن

  : لدي حاليا مخاوف تجاه بعض األحداث ف
Stage Total 

Place 
Energy 

A 

Place 
Energy 
A After 

Gap 

: لدي 6س

حاليا 
مخاوف 

تجاه بعض 
األحداث في 

 الحياة

 4 0 4 موافق بشدة
موافق الى حد 

 ما 
7 5 12 

موافق بشكل 
 قليل

10 4 14 

 8 2 6 محايد
غير موافق 

 بشكل قليل
2 8 10 

غير موافق 
 الى حد ما

3 11 14 

غير موافق 
 بشدة

4 6 10 

Total 36 36 72 
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II.  المجموعة الضابطةControl group : 

اء منها كذلك لمالحظة مستوى التغيت  لدى هول قبل البدء بالتجربة وبعد االنت تمت المقارنة مع مجموعة الكونتر 

ي 
، االختالفات الجوهرية كانت ف   :المشاركي  

.. فبعد االنتهاء من أيام التجربة كانت اجابات المشاركين لهذا  جانب الشعور في السعادة لوضع المشارك الحالي  -

 ثرمن قبل فترة التجربة السؤال تدل على أنهم يعيشون االن سعادة أك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، أ1س  شعر بالسعادة كيف صارت األمور *: عندما أنظر اىل وضعي الحاىلي

 Stage Total 

Share B Share B 
After 

: عندما 1س

أنظر الى 
وضعي 
الحالي، 
أشعر 
بالسعادة 
كيف 
صارت 
 األمور

 29 21 8 موافق بشدة
موافق الى 
 حد ما 

19 9 28 

موافق 
 بشكل قليل

4 3 7 

 5 2 3 محايد
غير موافق 
 بشكل قليل

4 3 7 

Total 38 38 76 
 

P-Value = 0.042 which is less than 0.05  

 يوجد تأثير جوهري لتأثير طاقة المكان بين المشاركين قبل البدء وبعد االنتهاء من التجربة 

 

Chi-Square Tests  
Value df Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

a9.885 4 0.042 

Likelihood 
Ratio 

10.180 4 0.038 

Linear-by-
Linear 

Association 

3.021 1 0.082 

N of Valid 
Cases 

76 
  



 تجربة طاقة المكان 
 

19 
 

 : شعور المشارك بالثقة وااليجابية عن نفسه خالل هذه األيام -

وااليجابية من التجربة زادت مشاعر الثقة  إن االختالف في هذا الجانب كان جوهريا  بين المشاركين، فبعد االنتهاء

 بشكل واضح بين المشاركين.

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Pearson 
Chi-Square 

a15.272 4 0.004 

Likelihood 
Ratio 

17.648 4 0.001 

Linear-by-
Linear 

Association 

8.956 1 0.003 

N of Valid 
Cases 

76   

 

P-Value = 0.004 which is less than 0.05  

 
 يوجد تأثير جوهري لتأثير طاقة المكان بين المشاركين قبل البدء وبعد االنتهاء من التجربة 

 

 
 

  : بشكل عام أشعر بالثقة واإليجابية عن نفسي هذه األيام2س
Stage Total 

Share B Share B 
After 

: 2س
بشكل عام 
أشعر 
بالثقة 

واإليجابية 
عن نفسي 
 هذه األيام

 26 20 6 موافق بشدة
موافق الى حد 

 ما 
20 12 32 

موافق بشكل 
 قليل

6 4 10 

 3 2 1 محايد
غير موافق 
 بشكل قليل

5 0 5 

Total 38 38 76 
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 : خاتمة

ي حياة المشاركي   الذين طبقوا تردد طاقة المكان
ي جميع   تشت  نتائج هذه التجربة إىل تحسن عام ف 

ي تم ف 
الجوانب التر

ي النقاط أدناه: 
ي البداية خاصة ف 

 تحديدها ف 

 انخفاض الشعور بالخوف -1

 زيادة مستوى السعادة -2 

 زيادة الشعور بالثقة واإليجابية -3 

ددات الصوتية يمكن أن يكون لها تأثت    أظهرت هذه الدراسة أن التر
ً
 إيجابي  ا

ً
. عىل البيئة والناس الذين يعيشون فيها  ا

ي الحصول 
، وبدأ حاليا ف  ي

ي الماض 
ي عن طريق ترددات الصوت كان أداة مهمة جدا ف 

بعد القيام بهذا البحث، اكتشفنا أن التشاف 

 : . يمكننا اآلن أن نفهم ونقبل بسهولة هذا االقتباس من الفيلسوف رودولف ستايت  ي النظام الصحي
ي عىل مكانة مهمة ف 

"سيأتر

ا هي اليوم من قبل األطباء وعلماء النفس، ولكن سيتم الحديث عنها من الناحية وقت لن توصف فيه حالة مرضية كم

 الموسيقية، كما يتحدث المرء عن بيانو غت  مضبوط". 

الموضوعإن بحث ودراسة هذا الموضوع يحتاج لوقت أطول وأكثر، وننصح الباحثين في عمل دراسات أكثر حول هذا    
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