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 كتقدير شكر

 
:، أما بعدالكريـ رسكلو عمى كالسبلـ كالصبلة الرحيـ الرحمف اهلل بسـ  

 عمى حسف ،، حمدان يميؽ بجبللو كعظمتوالنعـذم المف كالفضؿ ككأخيران  أكالن  هلل الشكر فاف

 عميَّ مف إنجاز ليذه األطركحة، بعد أف يٌسر بوتكفيقو، ككريـ عكنو، كعمى ما مفَّ كفتح 

. كسخر عمي نعمو ظاىرة كباطنة العسير، كذٌلؿ الصعب،  

الفضؿ كالعرفاف بعد اهلل سبحانو ليا ب أىًديفي التي الكافر إلى كاالمتناف بجزيؿ الشكر كما أتقدـ
خراجو بالصكرة المرجكة  األستاذة المشرفة عمى ىذا العمؿ إلى ،كتعالى في إنجاز ىذا البحث كا 

ميزاف  في إال ال يجازل بما كعمميا أدبيا كافر مف عميَّ  أغدقتو  لما الدكتكرة نادية بعيبف
 كيبقييا  أف يجزييا عني خير الجزاء كيثيبيا األجر إف شاء اهللعز كجؿ سائمة المكلى حسناتيا،

 .لطمبة العمـلمعمـ كذخران 

ثرائيا قراءة ىذه األطركحة الذيف تكبدكا عناء المناقشة لجنة كما أشكر األساتذة الكراـ أعضاء  كا 

 .القيمة بتكجيياتيـ

لؤلساتذة الذيف أشرفكا عمى تحكيـ البرنامج العبلجي، كالذيف لـ يبخمكا عمي  مكصكؿ كالشكر
 .بنصائحيـ القيمة التي كانت نبراسا لي في إخراج البرنامج العبلجي في شكمو النيائي

، كعمبل كختامان أساؿ اهلل العمي القدير أف يككف ىذا العمؿ خالصان لكجو، كأف يجعمو عممان نافعان 
 .متقببل

 

 
 
 



  

 :ممخص البحث
 

ييدؼ ىذا البحث إلى اقتراح كاختبار مدل فاعمية برنامج عبلجي إثنكنفسي مف المنظكر اإلسبلمي في 
التكفؿ باضطرابي القمؽ كاالكتئاب، مف خبلؿ استخداـ أساليب العبلج النفسي الديني كتحديدا اإلسبلمي، 

 .كذلؾ في ضكء النظرية المعرفية كباالستناد إلى أسس العبلج المعرفي السمككي
 حاالت منيف تمثؿ 07 حالة مف الطالبات الجامعيات البلتي يعانيف مف القمؽ، 14كقد شممت عينة البحث 
 حالة مف الطالبات 16كما شممت عينة الدراسة .  حاالت تمثؿ المجمكعة التجريبية07المجمكعة الضابطة ك

 حاالت تمثؿ المجمكعة 08 حاالت تمثؿ المجمكعة الضابطة ك08الجامعيات البلتي يعانيف مف االكتئاب، 
 جمسة عبلجية 15كقد تـ تطبيؽ البرنامج العبلجي عمى المجمكعة التجريبية كالذم اشتمؿ عمى . التجريبية

 .بشكؿ فردم، كبمعدؿ جمستيف أسبكعيا
 :كأدكات لمبحث ما يميكما استخدمت الباحثة 

 كمقياس  DSMIV الرابع التشخيصي اإلحصائي لمدليؿ التشخيصية كالمعايير لمقمؽ، تايمكر مقياس -
 .األفكار البلعقبلنية لسميماف الريحاني مع العينة التي تعاني مف اضطراب القمؽ

 كمقياس  DSMIV الرابع التشخيصي اإلحصائي لمدليؿ التشخيصية مقياس بيؾ لبلكتئاب كالمعايير -
 .األفكار البلعقبلنية لسميماف الريحاني مع العينة التي تعاني مف اضطراب االكتئاب

 :إلى النتائج التاليةالحالي كقد تكصؿ البحث 
 أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ -

 . لصالح التطبيؽ البعدمالعبلجي البرنامج تطبيؽ كبعد قبؿ التجريبية المجمكعة
 أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ -

 . لصالح التطبيؽ البعدمالعبلجي البرنامج تطبيؽ كبعد قبؿ التجريبية المجمكعة
 أفراد لدل القمؽ درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ -

 أفراد لصالح العبلجي البرنامج تطبيؽ بعد الضابطة المجمكعة أفرادب مقارنة التجريبية المجمكعة
 .التجريبية المجمكعة

 أفراد لدل االكتئاب درجات متكسطات بيف (0.05 )داللة مستكل عندإحصائيا دالة فركؽ ىناؾ -
 أفراد لصالح العبلجي البرنامج تطبيؽ بعد الضابطة المجمكعة أفرادب مقارنة التجريبية المجمكعة
 .التجريبية المجمكعة

 
 
 



  

Le Résumé de la recherche : 
   Cette recherche vise à proposer et tester l'efficacité du programme de traitement 

ethnopsychololgique, dans une perspective islamique. Son but est d‟agir sur 

l'anxiété et la dépression, en utilisant des méthodes de psychothérapie religieuse, 

en particulier islamique, par l‟intermédiaire de la théorie cognitive et sur les bases 

des fondements de la thérapie cognitivo-comportementale. 

Notre étude était appliquée sur deux groupes d‟étudiantes universitaires :  

Le premier groupe de l'étude a compris  14 cas d'étudiantes présentent d‟anxiété, 

07 cas d'entres elles représentent l‟échantillon expérimental et les 07 cas  restants 

représentent l'échantillon témoin.  

Le deuxième échantillon de l'étude a compris 16 cas d‟étudiantes qui présentent  

une dépression, 08 cas d‟entres elles représentent l‟échantillon témoin, et 08 cas 

représentent l'échantillon expérimental. 

L‟application du programme thérapeutique sur l'échantillon expérimental, était 

faite dans 15 séances individuelles, étant réparties en deux séances par semaine en 

moyenne.  

Le chercheur a utilisé les moyens de recherche suivants : 

- Echelle Taylor de l‟anxiété, et les critères diagnostiques du IV
e
 guide statistique 

des diagnostic „DSMIV‟ , et le test des pensées irrationnelles de Salomon Rihani 

avec l'échantillon qui souffrent d'anxiété . 

- Echelle de Beck de la dépression et les critères diagnostiques de DSMIV et le test 

des pensées irrationnelles de Salomon Rihani avec l'échantillon souffrant de 

dépression. 

La recherche a révélé les résultats suivants : 

- Il existe des différences de signification statistique importantes dans le niveau de 

(0,05) entre le score moyen d'anxiété chez le groupe expérimental avant et après 

l'application du programme thérapeutique a profit de l'application postérieur. 

- Il existe des différences importantes dans le niveau de signification (0,05) entre 

les scores moyens de dépression dans l'échantillon expérimental avant et après 

l'application du programme thérapeutique a profit de l'application postérieur. 

- Il existe des différences significatives dans le niveau de signification (0,05) entre 

les scores moyens de l'anxiété chez l'échantillon expérimental par rapport a 

l'échantillon témoin, après l'application du programme de traitement a profit 

d'échantillon expérimental . 

- Il existe des différences significatives dans le niveau de signification (0,05) entre 

les scores moyens de dépression parmi l'échantillon expérimental par rapport a 

l'échantillon témoin, après l'application du programme de traitement a profit 

d'échantillon expérimental. 

 

 

 
 

 



  

 :فيرس المكضكعات
 

رقـ  فيرس المكضكعات
 الصفحة

 01 مقدمة
  الجانب النظرم

  اإلطار العاـ لمبحث: الفصؿ التمييدم
 05 ..........................................................إشكالية البحث -1
 09 .........................................................تساؤالت البحث -
 10 ...........................................................أىمية البحث -2
 12 ..........................................................أىداؼ البحث -3
 14 ........................................................الدراسات السابقة -4
 57 .......................................................فرضيات البحث  -5
 59 .......................................التعريؼ اإلجرائي لمتغيرات البحث -6
 65 ............................................................حدكد البحث -7

 
االضطرابات النفسية بيف منظكر عمـ النفس الحديث :  الفصؿ األكؿ

 كالمنظكر النفسي اإلسالمي

 

  االضطرابات النفسية حسب منظكر عمـ النفس الحديث: المبحث األكؿ
 69 ..................................................................تمييد -
 69 ...............التطكر التاريخي لمفيكمي الصحة النفسية كالمرض النفسي -1
 73 .....................مفاىيـ أساسية ليا عبلقة بمفيـك االضطراب النفسي -2

 73 .................................................تعريؼ الصحة النفسية- 2-1
 74 ..................................................تعريؼ التكافؽ النفسي- 2-2
 74 .................................................تعريؼ السكاء كالبلسكاء- 2-3
 75 ..............................................................العصاب- 2-4



  

 76 ..................................................تعريؼ االضطراب النفسي -3
 77 ..................................................تعريؼ االضطراب العقمي -4
 78 .......................................تصنيؼ االضطرابات النفسية كالعقمية -5
 78 ..............................التصنيؼ الذم يقـك عمى أسس فيزيكلكجية- 5-1
 78 ................................التصنيؼ الذم يقـك عمى أسباب المرض- 5-2
 80 ..............................التصنيؼ الذم يقـك عمى أعراض المرض- 5-3

 82 .....................................أسباب االضطرابات النفسية كالعقمية -6
 82 ......................................................األسباب الخارجية- 6-1
 82 .......................................................األسباب الداخمية- 6-2

 82 ...................................تشخيص االضطرابات النفسية كالعقمية -7
 84 .....................................................................خبلصة -

 
االضطرابات النفسية حسب المنظكر النفسي الديني : المبحث الثاني

 (اإلسالمي)

 

 86 ......................................................................تمييد -
اإلسيامات النفسية التاريخية لعمماء العرب كالمسمميف في مجاؿ االضطرابات  -1

 86 ....................................................................النفسية
بعض المفاىيـ األساسية بيف منظكر عمـ النفس الحديث كالمنظكر النفسي  -2

 88 ..................................................................اإلسبلمي
 88 ...........................................................مفيـك النفس- 2-1
 89 .....................................................الكساكس كالخكاطر- 2-2
 89 ...........................................................قمع الشيكات- 2-3
 89 .......................................................اإلحساس بالذنب- 2-4
 89 ..................................................................التكبة- 2-5
 89 ................................................................العدكاف- 2-6
 89 .....................................................النظرة إلى اإلنساف- 2-7
 90 .............................................الصبر في المكاقؼ الشديدة- 2-8



  

 90 ..................................................مفيـك الحتمية النفسية- 2-9
 90 .....................................مفيـك النفس مف المنظكر اإلسبلمي -3
 91 ..........................الشخصية السكية كفقا لممنظكر اإلسبلميمفيـك  -4
 93 ...............................مفيـك الصحة النفسية كفقا لممنظكر اإلسبلمي -5
 96 ............................االضطراب النفسي مف منظكر إسبلميمفيـك  -6
كفقا لممنظكر  (االضطرابات النفسية)تصنيؼ االنحرافات النفسية - 6-1

 97 ......................................................................اإلسبلمي
 98 ....كفقا لممنظكر اإلسبلمي (االضطراب النفسي)كيؼ يحدث االنحراؼ - 6-2
 99 ...................أسباب االضطراب النفسي حسب المنظكر اإلسبلمي- 6-3
 100 ...................أنكاع االضطرابات النفسية حسب المنظكر اإلسبلمي- 6-4
 103 ...............الكقاية مف االضطرابات النفسية كفقا لممنظكر اإلسبلمي- 6-5

 105 ...............................................................خبلصة  -
 

اضطراب القمؽ كاضطراب االكتئاب بيف منظكر عمـ النفس : الفصؿ الثاني
 .الحديث كالمنظكر النفسي اإلسالمي

 

اضطرابي القمؽ كاضطراب االكتئاب حسب منظكر عمـ : المبحث األكؿ
 النفس الحديث

 

I- 109 .............اضطراب القمؽ حسب منظكر عمـ النفس الحديث 
 109 ..............................................التطكر التاريخي لمفيـك القمؽ  -1
 110 ...............................................................مفيـك القمؽ  -2
 111 ......................................(القمؽ التفاعمي)تعريؼ عصاب القمؽ  -3
 112 ........................................(مدل االنتشار)إيبيديميكلكجية القمؽ  -4
 113 ..............................................................أعراض القمؽ -5
 115 ..............................................................تصنيؼ القمؽ -6
 115 ...............................................القمؽ كحالة كالقمؽ كسمة- 6-1
 115 ................................القمؽ داخمي المنشأ كالقمؽ خارجي المنشأ- 6-2



  

 116 .........................القمؽ المكضكعي، القمؽ العصابي، القمؽ الخمقي- 6-3
تصنيؼ القمؽ حسب الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع لبلضطرابات - 6-4

(DSM IV- TR)............................................................ 118 
 121 ......................................................سمات الشخصية القمقة -7
 122 ........................تفسير القمؽ حسب كجيات النظر السمككية كالمعرفية -8
 127 ..........................................................تشخيص القمؽ -9

 127 .................................................التشخيص الفارقي لمقمؽ -10
 128 ...............................................................مآؿ القمؽ -11
 129 ..................................................عبلج اضطرابات القمؽ -12
 129 ......................................................العبلج السمككي- 12-1
 129 ..............................................العبلج المعرفي السمككي- 12-2

 
II- 131 .................اضطراب االكتئاب حسب منظكر عمـ النفس الحديث 

 131 ...........................................التطكر التاريخي لمفيـك االكتئاب -1
 132 ............................................................تعريؼ االكتئاب -2
 135 ......................................االكتئاب (مدل االنتشار)إبيديميكلكجية  -3
 136 ..................................................النظريات المفسرة لبلكتئاب -4
 140 ..........................................................تصنيؼ االكتئاب -5
 147 .................................................سمات الشخصية االكتئابية -6
 147 ..........................................................أعراض االكتئاب -7
 149 .........................................................تشخيص االكتئاب -8
 150 .............................................التشخيص الفارقي لبلكتئاب -9

 151 ...........................................................مآؿ االكتئاب -10
 152 .........................................................عبلج االكتئاب -11
 152 ......................................................العبلج السمككي- 11-1
 153 ......................................................العبلج المعرفي- 11-2
 155 .............................................العبلج المعرفي السمككي- 11-3



  

 158 ...................................................................خبلصة  -
اضطراب القمؽ كاضطراب االكتئاب حسب المنظكر : المبحث الثاني

 .النفسي اإلسالمي
 

 160 ......................................................................تمييد -
I- 160 ......................................................القمؽ 

 160 ......................................تعريؼ القمؽ مف منظكر ديني إسبلمي -1
 160 .................................أنكاع القمؽ حسب المنظكر الديني اإلسبلمي -2
 161 ...............................تفسير القمؽ حسب المنظكر النفسي اإلسبلمي -3

II- 162 ....................................................االكتئاب 
 162 .....................................مفيـك االكتئاب كفقا لممنظكر اإلسبلمي -1
 163 ..........................االكتئاب حسب رأم بعض عمماء النفس المسمميف  -2
 165 ...........................تفسير االكتئاب حسب كجية النظر النفسية الدينية -3

III- 165 ................عالج القمؽ كاالكتئاب مف المنظكر اإلسالمي 
 165 ......................................................باالكتئاب القمؽ ارتباط -1
 167 ................إسبلمي منظكر مف كاالكتئاب لمقمؽ النفسية العبلجية األساليب -2
 167 .................................................................العقيدة -2-1
 170 .............................................إعطاء المرض داللة الببلء -2-2
 171 ...................................................الصالح كالعمؿ الٌتقكل -2-3
 171 ................................................العبلج النفسي بالعبادات -2-4
 176 .............................................العبلج النفسي بالقرآف الكريـ -2-5
 178 ...................................................بالدعاء النفسي العبلج -2-6
 178 ..........................................العبلج النفسي بذكر اهلل تعالى -2-7
 180 .............................................العبلج النفسي بالتكبة -2-8
 181 ..........................................العبلج النفسي بالرضا كالقناعة -2-9
 182 ..........................................لعبلج النفسي بالتسامحا -2-10
 183 ...........................................العبلج النفسي بالصبر -2-11



  

 183 .................................الظف حسف بتقديـ النفسي العبلج -2-12
 183 ................................الناس أذل حياؿ التصرؼ كيفية -2-13
 184 ..................................كالتفاؤؿ باألمؿ النفسي العبلج -2-14
 185 ....................................................................خبلصة  -

 
العالج النفسي بيف منظكر عمـ النفس الحديث كالمنظكر : الفصؿ الثالث

 .النفسي اإلسالمي

 

  العالج النفسي حسب منظكر عمـ النفس الحديث: المبحث األكؿ
 188 ......................................................................تمييد -

 188 .............................................التاريخي لمعبلج النفسي التطكر -1
 192 .......................................................النفسي العبلج تعريؼ -2
 195 .......................................................النفسي العبلج أىداؼ -3
 195 ....................................النفسي العبلج في المعمكمات جمع كسائؿ -4
 198 ...............................................النفسي العبلج مينة أخبلقيات -5
 199 ..........................................العبلجية-النفسية المدارس تصنيؼ -6
 205 ................................................النفسية العبلجات أنكاع بعض -7

 226 .....................................................................خبلصة -
 

 العالج النفسي حسب المنظكر النفسي اإلسالمي: المبحث الثاني
 

 228 ......................................................................تمييد -
 228 ..............................اإلرشاد كالعبلج النفسي في الحضارة اإلسبلمية -1
 230 ..................................................مفيـك العبلج النفسي الديني -2
 232 ..............................الفرؽ بيف اإلرشاد النفسي الديني كالكعظ الديني -3
 232 .....................بعض المفاىيـ األساسية المرتبطة بالعبلج النفسي الديني -4
 234 ..................في اإلسبلـاألسس التي يقـك عمييا اإلرشاد كالعبلج النفسي  -5
 237الصفات التي يجب أف يتحمى بيا المعالج النفسي مف المنظكر الديني  -6



  

 .....................................................................اإلسبلمي
 240 .........................................الكقائي الديني النفسي كالعبلج اإلرشاد -7
 242 .....................................................................خبلصة  -

  :الجانب التطبيقي

تصميـ برنامج عالجي معرفي سمككي مف منظكر إسالمي : الفصؿ الرابع
 القمؽ كاضطراب االكتئاب لمتكفؿ باضطراب

 

تقديـ البرنامج العالجي المقترح، أسسو أىميتو كأىدافو، خطكات بنائو، المصادر 
 245 : ................................األساسية الشتقاىو، تحكيمو، عرض جمساتو

 245 ..........................................................فمسفة البرنامج -1
 245 .....................................................األسس العممية لمبرنامج -2
 246 ..............................................................أىمية البرنامج -3
 247 .............................................................أىداؼ البرنامج -4
 250 ..............................................خطكات إعداد البرنامج -5
 250 ...................................البرنامج الشتقاؽ األساسية المصادر -6
 252 .............................................لمبرنامج الرئيسية المبلمح -7
 252 ..........................................نسؽ سير الجمسات العبلجية -8
 254 ....................................... لمبرنامجالكسائؿ كاألساليب المساعدة -9

 255 ...........................................................البرنامج تقييـ -10
 256 .................العبلجي البرنامج لتطبيؽ المساعدة المعمكمات جمع كسائؿ -11
 256 ...................................................كتحكيموبناء البرنامج  -12
 259 ...........................................التجريب االستطبلعي لمبرنامج -13
 259 ............................................... لمبرنامجالمراحؿ األساسية -14
 261 ............................................عرض لمجمسات العبلجية -51
 261 ..........القمؽ باضطراب لمتكفؿ المقترح العبلجي لمبرنامج ممخص -51-1
 270 ....االكتئاب باضطراب لمتكفؿ المقترح العبلجي لمبرنامج ممخص -15-2

  



  

 اإلطار المنيجي لمبحث: الفصؿ الخامس
 282 ...........................................................تمييد -
 282 ......................................................... البحثمنيج -1
 284  .........................................................حدكد البحث -2

 284 ........................................................ة المكانيحدكداؿ -2-1
 284 ........................................................ة الزمانيحدكداؿ -2-2
 284 ............................................................بحثعينة اؿ -2-3
 289 ..............................................شركط اختيار عينة البحث -2-4
 290 ...........................................................أدكات البحث -2-5
 290 .................................................. البسيطةالمبلحظة- 2-5-1
 290 .............................................................المقابمة- 2-5-2
 292 ............(الثبات/ الصدؽ )البحث لمقاييس السيككمترية الخصائص -2-5-3
 293 ..............................................مقياس تايمكر لمقمؽ- 2-5-3-1
 299 .......................(قائمة بيؾ لبلكتئاب)مقياس بيؾ لبلكتئاب -  2-5-3-2
 305 ............................ األفكار العقبلنية ك البلعقبلنيةمقياس- 2-5-3-3
 312 .........................................البرنامج العبلجي المقترح- 2-5-3-4
 313 .................................................األساليب اإلحصائية -2-6

  .بحثنتائج اؿ مناقشة كتفسير كعرض ك تحميؿ: الفصؿ السادس

 315 ....................................... عرض كتحميؿ نتائج البحث:المبحث األكؿ
 318 ........................................................بالنسبة لعينة القمؽ -1
 318 ............ الضابطة كالتجريبية في متغير السفمجمكعتيفتجانس اؿاختبار  -1-1
مقياس تايمكر لمقمؽ ) البحث التجانس في التطبيؽ القبمي لمقاييساختبار  -1-2

أفراد المجمكعة الضابطة كأفراد   بيف (كمقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية
 319 ................................................التجريبيةالمجمكعة 

 321 ......................................................عينة االكتئاببالنسبة ؿ -2
 321 ...... الضابطة كالتجريبية في متغير السفمجمكعتيفاؿبيف تجانس اختبار اؿ -2-1



  

المجمكعة أفراد بيف البحث  التجانس في التطبيؽ القبمي لمقاييساختبار  -2-2
 322 ......................................التجريبيةأفراد المجمكعة الضابطة ك

 324 ........................................البحث فرضيات صحة اختبار نتائج -3
 354 ...................................... تفسير كمناقشة نتائج البحث:المبحث الثاني

 368 ....................................................التكصيات كالمقترحات -
 371 ............................................................................خاتمة

 375 .........................................................قائمة المصادر كالمراجع
  المبلحؽ

  ممخص البحث

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

:قائمة الجداكؿ  
 

رقـ 
 :الجدكؿ

رقـ  :عنػػكاف الػجػدكؿ
 :الصفحة

 80 .لبلضطرابات النفسية (تصنيؼ عمـ النفس المرضي)التصنيؼ الكبلسيكي  01
 DSM IV. 81تصنيؼ االضطرابات العقمية كالنفسية حسب  02
 140 .تصنيؼ فيريرم لبلكتئاب 03
 258 .نسب اتفاؽ األساتذة المحكميف حكؿ جكانب مختمفة لمبرنامج العبلجي 04
 260 .المراحؿ األساسية لمبرنامج 05
 283 .التصميـ شبو التجريبي المعتمد في البحث الحالي 06
 الضابطة كالتجريبية مجمكعتيفاؿداللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات بيف  07

 .في متغير السف (عينة القمؽ)
285 

البحث التطبيؽ القبمي لمقاييس داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في  08
 .(عينة القمؽ) التجريبيةالمجمكعة المجمكعة الضابطة كأفراد بيف 

286 

 الضابطة كالتجريبية مجمكعتيفاؿداللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات بيف  09
 .في متغير السف (عينة االكتئاب)

287 

في التطبيؽ القبمي لممقاييس بيف داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات  10
 .(عينة االكتئاب) المجمكعة الضابطة كالتجريبية

288 

 295 .المقارنة الطرفيةحساب الصدؽ لمقياس تايمكر لمقمؽ بطريقة  11
 295 .حساب الصدؽ الذاتي لمقياس تايمكر لمقمؽ 12
عادة التطبيؽ 13  296. نتائج حساب ثبات مقياس تايمكر لمقمؽ بطريقة التطبيؽ كا 
ثبات االتساؽ )بالتجزئة النصفية نتائج حساب ثبات مقياس تايمكر لمقمؽ  14

 .(الداخمي
298 

 298 .مستكيات القمؽ الخاصة بمقياس تايمكر لمقمؽ 15
حساب صدؽ مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية بطريقة المقارنة  16

 .الطرفية
309 

 310 .حساب صدؽ مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية بطريقة الصدؽ الذاتي 17



  

نتائج حساب ثبات مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية بطريقة التطبيؽ  18
عادة التطبيؽ . كا 

311 

 312 .حساب ثبات مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية بطريقة التجزئة النصفية 19
داللة الفرؽ بيف متكسطات الدرجات في متغير السف بيف أفراد المجمكعة  20

 .(عينة القمؽ)الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبية 
318 

داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في القياس القبمي لمقاييس البحث  21
بيف أفراد المجمكعة الضابطة  (مقياس تايمكر كمقياس األفكار البلعقبلنية)

 .(عينة القمؽ)كأفراد المجمكعة التجريبية 

320 

داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في متغير السف بيف أفراد المجمكعة  22
 .(عينة االكتئاب)الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبية 

321 

 التطبيؽ القبمي لمقاييس البحث داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في 23
 .(عينة االكتئاب)بيف أفراد المجمكعة الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبية 

323 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة الضابطة  24
 .في القياس القبمي كالقياس البعدم

324 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية في  25
 .القياس القبمي كالقياس البعدم

325 

الضابطة داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة  26
 .التجريبية في القياس البعدممقارنة بأفراد المجمكعة 

326 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية في  27
 .التتبعي كالقياس القياس البعدم

328 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية  28
 . الصبلة كالكضكء كبعدىاتطبيؽ أسمكبقبؿ 

329 

الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية داللة  29
 .قراءة القرآف الكريـ أك االستماع لو كبعده تطبيؽ أسمكبقبؿ 

330 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية  30
 .تطبيؽ أسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى كبعدهقبؿ 

331 

 332داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية  31



  

 .تطبيؽ أسمكب الدعاء كبعدهقبؿ 
داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية  32

 .التكبة كبعده تطبيؽ أسمكبقبؿ 
333 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية  33
 .تطبيؽ أسمكب الرضا كبعدهقبؿ 

334 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية  34
 .تطبيؽ أسمكب التسامح كبعدهقبؿ 

335 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس  35
عينة )األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في القياس القبمي كالقياس البعدم 

 .(القمؽ

336 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية مقارنة بأفراد  36
المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في القياس 

 .(عينة القمؽ)البعدم 

337 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس  37
 .(عينة القمؽ)األفكار البلعقبلنية في القياس البعدم كالقياس التتبعي 

338 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة  38
 .الضابطة في القياس القبمي كالقياس البعدم

339 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة التجريبية  39
 .في القياس القبمي كالقياس البعدم

340 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة  40
 .التجريبية في القياس البعدمالضابطة مقارنة بأفراد المجمكعة 

341 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة التجريبية  41
 .في القياس البعدم كالقياس التتبعي

342 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة التجريبية  42
 . الصبلة كالكضكء كبعدىاتطبيؽ أسمكبقبؿ 

343 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة التجريبية  43
 .أسمكب تطبيؽ قراءة القرآف الكريـ كبعدهقبؿ 

344 



  

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة التجريبية  44
 .تطبيؽ أسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى كبعدهقبؿ 

345 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة التجريبية  45
 .تطبيؽ أسمكب الدعاء كبعدهقبؿ 

346 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة التجريبية  46
 .تطبيؽ أسمكب التكبة كبعدهقبؿ 

347 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة التجريبية  47
 .تطبيؽ أسمكب الرضا كبعدهقبؿ 

348 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة التجريبية  48
 .تطبيؽ أسمكب التسامح كبعدهقبؿ 

349 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس  49
 .(عينة االكتئاب)األفكار البلعقبلنية في القياس القبمي كالقياس البعدم 

350 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية كأفراد  50
 .المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار البلعقبلنية في القياس البعدم

352 

 353 داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى  51
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :قائمة األشكاؿ

رقـ 
 :الشكؿ

 :عنكاف الشكؿ
رقـ 
 :الصفحة

 83 .كيفية تشخيص االضطرابات النفسية 01
 93 .سمات الشخصية السكية حسب المنظكر اإلسالمي 02
 97 .سمات الشخصية المضطربة كفقا لمتصكر اإلسالمي 04
 114 .التبدالت الفيزيكلكجية في آلية القمؽ 05

06 
كيفية تأثر كؿ مف المشاعر كاألفكار ببعضيما البعض حسب 

 125 .التفسير المعرفي لمقمؽ

 126 .النمكذج المعرفي لمقمؽ 07

08 

الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية كالمجمكعة 
كعينة  (عمى مقياس تايمكر لمقمؽ)الضابطة لكؿ مف عينة القمؽ 

في القياس القبمي كالقياس  (عمى مقياس بيؾ لالكتئاب)االكتئاب 
 .البعدم

357 

09 
الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية لكؿ مف 

عينة القمؽ عمى مقياس تايمكر لمقمؽ كعينة االكتئاب عمى مقياس 
 .بيؾ لالكتئاب في القياس البعدم كالقياس التتبعي

365 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

:فيرس اآليات القرآنية  
: البقرة -

  .(153: البقرة) {إف اهلل مع الصابريف}
 (.256: البقرة) {ال إكراه في الديف قد تبيف الٌرشد مف الغيٌ }
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216). 
  .(45: البقرة) {كاستعينكا بالصبر كالصبلة}
 .(183: البقرة) {يا أييا الذيف آمنكا كتب عميكـ الصياـ كما كتب عمى الذيف مف قبمكـ لعمكـ تتقكف}
ذ سألؾ عبادم عني فإني أجيب دعكة الداع إذا دعاف}   .(186: البقرة) {كا 
 . (152: البقرة) {..فاذكركني أذكركـ}

 .(237: البقرة) {كأف تعفك أقرب لمتقكل إف اهلل بما تعممكف بصير}

 .(156- 155: البقرة) {..كنقص في األمكاؿ كاألنفس كالثمرات. كلنبمكنكـ بشيء مف الخكؼ كالجكع}
 .(256: البقرة) {ال إكراه في الديف قد تبٌيف الرشد مف الغيٌ }
ذا سألؾ عبادم عني فإني قريب أجيب دعكة الداع إذا دعاف}   .(186: البقرة) {..كا 
 (.237مف اآلية : البقرة) {كأف تعفك أقرب لمتقكل}
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كالذيف إذا فعمكا فاحشة أك ظممكا أنفسيـ ذكركا اهلل فاستغفركا لذنكبيـ كمف يغفر الذنكب إال اهلل كلـ يصركا }

 .(135: آؿ عمراف) {عمى ما فعمكا كىـ يعممكف



  

 .(153 :عمراف آؿ سكرة) {أصابكـ ما كال فاتكـ ما عمى تحزنكا لكيبل}
ىيىاتو أًليكًلي اأٍلىٍلبىاًب } ًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر آلى ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى كفى المَّوى ًقيىامنا * ًإفَّ ًفي خى الًَّذيفى يىٍذكيري

انىؾى فىًقنىا عىذىابى  مىٍقتى ىىذىا بىاًطبلن سيٍبحى بَّنىا مىا خى ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض رى كفى ًفي خى يىتىفىكَّري ـٍ كى نيكًبًي مىى جي قيعيكدنا كىعى كى
 .(191-190: آؿ عمراف) {النَّارً 

  (.109 :عمراف آؿ) {..حكلؾ مف النفٌضكا القكؿ غميظ غظا كنت كلك..}
(. :آؿ عمراف) {كالكاظميف الغيظ كالعافيف عف الناس}

: النساء -
(. 28: النساء) {كخمؽ اإلنساف ضعيفا}
ًكيمناكمف يكسب إثما فإٌنما يكسبو عمى نفسو} ًميمنا حى كىافى المَّوي عى (. 111: النساء) { كى
(. 36: النساء) {إف اهلل ال يحب مف كاف مختاال فخكرا}
(.  49: النساء) {ألـ تر إلى الذيف يزككف أنفسيـ}
(. 19: النساء) {فعسى أف تكرىكا شيئا كيجعؿ اهلل فيو خيرا كثيرا}
(. 110: النساء) {كمف يعمؿ سكءا أك يظمـ نفسو ثـ يستغفر اهلل يجد اهلل غفكرا رحيما}
كالبلتي تخافكف نشكزىف فعظكىف كاىجركىف في المضاجع كاضربكىف، فإف أطعنكـ فبل تبغكا عمييف سبيبل، }

 (.34: النساء) {إف اهلل كاف عميا كبيرا
ذا حكمتـ بيف الناس أف تحكمكا بالعدؿ إف اهلل نعٌما يعظكـ بو } إف اهلل يأمركـ أف تؤدكا األمانات إلى أىميا كا 

 (.8: النساء) {إف اهلل كاف سميعا بصيرا
ف خفتـ شقاؽ بينيما فابعثكا حكما مف أىمو كحكما مف أىميا إف يريدا إصبلحا يكفؽ اهلل بينيما إف اهلل كاف } كا 

 (.35: النساء) {عميما خبيرا
(. 103: النساء) {إف الصبلة كانت عمى المؤمنيف كتابا مكقكتا}

: المائدة -
مف آمف باهلل كاليـك اآلخر كعمؿ صالحا فبل خكؼ عمييـ  كالنصارل الذيف آمنكا كالذيف ىادكا كالصابئكفإف }

 .(69: المائدة) {كال ىـ يحزنكف
 {يا أييا الذيف آمنكا إنما الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ رجس مف عمؿ الشيطاف فاجتنبكه لعمكـ تفمحكف}
(. 90: المائدة)
 .(4: المائدة) {فبل تخشكا الناس كاخشكف}
 .(31: المائدة) {فبعث اهلل غرابا يبحث في األرض لييريو كيؼ يكارم سكءة أخيو}

: األنعاـ -
(. 82: األنعاـ) {الذيف آمنكا كلـ يمبسكا إيمانيـ بظمـ أكلئؾ ليـ األمف كىـ ميتدكف}



  

 في يٌصٌعد كأنما حرجا ضيقا صدره يجعؿ يضمو أف يرد كمف لئلسبلـ، صدره يشرح ييديو أف اهلل يرد فمف}

(. 125 :األنعاـ) {السماء
: األعراؼ -

(. 12: األعراؼ) {أنا خير منو خمقتني مف نار كخمقتو مف طيف}
ما ينزغنؾ مف الشيطاف نزغ فاستعذ باهلل إنو سميع عميـ إف الذيف اتقكا إذا مسيـ طائؼ } مف الشيطاف كا 

(. 201- 200: األعراؼ) {تذكركا فإذا ىـ مبصركف

(. 199: األعراؼ) {خذ العفك كأمر بالعرؼ كأعرض عف الجاىميف}

 { كال تكف مف الغافميفكاآلصاؿكاذكر ربؾ في نفسؾ تضرعا كخيفة كدكف الجير مف القكؿ بالغدك }
(. 205: األعراؼ)

: األنفاؿ -
(. 27:األنفاؿ) {خكنكا أماناتكـتك}
(. 21: األنفاؿ) {كال تككنكا كالذيف قالكا سمعنا كىـ ال يسمعكف}
(. 47: األنفاؿ) {كال تككنكا كالذيف خرجكا مف ديارىـ بطرا كرئاء الناس}
(. 12 :األنفاؿ) {الرعب كفركا الذيف قمكب في سألقي آمنكا الذيف ثبتكا أف المبلئكة إلى رٌبؾ يكحي إذ}
(. 53: األنفاؿ) {ذلؾ بأف اهلل لـ يكف مغيرا نعمة أنعميا عمى قـك حتى يغيركا ما بأنفسيـ}

: التكبة -
(. 51: التكبة) {قؿ لف يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا ىك مكالنا كعمى اهلل فميتككؿ المؤمنكف}
(. 51: التكبة) {قؿ لف يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا}

: يكنس -
ٍيره ًممَّا يىٍجمىعيكفى } كا ىيكى خى ًتًو فىًبذىًلؾى فىٍميىٍفرىحي ًبرىٍحمى (. 58: يكنس) {قيٍؿ ًبفىٍضًؿ المًَّو كى
ٍؤًمًنيفى } ديكًر كىىيدنل كىرىٍحمىةه ًلٍممي ا ًفي الصُّ ًشفىاءه ًلمى ـٍ كى بِّكي ٍكًعظىةه ًمٍف رى ـٍ مى اءىٍتكي قيٍؿ  * يىا أىيُّيىا النَّاسي قىٍد جى
 (.64- 63: يكنس) {الذيف آمنكا ككانكا يتقكف ليـ البشرل في الحياة الدنيا كفي اآلخرة}
ف يردؾ اهلل بخير فبل راد لفضمو} (. 107: يكنس) {كا 

: ىكد -
: ىكد) {قكـ استغفركا ربكـ ثـ تكبكا إليو يرسؿ السماء عميكـ مدراران كيزدكـ قكة إلى قكتكـ كال تتكلكا مجرميف}

52 .)
(. 115: ىكد){كاصبر فإف اهلل ال يضيع أجر المحسنيف}
 {كيا قكـ استغفركا ربكـ ثـ تكبكا إليو يرسؿ السماء عميكـ مدرارا كيزدكـ قكة إلى قكتكـ كال تتكلكا مجرميف}
(. 52: ىكد)



  

: يكسؼ -
(. 106: يكسؼ) {كما يؤمف أكثرىـ باهلل إاٌل كىـ مشرككف}
(. 17: يكسؼ) {كما أنت بمؤمف لنا كلك كٌنا صادقيف}
(. 53: يكسؼ) {كما أبٌرئ نفسي إٌف النفس ألمارة بالسكء}
(. 87: يكسؼ) {إنو ال ييأس مف ركح اهلل إال القكـ الكافركف}
(. 90: يكسؼ) {إنو مف يتؽ كيصبر فإف اهلل ال يضيع أجر المحسنيف}
( 87:يكسؼ) {كال تيأسكا مف ركح اهلل}

: الرعد -
 .(28: الرعد) {الذيف آمنكا كتطمئف قمكبيـ بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئف القمكب}
(. 28: الرعد) {أال بذكر اهلل تطمئف القمكب}
ذا } لو معقبات مف بيف يديو كمف خمفو يحفظكنو مف أمر اهلل إف اهلل ال يغير ما بقكـ حتى يغيركا ما بأنفسيـ كا 

(. 11: الرعد) {راد اهلل بقـك سكءا فبل مرد لو كما ليـ مف دكنو مف كاؿ
 (.11: الرعد) {إف اهلل ال يغير ما بقـك حتى يغيركا ما بأنفسيـ}

: إبراىيـ -
ذا تأذف رٌبكـ لئف شكرتـ ألزيدنكـ} (.  07: إبراىيـ) {كا 

: الحجر -
 {اليقيف يأتيؾ حتى رٌبؾ كاعبد الساجديف، مف ككف ربؾ بحمد فسبح يقكلكف بما صدرؾ يضيؽ أنؾ نعمـ كلقد}
(. 98 -97 :الحجر)

: النحؿ -
 {يعممكف كانكا ما بأحسف أجرىـ كلنجزينيـ طيبة حياة فمنحيينو مؤمف كىك أنثى أك ذكر مف صالحا عمؿ مف}
(. 97 :النحؿ)
 {مف عمؿ صالحا مف ذكر أك أنثى كىك مؤمف فمنحيينو حياة طيبة كلنجزينيـ أجرىـ بأحسف ما كانكا يعممكف}
(.  97: النحؿ)
(. 432: النحؿ){ إف اهلل مع الذيف اتقكا كالذيف ىـ محسنكف}

: اإلسراء -
(. 23: اإلسراء) {أاٌل تعبدكا إاٌل إٌياه}
(. 85: اإلسراء) {قؿ الٌركح مف أمرم ربي}
ذا مسو الشر كاف يؤكسا} (. 83: اإلسراء) {كا 
(. 82: اإلسراء) {كننزؿ مف القرآف ما ىك شفاء كرحمة لممؤمنيف}
(. 85: اإلسراء) {قؿ الركح مف أمر ربي كما أكتيتـ مف العمـ إال قميبل}



  

 (.31: اإلسراء)"قؿ إف كنتـ تحٌبكف اهلل فاتٌبعكني يحببكـ اهلل
: الكيؼ -

(. 110: الكيؼ) {فمف كاف يرجك لقاء رٌبو فميعمؿ عمبل صالحا، كال يشرؾ بعبادة رٌبو أحدا}
(. 17مف اآلية : الكيؼ) {مف ييد اهلل فيك الميتد كمف يضمؿ فمف تجد لو كليا مرشدا}
(. 29مف اآلية : الكيؼ) {فمف شاء فميؤمف كمف شاء فميكفر}

: طو -
(. 124: طو) {كمف أعرض عف ذكرم فإٌف لو معيشة ضنكا كنحشره يكـ القيامة أعمى}
(. 26- 25: طو) {قاؿ رب اشرح لي صدرم كيسر لي أمرم}
(. 124: طو) {كمف أعرض عف ذكرم فإف لو معيشة ضنكا كنحشره يـك القيامة أعمى}

: األنبياء -
 (.103 :األنبياء) {تكعدكف كنتـ الذم يكمكـ ىذا المبلئكة كتتمقاىـ األكبر الفزع يحزنيـ ال}
انىؾى ًإنِّي كيٍنتي ًمفى الظَّاًلًميفى } (. 87: األنبياء) {الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى سيٍبحى

: الحج -
ٌف الٌظف ال يغني مف الحؽ شيئا} (. 28: الحج) {كا 
 كؿ كتضع أرضعت عما مرضعة كؿ تذىؿ تركنيا يكـ عظيـ شيء الساعة زلزلة إف ربكـ اتقكا الناس أييا يا}

 (.2 -1 :الحج) {حمميا حمؿ ذات
(. 2 :الحج) {شديد اهلل عذاب كلكف سكارل ىـ كما سكارل الناس كترل}

: النكر -
(. 30: النكر) {قؿ لممؤمنيف يغضكا مف أبصارىـ كيحفظكا فركجيـ ذلؾ أزكى ليـ إف اهلل خبير بما يصنعكف}

: الفرقاف -
ذا خاطبيـ الجاىمكف قالكا سبلما} (. 63: الفرقاف) {كعباد الرحمف الذيف يمشكف عمى األرض ىكنا، كا 

: الشعراء -
ذا مرضت فيك يشفيف}  .("20: الشعراء) {كا 

: القصص -
 (.77: القصص) {كاتبع فيما آتاؾ اهلل الدار اآلخرة، كال تنسى نصيبؾ مف الدنيا}

: العنكبكت -
(. 45: العنكبكت) {إف الصبلة تنيى عف الفحشاء كالمنكر}
ياكـ}  (.60: العنكبكت) {ككأيف مف دابة ال تحمؿ رزقيا اهلل يرزقيا كا 
 



  

: الركـ -
فأقـ كجيؾ لمديف حنيفا فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا، ال تبديؿ لخمؽ اهلل، ذلؾ الديف القيـ كلكف أكثر }

(. 30: الركـ) {الناس ال يعممكف
: األحزاب -

  (.72: األحزاب) {كحمميا اإلنساف إٌنو كاف ظمكما جيكال}
(. 19 :األحزاب) {المكت مف عميو يغشى كالذم أعينيـ تدكر إليؾ ينظركف رأيتيـ الخكؼ جاء فإذا عميكـ أشحة}
(. 41: األحزاب) {كاذكركا اهلل ذكرا كثيرا}
(. 46-45: األحزاب) {يا أٌييا النبي إٌنا أرسمناؾ شاىدا كمبشرا كنذيرا كداعيا إلى اهلل بإذنو كسراجا منيرا}

 :ص -
 (.88- 87: ص) {إف ىك إال ذكر لمعالميف كلتعممف نبأه بعد حيف}

: الزمر -
قؿ يا عبادم الذيف أسرفكا عمى أنفسيـ ال تقنطكا مف رحمة اهلل، إف اهلل يغفر الذنكب جميعا إنو ىك الغفكر }

(. 53: الزمر) {الرحيـ

 .(9: الزمر) {قؿ ىؿ يستكم الذيف يعممكف كالذيف ال يعممكف}
قؿ يا عبادم الذيف أسرفكا عمى أنفسيـ ال تقنطكا مف رحمة اهلل إف  اهلل يغفر الذنكب جميعا إنو ىك الغفكر }

  (.54: الزمر) {الرحيـ
(. 02: الزمر) {فاعبد اهلل مخمصا لو الديف}
(. 53: الزمر) {إف اهلل يغفر الذنكب جميعا}

: غافر -
(.  60: غافر) {..كقاؿ ربكـ ادعكني أستجب لكـ}

: الجاثية -
(. 37: الجاثية) {كلو الكبرياء في السمكات كاألرض كىك العزيز الحكيـ}

: األحقاؼ -
(. 13: األحقاؼ) {إف الذيف قالكا ربنا اهلل ثـ استقامكا فبل خكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف}

: الفتح -
(. 29: الفتح) {محمد رسكؿ اهلل كالذيف معو أشداء عمى الكفار رحماء بينيـ}

: الحجرات -
 (.12: الحجرات) {يا أييا الذيف آمنكا اجتنبكا كثيرا مف الظف إف بعض الظف إثـ}
 (.10: الحجرات){ إنما المؤمنكف إخكة}



  

: ؽ -
 (.16: ؽ) {كلقد خمقنا اإلنساف كنعمـ ما تكسكس بو نفسو}

: الذاريات -
(. 56: الذاريات) {كما خمقت الجف كاإلنس إال ليعبدكف}
(. 50: الذاريات) {..ففركا إلى اهلل}
(. 58: الذاريات) {إف اهلل ىك الرزاؽ ذك القكة المتيف}
(. 56: الذاريات) {كما خمقت الجٌف كاإلنس إاٌل ليعبدكف}
(. 22: الذاريات) {كفي السماء رزقكـ كما تكعدكف}

: الحديد -
ؽِّ كىالى يىكيكنيكا كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًمٍف قىٍبؿي } ا نىزىؿى ًمفى اٍلحى مى ـٍ ًلًذٍكًر المًَّو كى نيكا أىٍف تىٍخشىعى قيميكبييي ـٍ يىٍأًف ًلمًَّذيفى آىمى أىلى

ـٍ فىاًسقيكفى  كىًثيره ًمٍنيي ـٍ كى ـي اأٍلىمىدي فىقىسىٍت قيميكبييي مىٍيًي (. 16: الحديد) {فىطىاؿى عى
: الصؼ -

(. 3-2 :الصؼ) {تفعمكف ال ما تقكلكا أف اهلل عند مقتا كبر تفعمكف، ال ما تقكلكف لـ آمنكا الذيف أييا يا}
: الجمعة -

(. 10: الجمعة) {فإذا قضيتـ الصبلة فانتشركا في األرض كابتغكا مف فضمو، كاذكركا اهلل كثيرا لعمكـ تفمحكف}
مف : الجمعة) {ىك الذم بعث في األمٌييف رسكال منيـ يتمكا عمييـ آياتو كيزكييـ كيعمميـ الكتاب كالحكمة}

(. 02اآلية 
: المنافقكف -

(. 08مف اآلية : المنافقكف){ كهلل العزة كلرسكلو كلممؤمنيف}
(. 9: المنافقكف) {يا أييا الذيف آمنكا ال تميكـ أمكالكـ كال أكالدكـ عف ذكر اهلل}
(. 04: المنافقكف) {يحسبكف كؿ صيحة عمييـ ىك العدك فاحذرىـ}

: التغابف -
(. 11: التغابف) {ما أصاب مف مصيبة إال بإذف اهلل كمف يؤمف باهلل ييد قمبو كاهلل بكؿ شيء عميـ}

: الطالؽ -
-2:الطبلؽ) {كمف يتؽ اهلل يجعؿ لو مخرجا كيرزقو مف حيث ال يحتسب كمف يتككؿ عمى اهلل فيك حسبو}
3.) 

: التحريـ -
يا أييا الذيف آمنكا قكا أنفسكـ كأىميكـ نارا كقكدىا الناس كالحجارة عمييا مبلئكة غبلظ شداد ال يعصكف اهلل }

(. 6: التحريـ) {ما أمرىـ كيفعمكف ما يؤمركف



  

: الممؾ -
 .(22: الممؾ) {أفمف يمشي مكٌبا عمى كجيو أىدل أٌمف يمشي سكٌيا عمى صراط مستقيـ}
(. 14: الممؾ) {رأال يعمـ مف خمؽ كىك المطيؼ الخبي}

: القمـ -
(. 12-10: القمـ) {كال تطع كٌؿ حبٌلؼ مييف، ىٌماز مشاء بنميـ مٌناع لمخير معتد أثيـ}

: المعارج -
ذا جزكعان  الٌشر مٌسو إذا ىمكعا خمؽ اإلنساف إف}   إال المصميف ىـ عمى صبلتيـ دائمكفمنكعان  الخير مٌسو كا 

. {23 -19 :المعارج)"
: المزمؿ -
 (.04: المزمؿ){ كرتؿ القرآف ترتيبل}

: المدثر -
(. 38: المدثر) {كؿ نفس بما كسبت رىينة}

: القيامة -
(. 2: القيامة) {كال أقسـ بالنفس المكامة}

: اإلنساف -
ما كفكرا} (. 03: اإلنساف) {إنا ىديناه السبيؿ إما شاكرا كا 

: األعمى -
(. 15- 14: سكرة األعمى){ قد أفمح مف تزكى كذكر اسـ ربو فصمى}

: الغاشية -
(. 22: الغاشية) {لست عمييـ بمسيطر}

: الفجر -
(. 28-27: الفجر) {يا أيتيا النفس المطمئنة ارجعي إلى رٌبؾ راضية مرضية}

: الشمس -
  (.10- 7: الشمس) {كنفس كما سٌكاىا فأليميا فجكرىا كتقكاىا، قد أفمح مف زٌكاىا، كقد خاب مف دٌساىا}

 :الميؿ -
(. 4: الميؿ) {إٌف سعيكـ لشتى}

: الشرح -
(. 06: الشرح) {إف مع العسر يسرا}
 



  

 :البينة -
 (.08: البينة) {رضي اهلل عنيـ كرضكا عنو ذلؾ لمف خشي ربو}

: قريش -
(.  04: قريش) {كءامنيـ مف خكؼ}
ٍيشو } ًؼ قيرى يبلى ٍيًؼ * إًلً ـٍ ًرٍحمىةى الشِّتىاًء كىالصَّ ًفًي ـٍ * فىٍميىٍعبيديكا رىبَّ ىىذىا اٍلبىٍيًت * ًإيبلى نىيي كعو كىآىمى ـٍ ًمٍف جي الًَّذم أىٍطعىمىيي

ٍكؼو  . (سكرة قريش) {ًمٍف خى
: الناس -

(. 04: الناس) {مف شٌر الكسكاس الخٌناس}
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :فيرس األحاديث النبكية الشريفة
 ."تبٌسمؾ في كجو أخيؾ صدقة"
أخرجو الشيخاف كأبك داكد )" ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو"

 .(كالترمذم
ذا فسدت فسد الجسد كٌمو، أال كىي القمب" " أال إٌف في الجسد مضغة، إذا صمحت صمح الجسد كٌمو، كا 
 .(أخرجو البخارم كمسمـ)
 .(أخرجو مسمـ)" الحمـ كاألناة: إف فيؾ خصمتيف يحٌبيما اهلل كرسكلو"
 .(صحيح البخارم)" كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو"
(. أخرجو أحمد)" أنتـ أعمـ بشؤكف دنياكـ"
ٌف الحراـ بٌيف، كبينيما أمكر مشتبيات، ال يعمميٌف كثير مف الناس، فمف اتٌقى الشبيات فقد " إٌف الحبلؿ بٌيف كا 

 .(ركاه البخارم كمسمـ كابف ماجة)" الحديث.. استبرأ لدينو كعرضو، كمف كقع في الشبيات كقع في الحراـ
إٌف أحدكـ يجمع خمقو في بطف أٌمو أربعيف يكما نطفة، ثـ يككف عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ يرسؿ الممؾ فينفخ فيو "

 .(مكطأ مالؾ- النسائي- ابف ماجة- البخارم كمسمـ)" الركح
 .(صحيح مسمـ)" الحديث...اإلسبلـ أف تشيد أف ال إلو إال اهلل"
 .(البخارم)" نعمتاف مغبكف فييما كثير مف الناس الصحة كالفراغ"

 .(ابف ماجة)" ال بأس بالغنى لمف اتٌقى، كالصحة لمف اتٌقى خير مف الغنى، كطيب النفس مف النعيـ
 .(مسند أحمد)" ٌحركا كاغزكا تستغنكاسسافركا كت"
المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ كفي كؿ خير، احرص عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل "

 .(صحيح مسمـ)" كال تعجز
أحمد بف )" يا أييا الناس سمكا اهلل المعافاة، فإنو لـ يؤت أحد مثؿ يقيف بعد معافاة كال أشد مف ريبة بعد كفر"

. (حنبؿ
. (صحيح مسمـ)" ىمؾ المتنطعكف"
 .(10: البخارم)" المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده"
ف صاحب الخمؽ ليبمغ بو درجة صاحب الصكـ " ما مف شيء يكضع في الميزاف أثقؿ مف حسف الخمؽ، كا 

 .(2005: الترمذم)" كالصبلة
المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ كفي كؿ خير، احرص عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل 

ف   شيء فبل تقؿ لك إني فعمت كذا ككذا كلكف قؿ قدر اهلل كما شاء فعؿ، فإٌف لك تفتح أصابؾكال تعجز، كا 
  (.2664: البخارم)" عمؿ الشيطاف

مف كانت اآلخرة ىٌمو جعؿ اهلل غناه في قمبو كجمع شممو كأتتو الدنيا كىي راغمة، كمف كانت الدنيا ىٌمو "
(. 2465: الترمذم)"جعؿ اهلل فقره بيف عينيو كفٌرؽ عميو شممو كلـ يأتو مف الدنيا إال ما قدر لو



  

 :الترمذم) "مف أصبح منكـ آمنا في سربو، معافى في جسده، عنده قكت يكمو، فكأنما حيزت لو الدنيا"
2346) .

ذا استعنت فاستعف باهلل" ذا سألت فاسأؿ اهلل كا   .(ركاه الترمذم) "كا 
 ."آفة العمـ الخيبلء "
ركاه ) "مف تعمـ العمـ ليجارم بو العمماء أك يمارم بو السفياء، كيضرب بو كجكه الناس أدخمو اهلل النار "

. (الترمذم
 .(ركاه البخارم كمسمـ) "ال يدخؿ الجٌنة نٌماـ"
. (ركاه البخارم كمسمـ) "مف ستر مسمما ستره اهلل في الدنيا كاآلخرة"
ف " عجبا ألمر المؤمف إف أمره كٌمو خير، كليس ذلؾ ألحد إاٌل لممؤمف، إف أصابتو سٌراء شكر فكاف خيرا لو، كا 

. (أخرجو مسمـ)"  ضٌراء صبر فكاف خيرا لوإصابتو
 .(أخرجو البخارم)" مف يرد اهلل بو خيرا يفٌقو في الديف"
 .(الترمذم) "ماء شربة منيا كافرا سقى ما بعكضة جناح اهلل عند تعدؿ الدنيا كانت لك"
نا إليو راجعكف، الميـ أجرني في مصيبتي كاخمؼ لي خيرا منيا : ما مف عبد تصيبو مصيبة فيقكؿ" إنا هلل كا 

 .(صحيح مسمـ)"إال أجره اهلل في مصيبتو كأخمؼ اهلل لو خيرا منيا
 .(أحمد ركاه) "ابتبلىـ قكما أحب إذا اهلل إف "
 .(الطبراني ركاه) "فاألمثؿ األمثؿ ثـ الصالحكف، ثـ األنبياء، :ببلء الناس أشد"
 بيا اهلل كفر إال يشاكيا الشككة حتى غـ، كال أذل كال حزف كال ىـ كال  كصب، كال نصب مف المسمـ يصيب ما "

 .(كالشيخاف أحمد ركاه) "خطاياه
أرأيتـ لك أف نيرا بباب أحدكـ يغتسؿ فيو كؿ يـك خمس مرات ىؿ يبقي ذلؾ مف درنو شيئا؟ قالكا ال يبقي " 

. (أخرجو الشيخاف كالترمذم)" فذلؾ مثؿ الصمكات الخمس يمحك اهلل بيف الخطايا: قاؿ. ذلؾ مف درنو شيئا
. (صحيح أبي داكد) "يا ببلؿ أرحنا بالصبلةقـ "
". أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاف إذا حزبو أمر صمى"
. (ركاه أحمد كالنسائي) "جعمت قرة عيني في الصبلة"
إذا تكضأ العبد المسمـ أك المؤمف فغسؿ مف كجيو كؿ خطيئة نظر إلييا بعينو مع الماء أك مع آخر قطر " 

الماء، فإذا غسؿ يديو خرج مف يديو كؿ خطيئة كانت بطشتيا يداه مع الماء أك مع آخر قطر الماء، فإذا 
مختصر )" غسؿ رجميو خرجت كؿ خطيئة مشتيا رجبله مع الماء أك مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقٌيان 

. (صحيح مسمـ
نما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكـ " ف الشيطاف خمؽ مف النار كا  إف الغضب مف الشيطاف كا 

 .(ركاه أبك داكد)"فميتكضأ
. (ابف ماجة)"خير الدكاء القرآف"



  

يا محمد قؿ تككمت عمى الحي الذم ال يمكت كالحمد هلل الذم لـ : ما كربني أمر إال تمثؿ لي جبريؿ فقاؿ" 
. (ركاه الطبراني) "يتخذ كلدا كلـ يكف لو شريؾ في الممؾ كلـ يكف لو كلي مف الذؿ ككبره تكبيرا

". في فاتحة الكتاب شفاء مف كؿ داء"
الحمد هلل رب العالميف، ىي السبع المثاني كالقرآف العظيـ :  أال أعممؾ أعظـ سكرة في القرآف الكريـ فقاؿ ىي"

. (البخارم صحيح)" الذم أكتيتو
الميـ إني عبدؾ ابف عبدؾ بف أمتؾ ناصيتي بيدؾ ماض فٌي حكمؾ : ما أصاب أحد قط ىـٌ كال حزف فقاؿ"

عدؿ فٌي قضاؤؾ أسألؾ بكؿ اسـ ىك لؾ سميت بو نفسؾ أك أنزلتو في كتابؾ أك عٌممتو أحدا مف خمقؾ أك 
 استأثرت بو في عمـ الغيب عندؾ أف تجعؿ القرآف العظيـ ربيع قمبي كنكر صدرم كجبلء حزني كذىاب ىمي

. (أخرجو أحمد كابف حباف كالحاكـ)
أخرجو الترمذم كأبك )" إف ربكـ تبارؾ كتعالى حيي يستحي مف عبده إذا رفع يديو إليو أف يردىما صفرا"

. (داكد
 .(ركاه أبك داكد)" أعكذ بؾ مف اليـ كالحزف"
 .(ركاه الترمذم)" أحب األعماؿ إلى اهلل تعالى أف تمكت كلسانؾ رطبا مف ذكر اهلل"
. (ركاه ابف حباف ك ابف ماجة) "إف اهلل تعالى يقكؿ أنا مع عبدم ما ذكرني كتحركت بي شفتاه"
 ."ذكر اهلل شفاء القمكب" 
" ال يقعد قـك يذكركف اهلل إال حفتيـ المبلئكة كغشيتيـ الرحمة كنزلت عمييـ السكينة، كذكرىـ اهلل فيمف عنده" 
. (ركاه مسمـ كالترمذم)
. (أخرجو الترمذم)"مف أصبح آمنا في سربو معافى في بدنو عنده قكت يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا بحذافيرىا"
أف ركح القدس نفث في ركعي أف نفسا لف تمكت حتى تستكفي أجميا كرزقيا فاتقكا اهلل كأجممكا في "

. (ابف ماجو كأبك نعيـ في الحمية كالحاكـ كابف حباف)"الطمب
 ."مف سعادة المرء استخارتو ربو، كرضاه بما قضى، كمف شقاء المرء تركو االستخارة كسخطو بعد القضاء"
. (ركاه أحمد" )رضيت باهلل تعالى ربان، كباإلسبلـ دينان، كبمحمد صمى اهلل عميو كسمـ نبٌيان "
 كتعفك عمف ،أال أخبرؾ بأفضؿ أخبلؽ أىؿ الدنيا كاآلخرة ؟ تصؿ مف قطعؾ، كتعطي مف حرمؾ" 

 .(ركاه الحاكـ)"ظممؾ
ف اهلل إذا أحب قكما ابتبلىـ فمف رضي فمو الرضى كمف سخط فمو " إف عظـ الجزاء مع عظـ الببلء كا 

 .(الترمذم)" السخط
ف : عجبا ألمر المؤمف إف أمره كمو لو خير كليس ذاؾ ألحد إال لممؤمف" إف أصابتو سراء شكر فكاف خيرا كا 

 .(صحيح مسمـ)" أصابتو ضراء صبر فكاف خيرا لو
 .(ركاه البخارم كمسمـ)" ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو"
. (الترمذم) (ارحمكا مف في األرض يرحمكـ مف في السماء"



  

 كقذؼ ىذا شتـ كقد كيأتي كزكاة، كصياـ بصبلة القيامة يكـ يأتي مف أمتي مف المفمس إف المفمس؟ مف أتدركف"

 قبؿ حسناتو فنيا فإذا حسناتو مف ىذا ك حسناتو مف ىذا فيعطي ىذا كضرب ىذا، دـ كسفؾ ىذا، ماؿ كأكؿ ىذا

 .(مسمـ أخرجو) "النار في يطرح ثـ عميو فطرحت خطاياىـ مف أخذ عميو ما يقضي أف
 .(الترمذم) "يسرا العسر مع كأف الكرب، مع الفرج كأف الصبر، مع النصر أف كاعمـ"
. (صحيح البخارم)" إليؾ كفكضت أمرم إليؾ الميـ إني أسممت نفسي"
 .(ركاه البخارم) "صٌمكا كما رأيتمكني أصمي"
 ."مناسككـ عٌني خذكا الناس أٌييا"
 .(ركاه النسائي)" كجعمت قرة عيني في الصبلة"
 ".ينصحو أف استنصحو إذا المسمـ عمى المسمـ حؽ مف" 
 ".مؤتمف كالمستشار معاف المستشير""
. (ركاه أحمد كمسمـ كابف ماجة عف أبي ىريرة)" المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ"
 ".ما أنزؿ اهلل مف داء إال أنزؿ لو الشفاء"
 ."يا أييا الناس تداككا "
ركاه ) " إال الساـ كالساـ ىك المكتشفاء عممو مف عممو كجيمو مف جيموق  ؿؿعكج داء إال  مفاهللما خمؽ  "

. (ابف ماجو
". إٌف اهلل جعؿ لكؿ داء دكاء فتداككا كال تتداككا بحراـ"
". النائـ حتى يستيقظ، كالمجنكف حتى يفيؽ، كالصبي حتى يبمغ: رفع القمـ عف ثبلث"
. (مسمـ ركاه) "سكاه عمى يعطي ال كما العنؼ عمى يعطي ال ما الرفؽ عمى كيعطي الرفؽ يحب رفيؽ اهلل أف" 
. (عميو متفؽ) "رعيتو عف مسئكؿ ككمكـ راع كمكـ"
 لـؼ"  ركاية كفي (عميو متفؽ) "الجنة عميو اهلل حـر إال لرعيتو غاش كىك يكـ يفكت رعية اهلل يسترعيو عبد مف ما"

. (النككم) "الجنة رائحة يجد لـ بنصيحة يحطيا
 ما كتكفني لي خيرا الحياة كانت ما أحيني الميـ فميقؿ فاعبل البد كاف فإف اصابو لضر المكت أحدكـ يتمنٌيف ال "

ف لي، خيرا الكفاة كانت ". مفتكف غير إليؾ فاقبضني فتنة بعيادؾ تريد كنت كا 
". نفسو كيطيب شيئا يرد ال ذلؾ فإف أجمو في لو فنفسكا مريض عمى دخمتـ إذا"
". سقما يغادر ال شفاء شفاؤؾ إال شفاء ال مالشاؼ أنت اشفو البأس أذىب الناس رب الميـ"
 .(صحيح مسمـ)"المؤمف القكم خير مف المؤمف الضعيؼ، كفي كٌؿ خير"
 .(صحيح البخارم)"إف مف خياركـ أحاسنكـ أخبلقا"
 ".تفاءلكا بالخير تجدكه" 
 ".ذكر اهلل شفاء القمكب" 
" ال يقعد قـك يذكركف اهلل إال حفتيـ المبلئكة كغشيتيـ الرحمة كنزلت عمييـ السكينة، كذكرىـ اهلل فيمف عنده"
. (ركاه مسمـ كالترمذم)



  

 ".مف أصبح آمنا في سربو معافى في بدنو عنده قكت يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا بحذافيرىا"
كالذم نفسي بيده ال يقضي اهلل لممؤمف قضاء إال كاف خيرا لو، كليس ىذا ألحد إال لممؤمف، إف أصابتو سراء "

ف أصابتو ضراء صبر فكاف خيرا لو . (ركاه مسمـ)"شكر فكاف خيرا لو كا 
المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ كفي كؿ خير احرص عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل كال "

ف أصابؾ شيء فبل تقؿ لك أني فعمت كذا ككذا كلكف قؿ قدر اهلل كما شاء فعؿ، فإف لك تفتح عمؿ  تعجز كا 
. (ركاه البخارم)"الشيطاف
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 :مقدمة
لقد عرؼ اإلنساف كمنذ أزماف غابرة أشكاؿ مختمفة مف االضطرابات النفسية كتعرض ألنكاع شتى 

 .مف سكء التكافؽ كاختبلؿ الصحة النفسية كصكال إلى العصر الحديث
- لكف ما تـ مبلحظتو مف قبؿ العمماء كالمختصيف في عمـ النفس أف ىذه االضطرابات النفسية 

قد عرفت انتشارا غير مسبكؽ في اآلكنة األخيرة كفي مختمؼ -كعمى رأسيا اضطرابي القمؽ كاالكتئاب
 .المجتمعات الحديثة كمنيا المجتمع الجزائرم الذم ىك مكضكع البحث الحالي

بالرغـ مما كٌفره التقدـ التكنكلكجي مف كسائؿ كثيرة لرفاىية اإلنساف كراحتو البدنية، فقد فشؿ في ؼ
فاإلجياد . المقابؿ في تحقيؽ الراحة كالسكينة لنفسيتو، بؿ غدا في كثير مف األحياف سببا في تعاستو كشقائو

شكمت ضغكطا دالت التكنكلكجية، كما رافقتيا مف انعكاسات كاضطرابات ىرمكنية، اكتسارع التغير كسرعة التب
 .حادة إلنساف ىذا العصر كأسيمت بشكؿ أك بآخر في اضطرابو النفسي كالجسدم

- كعمى مدل عقكد–الضطرابات النفسية اىتماـ الباحثيف كالمختصيف ليذه اكقد أثار االنتشار الكاسع 
نحك تقصي أسباب ىذه االضطرابات بيدؼ عبلجيا أك الحد مف انتشارىا، األمر ىـ حيث سعى الكثير مف

حكؿ تفسير ىذه االضطرابات النفسية كمنشئيا كأسباب سكء التكافؽ،  الذم تمخض عنو كجيات نظر مختمفة
كما اقترحت لذلؾ عدة طرؽ كأساليب عبلجية، كجاءت نتائج ىذه الممارسات العبلجية ناجحة مرات كمخيبة 

. أخرل لآلماؿ مرات
لتخفيؼ األعراض أساسا كيعد العبلج المعرفي السمككي أحد أشكاؿ العبلج النفسي التي صممت 

 كلقد تأسس .االكتئاباضطراب المرضية الخاصة بمختمؼ االضطرابات النفسية كمف بينيا اضطرابالقمؽ ك
العبلج المعرفي عمى يد أركنبيؾ في أكائؿ الستينات ثـ طكرت أشكاؿ مختمفة مف العبلج المعرفي السمككي 

 (A. Ellis) السمككي أللبرت إيميس-العبلج العقبلني االنفعالي: بكاسطة منظريف رئيسييف، كمف أىميا

 العبلج متعدد االتجاىات لبلزاركس ك(D. Meichenbaum) ـ نباكمالسمككي لدكنالد ميؾ- كالتعديؿ المعرفي
(Lazarus) .

كما أف العبلج النفسي الديني كتحديدا مف منظكر إسبلمي قد أصبح يطرح اليكـ كبديؿ مف مجمكعة 
البدائؿ العبلجية النفسية األخرل، كقد أصبح ىذا النكع مف العبلج يحقؽ نتائج جد إيجابية في التكفؿ بمختمؼ 

 .االضطرابات النفسية

فمقد أعطت العقيدة اإلسبلمية لمجانب الركحي دكره الذم فطره اهلل عميو، ففي فطرة اإلنساف فراغ ال 
نما يمؤله اإليماف باهلل عز كجؿ، كتمؾ الركح الشفافة تتطمع إلى السماء  يمؤله عمـ كال ثقافة كال فمسفة، كا 
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بعكس الجسد الذم يشد اإلنساف إلى أرضيتو الطينية، فعندما تحجب المادة ىذه الركح تصبح قمقة متكترة 
بالرغـ مف تحقؽ السعادة الظاىرية الدنيكية المتجمية باستيفاء جميع الرغبات كالشيكات الغريزية، فالسعادة ال 

 .يمكف أف تناؿ إال باإليماف باهلل تعالى كاليـك اآلخر

 فقد عرؼ اإلسبلـ طبيعة اإلنساف فمزج المادة بالركح بشكؿ (2006أسامة إسماعيؿ قكلي، )كحسب 
كفقداف اإلنساف لئليماف باهلل تعالى كاليـك اآلخر ىك . متسؽ كأعطى لكؿ منيما حقو مف غير إفراط كال تفريط

منشأ االضطرابات النفسية، ألف قمؽ المرء كمخاكفو يككف لجيمو بحقيقة نفسو كسر كجكده فيصبح عرضة 
لئلصابة بالكرب كآثاره الناجمة عف عقبات الحياة كضغكطيا اليكمية لذلؾ أصبح العبلج النفسي الديني يجد 

 .لو مكانا اليـك بيف باقي العبلجات النفسية األخرل بعد أف تـ تجاىؿ أىميتو عمى مدل عقكد

كالعبلج النفسي الديني ىك عبلج نفسي محدد المبادئ كالمفاىيـ كاألسس كالخطكات كالفنيات، ييتـ 
بتكجيو المريض إلى االىتماـ بعبلج االضطراب النفسي الذم يعاني منو كفؽ المفاىيـ الدينية الصحيحة، 

. كاألفكار السميمة التي تساعده عمى تحقيؽ تكافقو النفسي
يبلء الجانب الركحي أىمية في عممية العبلج النفسي أمرا  دراج الجكانب الدينية في العبلج النفسي كا  كا 
ليس كليد اليكـ، إذ تمتد جذكره إلى القرف الماضي أيف ظيرت اتجاىات نفسية في الغرب تنادم بأىمية الديف 
كااللتزاـ بتعاليمو في تحقيؽ الصحة النفسية لؤلفراد، كما سعت ىذه االتجاىات إلى إعادة تفعيؿ دكر الديف 

مف جديد ليتكلى دكرا أساسيا في الكقاية أك عبلج االضطرابات النفسية التي تتخبط فييا مجتمعاتنا المعاصرة 
. بعد أف تـ إدراؾ الدكر الفعاؿ لمديف كتعاليمو في ذلؾ

حيث يعتبر كيمياـ جيمس عالـ النفس كالفيمسكؼ كتتضح أىمية الديف جميا عند عمماء النفس الكبار، 
. األمريكي عمى أف أعظـ عبلج لمقمؽ ىك اإليماف

كأما ىنرم لينؾ كبعد تجارب دامت خمسة عشر عاما في التحميؿ النفسي، أدرؾ قيمة الحياة الدينية 
إف كؿ مف يعتنؽ دينا أك يتردد : "..(العكدة إلى اإليماف)في عبلج األمراض النفسية، حيث يقكؿ في كتابو 

". عمى دار العبادة يتمتع بشخصية أقكل كأفضؿ ممف ال ديف لو أك ال يزاكؿ عبادة ما
إضافة إلى ىؤالء نجد أيضا كارؿ يكنغ كىك مف المحمميف النفسييف الذيف نادكا باستثمار الديف في 

، حيث ذكر (الرجؿ العصرم يبحث عف ركح) الشأف عنكانو ىذاعبلج األمراض النفسية، كلو كتاب قيـ في 
ال ترجع في  (سنة35)لـ أجد مشكمة كاحدة مف مشكبلت أكلئؾ الذيف بمغكا منتصؼ العمر .. : "فيو ما يمي

أساسيا إلى االفتقار إلى اإليماف كخركجيـ عف تعاليـ الديف، كلـ يبرأ كاحد مف ىؤالء المرضى إال عندما 
 ."استعاد إيمانو كاستعاف بأكامر الديف كنكاىيو عمى مكاجية الحياة

(. 225-224 ص:2008األخضر قكيدرم، )
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كما أف فيكتكر فرانكؿ صاحب نظرية العبلج بالمعنى أكد أف القمؽ المتعمؽ بالحياة كحتى اليأس منيا 
 . مرده ضعؼ الناحية الركحية لئلنساف، كأنو يمكف تكظيؼ المعتقدات الدينية لمشخص في عبلجو

( 33- 32 ص:2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، )
في التدليؿ " اإلنساف ذلؾ المجيكؿ"أما ألكسيس كاريؿ الحائز عمى جائزة نكبؿ، فقد ذكر في كتابو 

لعؿ الصبلة ىي أعظـ مصدر لمطاقة كالنشاط عرفو اإلنساف، لقد تسببت في : "، ما يميعمى أىمية الصبلة
 ".شفاء حاالت عجز العبلج عف إصبلحيا، فيي كسيمة فعالة لبلستعانة بخالؽ الككف عمى أمكر الحياة

(. 415 ص :2008لطفي الشربيني، )
كقد تـ في ىذا الصدد بناء العديد مف البرامج العبلجية التي اعتمدت ىذا النكع مف العبلج النفسي 
سكاء في البيئة العربية أك في البيئة الغربية، كذلؾ كمحاكلة لمتعرؼ عمى مدل فعالية ىذا النكع مف العبلج 
في عبلج بعض االضطرابات النفسية، ىذا كقد حقؽ ىذا النكع مف العبلج نتائج إيجابية فاقت في بعض 

 .األحياف نتائج العبلجات النفسية التقميدية األخرل
إلى جانب ىذا كنظرا لما حققو العبلج المعرفي السمككي مف نجاح معتبر في التكفؿ بالعديد مف 

االضطرابات النفسية، فقد قامت الباحثة بالمزاكجة بيف ىذيف العبلجيف في برنامج عبلجي كاحد بيدؼ التكفؿ 
حيث تـ بناء البرنامج العبلجي لمبحث الحالي في إطار النظرية المعرفية، . باضطرابي القمؽ كاالكتئاب

كباالستناد إلى األسس التي يقكـ عمييا العبلج المعرفي السمككي، عمى أف محتكل البرنامج يعتمد بشكؿ 
مفاىيـ اإليماف بالقضاء كالقدر : أساسي عمى تكظيؼ المفاىيـ النفسية الدينية كخاصة اإلسبلمية، كالتي تشمؿ

إلخ، إلى جانب استخدامو لؤلساليب العبلجية النفسية الدينية كأسمكب التكبة، كأسمكب .. كالتككؿ كالصبر
 .إلخ، ككؿ ذلؾ يتـ في اإلطار العاـ لمعبلج المعرفي السمككي.. التأمؿ بذكر اهلل تعالى كأسمكب الدعاء

كلـ تعثر الباحثة عمى دراسة سابقة خاصة عمى مستكل الجزائر أك الكطف العربي، تناكلت العبلج 
المعرفي السمككي كالعبلج النفسي الديني في برنامج عبلجي كاحد بيدؼ التكفؿ باضطرابي القمؽ أك 

 .االكتئاب، األمر الذم شجع الباحثة أكثر لمبحث في ىذا المكضكع كالغكص في أغكاره
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: بحثإشكالية اؿ- 1
 إلى أبعد ما يمكف في إحداث كاالنترنيتقد ذىبت متغيرات عصر العكلمة كالمعمكماتية ؿ

 .األمراض إلنساف القرف العشريف كما بعدهاالضطرابات النفسية كمختمؼ 
كقد أصبحت االضطرابات النفسية كالعقمية تشكؿ تحديا جديدا إلنساف ىذا العصر، حيث أشارت 

إلى تزايد كبير في انتشار االضطرابات النفسية في  اإلحصائيات الصادرة عف منظمة الصحة العالمية
العالـ نتيجة لعكامؿ متعددة كمتداخمة، حيث تشير تقاريرىا إلى أف عدد حاالت الفصاـ في بمداف العالـ 

مف السكاف في أم مجتمع، أما بالنسبة  (%1) مميكف إنساف كتصؿ نسبة اإلصابة بو إلى 45يبمغ 
الضطراب الكسكاس القيرم كالذم اعتقد األطباء لكقت طكيؿ أنو نادر الحدكث، إال أف األرقاـ تشير إلى 

. مف الناس (%3) ػنسبة انتشار عالية ليذه الحاالت تقدر ب
 مميكف شخص، كيتكقع أف 25- كالذم يحدث عادة في الشيخكخة-كبمغ عدد المصابيف بالخرؼ 

 مميكف شخص بعد عدة سنكات، أما نسبة اإلصابة بالتخمؼ العقمي فتتراكح 80يزيد ىذا العدد ليصؿ إلى 
 مميكف إنساف، أما الصرع فتصؿ نسبة 100مف السكاف كيقدر عدد الحاالت بحكالي  (%4-2)ما بيف 

.   مميكف شخص40حيث تقدر عدد الحاالت بحكالي  (%1 -0,5)اإلصابة بو إلى 
(. 99-98 ص :2008لطفي الشربيني، )

الجزائر، فقد أشار التقرير الذم أصدرتو لجنة سكيسرية متخصصة في العبلج  أما فيما يخص
النفسي، كحسب الدراسة التي أجراىا البركفيسكر نيككال سكرتكريكس، كعرضيا خبلؿ المؤتمر الدكلي 

لؤلمراض النفسية بالجزائر، بأف أكثر مف مميكني جزائرم في حاجة ماسة لمخضكع لمعبلج في المصحات 
 بحاجة حقيقية إلى العبلج النفسي كالعقمي، ىذا فيما ذىبت دراسة %7 إلى 3النفسية، كأكضح أف نسبة 

  .(%12-10)أمريكية مشابية ذكرت أف نسبة المرضى النفسييف بيف الجزائرييف تتراكح ما بيف 
(. 438-437، ص (ت.د)العمارم الطيب، )

كيمكف مف خبلؿ ىذه األرقاـ االستدالؿ عمى حجـ المشكمة، حيث تصيب االضطرابات النفسية 
أعدادا كبيرة مف األشخاص في مختمؼ مراحؿ العمر، كتتسبب عادة في تدىكر كمعاناة كبيرة يمتد تأثيرىا 

. مف المريض إلى األسرة كالمجتمع عامة
بيف األفراد في مختمؼ المجتمعات الحديثة، أما مف حيث االضطرابات النفسية األكثر انتشارا 

. فيحتؿ اضطراب القمؽ المرتبة األكلى ثـ يميو بعد ذلؾ اضطراب االكتئاب
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مف أكثر النماذج العصابية انتشارا، ىك اضطراب القمؽ فإف  (2000عبد الفتاح دكيدار، )حسب ك
مف مجمكع االضطرابات العصابية، كقد تزداد ىذه النسبة في أكقات خاصة  (%40 -20)حيث يمثؿ 

 ينتشر بنسبة  أف القمؽ(Laurent Karila, 2001 )قد أشارتك. كالحركب كالككارث كالزالزؿ كغيرىا
قد  بعض الدراسات العربية أف فقد بينت (2008سكسف شاكر، )أما  .مف مجمكع السكاف (10%)

 .مف الناس إلى درجة العجز (%1)أف القمؽ يصيب تكصمت إلى 
األرقاـ التي كردت في تقارير منظمة الصحة العالمية، إلى أف فتشير أما اضطراب االكتئاب 

 مف البشر (%30 -18) مف سكاف العالـ يعانكف مف االكتئاب، كتشير إحصائيات حديثة إلى أف (7%)
يصيبيـ االكتئاب في فترة ما مف فترات حياتيـ، كىذا يعني أف كاحد مف كؿ ثبلثة مف الناس قد يصاب 

.   في حياتوباالكتئابفي كقت ما 
(. 151 ص :2008لطفي الشربيني، )

 (%10)يؤكد عدد كبير مف األطباء أف  (2009عبل عبد الباقي إبراىيـ، ) كحسبإلى جانب ىذا 
 مف زكار عيادات القمب ىـ في األصؿ (%25)مف زكار عيادات الطب في الكاقع ىـ اكتئابيكف، كأف 

كما يعتبر االكتئاب السبب األكؿ لبلنتحار في العالـ كما  .مرضى اكتئاب، أك يعانكف مف ميكؿ اكتئابية
. أكدت ذلؾ تقارير منظمة الصحة العالمية

كفي مقابؿ ىذا االنتشار الكبير لبلضطرابات النفسية فقد تـ اقتراح عدة طرؽ عبلجية مف طرؼ 
باحثيف كمختصيف في ىذا المجاؿ، كلعؿ مف أحدث ىذه الطرؽ العبلجية نجد العبلج المعرفي السمككي، 

إلى مساعدة المرضى عمى تعمـ أساليب أكثر كفاءة لمتعامؿ مع ىذا النكع مف العبلج ييدؼ حيث 
يتعامؿ مع معارؼ الفرد، أم أفكاره، كاتجاىاتو، كطريقتو في حؿ ىك ك. الصعكبات التي تتعمؽ بشككاىـ

 .مشكبلتو، كالطريقة التي يدرؾ بيا العالـ، كيدرؾ بيا نفسو
(. 186، 9-8 ص :2009محمكد عيد مصطفى، )

كقد تناكلت الباحثة ىذا النكع مف العبلج في شكؿ برنامج عبلجي نفسي يشتمؿ عمى عدد مف 
الجمسات المصممة بناء عمى أىداؼ البحث الحالي، بحيث ضمنتو جكانب ركحية دينية متعددة كمختمفة 

، حيث يعد البرنامج العبلجي المقترح في البحث الحالي كمزاكجة بيف منبثقة مف الديف اإلسبلمي الحنيؼ
 .العبلج المعرفي السمككي كالعبلج النفسي الديني كتحديدا مف منظكر إسبلمي

يعد العبلج المعرفي السمككي مف أكثر العبلجات النفسية تقاطعا كالتقاء مع العبلج النفسي ك
الديني، كما أف العبلج النفسي مف منظكر إسبلمي ىك في الحقيقة عبارة عف عبلج معرفي سمككي، 
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، حيث أسفرت نتائجيا أف العبلج النفسي (1995)كيتفؽ ذلؾ مع ما أكضحتو دراسة محمد دركيش 
 .الديني يشتمؿ عمى خصائص العبلجات النفسية الحديثة

(www.filks.holom.htm.2009.03.03). 
 في الكقاية كعبلج االضطرابات النفسية، إذ يجعؿ لحياة ا ميـاإليماف باهلل تعالى دكركيمعب ا

 اإلنساف ىدؼ كغاية يعمؿ كيسعى مف أجؿ تحقيقيا، فبل يضعؼ تجاه مثيرات الحياة كتياراتيا المتعارضة
. التي تحكؿ دكف تحقيؽ ما يتطمع إليو

أظيرت األبحاث أف العقيدة الدينية تخدـ كمف ىنا تبمكرت فكرة إنجاز ىذا البحث عند الباحثة، فقد 
االرتباط الداؿ بيف التديف إلى الكثير مف الكظائؼ التكيفية لدل الناس، كما تكصمت الكثير مف الدراسات 

كدراسة عبد اهلل محمد الخراز ( Shaver & Sadd, 1980)كالصحة النفسية، كدراسة شيفر كساد 
(. 2007)كدراسة أحمد عبد الخالؽ  (ػق1412)كمنصكر بف سفر الزىراني 

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (ػق1411)كما تكصمت دراسة مسفر عامر أحمد عسيرم 
  .في مستكل التديف في اإلسبلـ بيف األسكياء كالعصابييف لصالح األسكياء

(. 588 ص :1999رشاد مكسى، )
فاإليماف باهلل تعالى يعيف صاحبو عمى مكاجية الضغكط كما يمنحو الثقة كالقكة لمكاجية التحديات 

بالحياة اليكمية، كىك أيضا المبلذ اآلمف كقت الشدة كاألزمة، فالمؤمف عمى يقيف بأف اهلل يتدخؿ في 
األحداث اليامة مف أجؿ األفضؿ دائما، فالتديف كالعبلقة القريبة مع اهلل تعالى تكفر أسمى صكر الدعـ 

  كسارسكف Paragment & Pierce (1994) كبيارس كالطمأنينة كما يذىب إلى ذلؾ بارجمنت
Sarrason(1997.)  

(. 50 ص:2002عادؿ محمد ىريدم، )
كلقد قامت الكثير مف الدراسات بالربط بيف إدراؾ المرء لمعبلقات اآلمنة مع اهلل تعالى كمستكيات 
منخفضة مف مشاعر الحزف التي تنتج عف األمراض النفسية، كما تكصمت دراسات أخرل إلى االرتباط 
بيف مستكيات عالية مف التديف بمستكيات منخفضة مف االكتئاب، كارتبطت أيضا بمشاعر حزف أقؿ 

.  تعقيدا بيف مف يقدمكف رعاية أسرية لمرضى الخكؼ
(. 31-30ص : 2013تر أحمد عكاشة كآخركف، لكماكس،  .برجمنت كجيمس ك .إ كنيث)

 كمف بيف الدراسات التي ربطت التديف بمستكيات منخفضة مف االكتئاب، دراسة كركؿ كشيياف
(Kroll & Sheehan)  كدراسة براكف كندكبكيسي (1989)كدراسة كاطسكف  (1989)سنة   

 

http://www.filks.holom.htm.2009.03.03/
http://www.filks.holom.htm.2009.03.03/
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(Brown & Ndubuisi) كدراسة كيرؾ باتريؾ كشافر (1990) سنة(kirkpatrick & shaver)   سنة
 سنة (Baijewu & Jegede) كجيجدم كدراسة باجيك (1992)كدراسة رشاد مكسى  (1992)
(1999 .)

كذلؾ فإف المعتقدات الدينية تعمؿ في كثير مف األحياف عمى تيدئة القمؽ الذم يعاني منو بعض 
(. 2007)كدراسة عبد الخالؽ  (ػق1408)األفراد، كىذا ما أظيرتو دراسة طريفة بنت سعكد الشكيعر 

في عممية العبلج النفسي  (الركحي)كتدؿ نتائج الدراسات السابقة عمى أف مراعاة الجانب الديني 
. غدا ضركرة ممحة تفرض نفسيا يكما بعد يكـ

أجريت عمى طرؽ العبلج التي بيا جانب ركحي، - كىي دراسات غربية- كلقد أظيرت الدراسات 
أف طرؽ العبلج ىذه تقدـ نتائج أفضؿ مقارنة بطرؽ العبلج التقميدية، إال أف دراسات أخرل أظيرت كجكد 

. مستكيات متشابية مف الفعالية بيف كبل العبلجيف
إلى أف ىناؾ حاجة لبلىتماـ بالحالة الركحية لممريض  (2013)ألمايدا  رامكيرل ألكسندر مكرا

 . مناسبة ككؼءةإكمينيكيكذلؾ لنتمكف مف تقديـ عناية 
(. 40 ص :2013تر أحمد عكاشة كآخركف، ألمايدا،  رامألكسندر مكرا) 

 ,George Hansdak & Raja Paulraj)كبكلراج  كنفس الرأم ذىب إليو كؿ مف ىنسداؾ

 .حيث يركف أف معالجة المريض دكف مخاطبة الجانب الديني لديو ىك بمثابة عبلج غير كامؿ( 2013
(. 43 ص :2013تر أحمد عكاشة كآخركف،  ىانسداؾ كرجا بكلمارج، جصمكيؿ جكر )

كما أف الجمعية األمريكية العالمية لمطب النفسي أكصت بأنو البد أف تككف التقييمات الركحية 
جزء مف البحث في السياؽ الثقافي ألم مريض يطمب مشكرة الطب النفسي، كما يحتمؿ أف تظير 

 .التقييمات الركحية أمكرا نفسية كاجتماعية يككف ليا عبلقة بالعبلج
 .(39 ص :2013تر أحمد عكاشة كآخركف، داف،  .سيمكف ؿ )

إلى جانب ىذا فقد أظيرت نتائج عدة دراسات عربية فاعمية العبلج النفسي الديني كتحديدا مف 
كدراسة راشد عمي  (1996)في التكفؿ بعدة اضطرابات نفسية كعبلجيا، كدراسة عبد اهلل  منظكر إسبلمي

( 2011)، كدراسة سمطاف مكسى العكيضة (2006)كدراسة عبد الرحمف محمد العطكم  (2001)السيؿ 
التي دلت نتائجيا كميا عمى فعالية العبلج النفسي الديني مف منظكر إسبلمي في التكفؿ باضطرابات 

. نفسية مختمفة
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التي استيدفت اختبار مدل فعالية  (2001)إضافة إلى ىذا فقد دلت نتائج دراسة محمد عمي 
برنامج إرشادم ديني لتحسيف بعض األعراض االكتئابية لدل عينة مف طبلب الثانكية، أف استخداـ ىذا 

 .البرنامج أدل إلى انخفاض متكسط درجات االكتئاب لدل العينة بشكؿ داؿ
(. 2004الطاىر محمكد،  )

إلى فعالية أسمكب األدعية كاألذكار كأحد أساليب  (1990)إسعاد البنا   كذلؾ فقد تكصمت دراسة
 .العبلج النفسي الديني في تخفيؼ مستكل القمؽ عمى عينة مف الطالبات

(. 438-437 ص :2002مدحت أبك زيد، ج،  )
فالعبلج النفسي الديني خاصة مف منظكر إسبلمي، كما ذىب إلى ذلؾ محمد عبد التكاب معكض 

، يشتمؿ عمى العديد مف الفنيات التي ليا أثر فعاؿ في عبلج النفس اإلنسانية مف (1996)أبك النكر 
جراءاتيا مف الكتاب كالسنة، كىي عديدة كمتنكعة،  اضطراباتيا المختمفة كىذه الفنيات تستمد منيجيا كا 

. تشمؿ العبلج بالتكحيد، األدعية، األذكار
 (www.Filks.3olom.htm.03.03.2009 .)

كعمى ضكء كؿ ما تقدـ فإف البحث الحالي يحاكؿ الكشؼ عف مدل فاعمية برنامج عبلجي 
إثنكنفسي مف منظكر إسبلمي في التكفؿ باضطرابي القمؽ كاالكتئاب كذلؾ عمى عينة مف طالبات 
حيث . الجامعة، كىي العينة األكثر استيدافا لبلضطرابات النفسية كخصكصا اضطرابي القمؽ كاالكتئاب

: يحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف التساؤالت التالية
 تساؤالت البحث: 

: التساؤؿ الرئيسي -
 كبعد قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف فركؽ ىناؾ ىؿ -

 .العبلجي؟ البرنامج تطبيؽ
 أفرادب مقارنة التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف فركؽ ىناؾ ىؿ -
 .التجريبية؟ المجمكعة لصالح العبلجي البرنامج تطبيؽ كبعد قبؿ الضابطة المجمكعة

 كبعد قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف فركؽ ىناؾ ىؿ -
 .العبلجي؟ البرنامج تطبيؽ

 مقارنة التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف فركؽ ىناؾ ىؿ -
 .التجريبية؟ المجمكعة أفراد لصالح العبلجي البرنامج تطبيؽ كبعد قبؿ الضابطة المجمكعة أفرادب
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 :ةفرعيالتساؤالت اؿ -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات متكسطات بيف فركؽ ىناؾ ىؿ -

 أسمكب ،قؿ االستماع أك الكريـ القرآف قراءة أسمكب كالكضكء، الصبلة أسمكب )مف كؿ تطبيؽ
 .كبعدىا؟( التسامح أسمكب الرضا، أسمكب الدعاء، أسمكب تعالى، اهلل بذكر التأمؿ

 التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات متكسطات بيف فركؽ ىناؾ ىؿ -
 أسمكب لو، االستماع أك الكريـ القرآف قراءة أسمكب كالكضكء، الصبلة أسمكب )مف كؿ تطبيؽ قبؿ

 .كبعدىا؟( التسامح أسمكب الرضا، أسمكب الدعاء، أسمكب تعالى، اهلل بذكر التأمؿ
 عمى التجريبية مجمكعةاؿ أفراد لدل درجاتاؿ اتمتكسط بيف فركؽ ىناؾ ىؿ -

 .كبعده؟ العبلجي البرنامج تطبيؽ قبؿ البلعقبلنية األفكار مقياس
 عمى التجريبية مجمكعةاؿ أفراد لدل درجاتاؿ اتمتكسط بيف فركؽ ىناؾ ىؿ -

 .كبعده؟ العبلجي البرنامج تطبيؽ قبؿ البلعقبلنية األفكار مقياس
 :بحثأىمية اؿ -2

كأشكاؿ العبلج النفسي المختمفة كالتي يتـ - إف لـ نقؿ كميا–إف معظـ نظريات عمـ النفس 
، محاكلة تكييفيا بما يتناسب خصائص المجتمع الذم تطبؽ عميوا عادة في بيئاتنا العربية دكف قتطبيؽ

ينتمكف إلى  كضعيا عمماء نفس غربيكف اعتمادا عمى نتائج بحكث كدراسات أجريت عمى أشخاص
خاصة كأف ليذه  كثقافات تختمؼ جذريا عف مجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية كمف نكاحي عديدة، مجتمعات

. الخاصة مف طبيعة اإلنساف كالحياة كالككف كدكر الديف في الحياة المجتمعات فمسفتيا
فمراعاة عنصر الثقافة كالقيـ االجتماعية السائدة في تبني شكؿ العبلج النفسي الذم يقدـ لممرضى 

لو أىمية بالغة في نجاح عممية العبلج النفسي، خاصة كأف بعض الدراسات العممية أثبتت عدـ جدكل 
.  بعض أنكاع العبلجات النفسية في البيئة العربية، إذ تتعارض مع بعض القيـ السائدة في ىذه المجتمعات

كيعد الجانب الديني بعدا أساسيا مف أبعاد الشخصية العربية كالجزائرية تحديدا كما ذىبت إلى ذلؾ 
عدة دراسات، لذلؾ أصبح مراعاة ىذا الجانب في عممية العبلج النفسي ضركرة ممحة تفرض نفسيا اليكـ، 

ال  في ىذا المجاؿ ذلؾ إال أف ىذا النكع مف العبلج ككذا الدراسات األكاديمية كالعممية المجراةمف رغـ باؿك
في مجاؿ )األبحاث  ىذا الشكؿ مف فرغـ أتزاؿ قميمة كغير كافية في العالـ العربي كخاصة في الجزائر، 

. قد عرؼ تقدما ممحكظا في الغرب( العبلج النفسي الديني
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كمراعاة الختبلؼ األسس الثقافية التي أسست عمييا العبلجات النفسية في الغرب كالتي تتضمف 
، فتتضح أىمية ىذا المكضكع جميا في بناء برنامج عبلجي نفسي يتضمف جكانب  تحديداجكانبنا ركحية

دينية عديدة كمتنكعة مستقاة مف الديف اإلسبلمي الحنيؼ الذم يعد مككنا أساسيا في شخصية الفرد 
 كانطبلقا مف ىنا تتمخص  مع االعتماد عمى األسس التي يقكـ عمييا العبلج المعرفي السمككي،الجزائرم،

 :أىمية ىذا المكضكع فيما يمي
الضكء عمى التراث الديني اإلسبلمي كمدل أىميتو في عبلج النفس اإلنسانية،  طمسؿت -

كىك األمر الذم الحظت الباحثة أنو مغيب غالبا في أبحاثنا األكاديمية في مجاؿ عمـ النفس خاصة في 
 - .عميو اإلطبلع حسب ما تـ - الجزائر

كما تتضح أىمية المكضكع الحالي في االستفادة مف ىذا التراث اإلسبلمي في بناء  -
 .برنامج عبلجي نفسي يقـك عمى أسس نفسية دينية

العبلج النفسي مف منظكر  –التي تضمنت برامج عبلجية مف ىذا النكع  الدراسات معظـ -
يعد مف البرامج اقتصرت عمى بعض التقنيات النفسية الدينية، إال أف البرنامج العبلجي الحالي - إسبلمي

الصبلة كالكضكء، قراءة القرآف الكريـ، ) العديد مف الفنيات النفسية الدينية تم تناكؿت اؿالعبلجية الرائدة
، كتـ تقديـ كؿ أسمكب عبلجي جمعيا في برنامج عبلجي كاحد حيث تـ (..التكبة، التأمؿ بذكر اهلل تعالى

 .في جمسة منفردة
 عبلجية الرائدةمج اؿاالبرمف  الحالي بحثيعد البرنامج العبلجي النفسي الذم يتضمنو اؿ -

يات األساسية لمعبلج ففبعض اؿ بيف م جمعذاؿعمى المستكل العربي عامة كعمى مستكل الجزائر خاصة، 
لتكفؿ باضطرابي القمؽ  في عبلج كاحد كذلؾ بيدؼ ايات العبلج النفسي الدينيكففالمعرفي السمككي 

 .كاالكتئاب
التي جمعت  - عميواإلطبلعحسب ما تـ  –ال تكجد دراسات سابقة عمى مستكل الجزائر  -

 . في عبلج نفسي كاحدالعبلج النفسي الديني تقنياتبعض  تقنيات العبلج المعرفي السمككي ك بعضبيف
بحث  كاؿرغـ أف متغيرات القمؽ كاالكتئاب تعد مف أكثر المتغيرات التي تـ تناكليا بالدراسة -

تناكليا مف كجية نظر أخرل مختمفة عف كجيات النظر التي حاكؿ في عمـ النفس، إال أف البحث الحالي 
سبؽ كأف تناكلتيا مف قبؿ، خاصة كأف ىذه االضطرابات ال زالت تعرؼ انتشارا كاسعا في مختمؼ بمداف 

 .العالـ كمف بينيا الجزائر



 بحثالفصؿ التمييدم                                                                 اإلطار العاـ لؿ

 
12 

الذم تناكؿ تعديؿ - في حدكد عمـ الباحثة– يعتبر المكضكع الحالي المكضكع الكحيد  -
مف ك ،المتضمنة في البرنامج العبلجي الحالي مف كجية نظر نفسية دينية األفكار البلعقبلنية إليميس

 ..مفاىيـ نفسية دينية كاإليماف بالقضاء كالقدر، كالصبر، كالتككؿ عمى اهلل تعالىتكظيؼ خبلؿ 
تناكؿ البحث الحالي شريحة جد ميمة مف شرائح المجتمع الجزائرم كىي فئة الطالبات  -

الجامعيات، خاصة كأف المرأة عمكما كالطالبة الجامعية خصكصا، ال زالت تعيش في مجتمعاتنا العربية 
إضافة إلى ضغكط الدراسة كالسكف الجامعي، األمر الذم يجعؿ  النفسية، تحت كطأة العديد مف الضغكط

 . اضطرابي القمؽ كاالكتئابفي مقدمتيا استيدافا لبلضطرابات النفسية كمف بيف أكثر الفئاتىذه الفئة 
النفسية  العديد مف المياراتالمقترح تضمف البحث الحالي مف خبلؿ البرنامج العبلجي  -

القمؽ مشكبلت  الكثير مف المشكبلت النفسية كعمى رأسيا مكاجيةكالنفسية الدينية التي تساعد عمى 
مكاجية الكقائية كالعبلجية التي تساعد عمى  مجمكعة مف األساليب احتكائو عمى إلى جانبكاالكتئاب، 
 .الضغكط النفسية بكفاءةمختمؼ 

يعد البحث الحالي مركز التقاء العديد مف التخصصات في عمـ النفس كعمـ النفس  -
 .العيادم كعمـ النفس المعرفي كعمـ النفس الديني

 ة النفسياتفي مجاؿ العبلجالتي أجريت يعتبر البحث الحالي إضافة إلى البحكث العممية  -
 .بالجزائر

إثراء مجاؿ عمـ النفس اإلسبلمي، خاصة كأف ىذا في كما يعد البحث الحالي كمساىمة  -
 بالرغـ مف التقدـ الممحكظ الذم سجمو في السنكات ،التخصص ال يزاؿ يخطك أكلى خطكاتو في الجزائر
 .األخيرة سكاء في الغرب أك في بعض الدكؿ العربية

البحث الحالي كمساىمة في دفع عجمة البحث العممي في مجاؿ العبلج النفسي  يعتبر -
 . نحك مزيد مف اإلثراء كالتنكعإسبلمي خاصة مف منظكر 
: بحثأىداؼ اؿ -3

: تتمخص أىداؼ المكضكع الحالي فيما يمي

 :األىداؼ النظرية- 3-1
ييدؼ البحث الحالي إلى تناكؿ مفاىيـ العبلج النفسي كاالضطرابات النفسية إضافة إلى  -

 .اضطرابي القمؽ كاالكتئاب مف كجية نظر نفسية دينية
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إلسيامات النظرية التي تناكلت أشكاؿ العبلج النفسي ؿمسح القياـ بعممية كما ييدؼ إلى  -
 .كاالضطرابات النفسية كالتطرؽ إلى أحدث ما كتب كما تـ التكصؿ إليو في ىذا المجاؿ

إلى تناكؿ المفاىيـ الدينية كالتديف، الصبلة، البحث الحالي أيضا كفي المقابؿ ييدؼ  -
 .مف كجية نظر عمـ النفس.. التكبة، الصبر، الدعاء

التطرؽ إلى اإلسيامات الجميمة لبعض عمماء النفس المسمميف التي قدمكىا لعمـ النفس  -
كإسيامات ابف سينا كأبك حامد الغزالي، خاصة أف بعض تمؾ اإلسيامات قد أحدثت ثكرة في عمـ النفس 

مف طرؼ بعض عمماء الغرب في العصر الحديث، كنظرية بافمكؼ التي  بعد أف تـ تسميط الضكء عمييا
 .ابف سينا في أىـ مبادئيا إلييا سبؽ كأف تطرؽ

تناكؿ العبلج النفسي الديني بصفة عامة كالعبلج النفسي مف منظكر إسبلمي بصفة خاصة  -
كذلؾ مف خبلؿ عرض تعريفو، األسس التي يقكـ عمييا، خصائصو، التمييز بينو كبيف الكعظ الديني، 

كىذا مف شأنو أف يشكؿ خمفية .. الشركط الكاجب تكفرىا في المعالج بيذا األسمكب، كمبررات استخدامو
نظرية جد ميمة كثرية يستند عمييا الجانب التطبيقي لمبحث الحالي، كما يسيـ في إزالة الكثير مف 

 .الغمكض الذم الزاؿ يكتنؼ ىذا النكع مف العبلج خاصة في الجزائر
 :األىداؼ التطبيقية -3-2

 :تتمخص األىداؼ التطبيقية لمبحث الحالي فيما يمي
بناء كاقتراح برنامج عبلجي إثنكنفسي مف منظكر إسبلمي لمتكفؿ باضطرابي القمؽ  -

 .الجامعة طالبات عند فاالضطرابيي بيذيف التكفؿ في البرنامج ىذا فعالية مدل كاالكتئاب، كاختبار
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف فركؽاؿ عف الكشؼ -

 الكريـ القرآف قراءة كأسمكب ،كالكضكء الصبلة كأسمكب )الدينية السمككية المعرفية األساليب بعض تطبيؽ
 مع التسامح أسمكبك ،الرضا  كأسمكب ،الدعاء أسمكبك ،تعالى اهلل بذكر التأمؿ تقنيةك ،لو االستماع كأ

 .تطبيقيا كبعد( اآلخريف
 في التجريبية المجمكعة أفراد عند القمؽ درجات اتمتكسط فبي فركؽاؿ عف الكشؼ -

 .البرنامج تطبيؽ نياية مف شير بعد التتبعي القياس في درجاتيـ كمتكسط البعدم القياس
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف فركؽاؿ عف الكشؼ -

 لو االستماع كأ الكريـ القرآف قراءة ،كالكضكء الصبلةؾ )الدينية السمككية المعرفية األساليب بعض تطبيؽ
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 مع التسامح أسمكب ،الرضا عامؿ اكتساب ،الدعاء أسمكب ،تعالى اهلل بذكر التأمؿ تقنية استخداـ
 .تطبيقيا كبعد( اآلخريف

 في التجريبية المجمكعة أفراد عند كتئاباال درجات اتمتكسط بيف فركؽاؿ عف الكشؼ -
 .البرنامج تطبيؽ نياية مف شير بعد التتبعي القياس في درجاتيـ كمتكسط البعدم القياس

 بأفراد مقارنة التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف الفركؽ عف الكشؼ -
 مف لكؿ بالنسبة كبعده العبلجي البرنامج تطبيؽ قبؿ البلعقبلنية األفكار مقياس عمى الضابطة المجمكعة

 .االكتئاب كعينة القمؽ عينة
 األفكار مقياس عمى التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف الفركؽ عف الكشؼ -
 .االكتئاب كعينة القمؽ عينة مف لكؿ بالنسبة كبعده العبلجي البرنامج تطبيؽ قبؿ البلعقبلنية
 لتكسيع أك المقترح، العبلجي البرنامج لتطكير كالمقترحات التكصيات بعض كاقتراح تقديـ -
 .النفسية االضطرابات مف أخرل أشكاؿ عمى استخدامو

 :الدراسات السابقة- 4
 عادة السابقة الدراسات كتفيد فييا، كتؤثر سبقتيا التي كالبحكث بالدراسات الجديدة البحكث تتأثر

 مكاضيع في البحث تكرار تجنب في تفيده كما سبقتو، التي البحكث بيف لبحثو مكانا الباحث يجد أف في
 تناكلو ناحية مف كمنيجيا عمميا مبررا لمبحث السابقة الدراسات كتقدـ ىذا فييا، كالبحث دراستيا سبؽ قد

 .سابقة دراسات في إغفاليا تـ قد ما عينة أك معينة لمتغيرات
 :ىما مرحمتيف، في السابقة الدراسات مف الباحثة استفادت كقد

 تحديد في الباحثة منيا استفادت حيث البحث، مكضكع تحديد قبؿ كذلؾ :األكلى المرحمة
 التجريبي، التصميـ نكع ككذا البحث، في المتبع كالمنيج كأدكاتو، البحث، عينة كاختيار البحث مكضكع

 في العبلجي البرنامج بناء في عمييا اعتمدت التي األساسية المصادر كأحد منيا االستفادة جانب إلى
 .الحالي البحث

 إلخ،.. الدراسة كأدكات العينة كاختيار البحث تحديد مف الباحثة انتياء بعد :الثانية المرحمة
 في قد تككف مكجكدة التي القصكر أكجو أك األخطاء مف الباحثة استفادة في السابقة الدراسات أىمية تأتي
غفاؿ الجكانب بعض عمى كالتركيز السابقة الدراسات بعض  لك بحثيا في تجنبيا يمكنيا حتى أخرل، كا 

 .تفسيرىا أك تحميميا أك المعمكمات تجميع خبلؿ كاجيتيا
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 بيذا باالستشياد بحثيا لنتائج تفسيرىا خبلؿ السابقة الدراسات مف االستفادة لمباحثة يمكف كذلؾ
 .ضكئيا في النتائج تفسير يتـ أم الدراسات،

 الحالي، البحث مكضكع تخدـ التي السابقة الدراسات عرض إلى العنصر ىذا في الباحثة كتسعى
 :التالية لممحاكر كفقا السابقة الدراسات بعرض الباحثة تقكـ اإلطار ىذا كفي

 اضطراب ك التديف مستكل بيف العبلقة تناكلت التي السابقة الدراسات :األكؿ المحكر
 .االكتئاب اضطراب أك القمؽ

 المعرفية العبلجية البرامج بعض فعالية تناكلت التي السابقة الدراسات :الثاني المحكر
 الضطراب أك االكتئاب الضطراب أك القمؽ الضطراب ةاإلكمينيكي األعراض خفض في السمككية

 .معا االكتئاب اضطراب ك القمؽ
 أك اإلرشادية البرامج بعض فعالية تناكلت التي السابقة الدراسات :الثالث المحكر

 .العقمية أك النفسية االضطرابات بعض عبلج في ديني منظكر مف النفسية العبلجية
 العبلجية أك اإلرشادية البرامج بعض أثر تناكلت التي السابقة الدراسات :الرابع المحكر

 .االكتئاب اضطراب أك القمؽ اضطراب عبلج في ديني منظكر مف النفسية

 كبعض التديف مستكل بيف العالقة تناكلت التي السابقة الدراسات  -4-1
 :االكتئاب اضطراب أك القمؽ اضطراب كمنيا النفسية االضطرابات

 :الدراسات السابقة معدلة
 (:01)الدراسة رقـ 
 .مصطفى الشرقاكم: اسـ الباحث

 .1985: السنة

 .الكشؼ عف الحس الديني لدل األسكياء كالعصابييف في مرحمة المراىقة: اليدؼ مف الدراسة

 فردا لتمثيؿ 70 مف المراىقيف مف الذككر كاإلناث بمصر، كتـ تحديد 400: عينة الدراسة
 . فردا لتمثيؿ العصابييف ممف حصمكا عمى درجات مرتفعة عمى مقياس العصابية70األسكياء ك

االكتئاب، القمؽ، عدـ التكافؽ، : مقياس الحس الديني، مقياس الصحة النفسية كشمؿ:أدكات البحث
 .بعض األمراض األخرل
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كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف مجمكعتي األسكياء كالعصابييف في الحس الديني، : أىـ النتائج

فقد ارتبط التديف المنخفض باألعراض العصابية الكاردة في الدراسة، بينما ارتفع التديف المرتفع بالخمك مف 
 .األعراض العصابية

 (.129ص : 2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، )

 (:02)الدراسة رقـ 

 .لكنج كالغانمي: اسـ الباحث

 .1987: السنة

 .دراسة العبلقة بيف التديف ك قمؽ المكت: اليدؼ مف البحث

 . سعكديا اختبركا عشكائيا كيعيشكف في الكاليات المتحدة األمريكية84: عينة البحث

 .عدة مقاييس لقياس التديف، مقياس الخكؼ مف المكت متعدد األبعاد: أدكات البحث

 :أىـ النتائج
 . بينت النتائج أف المفحكصيف دائمكا الحضكر إلى المسجد أقؿ معاناة مف قمؽ المكت

 .كما تبيف أف العبلقات بيف التديف كالخكؼ مف المكت يختمؼ بيف األمريكييف كالسعكدييف
 (.583ص : 1999رشاد عمي مكسى، )

  (:3)الدراسة رقـ 

 . طريفة بنت سعكد الشكيعر: اسـ الباحث

 .ق1409: السنة

 .الكشؼ عف العبلقة بيف االلتزاـ الديني في اإلسبلـ كقمؽ المكت: اليدؼ مف البحث

 مف اإلناث العامميف في 145 مف الذككر ك142 فردا منيـ 287تككنت مف : عينة البحث

 .القطاع التعميمي في مدينتي جدة كمكة المكرمة
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مقياس االلتزاـ الديني في اإلسبلـ مف إعداد الباحثة، مقياس قمؽ المكت مف : أدكات البحث

 .إعداد الباحثة

 : أىـ النتائج
كجكد عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف مستكل االلتزاـ الديني في اإلسبلـ كمستكل قمؽ المكت لدل 

 .عينة الدراسة المذككرة، بمعنى أف مستكل االلتزاـ الديني المرتفع يقابمو مستكل منخفض في قمؽ المكت
 (.170ص : 2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، ) 

 (:04)الدراسة رقـ 

 .Kroll & Sheehanكركؿ كشيياف : اسـ الباحث

 .1989: السنة

الكشؼ عف العبلقة بيف المعتقدات كالممارسات الدينية كبعض األمراض : اليدؼ مف البحث

 .(االكتئاب، الفصاـ، اضطرابات الشخصية، اليكس)النفسية 

 . مريضا يعانكف مف األمراض سابقة الذكر في إحدل المستشفيات52: عينة البحث

مقياس بيؾ لبلكتئاب، مقياس المعتقدات الدينية كالممارسات الدينية كقائمة : أدكات البحث

 .كاليفكرنيا لمشخصية

 :أىـ النتائج
أظيرت الدراسة أىمية المعتقدات كبعد الممارسات في تديف األفراد، كتبدك الممارسات في حضكر 

 ..الكنيسة كالتردد عمييا كاالشتراؾ في األنشطة الدينية كالبعد عف المشركبات الكحكلية كالصبلة

كما أظيرت النتائج أف المتدينيف تدينا مرتفعا كانكا أقؿ في االضطرابات النفسية بينما ارتفعت 

 .نسبة االضطرابات النفسية أكثر مع أصحاب التديف المنخفض
 (.710- 709ص : 1999رشاد عمي مكسى، )
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 (: 05)الدراسة رقـ 

 .مسفر عامر عسيرم: اسـ الباحث

 .ق1411: السنة

دراسة مقارنة بيف ذكم االضطرابات النفسية العصابية كاألسكياء في : اليدؼ مف البحث

 .مستكل التديف في اإلسبلـ

 سكيا مف المتردديف 46 مريضا نفسيا ك46 فردا مقسميف إلى 92تككنت مف  :عينة البحث

 .كزكار مستشفى الممؾ عبد العزيز بمكة المكرمة

مقياس االلتزاـ الديني في اإلسبلـ إعداد طريفة الشكيعر، قائمة آيزنؾ لمشخصية : أدكات البحث

 .مف إعداد ميسرة طاىر

 : أىـ النتائج
كجكد فركؽ في مستكل التديف في اإلسبلـ بيف األسكياء كالعصابييف عند مستكل الداللة 

(0.01.) 
 (.174ص : 2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، )

 (:6)الدراسة رقـ 

 .عبد المحسف عبد الحميد حمادة: اسـ الباحث

 .1992: السنة

- دراسة العبلقة بيف التكجو نحك التديف كعبلقتو ببعض المتغيرات النفسية: اليدؼ مف البحث

 .االجتماعية

 طالبة مف السنكات النيائية مف جامعات األزىر كعيف شمس 320 طالبا ك320: عينة البحث

 .كالزقازيؽ
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مقياس التديف مف إعداد الباحث، مقياس تديف اآلباء كما يدركو األبناء مف إعداد : أدكات البحث

الخارجي - ، مقياس الضبط الداخمي(ترجمة رشاد عبد العزيز كصبلح أبك ناىية)الباحث، مقياس قكة األنا 
ترجمة رشاد عبد العزيز كصبلح )، مقياس الجمكد الفكرم (ترجمة رشاد عبد العزيز كصبلح أبك ناىية)

 .(العزيز مكسىترجمة رشاد عبد )، مقياس االكتئاب (أبك ناىية

 : أىـ النتائج
كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات المجمكعة مرتفعة التديف كالمجمكعة منخفضة 

التديف في متغيرات الضبط الخارجي كاالكتئاب لصالح المجمكعة منخفضة التديف، أم ارتبط التديف سمبا 
 .مع الضبط الخارجي كاالكتئاب

 (.121- 120ص : 2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، )

 (:7)الدراسة رقـ 

 .رشاد عبد العزيز مكسى: اسـ الباحث

 .1993: السنة

 .دراسة ألثر التديف عمى االكتئاب النفسي: اليدؼ مف البحث

 . سنة23 طالبا كطالبة مف جامعة األزىر، بمتكسط عمر 180: عينة البحث

 .، مقياس بيؾ لبلكتئاب(إعداد ىانـ محمد شريؼ)مقياس الصحة النفسية الديني : أدكات البحث

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف األفراد مرتفعي التديف كاألفراد منخفضي التديف في : أىـ النتائج

 .لصالح مجمكعة األفراد منخفضي التديف (0.01)األعراض االكتئابية عند مستكل داللة 
 .كمما كاف الفرد أقؿ تدينا كانت الفرصة أكبر لظيكر األعراض االكتئابية عميو

 (.137ص : 2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، )

 (:8)الدراسة رقـ 

 .سالـ سعيد سالـ الشيرم: اسـ الباحث
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 .ق1416: السنة

دراسة العبلقة بيف االلتزاـ الديني في اإلسبلـ كعبلقتو باالكتئاب النفسي : اليدؼ مف البحث

 .لدل عينة مف طبلب جامعة مكة المكرمة

 طالبا مف طمبة كميات الشريعة كالتربية كالمغة العربية كالعمكـ االجتماعية 200: عينة البحث

 . سنة22بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة، كيبمغ متكسط أعمارىـ 

مقياس بيؾ لبلكتئاب . (إعداد ظريفة الشكيعر)مقياس االلتزاـ الديني في اإلسبلـ : أدكات البحث

 (.1991عبد الخالؽ )

 :أىـ النتائج
 .زيادة االلتزاـ الديني يقابمو انخفاض في مستكل الشعكر باالكتئاب

كجكد تفاكت بيف مرتفعي كمتكسطي كمنخفضي االلتزاـ الديني بالنسبة لمتعرض لئلصابة 
 .باالكتئاب بحيث تزداد النسبة كمما انخفض االلتزاـ الديني

 (.179ص : 2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، )

 (:9)الدراسة رقـ 

 .أحمد عبد الخالؽ: اسـ الباحث

 .2007: السنة

الكشؼ عف العبلقة بيف التقدير الذاتي كالتديف كالسعادة كالصحة النفسية : اليدؼ مف البحث

 .كالصحة الجسمية كعبلقة ذلؾ بالقمؽ كاالكتئاب

مقياس التقدير الذاتي، مقياس التديف، مقياس السعادة، مقياس الصحة النفسية، : أدكات البحث

 .مقياس القمؽ، مقياس االكتئاب
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 : أىـ النتائج
كشفت النتائج عف فركؽ دالة بيف الجنسيف حيث ارتفعت متكسطات الذككر عمى اإلناث في كؿ 

السعادة، الصحة النفسية، الصحة الجسمية، بينما ارتفعت متكسطات اإلناث عمى الذككر في كؿ : مف
يجابية بيف مقاييس التقدير الذاتي لكؿ مف: مف : التديف كالقمؽ كاالكتئاب، كاستخرجت ارتباطات دالة كا 

التديف كالسعادة كالصحة النفسية كالصحة الجسمية، في حيف ارتبطت ىذه المقاييس األربعة سمبا بالقمؽ 
 .كاالكتئاب

 (:10)الدراسة رقـ 

 .ناصر. أحمد عبد الخالؽ ك ـ: اسـ الباحث

 .2007: السنة

دراسة العبلقة بيف التديف كعبلقتو باالنفعاالت اإليجابية كالسمبية عند : اليدؼ مف البحث

 .الطمبة الجزائرييف

 .مقياس التديف، مقياس االنفعاالت اإليجابية كالسمبية: أدكات البحث

 : أىـ النتائج
ارتفاع التديف كالرضا عف الحياة عند اإلناث، كارتباط التديف ارتباطا داال مكجبا بالصحة النفسية 

الصحة الجسمية كالصحة النفسية : عند الذككر، في حيف ارتبط التديف لدل اإلناث ارتباطا مكجبا بكؿ مف
 .كالصحة النفسية كالسعادة كالرضا عف الحياة كالتفاؤؿ، بينما ارتبط التديف سمبا بالقمؽ كالتشاؤـ

 (.162ص : (سنة. يناير، د)ىيفاء عبد الحسيف األنصارم، أحمد محمد عبد الخالؽ، )

 (:11)الدراسة رقـ 

 .نادية سراج جاف: اسـ الباحث

 .2008: السنة
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الشعكر بالسعادة كعبلقتو بالتديف كمستكل الدعـ االجتماعي كالتكافؽ : اليدؼ مف البحث

 .الزكاجي كالمستكل االقتصادم كالحالة الصحية

عينة مف الطالبات كمكظفات إداريات كعضكات ىيئة تدريس سعكديات مف : عينة البحث

 . عاما57 إلى 18كتتراكح أعمارىـ مف  (764)جامعة الرياض لمبنات، بمغ عددىا 

 :أدكات البحث
قائمة أككسفكرد لمسعادة، مقياس المساندة االجتماعية، مقياس التكافؽ الزكاجي، مقياس مستكل 

 .التديف، استمارة المستكل االقتصادم كاستمارة الحالة الصحية

 :أىـ النتائج
تكصمت الدراسة إلى كجكد ارتباط داؿ كمكجب بيف السعادة كمستكل التديف كالدعـ االجتماعي 

 .كالتكافؽ الزكاجي كالمستكل االقتصادم كالحالة الصحية
 كما كجدت الدراسة أف التديف ىك العامؿ األكبر المنبئ بالسعادة يميو الدعـ االجتماعي فالتكافؽ 

 .الزكاجي ثـ المستكل االقتصادم
 (.601ص : 2008نادية سراج جاف، )

 (:12)الدراسة رقـ 

 .ىيفاء األنصارم كأحمد عبد الخالؽ: اسـ الباحث

 .2010: السنة

 .دراسة العبلقة بيف التديف كفاعمية الذات كالقمؽ لدل ثبلث عينات ككيتية: اليدؼ مف البحث

المراىقة المتأخرة كالرشد المبكر كالرشد :  ككيتيا في ثبلث مراحؿ عمرية ىي741: عينة البحث

 .المتأخر
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مقياس التديف اإلسبلمي مف إعداد الباحثة، مقياس جامعة الككيت لمقمؽ، مقياس : أدكات البحث

 .الفعالية الذاتية المعممة

 :أىـ النتائج
كخمصت الدراسة إلى أف مبادئ الديف اإلسبلمي كتعاليمو مف العكامؿ المعرفية الميمة لمتأثير في 

األفراد، كيمكف تكظيفيا في المجاالت اإلرشادية كالكقائية كالعبلجية لمعمؿ عمى تدعيـ فعالية الذات 
 .كخفض القمؽ

 .كارتبط التديف بفعالية الذات ارتباطا داال إيجابيا، كما ارتبط التديف سمبا بالقمؽ
 (.149ص : (سنة. يناير، د)ىيفاء عبد الحسيف األنصارم، أحمد محمد عبد الخالؽ، )

 (:13)الدراسة رقـ 

 .جعدكني زىراء، بكقريرس فريد: اسـ الباحث

 .2012: السنة

دراسة العبلقة بيف مستكل تديف األفراد الراشديف كعبلقتو بصحتيـ النفسية : اليدؼ مف الدراسة

 .في المجتمع الجزائرم (االرتياح النفسي)

 كاليات مف الغرب 07 راشدا تـ اختيارىـ بطريقة قصدية أخذكا مف 933: عينة الدراسة

 .(معسكر، تسمسيمت، غميزاف، سعيدة، الجمفة، الشمؼ، كىراف)الجزائرم 

مقياس مستكل التديف مف إعداد الباحثيف كبمساعدة طمبة الماجستير في عمـ  :أدكات الدراسة

 .كآخركف كترجمة الباحثيف (R. Massé)االجتماع الديف، مقياس االرتياح النفسي مف إعداد ماسي 

 :أىـ النتائج
 .كاالرتياح النفسي لؤلفراد الراشديف (معتقد كممارسة)تكجد عبلقة تفاعمية مكجبة بيف التديف بشقيو 

 (.2012جعدكني زىراء، بكقريرس فريد، )بتصرؼ عف 
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 :التعميؽ عمى الدراسات السابقة -
قامت الباحثة في ىذا المحكر بعرض الدراسات السابقة التي تناكلت العبلقة بيف التديف كبعض 

االضطرابات النفسية أك العقمية، كذلؾ تدعيما ألحد المبادئ األساسية التي يقكـ عمييا البحث الحالي كىك 
 .أىمية التديف كااللتزاـ بالتعاليـ الدينية في الكقاية أك عبلج االضطرابات النفسية كالعقمية

 : حيث شممت ىذه الدراسات نكعيف مف الدراسات السابقة، ىما
دراسات قاـ بيا باحثكف غربيكف اىتمكا بدراسة متغير التديف لدل مجمكعات يديف أفرادىا إما - 

أك بديانات أخرل، كقد الحظت الباحثة أنو  (..الكاثكليؾ، البركتستانت)بالديف المسيحي بطكائفو المختمفة 
 .لـ يتـ تحديد نكع الديانة التي يعتنقيا أفراد عينة الدراسة إال في بعض الدراسات فقط

دراسات قاـ بيا باحثكف عرب كمسممكف تناكلت التديف اإلسبلمي في عبلقتو ببعض - 
 .االضطرابات النفسية كالعقمية

 :كيمكف إجماؿ أىـ النقاط التي يمكف رصدىا مف خبلؿ ىذا المحكر فيما يمي
 : مف ناحية متغيرات الدراسات - أ

 :يمكف إجماؿ المتغيرات التي تناكلتيا الدراسات السابقة في عبلقتيا بمتغير التديف، فيما يمي
السكاء، العصابية، تديف اآلباء كما يدركو اآلباء، قكة األنا، الضبط الداخمي كالخارجي، التقدير 
الذاتي، الصحة النفسية، الصحة الجسمية، السعادة، الرضا عف الحياة، التفاؤؿ، التشاؤـ، فاعمية الذات، 

 .االرتياح النفسي
أما االضطرابات النفسية التي تـ دراستيا مف خبلؿ الدراسات السابقة في عبلقتيا بمتغير التديف، 

 :فتمثمت، فيما يمي
 .قمؽ المكت، االكتئاب النفسي، الفصاـ، اضطرابات الشخصية، اليكس، كالقمؽ

 :مف حيث األىداؼ - ب
ىدفت معظـ الدراسات السابقة التي تـ عرضيا إلى دراسة العبلقة بيف مستكل التديف كبعض 
المتغيرات النفسية كالنفسية االجتماعية ككذا دراسة العبلقة بيف التديف كبعض االضطرابات النفسية 

عسيرم، )كدراسة  (1985الشرقاكم، )عمى أف بعض الدراسات قد قامت بدراسات مقارنة كدراسة . كالعقمية
بينما اكتفت الدراسات األخرل بالدراسات الكصفية التي جمعت بيف متغير التديف كبعض . (ىػ1411

 .المتغيرات األخرل
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 :مف حيث العينة- ج
 الدراسات، ىذا في المستخدمة العينات حجـ في تبايف كجكد: العينة حجـ حيث مف -

 ،(1987 ، كالغانمي لكنج )كدراسة( شخص 100 مف أقؿ )متكسطة عينات شمؿ مف الدراسات فمف
 (.ق1411 عسيرم، )كدراسة ،(1989 كشيياف، كركؿ )كدراسة

، (1985الشرقاكم، )كدراسة  ( شخص400 -200)كدراسات أخرل شممت عينات كبيرة نكعا ما 
الشيرم، )، كدراسة (1993مكسى، )كدراسة  (1992حمادة، )كدراسة  (ق1409الشكيعر، )كدراسة 
 .(ق1416

، (2008جاف، )كدراسة  (400أكثر مف )بينما دراسات أخرل شممت عينات كبيرة كدراسة 
 (.2012جعدكني كبكقريرس، )، كدراسة (2010كدراسة األنصارم كعبد الخالؽ، 

/ ذككر)بعض الدراسات شممت عينات مككنة مف الجنسيف : مف حيث جنس العينة -
كدراسة  (1992حمادة، )، كدراسة (ق1409الشكيعر، )، كدراسة (1985الشرقاكم، )كدراسة  (إناث

 .، بينما اكتفت بعض الدراسات األخرل بأحد الجنسيف فقط(1993)مكسى 
شممت الدراسات السابقة أفرادا ينتمكف إلى فئات عمرية : مف حيث المرحمة العمرية -

 .متنكعة، تشمؿ فئة المراىقيف، فئة الشباب، كفئة الراشديف
 :مف حيث األدكات المستخدمة- ج

: استخدمت الدراسات السابقة التي تـ عرضيا أدكات قياس مختمفة كمتنكعة كتتمثؿ فيما يمي
مقياس المعتقدات الدينية مقياس الحس الديني، مقياس مستكل التديف مقياس االلتزاـ الديني في اإلسبلـ، 

مقياس الصحة النفسية الديني، مقياس الصحة كالممارسات الدينية، مقياس تديف اآلباء كما يدركو األبناء، 
، مقياس قكة األنا، قائمة كاليفكرنيا النفسية،مقياس التقدير الذاتي، مقياس الفعالية الذاتية المعممة

 قائمة آيزنؾ لمشخصية، مقياس السعادة، قائمة أككسفكرد لمسعادة، مقياس المساندة لمشخصية،
، مقياس القمؽ، مقياس جامعة الككيت لمقمؽ،  مقياس بيؾ لبلكتئاباالجتماعية، مقياس التكافؽ الزكاجي،

مقياس الخكؼ مف المكت متعدد األبعاد، مقياس قمؽ المكت، مقياس االنفعاالت اإليجابية كالسمبية، 
استمارة المستكل االقتصادم كاستمارة الحالة الخارجي، مقياس الجمكد الفكرم، - مقياس الضبط الداخمي

 .الصحية، مقياس االرتياح النفسي

 : مف حيث النتائج- د
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 :مف خبلؿ ما تـ عرضو تكصمت الدراسات السابقة إلى عدة نتائج يمكف إيجازىا فيما يمي
 األنا، قكة كالسكاء، العصابية األعراض مف الخمك: مف كؿ مع إيجابيا التديف يرتبط -

 النفسية الصحة الذات، فاعمية التفاؤؿ، الحياة، عف الرضا السعادة، الذاتي، التقدير الخارجي، الضبط
 .النفسي كاالرتياح الجسمية، كالصحة

 العبادة، دكر عمى التردد في تتمثؿ كالتي الدينية الممارسات مع إيجابيا التديف يرتبط -
 .كالصبلة الكحكلية المشركبات عف كالبعد الدينية األنشطة في كاالشتراؾ

 الفصاـ، النفسي، القمؽ النفسي، االكتئاب المكت، قمؽ: مف كؿ مع سمبا التديف يرتبط -
 .اليكس الشخصية، اضطرابات

 المعرفية العالجية البرامج فعالية تناكلت التي السابقة الدراسات -4-2
 ك القمؽ اضطراب أك االكتئاب اضطراب أك القمؽ اضطراب عالج في السمككية
 :معا االكتئاب اضطراب

كجدت الباحثة عددا كبيرا مف الدراسات السابقة التي تناكلت العبلج المعرفي السمككي في شكؿ 
برامج عبلجية لعبلج اضطرابات نفسية كعقمية عديدة كمختمفة، كما كجدت دراسات كثيرة استيدفت 

المقارنة بيف فعالية العبلج المعرفي السمككي كفعالية أنكاع عبلجية أخرل خاصة العبلجات الدكائية لعبلج 
العديد مف االضطرابات العقمية كالنفسية، كفي مقابؿ كؿ ذلؾ فقد عمدت الباحثة إلى اختيار الدراسات 
السابقة التي تخدـ مكضكع البحث الحالي، كىي الدراسات التي تناكلت فعالية العبلج المعرفي السمككي 

بأساليبو المختمفة في عبلج كؿ مف اضطراب القمؽ أك اضطراب االكتئاب فقط دكف االضطرابات النفسية 
 :أك العقمية األخرل، كىي كما يمي

 (:1)الدراسة رقـ 
 .شربتجي: اسـ الباحث

 .1978: السنة
التعرؼ عمى فعالية العبلج المعرفي السمككي في مجاؿ األعراض : اليدؼ مف الدراسة

 .العصابية كخاصة حاالت االكتئاب العصابي في البيئة السعكدية
- 18) مريضة سعكدية مف المصابات باالكتئاب العصابي كتتراكح أعمارىف 23: عينة الدراسة

 .كمستكاىف التعميمي يفكؽ المرحمة االبتدائية ( سنة40
 .قياس بعدم- المجمكعة الكاحدة، قياس قبمي: التصميـ
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 :أدكات الدراسة

 .مقياس تايمكر لمقمؽ، مقياس بيؾ لبلكتئاب، مقياس ىاممتكف
 :أىـ النتائج

 .فعالية العبلج المعرفي السمككي أكثر مف العبلج الكيميائي كحده
البرنامج العبلجي المشترؾ بيف األسمكب الدكائي كاألسمكب المعرفي ىك األكثر تميزا عف 

 .األسمكبيف اآلخريف عند تطبيقيا بشكؿ منفرد
 (.80ص : 2003عبد اهلل بف أحمد الكايمي، )

 (:2)الدراسة رقـ 
 .Gonzales, Lewinson, & Clarke، جكنزاليز كآخركف: اسـ الباحث

 .1985: السنة

متابعة طكلية لمرضى لمكتئبيف عكلجكا باستخداـ عبلج معرفي سمككي : اليدؼ مف الدراسة
 .لفحص عكامؿ التنبؤ باالنتكاس

 . مريضا باكتئاب أساسي أحادم القطب، متبقي كثنائي113: عينة الدراسة

 .أعكاـ ثبلثة إلى عاـ مف تتراكح لمدة كمتابعة كبعدم قبمي قياس الكاحدة، المجمكعة: التصميـ

 .PERI لبلكتئاب، بيؾ اختبار المقابمة،: الدراسة أدكات

 :النتائج أىـ
 %38معدؿ الشفاء كاف أعمى في مجمكعة مرضى االكتئاب األساسي كفسرت المتغيرات المقاسة 

 .مف تبايف األسباب المنبئة باالكتئاب
 (.264 ص: 2006 إبراىيـ، السيد زيزم)

 (:3)الدراسة رقـ 
 .كآخركف ديركبيس: اسـ الباحث

 .1990: السنة
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 .لبلكتئاب المعرفي العبلج في التغيير محددات فحص: الدراسة مف اليدؼ

 .خارجية عيادة مف القطب أحادم أساسي اكتئاب مريض 25: الدراسة عينة

 المتغيرات كتقدير الجمسات بمشاىدة قامكا بالتقدير القائميف الكاحدة، المجمكعة: التصميـ
 .جمسة كؿ في المختمفة

 مقياس األمؿ، فقداف مقياس الذاتية، األفكار استخبار العزك، أساليب استخبار: الدراسة أدكات
 .المضطربة االتجاىات

 .بعد فيما األعراض بانخفاض تنبأ الذم الكحيد المتغير كاف لؤلعراض العيانية المناقشة: النتائج أىـ
 (.266 ص: 2006 إبراىيـ، السيد زيزم)

 (:4 )رقـ الدراسة
 .Thas, Simon, Cahalane, McGeary & Hardenكآخركف  تاس: الباحث اسـ

 .1991: السنة

 .المعرفي لمعبلج كاالستجابة االكتئاب شدة بيف العبلقة دراسة: اليدؼ مف الدراسة

 .ذىانية مبلمح مع شديد باكتئاب مريضا 59: الدراسة عينة

 .بعدم قياس- قبمي قياس الكاحدة، المجمكعة: التصميـ

 .لبلكتئاب بيؾ مقياس: الدراسة أدكات

 :النتائج أىـ
 كمتكسطة شديدة المجمكعتيف كلكف السمككي المعرفي لمعبلج باالستجابة االكتئاب شدة ارتبطت

 .الثبلثة المقاييس مف أم عمى درجاتيـ بيف جكىرية فركؽ ىناؾ تكف لـ االكتئاب
 (.267 ص: 2006 إبراىيـ، السيد زيزم)

 (:5 )رقـ الدراسة
 .اهلل عبد: الباحث اسـ

 .1994 :السنة

 االكتئاب مستكل خفض في االنفعالي العقبلني العبلج فاعمية مدل: الدراسة مف اليدؼ
 .الجامعي الشباب لدل الحياة ضغكط كمستكل
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 بانحراؼ( سنة 21.3 )أعمارىـ متكسط( طالبات 10ك طالبا 10: )فردا 20: الدراسة عينة
 (.1.0 )معيارم

 .بعدم قياس- قبمي قياس الكاحدة، المجمكعة: التصميـ

 لبيؾ، لبلكتئاب المعرفية القائمة الباحث، إعداد مف الحياة ضغكط مقياس: الدراسة أدكات
 .االنفعالي العقبلني العبلج برنامج لبلكتئاب، الذاتي التقدير مقياس السمبية، التمقائية األحكاـ استبياف

 كضغكط االكتئاب مستكل خفض في المقترح االنفعالي العقبلني العبلج فعالية: النتائج أىـ
 .الجامعي الشباب لدل الحياة

 (.107- 106 ص: 2007 العجكرم، حسيف كجاد)
 (:6 )رقـ الدراسة

 .Sligman, Schulman, Derubeis & Hollo كآخركف سميجماف: الباحث اسـ

 .1999: السنة

 .الكقاية مف االكتئاب كالقمؽ باستخداـ العبلج المعرفي: اليدؼ مف الدراسة

 .باالكتئاب اإلصابة لخطر معرضيف جامعييف طمبة: عينة الدراسة

 .سنكات ثبلث لمدة كمتابعة كبعدم قبمي قياس ،(تجريبية )الكاحدة المجمكعة: التصميـ

 .األمؿ فقداف مقياس العزك، أسمكب استخبار المضطربة، االتجاىات مقياس: الدراسة أدكات

 :النتائج أىـ
 .المضطربة كاالتجاىات األمؿ كفقداف العزك أساليب في التجريبية المجمكعة تحسف

 (.275 ص: 2006 إبراىيـ، السيد زيزم)

 (:7 )رقـ الدراسة
 Kuch, Francis,Linda, Roberts. ركبرت فممنج، فرانسيس، ككش،: الباحث اسـ

 .2000: السنة

 .كاالكتئاب القمؽ مف لكؿٌ  المعرفية المعالجة أثر معرفة: الدراسة مف اليدؼ

 أكلي اكتئاب اضطراب مف يعانكف( أنثى 18ك ذككر 06 )البالغيف مف 26: الدراسة عينة
 .جكىرية بصفة إكمينيكية قمؽ بأعراض أقركا %81ك
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 .بعدم قياس- قبمي قياس الكاحدة، المجمكعة: التصميـ

 .DAS المختمفة االتجاىات مقياس لبلكتئاب، بيؾ قائمة لمقمؽ، بيؾ قائمة: الدراسة أدكات

 .كاالكتئاب القمؽ مف كبل خفض في المعرفية لممعالجة اإليجابي األثر: النتائج أىـ
 (.93- 92 ص: 2005 المقطرم، قائد حسيف)

 (:8 )رقـ الدراسة
 .Embling إيمبمنج: الباحث اسـ

 .2002: السنة

 .لبلكتئاب السمككي المعرفي العبلج كفاءة دراسة: اليدؼ مف الدراسة

 .القطب أحادم باكتئاب مريضا 38: الدراسة عينة

 .بعدم قياس- قبمي قياس الكاحدة، المجمكعة: التصميـ

 .لبلكتئاب بيؾ مقياس: الدراسة أدكات

 :النتائج أىـ
 .كالشفاء بالتحسف يرتبط كالحزف الغضب عف االنفعالي التعبير. لبلكتئاب في فعاؿ عبلج المعرفي العبلج

 (.277 ص: 2006 إبراىيـ، السيد زيزم)

 (:9 )رقـ الدراسة
 ,Elian, Leger Robert, Ladouceurدكجاس ميشيؿ، الدسيكر، ليجر، إلياف: الباحث اسـ

Michel, Dugas. 
 .2003: السنة

 اضطراب لمعالجة السمككي المعرفي العبلج تطبيؽ إمكانية استكشاؼ :اليدؼ مف الدراسة
 .المراىقيف لدل المعمـ القمؽ

 .كندييف فرنسييف ككميـ( ذككر 3ك إناث، 4 )المراىقيف مف 07: الدراسة عينة

 .بعدم تطبيؽ- قبمي تطبيؽ الكاحدة، المجمكعة: التصميـ

استبياف كالية بف  ،DSM4 القمؽ الضطرابات التشخيصي التقييـ مقياس: الدراسة أدكات
Beenلبلنزعاج . 
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 : أىـ النتائج
 يمكف كمنو تحسنا، سجؿ قد منيـ البعض أف إال التجريبية العينة أفراد كؿ تحسف عدـ مف بالرغـ

 .المراىقيف مع فعاال يككف أف يمكف السمككي المعرفي العبلج أف القكؿ
 (.100- 99 ص: 2005 المقطرم، قائد حسيف)

 (:10 )رقـ الدراسة
 .ىندية سبلمة سعيد محمد: الباحث اسـ

 .2003: السنة

 فنيات خبلؿ مف السمككي المعرفي العبلجي البرنامج فاعمية مدل اختبار: الدراسة مف اليدؼ
 االكتئاب أعراض خفض في إليميس السمككي االنفعالي العقبلني العبلج كفنيات( بيؾ )المعرفي العبلج
 .البلعقبلنية األفكار كخفض االجتماعية كالميارات الذات تقدير كتحسف األطفاؿ لدل

 ثبلث إلى تقسيميـ تـ(  سنة 15- 11 )العمرية المرحمة في طفبل 30: الدراسة عينة
 : مجمكعات

 (.إناث 5ك ذككر 5 )المعرفي العبلج أفرادىا تمقى( 10= ف )أكلى تجريبية مجمكعة
 (.إناث 5ك ذككر 5 )االنفعالي العقبلني العبلج أفرادىا تمقى(10=ف )ثانية تجريبية مجمكعة
 (.إناث 5ك ذككر 5 )برنامج أم عمييا يطبؽ لـ( 10=ف )ضابطة مجمكعة
 .بعدم تطبيؽ- قبمي تطبيؽ ،(كتجريبية ضابطة )مجمكعتاف: التصميـ

 اختبار ،1991 الخالؽ عبد أحمد إعداد األطفاؿ الكتئاب العربية القائمة: الدراسة أدكات
 فاركؽ إعداد لؤلطفاؿ الذات تقدير مقياس الباحث، إعداد مف لؤلطفاؿ اليأس كاختبار البلعقبلنية األفكار
 الرحمف، عبد السيد محمد إعداد االجتماعية الميارات مقياس الدسكقي، أحمد محمد مكسى، الفتاح عبد

 ستانفكرد مقياس الصبكة، نجيب كمحمد الخالؽ عبد محمد أحمد إعداد السارة كاألحداث األنشطة جدكؿ
 .االجتماعي االقتصادم المستكل تحديد استمارة مميكة، لكيس إعداد الرابعة الصكرة بينيو

 
 :النتائج أىـ

 التي الثانية كالمجمكعة المعرفي العبلج تمقت التي األكلى المجمكعة لدل االكتئاب حدة انخفاض
 (.2003 ىندية، سالمة سعيد محمد) .االنفعالي العقبلني العبلج تمقت
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 (:11 )رقـ الدراسة
 .Linden, Bar, Zubragel زكبراجؿ بار، ليندف،: الباحث اسـ

 .2004: السنة

 .تقييـ كفاءة المعالجة المعرفية السمككية الضطرابات القمؽ المعمـ: الدراسة مف اليدؼ

 مف المتردديف عمى مركز العبلج النفسي كتنطبؽ عمييـ عمى المعايير 82: عينة الدراسة
 .تجريبية كضابطة: ، كتـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيفDSM4التشخيصية لػ 

 .بعدم تطبيؽ- قبمي تطبيؽ ،(كتجريبية ضابطة )مجمكعتاف: التصميـ

 .السمككي المعرفي العبلج برنامج الذاتي، التقدير مقياس ىاممتكف، مقياس: الدراسة أدكات

 :النتائج أىـ
 .المعمـ القمؽ اضطراب عبلج في فعالة طريقة السمككي المعرفي العبلج

 (.100- 99ص: 2005 المقطرم، قائد حسيف)

 (:12 )رقـ الدراسة
 .الصقياف العزيز عبد بف ناصر: الباحث اسـ

 .2005: السنة

تقييـ مدل فعالية العبلج العقبلني االنفعالي في خفض درجة القمؽ : الدراسة مف اليدؼ
 .كاألفكار البلعقبلنية لدل مدمني المخدرات

 . فردا مف مدمني المخدرات مف لدييـ درجة القمؽ كاألفكار البلعقبلنية مرتفعة20: عينة الدراسة
 .بعدم تطبيؽ- قبمي تطبيؽ ،(كتجريبية ضابطة )مجمكعتاف: التصميـ
 لسميماف البلعقبلنية األفكار مقياس كزمبلؤه، الدليـ إعداد مف القمؽ مقياس: الدراسة أدكات

 .العقبلني االنفعالي مف إعداد الباحث العبلج برنامج الريحاني،

 :أىـ النتائج
 سكاء البعدم القياس في كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد

 المجمكعة عمى المطبؽ البرنامج أف إلى يشير مما القمؽ، درجة في أك البلعقبلني التفكير درجة في
لى القمؽ درجة خفض إلى أدل التجريبية  .البلعقبلني التفكير درجة خفض كا 

 (.2005 الصقياف، العزيز عبد بف ناصر)
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 (:13 )رقـ الدراسة
 .المقطرم قائد حسيف: الباحث اسـ

 .2005: السنة

 لدل المعمـ القمؽ عبلج في السمككي المعرفي العبلج فاعمية مف التحقؽ: الدراسة مف اليدؼ
 .الجامعي الشباب

 المغة)شعب مف أسيكط جامعة التربية لكمية الثالثة الفرقة مف كطالبة طالبا 120: عينة الدراسة
 07ك طبلب 07 )طالبا 14 منيـ أخذ ،(طالبا 78ك طالبة 102 )بقكاـ ،(التاريخ النفس، عمـ العربية،
 .القمؽ مقياس إال عمييـ يطبؽ لـ الضابطة كالمجمكعة ،(طالبات

 .شير بعد كمتابعة بعدم، تطبيؽ- قبمي تطبيؽ ،(كتجريبية ضابطة )مجمكعتاف: التصميـ

 إعداد مف كسمة كحالة القمؽ مقياس الباحث، إعداد مف المعمـ القمؽ مقياس: الدراسة أدكات
 إعداد مف السمككي المعرفي العبلج برنامج البحيرم، الرقيب عبد ترجمة كآخركف، سبيمبرجر شارؿ

 .الباحث

 :النتائج أىـ
 .الجامعي الشباب لدل المعمـ القمؽ اضطراب عبلج في السمككي المعرفي العبلج فاعمية
 محافظة إلى يشير مما المعالجة، انتياء مف شير مضي بعد العبلجي البرنامج فاعمية استمرار

 .المعالجة فترة خبلؿ اكتسبكه ما عمى العينة أفراد
 (.2005 المقطرم، قائد حسيف)

 (:14 )رقـ الدراسة
 .قكاقنو صالح محمد حاـز: الباحث اسـ

 (.2007- 2006): السنة

 االجتماعية الميارات تنمية في السمككي المعرفي العبلج فاعمية استقصاء :الدراسة مف اليدؼ
 .المخدرات مدمني لدل كاالكتئاب القمؽ كخفض

 بطريقة مجمكعتيف، إلى العينة تقسيـ كتـ قصدية، بطريقة اختيركا مدمنا 30: الدراسة عينة
 .التجريبية المجمكعة تمثؿ( 15 )األكلى المجمكعة: عشكائية

 .الضابطة المجمكعة تمثؿ( 15 )الثانية المجمكعة
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 .بعدم قياس- قبمي قياس ،(كتجريبية ضابطة )المجمكعتاف: التصميـ

 العبلجي البرنامج االكتئاب، القمؽ،مقياس مقياس االجتماعية، الميارات مقياس: الدراسة أدكات
 .إرشادية جمسة 16 مف كيتككف الباحث، إعداد مف

 :النتائج أىـ
 القمؽ كخفض االجتماعية الميارات تنمية في السمككي المعرفي العبلجي البرنامج فاعمية

 .التجريبية المجمكعة أفراد لدل كاالكتئاب
 ((.2007- 2006 )قكاقنو، صالح محمد حاـز) 

 (:15 )رقـ الدراسة
 .مصطفى عيد محمكد: الباحث اسـ

 .2009: السنة

 عمى القائـ المحاكر متعدد السمككي المعرفي العبلج برنامج فعالية اختبار: الدراسة مف اليدؼ
 .األساسي االكتئاب عبلج في بنمكذج المسبكقة الذاتية المساعدة

 مجمكعات ثبلث إلى تقسيميـ تـ األساسي، االكتئاب مرضى مف مريضا 17: الدراسة عينة
 :يمي كما

 (.5= ف )السمككي المعرفي العبلج تمقكا الذيف المرضى مجمكعة
 (.6= ف )الدكائي العبلج إلى باإلضافة السمككي المعرفي العبلج تمقكا الذيف االكتئاب مرضى مجمكعة

 (.6= ف )فقط دكائيا عبلجا تمقكا الذيف االكتئاب مرضى مجمكعة
 .بعدم قياس- قبمي قياس تجريبية، مجمكعات ثبلث :التصميـ

 مقياس االكتئاب، أعراض لتقدير ىاممتكف قائمة االكتئاب، لشدة بيؾ قائمة: الدراسة أدكات
 اآللية األفكار استخبار غريب، أسامة إعداد المشكبلت حؿ مقياس غريب، أسامة إعداد الذات تككيد
عداد ترجمة عداد ترجمة ب، أ، بصكرتيو االتجاىات اختبلؿ استخبار الباحث، كا   الصبكة، نجيب محمد كا 
عداد الحالة، تاريخ استمارة الصبكة، نجيب محمد إعداد السارة النشاطات قائمة  .الصبكة نجيب محمد كا 

 :النتائج أىـ
 كالمتابعة العبلج مرحمة انتياء بعد الدراسة محؿ الثبلث المجمكعات لدل عاـ تحسف مستكل يكجد

 .اإلحصائية الداللة مستكل المتكسطات بيف الفركؽ بمكغ عدـ مف الرغـ عمى كذلؾ األكلى،
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 كبفحص الثانية، المتابعة فترة مركر بعد الثبلث المجمكعات بيف المتكسطات في الفركؽ ظيرت
 أفضؿ كانت الدكائي العبلج إلى باإلضافة السمككي المعرفي العبلج مجمكعة أف نجد المتكسطات
 .الدكائي العبلج مجمكعة كأخيرا السمككي، المعرفي العبلج مجمكعة تمييا ثـ تحسنا، كأكثرىا المجمكعات

 (.2009محمكد عيد مصطفى، )

 :التعميؽ عمى الدراسات السابقة -
مف خبلؿ ما تـ عرضو مف دراسات سابقة في ىذا المحكر، يمكف إجماؿ أىـ النقاط التي تـ 

 :رصدىا مف خبلليا، فيما يمي

 تابعة كمتغيرات تناكليا تـ التي المتغيرات معظـ: الدراسات متغيرات حيث مف - أ
 االكتئاب اضطراب أك القمؽ اضطراب في تمثمت السمككي، المعرفي العبلج في المتمثؿ المستقؿ لممتغير

 .معا االضطرابيف أك
 :المستخدـ العالجي األسمكب حيث مف - ب

اختمفت أساليب العبلج المعرفي السمككي التي استخدمت في الدراسات التي تـ عرضيا، حيث 
كيمكف أف يندرج تحت ىذا النكع أكثر مف )بعض الدراسات أسمكب العبلج المعرفي السمككي - استخدمت 

إيمبمنج، )، دراسة (1985جكنزاليز كآخركف، )، كدراسة (1978شربتجي، )كدراسة  (أسمكب عبلجي
المقطرم، )، دراسة (2004ليندف كآخركف، )، كدراسة (2003إلياف ليجر كآخركف، )، دراسة (2002
 (.2009مصطفى، )، دراسة (2007- 2006قكاقنة، )، دراسة (2005

 ديركبيس )كدراسة" بيؾ "لػ المعرفي العبلج أسمكب أخرل دراسات استخدمت بينما -
 ككش )كدراسة ،(1999 كآخركف، سميجماف )كدراسة ،(1991 كآخركف، تاس )كدراسة( 1990 كآخركف،
 (.2000 كآخركف،

 أسمكب( 2005 الصقياف، )كدراسة( 1994 اهلل، عبد )كدراسة أخرل دراسات كاستخدمت -
 ".إيميس "لػ االنفعالي العقبلني العبلج

 العقبلني كالعبلج" بيؾ "لػ المعرفي العبلج )معا النكعيف بيف جمعت أخرل دراسات كىناؾ -
 (.2003 ىندية، )كدراسة"( إيميس "لػ االنفعالي
 :مف حيث األىداؼ- ج

استيدفت معظـ الدراسات السابقة التي تـ عرضيا اختبار مدل فعالية العبلج المعرفي السمككي 
 .بمختمؼ أنكاعو في عبلج اضطراب القمؽ أك اضطراب االكتئاب أك االضطرابيف معا
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 :مف حيث العينة-د

 الدراسات، ىذه في المستخدمة العينات حجـ في تبايف كجكد: العينة حجـ حيث مف -
 30 بيف )الحجـ متكسطة عينات شمؿ ما كمنيا ،(30 مف أقؿ )الحجـ صغيرة عينات شمؿ ما فمنيا

 (.40أكثر مف )كدراسات أخرل شممت عينات كبيرة الحجـ  ،(فردا 40ك

/ ذككر)بعض الدراسات شممت عينات مككنة مف الجنسيف : مف حيث جنس العينة -
 .، بينما اكتفت بعض الدراسات األخرل بأحد الجنسيف فقط (إناث

: شممت الدراسات التي تـ عرضيا الفئات العمرية التالية: مف حيث المرحمة العمرية -
 .فئة األطفاؿ، فئة المراىقيف، فئة الشباب، كفئة الراشديف

شممت الدراسات التي تـ عرضيا أشكاؿ مختمفة مف التصاميـ  :مف حيث نكع التصميـ- ق
، ثبلث مجمكعات (ضابطة كتجريبية)المجمكعة الكاحدة، مجمكعتاف : شبو التجريبية، كىي كما يمي

 .تجريبية، مع استخداـ قياس قبمي كبعدم في معظـ الدراسات السابقة
كذلؾ القياـ بمتابعة المرضى بعد انتياء العبلج لمكقكؼ عمى استمرارية تأثير العبلج لدييـ كذلؾ 

 .في بعض الدراسات فقط
استخدمت الدراسات السابقة التي تـ عرضيا أدكات : مف حيث األدكات المستخدمة- ك

قائمة .المقابمة،استمارة تاريخ الحالة، مقياس بيؾ لبلكتئاب: قياس مختمفة كمتنكعة كتتمثؿ فيما يمي
ىاممتكف لتقدير أعراض االكتئاب، مقياس التقدير الذاتي لبلكتئاب، قائمة بيؾ لمقمؽ مقياس القمؽ مف 

إعداد الدليـ كزمبلؤه، مقياس تايمكر لمقمؽ، مقياس القمؽ كحالة كسمة مف إعداد شارؿ سبيمبرجر كآخركف، 
مقياس األفكار البلعقبلنية لسميماف الريحاني، استبياف األحكاـ التمقائية السمبية، استخبار األفكار اآللية، 
عداد  مقياس اختبار األفكار البلعقبلنية لؤلطفاؿ،استخبار اختبلؿ االتجاىات بصكرتيو أ، ب، ترجمة كا 
محمد نجيب الصبكة، مقياس االتجاىات المضطربة، استخبار األفكار الذاتية، استخبار أسمكب العزك، 

مقياس فقداف األمؿ، استخبار أساليب العزك، مقياس ضغكط الحياة، مقياس الميارات االجتماعية، مقياس 
الميارات االجتماعية إعداد محمد السيد عبد الرحمف، جدكؿ األنشطة كاألحداث السارة إعداد أحمد محمد 
عبد الخالؽ كمحمد نجيب الصبكة قائمة النشاطات السارة إعداد محمد نجيب الصبكة، مقياس ستانفكرد 

بينيو الصكرة الرابعة إعداد لكيس مميكة، مقياس تككيد الذات إعداد أسامة غريب، مقياس حؿ المشكبلت 
مقياس فقداف األمؿ القائمة العربية الكتئاب لبلنزعاج،  Beenاستبياف كالية بف  إعداد أسامة غريب، 
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، اختبار اليأس لؤلطفاؿ مف إعداد الباحث، مقياس تقدير الذات 1991األطفاؿ إعداد أحمد عبد الخالؽ 
مقياس التقييـ التشخيصي الضطرابات .لؤلطفاؿ إعداد فاركؽ عبد الفتاح مكسى، محمد أحمد الدسكقي

 .استمارة تحديد المستكل االقتصادم االجتماعي، DSM4القمؽ 
مف خبلؿ ما تـ عرضو تكصمت الدراسات السابقة إلى عدة نتائج يمكف : مف حيث النتائج- م

 :إيجازىا فيما يمي
 باختبلؼ السمككي المعرفي العبلج فعالية: مفادىا نتيجة عمى السابقة الدراسات كؿ اتفقت -

 عمرية فئات كمع االكتئاب اضطراب أك القمؽ اضطراب مف لكؿ ةاإلكمينيكي األعراض خفض في أساليبو،
 .مختمفة

 .العبلج انتياء بعد فاعميتو استمرار عمى السابقة الدراسات بعض اتفقت -
 بعض مف الكقاية في المعرفي العبلج أىمية السابقة الدراسات بعض خبلؿ مف تبيف -
 .االكتئاب كاضطراب النفسية االضطرابات

 العالجية أك اإلرشادية البرامج فعالية تناكلت التي السابقة الدراسات -4-3
 أك العقمية، أك النفسية االضطرابات بعض عالج في ديني منظكر مف النفسية
 :النفسية المتغيرات بعض مع فعاليتيا

يتضمف ىذا المحكر الدراسات السابقة التي تناكلت فعالية العبلج النفسي الديني مف منظكر 
إسبلمي مع متغيرات نفسية مختمفة، كلـ تتمكف الباحثة مف الحصكؿ إال عمى ىذه الدراسات التي تخدـ 

 .مكضكع البحث الحالي كذلؾ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة

 (:1 )رقـ الدراسة
 .محمكد عكدة: اسـ الباحث

 .1989: السنة

بعض أشكاؿ عصاب الكسكاس القيرم كعبلقتو ببعض المعطيات : اليدؼ مف الدراسة
 .الدينية

كمدل األعمار مف  ( نساء كرجبلف03) أفراد يعانكف مف كساكس قيرية 05: عينة الدراسة
 . سنة32سنة بمتكسط عمرم يقدر بػ  (48- 22)
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 .المجمكعة الكاحدة، قياس قبمي قياس بعدم كمتابعة :التصميـ

إخضاع الحاالت الخمس لبرنامج عبلجي ديني مستكحى مف طرؽ العبلج  :أدكات الدراسة
. (لدل مدارس العبلج النفسي الحديثة)كالحديثة  (التراثية كخصكصا لدل الغزالي كابف القيـ)القديمة 

كمف أىميا تزكيد المريض برأم الشرع فيما يمارسو مف سمكؾ . كاحتكل البرنامج عمى عشرة عناصر
اطبلع المريض عمى . كاستثارة عكاطؼ المريض الدينية الكارىة التباع الشيطاف ككسكاسو. كسكاسي

العديد مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة التي تتحدث عف مغفرة اهلل كسعة رحمتو لتخفيؼ 
 .القمؽ كاالكتئاب

 : أىـ النتائج
 بعض عكدة لكحظ المتابعة كبعد الخمس، الحاالت عبلج في إيجابية نتائج البرنامج أعطى

 .الحاالت لتمؾ التحسف لحالة المعالجيف متابعة مع قبؿ، مف أخؼ بدرجة كلكف الحاالت
 (.130 ص: 2000 الصنيع، إبراىيـ بف صالح)

 (:2 )رقـ الدراسة
 .(Abo El-Azayem & Janiel)أبك العزايـ كجنيؿ : اسـ الباحث

 .1989 :السنة

التي تيدؼ إلى تقييـ أربعة برامج عبلجية في عيادة طبية مكازنة بالبرامج : الدراسة مف اليدؼ
 .التي تتـ في المركز النفسي اإلسبلمي بالتعاكف مع إحدل الييئات األمريكية الميتمة باإلدماف

 . مريضا120مجمكعتيف مف مدمني األفيكف بمغت : عينة الدراسة

 .قياس بعدم- مجمكعتاف تجريبيتاف، قياس قبمي: التصميـ
 

 :أىـ النتائج
أظيرت النتائج أف عمميات االنتكاس كانت أقؿ في المجمكعة التي عكلجت في المسجد، كقد 

 .أقرت الجمعية األمريكية لمطب النفسي ىذه النتائج
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 (:3)الدراسة رقـ 

 .محمد أيمف محمد، خير عرقسكسي: اسـ الباحث

 .ىػ1412: السنة

 .أثر االسترخاء كالرقية الدينية في عبلج ضغط الدـ األساسي: اليدؼ مف الدراسة

لـ يبيف ) مريضا بضغط الدـ ممف يعالجكف في مستشفى خرطكـ التعميمي 144: عينة الدراسة

 . فردا75 فردا كضابطة 69مقسميف إلى مجمكعة تجريبية  (الجنس كال المستكل التعميمي

 .، تطبيؽ قبمي تطبيؽ بعدم(ضابطة كتجريبية)مجمكعتاف : التصميـ

أدكات طبية لقياس ضغط الدـ كجياز تدليؾ كيربائي، مسجؿ لسماع الرقية : أدكات الدراسة

الدينية التي أعدت بشكؿ مقدمة كمجمكعة مف اآليات كاألدعية، المجمكعة الضابطة تخضع لجمسات 
تدليؾ كتدريبات استرخاء فقط، كالمجمكعة التجريبية يضاؼ إلى ما ذكر أعبله استماع الرقية أثناء 

 .الجمسات ثـ مطالبة المريض بترديد اآليات كاألدعية أثناء ممارستو لمتدريبات في منزلو

 :أىـ النتائج
التي استمعت )لصالح المجمكعة التجريبية % 27.11ظيرت فركؽ في نسبة التحسف بمغت 

 .، مما يؤيد األثر اإليجابي لؤلدعية الدينية عمى صحة اإلنساف المسمـ(لمرقية الدينية كاستخدمتيا
 (.136ص : 2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، )

 (:4)الدراسة رقـ 

 .عبد اهلل عندليب أحمد: اسـ الباحث

 .1996: السنة

أثر سماع القرآف الكريـ في مستكل األمف النفسي لدل طالبات المرحمة : اليدؼ مف الدراسة

 .الثانكية في محافظة إربد في األردف
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طالبة، خضعف لسماع القرآف الكريـ عمى  (130)اختيار عينة عشكائية بمغت : عينة الدراسة

 . دقيقة15 جمسة مدة كؿ منيا 12مدار 

 .تطبيؽ بعدم- ، تطبيؽ قبمي(ضابطة كتجريبية)مجمكعتاف : التصميـ

 : أدكات الدراسة
 .مقياس األمف النفسي، برنامج االستماع لمقرآف الكريـ

 :أىـ النتائج
أظيرت النتائج أف التغير في المجمكعة التجريبية أعمى منيا عند المجمكعة الضابطة، مما يدؿ 

 .عمى كجكد أثر لسماع القرآف الكريـ عمى مستكل األمف النفسي لمطالبات
 (.1996عندليب أحمد عبد اهلل، )

 (:5)الدراسة رقـ 

 .سعيد كىاس كجارم كنت: اسـ الباحث

 .1997 :السنة

 . التدخؿ النفسي لمقاكمة اليبلكس السمعية في الثقافة اإلسبلمية: اليدؼ مف الدراسة

 سنة مف مستشفى 33ستة مف المرضى الذككر متكسط أعمارىـ مقداره : عينة الدراسة

 .األمراض النفسية بمدينة الرياض، نصفيـ عينة تجريبية كنصفيـ عينة ضابطة

 .قياس بعدم- ، قياس قبمي(ضابطة كتجريبية)مجمكعتاف : التصميـ

استخدـ مع المجمكعتيف العبلج الطبي، أضيؼ إلى المجمكعة التجريبية : أدكات الدراسة

 :أساليب لمتغمب عمى األصكات أىميا
 .سدادة أذف طبية مأمكنة -
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 تبلكة التسجيؿ شريط عمى كيككف أذف سماعة طريؽ عف مسجؿ إلى االستماع -

 .الدينية كالمكضكعات باألدعية كتذكير الكريـ القرآف

 :أىـ النتائج
كما شعرت بقمة . المجمكعة التجريبية حدث لدييا انخفاض في تكرار كحدة كعدائية األصكات

كما عبركا عف شعكرىـ بقدرة أكبر عمى . (القمؽ كاالكتئاب)الضغكط النفسية كقمة في الردكد االنفعالية 
 .عدـ تصديؽ كتجاىؿ ما تقكلو األصكات التي يسمعكنيا

 (.181ص : 2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، )

 (:6)الدراسة رقـ 
 .مكسى كمحمد محمكد رشاد: اسـ الباحث

 .2000: السنة

اختبار مدل فعالية البرنامج اإلرشادم النفسي الديني المتمثؿ في أسمكب : اليدؼ مف الدراسة
 .الدعاء في تخفيؼ عدة اضطرابات سيككسكماتية لدل الطالبات الممتزمات كغير الممتزمات دينيا

 طالبة طبؽ عمييف برنامج اإلرشاد الديني، حيث 40 طالبة، اختار منيف 400: عينة الدراسة
تجريبية كضابطة ): قسـ الطالبات إلى أربع مجمكعات، اثناف منيا تجريبيتاف كاثناف ضابطتاف، كما يمي

تجريبية كضابطة ذات التزاـ ديني منخفض كاضطرابات )، (ذات التزاـ ديني عالي كاضطرابات عالية
 .(سيككسكماتية عالية
 .قياس بعدم- مجمكعتاف تجريبيتاف، قياس قبمي- مجمكعتاف ضابطتاف: التصميـ

استبانة االلتزاـ الديني، مقياس االضطرابات السيككسكماتية، البرنامج اإلرشادم : أدكات الدراسة
 . جمسة مدة كؿ جمسة ساعتاف بمعدؿ جمستيف أسبكعيا12الديني مككف مف 

 :أىـ النتائج
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تكجد فعالية كبرل لئلرشاد النفسي الديني في خفض حدة االضطرابات السيككسكماتية 
 .لممجمكعتيف التجريبية مقارنة بالمجمكعتيف الضابطتيف

 (.78ص: 2008عالء الديف إبراىيـ النجمة، )

 (:07)الدراسة رقـ 
 .خضر عبد الباسط متكلي: اسـ الباحث

 .2000: السنة

اختبار مدل فعالية اإلرشاد النفسي الديني كالتدريب عمى تنمية الميارات : اليدؼ مف الدراسة
 .االجتماعية كالمزاكجة بينيما في خفض حدة الغضب لدل عينة مف المراىقيف

 طالبا حصمكا عمى أعمى 40 طالبا مف طبلب الصؼ الثانكم، تـ انتقاء 200: عينة الدراسة
، كثبلث مجمكعات (10=ف)الدرجات عمى مقياس القمؽ كذلؾ لعمؿ منيـ مجمكعة كاحدة ضابطة 

 .( طبلب10كؿ كاحدة منيا تحكم )تجريبية 
 .تطبيؽ بعدم- مجمكعة كاحدة ضابطة كثبلث مجمكعات، تجريبية، تطبيؽ قبمي: التصميـ

مقياس الغضب لسبيمبرجر كلندف كتقنيف محمد عبد الرحمف كفكقية عبد الحميد : أدكات الدراسة
 .االجتماعية كالثالث مزدكجالميارات مقياس المستكل الثقافي لؤلسرة ثبلث برامج إرشادية مف 

 :أىـ النتائج
 .أثبت البرنامج الديني فعالية كبيرة في خفض سمة الغضب عند أفراد العينة

 .كما نجح برنامج الميارات االجتماعية في خفض سمة القمؽ كلكف بشكؿ أقؿ مف البرنامج الديني
كاف لمبرنامج المزدكج الذم يجمع بيـ اإلرشاد الديني كالميارات االجتماعية تأثير أعمى مف 

 .البرنامجيف منفصميف
 (.78- 77، 75ص : 2008عالء الديف إبراىيـ النجمة، )

 
 (:08)الدراسة رقـ 
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 .راشد عمي السيؿ: اسـ الباحث

 .2001 :السنة

في خفض مشكمة  (الديني- السمككي الجمعي)اختبار فعالية اإلرشاد : اليدؼ مف الدراسة
 .األرؽ لدل طمبة الجامعة
 طالبا كطالبة مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية 27تككنت عينة الدراسة مف : عينة الدراسة

كضابطة، المجمكعة التجريبية مقسمة إلى مجمكعتيف أخرتيف كاحدة لمبنيف بيا خمسة طبلب كأخرل 
 .لمبنات بيا ست طالبات، في حيف ضمت المجمكعة الضابطة ستة طبلب كعشرة طالبات

 .قياس بعدم- ، قياس قبمي(ضابطة كتجريبية)مجمكعتاف : التصميـ

استمارة قياس حالة النكـ، التغذية البيكلكجية الراجعة، البرنامج اإلرشادم : أدكات الدراسة
حيث ىدفت الدراسة إلى اقتراح برنامج لعبلج مشكمة األرؽ عند بعض طبلب الجامعة الذيف  (العبلجي)

يعانكف مف ىذه المشكمة، كذلؾ باستخداـ تقنيات اإلرشاد السمككي كاإلرشاد الديني في برنامج كاحد، 
اليدؼ األساسي لمدراسة تزكيد بعض طبلب الجامعة مف الذيف يعانكف مف األرؽ ببعض المعمكمات 

كسابيـ بعض الميارات العممية لتحسيف تكافقيـ النفسي كالسمككي مع مشكبلت النكـ  العممية كالدينية، كا 
 .بشكؿ عاـ كمشكمة األرؽ بشكؿ خاص

 
 
 

 :أىـ النتائج
أشارت النتائج إلى حدكث تحسف ممحكظ في مستكل النـك عند أفراد العينة التجريبية مقارنة 

بحالتيـ قبؿ حصكليـ عمى الجمسات اإلرشادية، كمقارنتيـ أيضا بأقرانيـ في المجمكعة الضابطة مما 
 .يعني تحقيؽ اليدؼ مف ىذه الدراسة

 (.2001راشد عمي السيؿ، )بتصرؼ عف 

 
 



 بحثالفصؿ التمييدم                                                                 اإلطار العاـ لؿ

 
44 

 
 (:09)الدراسة رقـ 
 .عبد الرحمف محمد العطكم: اسـ الباحث

 .2006: السنة

أثر برنامج اإلرشاد الديني النفسي الجمعي في خفض السمكؾ العدكاني : اليدؼ مف الدراسة
 .لدل طبلب المرحمة المتكسطة بمدينة تبكؾ

 طالبا، قسمكا 60عينة عشكائية عمدية مف مدارس المرحمة المتكسطة بمغت : عينة الدراسة
- 12) طالبا، حيث كانت األكلى تجريبية يتراكح أعمارىـ بيف 15عمى أربع مجمكعات متساكية بكاقع 

سنة، كالثالثة ضابطة تماثؿ األكلى، كالرابعة  (17- 15)سنة، كالتجريبية الثانية يتراكح أعمارىـ بيف  (14
 .ضابطة تماثؿ الثانية
 .قياس بعدم- مجمكعتاف تجريبيتاف كمجمكعتاف ضابطتاف، قياس قبمي: التصميـ

 .مقياس السمكؾ العدكاني، البرنامج اإلرشادم الديني الجمعي المقترح: أدكات الدراسة

 :أىـ النتائج
أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 

سنة،  (14- 12)القياسات البعدية لمسمكؾ العدكاني لطبلب المرحمة المتكسطة الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
كالبرنامج اإلرشادم الديني الجمعي المقترح كلصالح المجمكعة التجريبية بانخفاض السمكؾ العدكاني إلى 

 .حد ما
ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياسات البعدية 

سنة، كالبرنامج  (17- 15)لمسمكؾ العدكاني لطبلب المرحمة المتكسطة الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
اإلرشادم الديني الجمعي المقترح كلصالح المجمكعة التجريبية بانخفاض السمكؾ العدكاني بصكرة 

 .كاضحة
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كما دلت النتائج عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 

القياسات القبمية كالبعدية لمسمكؾ العدكاني لطبلب المرحمة المتكسطة لمعينة الكمية كالبرنامج اإلرشادم 

 .الديني الجمعي المقترح كلصالح المجمكعة التجريبية بانخفاض السمكؾ العدكاني بصكرة كاضحة
 (2006عبد الرحمف محمد العطكم، )

 (:10)الدراسة رقـ 

 .سمطاف مكسى العكيظة: اسـ الباحث

 .2011 :السنة

مدل فاعمية العبلج النفسي اإلسبلمي في خفض أعراض اضطراب ما : اليدؼ مف الدراسة

 .بعد الصدمة النفسية

اختيار عينة قصدية مف مراجعي عيادة األمؿ لمطب النفسي في مدينة عماف : عينة الدراسة

 . مصابا كمصابة20بمغت 

تطبيؽ بعدم، متابعة - ، تطبيؽ قبمي(مجمكعة ضابطة كمجمكعة تجريبية)مجمكعتاف : التصميـ

 .بعد انتياء العبلج

 كفقا لمعايير (ptsd) قاـ الباحث باستخداـ معايير تشخيص (ptsd)لتشخيص : أدكات الدراسة

(DSM4,1994) كمقياس (ptsd) برنامج العبلج النفسي اإلسبلمي الذم قاـ الباحث (1998) لمكبيسي ،

 في (ptsd)، إذ قاـ الباحث بتطبيقو عمى عينة مف المصابيف بػ      (2003العبيدم، )ببنائو كتطبيقو 

 .مسجد الغزالي الكاقع في منطقة طارؽ بمدينة عماف

 . ساعات03 جمسة عبلجية استمرت كؿ جمسة 16اشتمؿ البرنامج عمى 

 :أىـ النتائج
بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى فاعمية العبلج النفسي 

كما .  لدل المجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة الضابطة(ptsd)اإلسبلمي في خفض مستكل أعراض 

 بيف القياسيف البعدم كالتتبعي لدل أفراد (ptsd)أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في مستكل أعراض 
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كأكصت الدراسة الحالية بضركرة العمؿ عمى تفعيؿ ىذا النكع مف العبلج مف خبلؿ . المجمكعة التجريبية

 .تأسيس مراكز عممية متخصصة
 (.2011سمطاف مكسى العكيظة، ) 

 :التعميؽ عمى الدراسات السابقة -
 :يمكف تمخيص أىـ النقاط التي يمكف رصدىا مف الدراسات السابقة التي تـ عرضيا، فيما يمي

 : مف ناحية متغيرات الدراسات - أ
تناكلت ىذه الدراسات عدة متغيرات نفسية مع أسمكب العبلج النفسي الديني، يمكف إيجازىا فيما 

 :يمي
، اليبلكس السمعية، بعض الردكد (PTSD)عصاب الكسكاس القيرم، اضطراب ما بعد الصدمة 

االنفعالية كالقمؽ كاالكتئاب، السمكؾ العدكاني، الغضب، األمف النفسي، االضطرابات السيككسكماتية، 
 .ضغط الدـ األساسي، األرؽ

 :مف حيث األساليب العالجية المستخدمة - ب
تنكعت األساليب العبلجية النفسية المستخدمة في ىذه الدراسات، حيث جمعت بعض  -

الدراسات بيف األساليب العبلجية النفسية الدينية كبعض العبلجات النفسية الحديثة كالعبلج السمككي مثبل، 
 .بينما اكتفت بعض الدراسات باستخداـ األساليب العبلجية النفسية الدينية فقط

كذلؾ فقد تنكعت األساليب العبلجية الدينية التي استخدمت في الدراسات التي تـ  -
 .إلخ.. عرضيا، بيف استخداـ أسمكب الدعاء، أك االستماع لمقرآف الكريـ، أك الرقية الشرعية

 
 
 :مف حيث األىداؼ- ج

ىدفت معظـ الدراسات السابقة التي تـ عرضيا إلى اختبار مدل فعالية العبلج النفسي الديني مع 
بعض المتغيرات النفسية، مع العمـ أف كؿ الدراسات التي تـ عرضيا تناكلت العبلج النفسي الديني مف 

 .منظكر إسبلمي

 :مف حيث العينة- د
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 الدراسات، ىذه في المستخدمة العينات حجـ في تبايف كجكد: العينة حجـ حيث مف -
 ككنت، كىاس )كدراسة ،(1989 عكدة، )كدراسة ،(30 مف أقؿ )الحجـ صغيرة عينات شمؿ ما فمنيا

 (.2011 العكيظة، )كدراسة ،(2001 السيؿ، )كدراسة ،(1997
( 2000مكسى كمحمكد، )كدراسة  ( فردا40 ك30بيف  )كمنيا ما شمؿ عينات متكسطة الحجـ 

أبك العزايـ )كدراسة  (40أكثر مف )دراسات أخرل شممت عينات كبيرة الحجـ ك. (2000خضر، )كدراسة 
العطكم، )، كدراسة (1996عبد اهلل، )، كدراسة (ق1412أيمف كعرقسكسي، )، كدراسة (1989كجنيؿ، 
2006.) 

/ ذككر)بعض الدراسات شممت عينات مككنة مف الجنسيف : مف حيث جنس العينة -
أيمف )، بينما اكتفت بعض الدراسات األخرل بأحد الجنسيف فقط، كفي بعض الدراسات كدراسة (إناث

 .لـ يتـ تكضيح جنس أفراد العينة المستخدمة في الدراسة (ىػ1412كعرقسكسي، 
: شممت الدراسات التي تـ عرضيا الفئات العمرية التالية: مف حيث المرحمة العمرية -

 .فئة األطفاؿ، فئة المراىقيف، فئة الشباب، كفئة الراشديف

 :مف حيث نكع التصميـ-  ق
:  شممت الدراسات التي تـ عرضيا أنكاعا مختمفة مف التصاميـ شبو التجريبية، كىي كما يمي

، مجمكعتاف تجريبيتاف كمجمكعتاف ضابطتاف، مع (ضابطة كتجريبية)المجمكعة الكاحدة، مجمكعتاف 
استخداـ قياس قبمي كبعدم في معظـ الدراسات السابقة، كذلؾ القياـ بمتابعة المرضى بعد انتياء العبلج 

 . لمكقكؼ عمى استمرارية تأثير العبلج لدييـ كذلؾ في بعض الدراسات فقط
استخدمت الدراسات السابقة التي تـ عرضيا أدكات : مف حيث األدكات المستخدمة- م

استبانة االلتزاـ الديني، مقياس األمف النفسي، مقياس السمكؾ : قياس مختمفة كمتنكعة كتتمثؿ فيما يمي
، مقياس ، (DSM4,1994)كفقا لمعايير  ptsd))معايير تشخيص العدكاني،استمارة قياس حالة النـك

(ptsd) مقياس االضطرابات السيككسكماتية، مقياس الغضب لسبيمبرجر، مسجؿ (1998) لمكبيسي ،
لسماع الرقية الدينية، أدكات طبية لقياس ضغط الدـ، جياز تدليؾ كيربائي، سدادة أذف طبية مأمكنة، 

 .التغذية البيكلكجية الراجعة، برامج العبلج النفسي الديني اإلسبلمي

مف خبلؿ ما تـ عرضو تكصمت الدراسات السابقة إلى عدة نتائج يمكف : مف حيث النتائج- ع
 :إيجازىا فيما يمي
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أجمعت كؿ الدراسات السابقة عمى فعالية العبلج النفسي الديني كتحديدا مف منظكر إسبلمي - 
عصاب الكسكاس القيرم، اضطراب ما : في عبلج أك التخفيؼ مف شدة بعض االضطرابات النفسية مثؿ

 .بعد الصدمة، اليبلكس السمعية، بعض الردكد االنفعالية كالقمؽ كاالكتئاب
بينت بعض الدراسات السابقة فعالية العبلج النفسي الديني مف منظكر إسبلمي في عبلج - 

بعض االضطرابات السيككسكماتية أك التخفيؼ منيا كضغط الدـ األساسي، كما أثبتت فاعميتيا في بث 
األمف النفسي، كتخفيؼ الضغكط النفسية كتحسيف مستكل النكـ، ككذا خفض السمكؾ العدكاني كالغضب 

 .عند أفراد المجمكعات التجريبية
كما اتفقت بعض ىذه الدراسات عمى استمرار فعالية ىذا النكع مف العبلج النفسي بعد انتياء - 

 .العبلج

الدراسات السابقة التي تناكلت فعالية بعض البرامج اإلرشادية أك العالجية - 4-4
 :راب القمؽ أك اضطراب االكتئابطالنفسية مف منظكر ديني إسالمي في عالج اض

يشمؿ ىذا المحكر أىـ الدراسات التي تناكلت البرامج اإلرشادية أك العبلجية النفسية مف منظكر 
ديني إسبلمي في عبلج اضطراب القمؽ أك اضطراب االكتئاب، كىي تمثؿ جٌؿ ما تمكنت الباحثة مف 

 :جمعو في ىذا المكضكع
 (:01)الدراسة رقـ 
 .إسعاد البنا: اسـ الباحث

 .1990: السنة

 .دكر األدعية كاألذكار في عبلج القمؽ: اليدؼ مف الدراسة

 طالبة مف طالبات كمية التربية بالمنصكرة ممف حصمف عمى 20تككنت مف : عينة الدراسة
 . طالبة عمى مقياس القمؽ الصريح لتايمكر149أعمى الدرجات، مف عينة أكبرعددىا

 .قياس بعدم- مجمكعة كاحدة تجريبية، قياس قبمي :التصميـ

مقياس القمؽ الصريح لتايمكر، استمارة المستكل االقتصادم االجتماعي، برنامج : أدكات الدراسة

عبلجي ديني حيث قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس القمؽ عمى عينة الدراسة، كما قامت بإلقاء محاضرة 

عمييف تعرفيف بمخاطر القمؽ النفسي ثـ تـ دخكليف في جمسات عبلجية كؿ جمسة لمدة ساعة كذلؾ لمدة 
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أسبكع كانت تعالج خبلليا عف طريؽ القرآف الكريـ كاألذكار كالحديث النبكم الشريؼ، مع إعطاء مساحة 

 . لمطالبات لمتعبير عف مشاكميف التي تسبب ليف القمؽ بالكتابة، كما قامت بخمؽ مكاقؼ لمدعاء الجماعي

 . جمسات مف العبلج05كأعادت الباحثة تطبيؽ مقياس تايمكر لمقمؽ بعد 

 :أىـ النتائج
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة الطالبات في التطبيؽ األكؿ كدرجاتيف في التطبيؽ 

لصالح االختبار القبمي، أم كانت درجاتيف عمى مقياس القمؽ أكثر  (0.01)الثاني عند مستكل داللة 

ارتفاعا في التطبيؽ القبمي عنو في التطبيؽ البعدم، مما تكصمت الدراسة إلى يشير إلى أىمية الديف في 

 .العبلج النفسي
 (.711ص : 1999رشاد عمي مكسى، )

 (:02)الدراسة رقـ 

 . محمد دركيش محمد: اسـ الباحث

 .1995: السنة

اختبار مدل فعالية العبلج النفسي الديني في تخفيض القمؽ لدل طبلب : اليدؼ مف الدراسة

 .الجامعة

 طالبا مف كمية بجامعة عيف شمس حصمكا عمى درجات اإلرباعي األعمى 20: عينة الدراسة

تعرضت لممعالجة الدينية،  ( طبلب10)عمى مقياس القمؽ، كقسمكا إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية 

 .سنة (30- 20)كمتكسط عمر العينة . لـ تتعرض إلى أم معالجة ( طبلب10)كاألخرل ضابطة 

 .قياس بعدم- ، قياس قبمي(ضابطة كتجريبية)مجمكعتاف : التصميـ

مقياس القمؽ مف إعداد الباحث، برنامج عبلجي طبؽ لممجمكعة التجريبية : أدكات الدراسة

 . جمسة كطبقت بطريقة فردية150استغرؽ 

 :أىـ النتائج
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دلت النتائج عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في انخفاض درجة القمؽ بيف المجمكعتيف التجريبية 

 .كالضابطة، بعد انتياء البرنامج العبلجي لصالح المجمكعة التجريبية
 (.142ص: 2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، ) 

 (:03)الدراسة رقـ 

 .محمد دركيش محمد: اسـ الباحث

 .1995 :السنة

الكشؼ عف مدل فاعمية العبلج الديني مف خبلؿ األكراد الدينية في : اليدؼ مف الدراسة

 .تخفيض القمؽ لدل طبلب جامعة عيف شمس

 . طالبا230: عينة الدراسة

 .قياس بعدم، متابعة بعد شير- مجمكعة كاحدة تجريبية، قياس قبمي: التصميـ

مقياس القمؽ مف إعداد الباحث، البرنامج العبلجي باستخداـ األكراد المتبعة في : أدكات الدراسة

 .، كتـ تطبيقو عمى مدار شير كامؿ بعد كؿ صبلة كبشكؿ فردم(حسف الشاذلي. أ)طريقة 

 

 :أىـ النتائج
فعالية العبلج الديني متمثبل في األكراد الدينية في خفض القمؽ لدل المجمكعة التجريبية بعد 

 .انتياء العبلج مباشرة كبعد انتياء العبلج بشير أيضا
 (.75ص: 2008عالء الديف إبراىيـ النجمة، )

 (:04)الدراسة رقـ 

 .ظريفة الشكيعر: اسـ الباحث
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 .1998: السنة

 .اإليماف بالقضاء كالقدر كأثره عمى القمؽ النفسي: اليدؼ مف الدراسة

 . طالبة مف كمية التربية لمبنات بجدة200تككنت العينة مف : عينة الدراسة

 .مجمكعتاف تجريبيتاف: التصميـ

مقياس اإليماف بالقضاء كالقدر مف إعداد الباحثة، مقياس كاتؿ ترجمة سمية : أدكات الدراسة
 .فيمي

 : أىـ النتائج
مف أىـ نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف اإليماف بالقضاء كالقدر 

كمستكل القمؽ لدل عينة الدراسة، كما كجدت فركؽ دالة إحصائيا في درجة القمؽ النفسي بيف الطالبات 
 .األكثر إيمانا بالقضاء كالقدر كالطالبات األقؿ إيمانا بو، كذلؾ لصالح المجمكعة الثانية

 (.169- 168ص : 2000صالح بف إبراىيـ الصنيع، )

 (:05)الدراسة رقـ 
 .الكعبي مكزة: اسـ الباحث

 .1996: السنة

إثبات أٌف ممارسة البرنامج اإلسبلمي يؤدم إلى عبلج أك التخفيؼ مف : اليدؼ مف الدراسة
 .حدة القمؽ النفسي، كالتحسيف مف األداء االجتماعي

 . سيدة سعكدية20: عينة الدراسة

 .قياس بعدم- مجمكعة كاحدة تجريبية، قياس قبمي: التصميـ

، .مقياس القمؽ مف إعداد فيد الدليـ، مقياس األداء االجتماعي إعداد الباحثة: أدكات الدراسة
 .البرنامج اإلسبلمي المقترح إعداد الباحثة، دليؿ المقابمة مع حاالت القمؽ
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 :أىـ النتائج

أدت ممارسة البرنامج اإلسبلمي إلى عبلج كتخفيؼ مشكمة القمؽ لدل عينة الدراسة، كما أدت 

 .ممارسة البرنامج اإلسبلمي إلى تحسيف األداء االجتماعي لدل نفس العينة

 (:06)الدراسة رقـ 

 .عاشكر محمد أحمد: اسـ الباحث

 .2001: السنة

اختبار مدل فعالية اإلرشاد الديني في التخفيؼ مف قمؽ المستقبؿ لدل : اليدؼ مف الدراسة

 .عينة مف طبلب الجامعة، كمدل استمرارية أثر البرنامج في فترة المتابعة

 طالبا مف الذيف يعانكف مف قمؽ المستقبؿ ممف حصمكا عمى أعمى الدرجات 30: عينة الدراسة

 .الخاـ عمى المقياس

 . أشير6قياس بعدم، متابعة بعد - مجمكعة كاحدة تجريبية، قياس قبمي: التصميـ

ثماني جمسات )مقياس قمؽ المستقبؿ مف إعداد الباحث، برنامج اإلرشاد الديني : أدكات الدراسة

 .(طبقت بشكؿ جماعي

 :أىـ النتائج
تأثير البرنامج اإلرشادم الديني في خفض قمؽ المستقبؿ لدل طبلب الجامعة، كاستمرار أثر 

 . أشير مف انتياء البرنامج اإلرشادم6البرنامج العبلجي بعد 
 (.98ص: 2005حسيف قائد المقطرم، )

 (:07)الدراسة رقـ 

 .اليمص عبد الفتاح: اسـ الباحث
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 .2002: السنة

التعرؼ عمى مدل فاعمية البرنامج العبلجي الديني في تخفيض التكتر : اليدؼ مف الدراسة

 .لدل الشباب الفمسطيني في محافظات غزة

 . شابا كشابة كمجمكعتيف تجريبيتيف كمجمكعتيف ضابطتيف قسمت بالتساكم60: عينة الدراسة

 .قياس بعدم- مجمكعتاف ضابطتاف كمجمكعتاف تجريبيتاف، قياس قبمي :التصميـ

اختبار المصفكفات المتتابعة لجكف رافف، استمارة تقدير المستكل االقتصادم : أدكات الدراسة

 .االجتماعي إعداد نظمي أبك مصطفى، مقياس القمؽ لتايمكر، البرنامج العبلجي الديني مف إعداد الباحث

 :أىـ النتائج
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف مجمكعة الذككر التجريبية كالضابطة لصالح الضابطة أم أف 

 .الضابطة كاف قمقيا أكبر، مما يكضح فعالية البرنامج العبلجي المقترح

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف مجمكعة اإلناث التجريبية كالضابطة لصالح الضابطة أم أف 

 .الضابطة كاف قمقيا أكبر، مما يكضح فعالية البرنامج العبلجي المقترح
 (.79ص: 2008عالء الديف إبراىيـ النجمة، )

 

 (:08)الدراسة رقـ 

 .عزيزة عنك: اسـ الباحث

 .2008: السنة

مدل فعالية العبلج النفسي الديني بالقرآف الكريـ، األذكار كاألدعية عمى : اليدؼ مف الدراسة

 .االكتئاب االستجابي لدل طالبات الجامعة
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 طالبة جامعية يدرسف بمستكيات جامعية كفي تخصصات جامعية مختمفة، 120: عينة الدراسة

 . سنة24.27كمتكسط أعمارىف 

 .تطبيؽ بعدم- مجمكعة تجريبية كاحدة، تطبيؽ قبمي: التصميـ

 .المقابمة العيادية، مقياس ككبر سميث لتقدير الذات، مقياس بيؾ لبلكتئاب: أدكات الدراسة

 :أىـ النتائج
ىناؾ فركؽ في اتجاىات االلتزاـ الديني بعد تطبيؽ العبلج النفسي الديني بالقرآف الكريـ، األذكار 

 .كاألدعية عنو قبمو، حيث أصبحت اتجاىات االلتزاـ الديني إيجابية بعد ما كانت سمبية قبؿ العبلج

انخفاض في مستكل االكتئاب كزيادة تقدير الذات بعد تطبيؽ العبلج النفسي الديني بالقرآف 

الكريـ، األذكار كاألدعية عنو قبمو، مما يدؿ أف العبلج النفسي الديني بالقرآف الكريـ، األذكار كاألدعية لو 

 .آثار إيجابية عمى تقدير الذات كاالكتئاب االستجابي لدل طالبات الجامعة
 (.2008عزيزة عنك، )بتصرؼ عف 

 (:09)الدراسة رقـ 

 .خمؼ أحمد مبارؾ: اسـ الباحث

تشخيص كعبلج كتعديؿ السمكؾ المضطرب الناجـ عف قمؽ المكت : اليدؼ مف الدراسة

 .المرتفع عف طريؽ التدخؿ المعرفي السمككي الديني لعبلج قمؽ المكت كمصاحباتو المرضية

طالب كاحد أعزب يدرس بقسـ المغة العربية يعاني مف درجة مرتفعة مف قمؽ : عينة الدراسة

 .المكت

 .تطبيؽ بعدم- تطبيؽ قبمي: التصميـ

المقابمة الشخصية، الصكرة المعدلة لممقياس العربي لقمؽ المكت، برنامج : أدكات الدراسة

 جمسة عبلجية، كاستغرؽ تطبيقو حكالي شيريف حيث تراكح 15عبلجي معرفي سمككي ديني اشتمؿ عمى 

 .زمف كؿ جمسة عبلجية حكالي ساعة كنصؼ
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 :أىـ النتائج
بدت عمى المريض عبلمات التحسف النفسي كالجسمي بشكؿ كاضح بعد تطبيؽ البرنامج العبلجي 

 .عميو، كما ارتفع مستكاه التحصيمي كأقمع عف التدخيف
 .((ت. د)خمؼ أحمد مبارؾ، )

 :التعميؽ عمى الدراسات السابقة -
قامت الباحثة بالقياـ ببحث جاد كحثيث لمحصكؿ عمى الدراسات التي تناكلت البرامج العبلجية 

النفسية مف منظكر ديني كالتي ىدفت إلى اختبار فعالية ىذه البرامج في عبلج اضطراب القمؽ أك 

اضطراب االكتئاب، كلـ تتمكف الباحثة مف الحصكؿ إال عمى ىذه الدراسات التي يدكر أغمبيا حكؿ عبلج 

القمؽ النفسي بأسمكب العبلج النفسي الديني، كفي المقابؿ لـ تتمكف مف الحصكؿ إال عمى دراسة كاحدة 

عنك، )فقط تناكلت العبلج النفسي الديني مف منظكر إسبلمي مع اضطراب االكتئاب كتتمثؿ في دراسة 

كىي دراسة أجريت عمى البيئة المحمية، كما لـ تحصؿ إال عمى دراسة كاحدة فقط تناكلت العبلج  (2008

المعرفي السمككي الديني كذلؾ مع متغير قمؽ المكت كىي الدراسة التي ليا عبلقة قكية بمكضكع البحث 

 .الحالي

 : كعمكما يمكف تمخيص أىـ النقاط المتعمقة بيذه الدراسات فيما يمي

 
 
 

 : مف ناحية متغيرات الدراسات - أ
أىـ المتغيرات التابعة التي تـ تناكليا في الدراسات السابقة مع المتغير المستقؿ المتمثؿ في 

العبلج النفسي الديني مف المنظكر اإلسبلمي، ىي اضطراب القمؽ، قمؽ المستقبؿ، قمؽ المكت، االكتئاب 
 .االستجابي

 :مف حيث األىداؼ - ب
استيدفت معظـ الدراسات السابقة التي تـ عرضيا اختبار مدل فعالية العبلج النفسي الديني 

 .اإلسبلمي في عبلج اضطراب القمؽ أك اضطراب االكتئاب
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 :مف حيث العينة- ج
الحظت الباحثة أف معظـ الدراسات التي تـ عرضيا، فإف عينة الدراسة قد تككنت مف طمبة 

 .الجامعة
 ىذه في المستخدمة العينات حجـ في تبايف كجكد: العينة حجـ حيث مف -
 كدراسة ،(1995 دركيش، )كدراسة( 30 مف أقؿ )الحجـ صغيرة عينات شمؿ ما فمنيا الدراسات،

 (.1996 الكعبي،)
، كدراسة (2001أحمد، )كدراسة  ( فردا40 ك30بيف  )كمنيا ما شمؿ عينات متكسطة الحجـ 

 .((ت.د)مبارؾ، )
، كدراسة (1990البنا، )كدراسة  (40أكثر مف )دراسات أخرل شممت عينات كبيرة الحجـ ك

 (.2008عنك، )، كدراسة (2002اليمص، )، كدراسة (1998الشكيعر، )، كدراسة (1995محمد، )

/ ذككر)بعض الدراسات شممت عينات مككنة مف الجنسيف : مف حيث جنس العينة -
 .، بينما اكتفت بعض الدراسات األخرل بأحد الجنسيف فقط(إناث

شممت الدراسات التي تـ عرضيا أشكاؿ مختمفة مف التصاميـ  :مف حيث نكع التصميـ-  د
، مجمكعة كاحدة ضابطة (ضابطة كتجريبية)المجمكعة الكاحدة، مجمكعتاف : شبو التجريبية، كىي ما يمي

كثبلث مجمكعات تجريبية، مجمكعتاف ضابطتاف كمجمكعتاف تجريبيتاف، مع استخداـ قياس قبمي كبعدم 
في معظـ الدراسات السابقة، كذلؾ القياـ بمتابعة المرضى بعد انتياء العبلج لمكقكؼ عمى استمرارية تأثير 

 . العبلج لدييـ كذلؾ في بعض الدراسات فقط
 

استخدمت الدراسات السابقة التي تـ عرضيا أدكات : مف حيث األدكات المستخدمة- ق
مقياس تايمكر لمقمؽ، دليؿ المقابمة مع حاالت القمؽ،المقابمة، : قياس مختمفة كمتنكعة كتتمثؿ فيما يمي

مقياس قمؽ المستقبؿ، مقياس بيؾ ، مقياس القمؽ مف إعداد فيد الدليـ، مقياس كاتؿ ترجمة سمية فيمي
لبلكتئاب، مقياس ككبر سميث لتقدير الذات، مقياس األداء االجتماعي، اختبار المصفكفات المتتابعة 

المستكل الثقافي استمارة المستكل االقتصادم االجتماعي كلجكف رافف، مقياس اإليماف بالقضاء كالقدر، 
 .لؤلسرة

مف خبلؿ ما تـ عرضو تكصمت الدراسات السابقة إلى عدة نتائج يمكف : مف حيث النتائج- ك
 :إيجازىا فيما يمي
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 اإلسبلمي الديني النفسي العبلج فعالية: مفادىا نتيجة عمى السابقة الدراسات كؿ اتفقت -
 .القمؽ الضطراب ةاإلكمينيكي األعراض خفض في

 النفسي العبلج فعالية تناكلت كالتي الباحثة عمييا حصمت التي الكحيدة الدراسة ذىبت -
 ةاإلكمينيكي األعراض خفض في العبلج ىذا فعالية إلى االستجابي االكتئاب عبلج في اإلسبلمي الديني

 .لبلكتئاب
 السمككي المعرفي العبلج حكؿ الباحثة عمييا حصمت التي الكحيدة الدراسة كذلؾ بينت -

 . المكت لقمؽ ةاإلكمينيكي األعراض خفض في العبلج مف النكع ىذا فعالية الديني،
كىك ما سكؼ يعطي مكانا قكيا ككذلؾ مبررا قكيا لمبحث الحالي بيف الدراسات السابقة المتكفرة، إذ 

التي تناكلت فاعمية العبلج النفسي الديني - في حدكد عمـ الباحثة–ال تكجد إال دراسة كاحدة فقط 
اإلسبلمي في عبلج اضطراب االكتئاب، كما ال تكجد إال دراسة كاحدة التي تناكلت العبلج المعرفي 

في حدكد ما تـ اإلطبلع –، كلـ تعثر الباحثة (قمؽ المكت)السمككي الديني مع بعض االضطرابات النفسية 
عمى أم دراسة سابقة سكاء عربية أك غربية تناكلت فعالية العبلج المعرفي السمككي مف المنظكر - عميو

 .اإلسبلمي لمتكفؿ باضطراب القمؽ أك اضطراب االكتئاب
 .اتفقت بعض الدراسات عمى استمرار فاعميتو بعد انتياء العبلج- 

 :فرضيات البحث -5
 :عامة األكلى اؿالفرضيات -
 المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 . البعدم كالقياس القبمي القياس في الضابطة

 المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .البعدم كالقياس القبمي القياس في التجريبية

 المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .البعدم كالقياس القبمي القياس في الضابطة المجمكعة أفرادب مقارنة التجريبية

 المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم القياس في التجريبية

 :الفرضيات الفرعية األكلى -
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 المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 االستماع كأ الكريـ القرآف قراءة كأسمكب كالكضكء الصبلة سمكبأ )مف كؿ تطبيؽ قبؿ التجريبية

 أسمكبك الرضا، أسمكبك التكبة، كأسمكب الدعاء، ،كأسمكبتعالى اهلل بذكر التأمؿ كأسمكب لو،
 .اكبعده (التسامح

 عينة) التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .البعدم كالقياس القبمي القياس في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى(القمؽ

 عينة )التجريبية المجمكعة أفراد درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .البعدم القياس في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى الضابطة المجمكعة بأفراد مقارنة( القمؽ

 عينة) التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم القياس في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى(القمؽ

 :الفرضيات العامة الثانية -
 المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 . البعدم كالقياس القبمي القياس في الضابطة

 المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .البعدم كالقياس القبمي القياس في التجريبية

 المجمكعة أفراد لدل كتئاباال درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .البعدم كالقياس القبمي القياس في الضابطة المجمكعة أفرادب مقارنة التجريبية

 المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم القياس في التجريبية

 :الفرضيات الفرعية الثانية -
 المجمكعة أفراد لدل كتئاباال درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 االستماع كأ الكريـ القرآف قراءة كأسمكب كالكضكء الصبلة سمكبأ )مف كؿ تطبيؽ قبؿ التجريبية

 أسمكبك الرضا، أسمكبك التكبة، كأسمكب الدعاء، ،كأسمكبتعالى اهلل بذكر التأمؿ كأسمكب لو،
 .اكبعده (التسامح

 عينة) التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .البعدم كالقياس القبمي القياس في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى( االكتئاب
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 عينة )التجريبية المجمكعة أفراد درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .البعدم القياس في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى الضابطة المجمكعة بأفراد مقارنة( االكتئاب

 عينة) التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد -
 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم القياس في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى(االكتئاب

 :البحث لمتغيرات اإلجرائي التعريؼ- 6
 ضبطيا بيدؼ كاإليضاح، لمتعريؼ تحتاج التي األساسية المفاىيـ مف شبكة الحالي البحث يشمؿ

 فيما المفاىيـ ىذه كتتمثؿ الحالي، لمبحث التطبيقي الجانب كبيف بينيا الصمة مدٌ  ككذا إجرائيا، كتحديدىا
 :يمي

 :(االضطرابات النفسية)األمراض العصابية  -
عبارة عف مجمكعة مف :" بأنيا (1952) حسب الرابطة األمريكية األمراض النفسيةتعرؼ 

االنحرافات التي ال تنجـ عف عمة عضكية أك تمؼ في تركيب المخ، كىي اضطرابات كظيفية في 
 ..".الشخصية

إصابة نفسية المنشأ تككف األعراض فييا تعبيرا رمزيا عف صراع : " فيعرؼ بأنوالعصابأما 
 ".نفسي يستمد جذكره مف التاريخ الطفمي لمشخص، كيشكؿ تسكية بيف الرغبة كالدفاع

 (.92، 56- 55ص : 2011بدرة معتصـ ميمكني، )

تتمثؿ في مجمكعة األمراض التي تندرج تحت فئة العصابات، كىي تشمؿ كاألمراض العصابية 
 .إلخ.. كؿ مف عصاب الفكبيا، عصاب الكسكاس القيرم، عصاب اليستيريا، عصاب القمؽ

االضطرابات كتبعا لمتطمبات البحث الحالي كمكضكعو كأىدافو، سكؼ تستخدـ الباحثة مصطمح 
حيث يعد المصطمح األحدث الذم تبنتو معظـ المنظمات كالجمعيات العالمية النفسية حديثا، النفسية 

كالجمعية األمريكية لمطب العقمي التي أصبحت تستخدـ ىذا المصطمح في تصنيفيا لؤلمراض النفسية 
 .كتحديدا في الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع

لقمؽ ىك انفعاؿ كاستجابة عامة تصاحب معظـ ا: (اضطراب القمؽ)عصاب القمؽ  -
كيعرؼ عمى -كىك مكضكع البحث الحالي-االضطرابات النفسية، كما أنو يكجد كاضطراب قائـ بحد ذاتو 

، "حالة مف االنزعاج كالتكتر كالكدر تنتج عف تكقع خطر كشيؾ الحدكث كيككف في العادة غير محدد: "أنو
 .كيصحب ىذه الحالة تغيرات جسمية كفسيكلكجية كسمككية مختمفة
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كالقمؽ ىك تعبير عف عمميات كنظـ معرفية ككجدانية كسمككية كدافعية كفيسيكلكجية، بحيث يتـ 
إدراؾ الخطر في القمؽ إدراكا غير صحيح، كتقؿ لدل الشخص القىًمؽ المؤشرات الدالة عمى األماف، كما 
أف فعالية اختبار الكاقع لديو تككف مصابة بالخمؿ، كىك يخمص في العادة إلى أشد العكاقب سمبية لذلؾ 

 .يككف دائما أكثر مف مستعد لمكاجية التيديدات الخارجية
 (.234- 233ص: 1994لكيس كامؿ مميكة، )

مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس تايمكر لمقمؽ : " بأنوإجرائياكيعرؼ القمؽ 
 ".المستخدـ في البحث الحالي

 كذلؾ تمشيا مع متطمبات اضطراب القمؽكسكؼ تستخدـ الباحثة في البحث الحالي مصطمح 
البحث الحالي كمكضكعو كأىدافو، كما أف ىذا المصطمح يعد المصطمح األكثر تداكال حاليا في األكساط 

 . العممية كفي التصنيفات العالمية لبلضطرابات النفسية
 :(اضطراب االكتئاب)عصاب االكتئاب  -

االكتئاب ىك أحد االضطرابات المزاجية التي تمثؿ استجابة مبالغ فييا مف الحزف كالمعاناة 
المزاج المتعكر، فقداف الشيية، اضطرابات  الداخمية، كيصاحبو عادة ظيكر زممة مف األعراض تشمؿ

 .إلخ..النكـ، نقص الطاقة الحيكية
كاالكتئاب مف الناحية المعرفية ىك استجابة ال تكيفية مبالغ فييا، كتتـ كنتيجة منطقية لمجمكع 
 .التصكرات أك اإلدراكات السمبية لمذات أك لممكاقؼ الخارجية أك لممستقبؿ أك لمعناصر الثبلثة مشتركة

(. 157ص:  1998عبد الستار إبراىيـ، )

كيعرؼ إجرائيا بأنو مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس بيؾ لبلكتئاب 
 .المستخدـ في البحث الحالي

تمشيا مع متطمبات  كذلؾ اضطراب االكتئابكسكؼ تستخدـ الباحثة في البحث الحالي مصطمح 
البحث الحالي كمكضكعو كأىدافو، كما أف ىذا المصطمح يعد المصطمح األكثر تداكال حاليا في األكساط 

 . العممية كفي التصنيفات العالمية لبلضطرابات النفسية

 كىك متعددة، سيككلكجية كسائؿ فييا تكظؼ طريقة العبلج النفسي ىك :النفسي العالج -

 كقائمة مدركسة مختمفة إجراءات عمى يشتمؿ إذ كالعقمية، النفسية االضطرابات عبلج في يستخدـ أسمكب

 إلييا بحاجة ىـ ألشخاص المساعدة تقديـ عاتقو عمى يأخذ محددة،حيث أىداؼ ليا كتككف عممية أسس عمى
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نسانية مينية عبلقة أيضا كىك .معاناتيـ مف كالتخفيؼ محنيـ لتجاكز  كمتعالج مؤىؿ معالج بيف تربط كا 

 .عقمية أك نفسية مشكبلت مف يعاني (عميؿ/مريض)

 حديث عبلجي أسمكب إلى يشير العبلج المعرفي السمككي: العالج المعرفي السمككي -
 المعرفية كالعمميات المعارؼ أف افتراض في تشترؾ التي كاإلجراءات المبادئ مف مجمكعة عمى يشتمؿ
 عمى المعارؼ كتشتمؿ. كالمعرفية السمككية الفنيات خبلؿ مف تتغير العمميات ىذه كأف ،السمكؾ في تؤثر
 المعمكمات كتنظيـ تقييـ طرؽ عمى المعرفية العمميات تشتمؿ بينما كالتخيبلت، كالتفكير االعتقادات نظـ
 كتقييـ التنبأ كطرؽ المشكمة، حؿ أك المشاكؿ عمى لمتغمب المعمكمات تعميـ كطرؽ كالذات، البيئة عف

 .المستقبؿ أحداث
 (.105ص: 2003سعد رياض، )

 المعرفي كالعبلج االنفعالي العقبلني لعبلجؿ امث متعددة أساليب السمككيم المعرؼ لعبلجكيشمؿ ا
 . الجماعي كالعبلج المعرفي السمككي المختصر كغيرىاالسمككي

كسكؼ تستخدـ الباحثة في ىذا البحث بعض فنيات العبلج العقبلني االنفعالي إليميس كبعض 
 .  فنيات العبلج المعرفي عند بيؾ كمكينباكـ

 تعاليـ، مف اإلسبلـ بو جاء ما باتباع كجؿ عز هلل العبد استسبلـ باإلسبلـ يراد: اإلسالـ -
ذا  كبالتالي اإلسبلـ، أركاف لسائر العمؿ أك القكؿ مف الظاىرة الجكارح أعماؿ بو فيراد باإليماف اقترف كا 

 يسمى فيذا بالقمب كتصديؽ اعتقاد معو كجد فإف الظاىرة، لؤلعماؿ االنقياد بو يراد أطمؽ إذا فاإلسبلـ
 .اإلسبلـ مف درجة أعمى فاإليماف كليذا إيماف،

 (.19ص: 2007 ىالالت، محمد كدالؿ الصالحات محمد سامي )
 

الذم يككف ىك أحد أنكاع العبلج النفسي : إسالمي منظكر مف النفسي العالج -
نفسية عف طريؽ  اؿاتالضطراب، كيقـك بعبلج ؿمحدد المبادئ، كالمفاىيـ، كاألسس كالخطكات كالفنيات
الصحيحة، كاألفكار السميمة اإلسبلمية لمفاىيـ الدينية تعزيز أفكار كسمككيات لدل المريض باالستناد إلى ا

فادة مف محتكل القرآف الكريـ كالسنة ستاالبكذلؾ ،التي تساعده عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي كالركحي
 . في تصحيح األفكار كالتصكرات الخاطئةركائز األساسيةالنبكية كأحد اؿ
 تيدد التي كالخطيئة اإلثـ مشاعر مف المضطرب الفرد تحرير إلى العبلج مف النكع ىذا كييدؼ

شباع ذاتو تقبؿ عمى كمساعدتو النفسي، أمنو  .النفسي كالسبلـ األمف إلى حاجتو كا 
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 (.264- 263ص : 2000إجالؿ محمد سرل، )

 جميع في العبادات أك الدينية الطقكس أىـ مف الصبلة تعد: بالصالة النفسي العالج -
 عمى إيجابيا أثرا ليا أف كاعتبركا بالصبلة الغربييف الباحثيف بعض اىتـ كقد اختبلفيا، عمى الديانات
 كمفيكميا األدعية، عمى القائـ عندىـ الصبلة مفيكـ بيف المعنى اختبلؼ مبلحظة مع النفسية، الصحة

 خمس كالميمة اليكـ في خاصة كأقكاؿ بأفعاؿ تؤدل كربو العبد بيف صمة ككنيا عمى القائـ اإلسبلـ في
 .األقؿ عمى مرات

 (.474ص: 2000صالح الصنيع، )
كما ذىبت إلى  تأثير عبلجي ميـ في التخمص مف اليـ كالقمؽكما يسبقيا مف كضكء لمصبلة ك

ذلؾ عدة دراسات عممية، لذلؾ سكؼ تستخدميا الباحثة في مكضكع البحث الحالي كأحد األساليب 
 .العبلجية الضطرابي القمؽ كاالكتئاب

 سيدنا عمى المنزؿ تعالى اهلل كبلـ ىك الكريـ القرآف: الكريـ بالقرآف النفسي العالج -
آيات مف القرآف الكريـ بتدبر بتبلكة إما يككف الكريـ بالقرآف النفسي كالعبلج كسمـ، عميو اهلل صمى محمد

.  لياباالستماع كاإلنصات ككتمعف أ
القرآف العظيـ ىك أعمى مراتب الشفاء كأفضؿ أنكاع الدكاء، فقد كرد عف سيدنا محمد صمى اهلل ك
 وننزل مل القرآل مل هل شفمالل" :ؿ اهلل تعالىكؽمك. (ابف ماجة) "خير الدكاء القرآف :" أنو قاؿعميو كسمـ

(. 82:اإلسراء)"  رحمةلالمؤ نيم

 .(336- 333ص :2006أسامة اسماعيؿ قكلي، )
الشيء الذم يؤثر في الفرد ىك تبلكة القرآف، كالتبلكة القرآنية تتألؼ مف شيئيف، الصكت الذم ك

.  يتكمـ بو الشخص ذاتو أك يستمع لو أك صكت المعالج، كالمعاني التي تحمميا اآليات
في دراسات حديثة كتجارب بعضيا أجرم في الدكؿ الغربية، ثبت أف تبلكة القرآف الكريـ كحفظو ك

 .  جد إيجابيةأك حتى مجرد االستماع آلياتو يؤدم إلى آثار نفسية كذىنية كعضكية بجانب التأثير الركحي

 (.54ص : 2008لطفي الشربيني، )
 . كأحد األساليب العبلجية الضطرابي القمؽ كاالكتئابلذلؾ سكؼ يستخدـ في البحث الراىف

 كرد في العديد مف لما كفقا الذكر إف: تعالى اهلل بذكر بالتأمؿ النفسي العالج -
معاجـ األلفاظ كالتفاسير ىك إقرار بالمساف كتصديؽ بالقمب أم أنو ترديد كتكرار مع تركيز ذىني يكقظ 
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المشاعر كيحرؾ القمب، كبالتالي يمكف أف يؤثر في محتكل عمميات التفكير كيساعد عمى إيقاؼ كطرد 
 .المخاكؼ كاألفكار كالتصكرات االنيزامية المسببة لؤلمراض النفسية كالمختمفة

 (.370- 369 ص  :2007،  شيبةأبكىناء )
كالتأمؿ بذكر اهلل تعالى الذم سكؼ تستخدمو الباحثة كأسمكب عبلجي في مكضكع البحث الحالي 
يجمع بيف أسمكب التأمؿ بخطكاتو المعركفة في عمـ النفس مصحكبا باستخداـ ذكر اهلل تعالى حيث أثبت 

 .ذلؾ فاعميتو في تخفيؼ التكتر كالقمؽ كحتى االكتئاب

الدعاء ىك مناجاة العبد هلل تعالى بيدؼ جمب منفعة أك دفع : بالدعاء النفسي العالج -
كقيؿ أف الدعاء استدعاء العبد لربو العناية،كاستمداده ، مف المضار أك الببلء أك المصائب بالدعاء مضرة

ضافة الكـر كالجكد .إياه بالمعكنة  كالدعاء ىك سمة العبكدية كاستشعار الذلة كالثناء عمى اهلل تعالى، كا 
 .قيؿ ال يمدكنيا في الدعاء أم ال يدعكف" يقبضكف أيدييـ:" كقد ذـ اهلل تعالى أقكاما فقاؿ تعالى.إليو

 (.111- 110 ص: 2001رشاد عبد العزيز مكسى، )
في مف المعركؼ كسكؼ تستخدـ الباحثة الدعاء كأسمكب عبلجي في البحث الراىف كذلؾ أنو 

كيؼ يككف حالو  يؤدم إلى تخفيؼ حدة قمقو، ؼ لشخص يثؽ فيومشكبلتوعمـ النفس أف إفضاء اإلنساف ب
 .تعالى عف طريؽ الدعاء كطمب العكف منوإذا أفضى بمشكبلتو هلل 

 يؤدم إلى تخفيؼ حدة القمؽكاألمؿ في استجابة دعائو  اهلل تعالى اإلنساف مجرد دعاء كذلؾ فإف
(. 60: غافر)" .. قفمزلربكمل دعهويلأستجبلاكم:"  اهلل تعالىلديو كذلؾ مصداقا لقكؿ

 
 عمى ما سمؼ منو في  اإلنسافتعرؼ التكبة شرعا بأنيا ندـ: بالتكبة النفسي العالج -

 . في المستقبؿقف ال يعاكدأالماضي كاإلقبلع عنو في الحاؿ هلل، كالعـز عمى 
(. 39- 38ص : 2001رشاد عبد العزيز مكسى، )

يمدنا القرآف الكريـ  كحتى االكتئاب، كإف الشعكر بالذنب يسبب لئلنساف إحساسا بالنقص كالقمؽ
بأسمكب فريد كناجح في عبلج الشعكر بالذنب أال كىك التكبة، فالتكبة إلى اهلل سبحانو تغفر الذنكب، 

ثـ إف التكبة تدفع اإلنساف عادة إلى إصبلح . كتقكم في اإلنساف األمؿ في رضكاف اهلل فتخؼ حدة قمقو
الذات كتقكيميا حتى ال يقع مرة أخرل في األخطاء كالمعاصي، كيساعد ذلؾ عمى زيادة تقدير اإلنساف 

. لنفسو كزيادة ثقتو فييا كرضاه عنيا كيؤدم ذلؾ إلى بث الشعكر باألمف كالطمأنينة في نفسو
(. 303ص:1993، محمد عثماف نجاتي)
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 كأحد األساليب العبلجية الضطرابي لذلؾ سكؼ تستخدـ الباحثة أسمكب التكبة في البحث الراىف
 .القمؽ كاالكتئاب

الرضا ىك عدـ االعتراض عمى حكـ اهلل تعالى كقضائو : بالرضا النفسي العالج -
فالمؤمف الراضي يسكف قمبو فبل يجزع في أم حكـ كاف كيترؾ التسخط إذ ترتفع الكراىية مف قمبو حتى ال 

ال يتمف غير ما اختاره يجعؿ اإلنساف  عمى حسف اختيار اهلل تعالى فاالتكاؿ. يككف فيو إال فرح كسركر
 ىـمف أيعد شعكر اإلنساف بالرضا ، ؼ كفي ىذا شفاء ككقاية مف كثير مف العقد النفسية.اهلل عز كجؿ لو

 مف قكم إيمانو ييا إال كالرضا نعمة ركحية كبرل ال يصؿ إؿ،أسباب السكينة النفسية التي ىي سر السعادة
 .باهلل

مف سعادة المرء استخارتو ربو، كرضاه بما قضى، كمف :"  قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
. (الترمذم)"شقاء المرء تركو االستخارة كسخطو بعد القضاء

(. 315- 313ص:2006، أسامة اسماعيؿ قكلي)
كسكؼ تستخدـ الباحثة أسمكب الرضا كأسمكب عبلجي نفسي في البحث الحالي، محاكلة تعزيز 
ىذا المفيـك لدل أفراد العينة نظرا لؤلىمية النفسية التي يكتسييا ىذا األسمكب في تحقيؽ الصحة النفسية 

 .لمفرد

، إنو ق الماضي األليـ بكامؿ إرادت اإلنسافنسىمالتسامح ىك أف : العالج النفسي بالتسامح -
 معاقبة التخمي عف الرغبة في  تجاه اآلخريف، كىك أيضااالختيار بأف ال يجد قيمة لمكره أك الغضب

 عمى مزايا اآلخريف يوعيفاإلنساف فتح ماآلخريف بسبب شيء قد حدث في الماضي، إنو الرغبة في أف 
 . دينيـمحاكميـ أك مبدال مف أف 
 التسامح يحرر اإلنساف مف سجكف ذ أفإ، التسامح ىك الطريؽ إلى الشعكر بالسبلـ الداخميك

يمنحو  كما ، مف حاجتو كرغبتو في تغيير الماضيقالخكؼ كالغضب التي يفرضيا عمى نفسو فيك يحرر
. السبلـ، السعادة، ىدكء الباؿ، اإلحساس بالقيمة، األماف، اليدكء الداخمي، اإلحساس بالراحة العميقة

 (.6- 5ص: (ت. د)جيرالد جامبكسكي، )بتصرؼ عف  )
 البحث في المستخدمة السابقة العبلجية األساليب إلى األسمكب ىذا الباحثة تضـ سكؼ لذلؾ

 لئلنساف كبيرة نفسية راحة يحقؽ ذلؾ ألف التسامح عمى يحثنا اإلسبلمي الديف أف خاصة الحالي،
: األعراؼ.) " اجم ليملعمل أعقضلبماعقفل أ قل اعشهلخذ": تعالى اهلل يقكؿ األكلى، بالدرجة المتسامح

199 .)
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 كاالتجاىات كالمبادئ األفكار مف مجمكعة عف عبارة ىي: الالعقالنية األفكار -
 كالكماؿ المثالية بابتغاء عادة تتميز كالتي األفراد، بعض بيا يؤمف التي المكضكعية كغير الخاطئة

 كتعميـ المستقبؿ، عف فيو المبالغ كالقمؽ بالماضي كالتعمؽ ليـ، كالتبعية اآلخريف قبؿ مف كاالستحساف
 كعدـ باإلحباط الشعكر إلى بالشخص يؤدم ما كىذا.األمكر كتعظيـ المكاقؼ، كؿ عمى الفاشمة الخبرات
 ليا أضيفت فكرة عشر إحدل إيميس كضع كقد.لديو النفسي االضطراب بظيكر يعجؿ الذم األمر الكفاءة،
 .العربية البيئة تخصاف فكرتاف

مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس : إجرائيا بأنيااألفكار البلعقبلنية كتعرؼ 
 .األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية لمدكتكر سميماف الريحاني المستخدـ في ىذا البحث

 اليكناني األصؿ مف مشتقة كممة ىي األعراؽ عمـ أك اإلثنكلكجيا: اإلثنكنفسي العالج -
Ethnos  كتعني سبللة أك شعب، كالمسألة العرقية ىي مكضع اىتماـ الطب النفسي كعمـ اإلنساف، كما 

تتـ دراسة المسألة العرقية في بعض االضطرابات النفسية مثؿ االعتماد عمى الكحكؿ كالمكاد المخدرة 
 .األخرل

 (.54ص: (ت.د)لطفي الشربيني، )
الثقافة ىي كؿ مركب يتضمف المعارؼ كالعقائد كالفنكف ك. كتيتـ اإلثنكلكجيا بثقافة الشعكب

أما العبلج اإلثنكنفسي الذم ىك مكضكع البحث الحالي فيعني األخذ بعيف  .كاألخبلؽ كالقكانيف كالعادات
االعتبار أحد المككنات األساسية في ثقافة المجتمع الجزائرم الذم تنتمي لو عينة البحث الراىف، كيتمثؿ 
ىذا المككف في الديف اإلسبلمي الحنيؼ حيث يتـ االستفادة منو في بناء أسس عبلج نفسي يجمع بيف 

مفاىيـ دينية إسبلمية كأخرل نفسية في تكليفة كاحدة لتكٌكف في األخير عبلج نفسي ديني يقكـ عمى أسس 
نفسية إسبلمية، كذلؾ انطبلقا مف أف البعد الركحي يمثؿ بعدا أساسيا في شخصية اإلنساف عمكما كالفرد 

 .الجزائرم خصكصا كما ذىبت إلى ذلؾ عدة دراسات عممية

 :حدكد البحث -7
 :بما يمي يتحدد البحث الحالي،

 مف إثنكنفسي عبلجي برنامج فعالية " عنكاف تحت كىك :البحث مكضكع -
 طالبات عند( العصابي االكتئاب القمؽ، )العصابية األمراض ببعض لمتكفؿ اإلسبلمي المنظكر
 ".الجامعة
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 األكلى العينة البحث، عينة مف نكعيف الحالي البحث يشمؿ: البشرية الحدكد -
 الطالبات كتشمؿ الثانية كالعينة القمؽ، اضطراب مف يعانيف البلتي الجامعيات الطالبات كتشمؿ

 .االكتئاب اضطراب مف يعانيف المكاتي الجامعيات
 14 مف الخاصة باضطراب القمؽ تككنت عينة البحث :القمؽ لعينة بالنسبة - أ

 سنة ( سنة24- 21)  بيفكتتراكح أعمارىفة الضابطة مجمكع منيف يمثمف اؿ07طالبة جامعية، 
ة مجمكع الباقيف يمثمف اؿ07الػ ك ( 1.19)ك بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (22.14)بمعدؿ عمرم 

 كبانحراؼ معيارم (21.71)  سنة بمعدؿ عمرم ( سنة24- 21 ) بيف كتتراكح أعمارىفالتجريبية
 (.1.9)يقدر بػ 

 8 طالبة جامعية، 16تككنت عينة البحث مف : االكتئاب لعينة بالنسبة - ب
 سنة بمعدؿ عمرم ( سنة22- 20 ) بيفحيث تتراكح أعمارىفة الضابطة مجمكعيمثمف اؿ منيف

 ة التجريبيةمجمكع الباقيف يمثمف اؿ08الػ ك ( 3.25) بانحراؼ معيارم يقدر بػ (23.86)يقدر بػ 
 كبانحراؼ (21.25 ) يقدر بػ سنة بمعدؿ عمرم( سنة23- 19 ) بيفتتركاح أعمارىف حيث

 (.1.83)معيارم يقدر بػ 
 الداخمية العيادة في البحث عينة عمى البرنامج تطبيؽ تـ: ةالمكاني حدكداؿ -

 الجمسات تطبيؽ الباحثة كاستكممت ،02 سطيؼ بجامعة كاإلنسانية االجتماعية العمكـ لكمية
 العمكـ بكمية جامعي مقعد 3000 ب الكائف النفسية لمصحة ستيفيس جمعية مكتب في العبلجية

 .02 سطيؼ جامعة (سابقا )كاإلنسانية االجتماعية
 األساسية، البحث عينة عمى فردم بشكؿ البرنامج تطبيؽ تـ :ةالزماني حدكداؿ -

 مارس شير بداية غاية إلى 2013 أفريؿ شير منتصؼ مف التطبيؽ مدة امتدت فقد لذلؾ كتبعا
2014. 

 التجريبية شبو البحكث مف الحالي البحث يعد: لمبحث المنيجي التصميـ -
 لمعالجة المقارف الكصفي المنيج الباحثة استخدمت كما الحالي، البحث أىداؼ مع تمشيا كذلؾ

 .عمييا الحصكؿ تـ التي البيانات

 :التالية البحث أدكات الحالي البحث في الباحثة استخدمت: البحث أدكات -
 بيؾ مقياس الريحاني، لسميماف كالبلعقبلنية العقبلنية األفكار مقياس لمقمؽ، تايمكر مقياس

 .، البرنامج العبلجي المقترح مف إعداد الباحثةDSM4 لػ التشخيصية المعايير لبلكتئاب،
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استخدمت الباحثة مجمكعة مف األساليب اإلحصائية  :األساليب اإلحصائية -
اإلصدار  (SPSS)لمعالجة نتائج البحث المتحصؿ عمييا كذلؾ باستخداـ الحزمة اإلحصائية 

 :، كمف ىذه األساليب اإلحصائية19.0
  اختبار كيمكككسكف(Wilcoxon.) 
  اختبار مانكيتني (Mann- Whitney U.) 
  معامؿ االرتباط بيرسكف (Pearson.) 
 متكسط الرتب. 
 المتكسط الحسابي. 
 االنحراؼ المعيارم. 

 



 

 

 :الفصؿ األكؿ
االضطرابات النفسية بيف منظكر عمـ النفس الحديث كالمنظكر النفسي 

 .اإلسالمي
 .االضطرابات النفسية حسب منظكر عمـ النفس الحديث: المبحث األكؿ

 :   تمييد
 .التطكر التاريخي لمفيكمي الصحة النفسية كالمرض النفسي -1
 .مفاىيـ أساسية ليا عالقة بمفيـك االضطراب النفسي -2
 .تعريؼ االضطراب النفسي -3
 .تعريؼ االضطراب العقمي -4
 .كالعقمية تصنيؼ االضطرابات النفسية -5
 .أسباب االضطرابات النفسية كالعقمية -6
 .تشخيص االضطرابات النفسية كالعقمية -7
 .   خالصة

 .االضطرابات النفسية حسب المنظكر النفسي اإلسالمي: المبحث الثاني
 :     تمييد
 . في مجاؿ االضطرابات النفسيةلعمماء العرب كالمسمميفالنفسية التاريخية سيامات اإل -1
 . اإلسالميمالنفسالمنظكر  ك الحديثعمـ النفسمنظكر بعض المفاىيـ األساسية بيف  -2
 .مفيـك النفس مف المنظكر اإلسالمي -3
 .لشخصية السكية كفقا لممنظكر اإلسالميمفيـك ا -4
 .مفيـك الصحة النفسية كفقا لممنظكر اإلسالمي -5
 .سالمياإلمنظكر اؿاالضطراب النفسي مف مفيـك  -6
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 .االضطرابات النفسية حسب منظكر عمـ النفس الحديث: المبحث األكؿ
 :تمييد -

يعد مكضكع االضطرابات النفسية مف المكاضيع التي أثارت الكثير مف فضكؿ كاىتماـ العمماء 
كالمفكريف عبر مختمؼ العصكر كصكال إلى يكمنا ىذا، كقد أجريت في ىذا الصدد الكثير مف الدراسات 

كاألبحاث التي أثرت ىذا المجاؿ كساىمت بشكؿ كبير في االرتقاء بيذا الميداف، كالكصكؿ بو إلى ما ىك 
. عميو حاليا

 كالمتتبع لمراحؿ تطكر اإلنساف يجد أنو لـ تخؿ حقبة زمنية كاحدة مف حياة اإلنساف مف 
لتقديـ تفسيرات متنكعة لبلضطرابات النفسية، ككذا السعي الستخداـ - كغير الجادة–المحاكالت الجادة 

. عبلجات مختمفة بغية تحقيؽ الشفاء مف ىذه االضطرابات أك عمى األقؿ التخفيؼ مف حدتيا
كاالضطرابات النفسية ىك مفيـك عاـ، يستخدـ عادة لمتعبير عف حاالت جد متفاكتة، تتراكح بيف 

. الشعكر بالكدر كالضيؽ كالتعاسة كالممؿ، كتمتد لتشمؿ الحاالت العقمية الخطيرة
كتحاكؿ الباحثة مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلقاء المزيد مف الضكء عمى ىذا المفيـك الذم يحتؿ مكانة 

. مركزية في عمـ النفس المرضي، كنظرا ألىميتو في الدراسة الحالية

: التطكر التاريخي لمفيكمي الصحة النفسية كالمرض النفسي -8
لقد كجدت معظـ أنكاع االنحرافات كالشذكذ كاألمراض النفسية المعركفة لنا اآلف منذ القدـ، 

فاليستيريا كعتو الشيخكخة كالصرع عرفت في القبائؿ البدائية، كلدل المصرييف القدماء كعند العرب في 
. العصر الجاىمي

كلقد مر كؿ مف مفيكمي الصحة كالمرض النفسييف بعدة مراحؿ إلى أف كصبل إلى ما ىما عميو 
: اآلف، كيمكننا تمخيص أىـ ىذه المراحؿ فيما يمي

 :العصر اليكناني- 
إف المتتبع لتاريخ الصحة النفسية يجد أف القدامى اعتبركا الشذكذ العقمي ناتجا عف قكل فكؽ 

. طبيعية، كلقد بذلت محاكالت كثيرة لتحرير الفكر اإلنساني مف ىذه النزعة
ليس  (خاصة الصرع)قراط في القرف الخامس قبؿ الميبلد، كاعتبر أف المرض العقمي  لقد جاء أبك

بمرض مقدس كأف مركزه المخ، كأنو مف الممكف عبلج ىذه األمراض بدرجة كبيرة بكضع المرضى في جك 
. مناخي معيف كتقديـ التغذية المناسبة ليـ
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كيعد أبك قراط مف أكائؿ الذيف أبدكا فكرة أف الفرؽ بيف السكاء كالبلسكاء ىك فرؽ في الدرجة كليس 
اليكاء، : في النكع، كما جاء أبك قراط بفكرة أف دـ اإلنساف تجرم بو مكاد شديدة الصمة بالعناصر األربعة

. الماء، النار، التراب
. البمغمي، الصفراكم، كالدمكم كالسكداكم: كالطباع األربعة التي اعتقد بيا أبك قراط ىي

: العصر الركماني- 
في مدينة اإلسكندرية نبغ عدة عمماء في ىذا العصر مف أمثاؿ جاليتكس، الذم سارت شيرتو 

لمدة تزيد عف ألؼ عاـ، لما اشتير بو في أبحاثو بالربط بيف النكاحي الجسمية كالعقمية عمى نحك لـ يسبقو 
. إليو أحد في مجاؿ األمراض المختمفة

: ظيكر المسيحية- 
بظيكر المسيحية أدخمت الفكرة القائمة عمى نسب األمراض العقمية إلى الجف كالعفاريت، كلقد 

. استخدمت عدة طرؽ كمحاكالت لعبلج ىؤالء المرضى بطرد الشيطاف مف أجسادىـ

: العصكر الكسطى في أكربا- 
لقد انتشرت في أكربا في العصكر الكسطى فكرة طرد الشيطاف، كلقد ارتبطت اليستيريا في ذلؾ 

. العيد بالسحر كالشعكذة ارتباطا كبيرا

: العصر اإلسالمي- 
إف العرب في الببلد العربية لـ يفتيـ العناية بمرضى العقكؿ، باإلضافة إلى إنشاء مستشفيات 
خاصة بيـ، فقد قامت خدمة نفسية عمى مستكل عاؿ مف الميارة كاالىتماـ خاصة في أياـ العباسييف 

. كعصر المأمكف

: عصر النيضة- 
، كمف أشير الكتب التي تـ "طب أبك قراط"نبعت فكرة إحياء الطب القديـ  ـ16القرف في - 

لبيرتكف، كعمى الرغـ مما كجد في ىذا الكتاب مف عدـ تمييز بيف " تشريح الميبلنخكليا"تأليفيا كتاب 
في تسبب األمراض العقمية إال أف الكتاب قد قدـ " الميتافيزيقية"العكامؿ الطبيعية كالعكامؿ فكؽ الطبيعية 

. تصنيفا ككصفا دقيقا لؤلمراض العقمية
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 كصؼ األمراض العقمية كصفا مكضكعيا، كيرجع ذلؾ تقدما كبيرا فيحدث  ـ17القرف  كفي- 
كالذم تأثر بو كافة " نيكتف"لػ " قانكف الجاذبية"إلى جممة األحداث اليامة كالتي كاف عمى رأسيا اكتشاؼ 

. الباحثكف في ذلؾ الكقت تأثرا كبيرا
 بنجاح العمماء كتمكنيـ مف تصنيؼ األمراض العقمية عمى أساس أنيا 17كانتيى القرف الػ

مجمكعة مف األنماط المرضية كالشذكذ عف السكاء، كأف ىذه األنماط يمكف تعيينيا كتحديدىا مف خبلؿ 
. أعراضيا المتباينة

 حركات إنسانية عممية في ميداف األمراض العقمية، فمف الناحية ـ18القرف كظيرت في - 
في أمريكا، حركة تحرير مرضى العقكؿ " كيبكؾ"في إنجمترا، ك" رسؿ"في فرنسا، ك" بينؿ"اإلنسانية تزعـ 

 يمح عمى الحككمة الفرنسية بأف تسمح لو بنزع األغبلؿ Pinelمف األغبلؿ التي تكبميـ، ككاف الدكتكر 
. عف المرضى ككاف لو ذلؾ كنجحت التجربة

كقد تبيف في نياية ذلؾ أف الرحمة في معاممة المرضى كعدـ تقييد المريض قد أتيا بنتائج 
. مشجعة، كانتيى عمى إثر ذلؾ نظاـ تقييد المرضى في المستشفى

كعممت ىذه اإلجراءات فيما بعد عمى يد أحد تبلميذ بينؿ، كظيرت آثار ىذه الحركة بعد ذلؾ في 
. إنجمترا

كما امتاز ىذا القرف أيضا بمناىضة الفكرة المسيحية التي تقكؿ بأف اإلنساف حقير كمخطئ، 
كعمى إثر ذلؾ ظيرت حركة اإلصبلح االجتماعي، التي نادت بضركرة عمؿ مستشفيات إيكاء مرضى 

. العقكؿ
كميفكرد ال يكاد مرجع مف مراجع الصحة النفسية اليـك يخمك مف ذكر حركة  :حركة بيرز- 

، كىك طالب في كمية الطب مرض بمرض عقمي دخؿ عمى إثره إلى المستشفى Cliford Bearsبيرز 
. ، كقد سجؿ بيرز ما كاف يحدث في المستشفى"عقؿ كجد نفسو"ثـ شفي كخرج منيا، ككتب كتابا بعنكاف 

: كيمكف تمخيص الحركة التي تزعميا بيرز في ثبلثة أىداؼ
. العمؿ عمى تغيير االعتقاد السائد بأف األمراض العقمية ال يمكف عبلجيا: األكؿ

العمؿ عمى اكتشاؼ األمراض العقمية في مراحميا األكلى لمكقاية منيا قبؿ أف تصبح : الثاني
. مستعصية

. تحسيف الظركؼ المكجكدة بالمستشفى: الثالث
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 باألبحاث العممية عف مختمؼ األمراض، كعمى إثر ذلؾ انتشر الكعي ـ19القرف الػكلقد امتاز - 
الذم تعمؽ في " Gerzinger" الطبيب 19باألمراض العقمية، فظير في ألمانيا في منتصؼ القرف اؿ

دراسة كتصنيؼ األمراض العقمية كتبعو آخركف، فكانت حصيمة أبحاثيـ كدراستيـ التمكف مف تصنيؼ 
.  تصنيؼ300األمراض العقمية إلى 

 لؤلمراض العقمية، كالذم تضمف (Kreaplin)كريبميف  أيضا تصنيؼ 19   كظير في القرف اؿ
.  تصنيفا ما زالت سارية لحد اآلف20

 بدأ البحث في الجياز العصبي يعطي نتائج ىامة مكنت الباحثيف مف ـ1850عاـ  كحكالي- 
معرفة العبلقة المكجكدة بيف أمراض المخ كاألمراض العقمية، ككضع في ذلؾ الكقت كصؼ مبدئي لمشكؿ 

. العاـ لدل المجانيف
 أجريت فحكص ميكركسككبية عمى المخ، أفصحت عف كجكد دالئؿ 19نياية القرف الػ كفي - 

فسيكلكجية ساعدت في الكشؼ عف االضطراب العقمي في حاالت الشيخكخة كاإلصابات العضكية 
. كحاالت الصرع

 كصؼ عمماء األعصاب كالطب العقمي الفرنسيكف فكرة 19كفي الربع الثالث مف القرف الػ 
. اإليحاء، كما بينكا عبلقة اإليحاء باليستيريا

 كأتباعو الذيف أكضحكا أف ىناؾ بعض األفعاؿ (Charcot)شاركك كما ظير في باريس الطبيب 
. قد تحدث عمى مستكل الشعكرم كالتجكاؿ النكمي

: التفسير النفسي* 
 عاـ كفركيد بركير الصرؼ لؤلمراض العقمية في كتابات التفسير السيككلكجيلقد بدأ بعد ذلؾ 

، كىما يفترضاف كجكد صراع ينشأ بيف الدكافع كيككف عمى المستكل البلشعكرم، كلقد كجد ذلؾ (ـ1880)
. الصراع في أعراض اليستيريا كبعض األمراض العقمية

 ظير عمـ النفس المرضي نتيجة حدكث ارتباط بيف الطب العقمي كعمـ (ـ1900)عاـ كفي 
. كريبميفالنفس التجريبي عمى يد 

: القرف العشريف- 
 كالدراسات التجريبية عمى الشكاذ آخذة في التقدـ، كقد ساعد (ـ1900 )20القرف الػكلقد جاء 

الطفؿ ىذه الدراسات مساعدة فعالة، فالدراسات الدقيقة لمنمك النفسي لدل الطفؿ التي كانت تجرل تحت 
ظركؼ عممية نسبيا، قد أضافت قدرا كبيرا جدا مف المعرفة حكؿ األسباب المختمفة التي تكمف كراء 
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مشكبلت األطفاؿ، خاصة أف نسبة كبيرة جدا مف سكء تكافؽ الشباب كالبالغيف ناتج عف الخبرات النفسية 
. كالمعاممة القاسية التي عكممكا بيا أثناء طفكلتيـ

أسيـ ىذا التعاكف بيف الطب العقمي كعمـ النفس الطفؿ في الكقاية مف االنحراؼ كالكشؼ  كلقد
 .عف المخاطر المختمفة لمشذكذ كاالضطراب النفسي

( 23-17 ص: 1994محمكد السيد أبك النيؿ، )
 :مفاىيـ أساسية ليا عالقة بمفيـك االضطراب النفسي -9

، ارتأت الباحثة تسميط الضكء عمى بعض المفاىيـ االضطراب النفسيقبؿ التطرؽ إلى تعريؼ 
 . األساسية التي ليا عبلقة بيذا المفيكـ

: (العقمية) تعريؼ الصحة النفسية- 2-1
في مجاؿ عمـ النفس كالصحة، كما   باىتماـ الكثير مف الباحثيفالصحة النفسيةلقد حظي مفيـك 

كر مف ذليذا المفيكـ، ف أجريت في ىذا الصدد عدة دراسات كعدة أبحاث عممية، كىناؾ عدة تعريفات
: بينيا

الصحة النفسية ىي مدل قدرة اإلنساف عمى التكافؽ الذاتي كالمكاءمة مع اآلخريف بحيث يشعر "
. بالكفاءة كالرضا

 (.368ص: 2005جناف الرحك، )
قدرة الجياز النفسي عمى العمؿ بطريقة متناغمة، مقبكلة، : "بأنيا (J. Surter)سارتر  .كيعرفيا ج

". كفعالة، مع القدرة عمى مكاجية الكضعيات الصعبة، كتحقيؽ التكازف
الشخص الذم يتمتع بالصحة النفسية ىك الشخص الذم :"فيرل أف (J. Postel)بكستاؿ  .أماج

يعيش بانسجاـ مع محيطو، كبالتالي تربطو عبلقة طيبة بأسرتو كمجتمعو، كيتمتع بتكازف عقمي كاؼ، 
كبالتالي يككف شخصا قادرا عمى حؿ صراعاتو الداخمية كالخارجية كمقاكمة اإلحباطات التي يكاجييا في 

". حياتو مع اآلخريف
(Jacques Postel, 1998 : p 404-405) 

الصحة تتكافؽ مع تحقيؽ الشخص لذاتو، مما يسمح لو بفيـ : "فيرل أف (Maslow)أما ماسمك 
". أفضؿ لمذات كالكاقع، كالتعبير التمقائي لبلنفعاالت كتحقيؽ أىداؼ حياتو

(G. K. MC- Farland et- al, 2005 : p 3 )
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: التعريؼ اإلجرائي- 
 ىي مدل قدرة الفرد عمى العيش بسبلـ مع نفسو كمع محيطو، كمدل قدرتو عمى الصحة النفسية

حؿ صراعاتو، كتجاكز اإلحباطات كالعقبات التي يكاجييا في حياتو، مع نفسو أك مع اآلخريف، باإلضافة 
. إلى قدرتو عمى تحقيؽ ذاتو، كتحقيؽ أىداؼ حياتو

: تعريؼ التكافؽ النفسي- 2-2
 ىك عممية معقدة إلى حد كبير، تتضمف عكامؿ جسمية كنفسية كاجتماعية التكافؽ النفسيإف 

. كثيرة، تسعى أساسا إلى تحقيؽ سعادة الفرد كبقائو
كتتأثر مجمكع عمميات التكافؽ بالخبرات الحاضرة لدل الفرد، إال أنو مف المبلحظ أيضا أنو لدل 
األفراد استعدادات إلبداء استجابات معينة، مما يؤثر عمى نكعية االستجابة المتكقعة مف الشخص في 

. مكقؼ ما
(. 49-48 ص: 2006حسيف حشمت كمصطفى باىي،  )

 ىي عممية معقدة، تتضمف التكافؽ عمى مستكل شخصي كالتكافؽ التكافؽ النفسيإذا عممية - 
. عمى مستكل اجتماعي

:  السكاء كالالسكاءتعريؼ- 2-3
.  ىك حالة مف التكامؿ الكظيفي كالشعكر بالرضى، مف خبلؿ بنية ثابتة عصابية كانت أـ ذىانيةالسكاء

. يتكافؽ مع اختبلؿ التكازف في نفس البنية السبللية (الشذكذ) البلسكاءك
(Jean Bergeret, 1996 : p20) 
إف مفيـك السكاء كالشذكذ ىك أكثر ارتباطا بمفيـك الصحة النفسية، كالصحة النفسية أكثر ارتباطا 

كاإلنساف يككف أكثر سكاء كمما استطاع خفض التكتر .بعممية التكيؼ، كترتبط عممية التكيؼ بالفرد كالبيئة
  . كمما كاف أكثر قدرة عمى التكيؼأمالذم يعاني منو، 

. (11ص: 1987الزراد،  فيصؿ خير)
 إذا كانت متمتعة بالصحة النفسية، خالية مف األمراض كالعقد متكافقة مع كالشخصية تككف سكية

 .المجتمع، كما تتميز الشخصية السكية بتآلؼ مككناتيا كانسجاـ عكامميا الحيكية كالنفسية كاالجتماعية
. (153 ص: 2008أنس شكشؾ، ) 

: إف مختمؼ تعريفات السكاء، نجدىا ترتبط بأربع كجيات النظر التالية- 
. ، كىك عكس المرض(La santé)السكاء كمرادؼ لمصحة ( 1)
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. السكاء كمتكسط حسابي( 2)
. السكاء معادؿ لممثالية( 3)
 .  السكاء كسيركرة دينامية تضـ القدرة عمى العكدة إلى التكازف(4)

(D. Marcelli, 1996 :p54) 

(: La névrose)العصاب - 2-4
، كميا مترادفات ذات "رد الفعؿ العصابي" أك "المرض النفسي" ك"العصاب"إف كؿ مف مفاىيـ -

اضطراب كظيفي في الشخصية بيف العادم كبيف الذىاف، : " ىكالعصابمعنى كاحد كتستخدـ بالتبادؿ، ك
". كىك حالة مرضية تجعؿ حياة الشخص العادم أقؿ سعادة

 (.69ص : 2000حممي المميجي، ) ك (480ص  :1997حامد عبد السالـ زىراف، )

: ، فإف العصاب ىكمعجـ مصطمحات التحميؿ النفسيكحسب 
إصابة نفسية المنشأ تككف فييا األعراض تعبيرا رمزيا عف صراع نفسي، يستمد جذكره مف التاريخ "

". الطفمي لمشخص، كيشكؿ تسكية ما بيف الرغبة كالدفاع
(. 329 ص : 1997تر مصطفى حجازم،  بكنتاليس، .ب .ج ك جكف البالنش)

 يدؿ عمى كجكد صراعات داخمية، كتصدع في العبلقات الشخصية، كظيكر أعراض  العصابإف
كلكف العصابي عادة يبقى ... مختمفة كالقمؽ كاالكتئاب كاألفعاؿ القيرية، كاضطرابات النـك كالطعاـ

محافظا عمى ترابط شخصيتو كيكاصؿ نشاطو، بالرغـ مف إحساسو الظاىر بالعجز كالتقيد كسيطرة مشاعر 
 .الذنب كالتعاسة

 (.193ص : 2006أديب الخالدم، )
: إذا يمكف االستنتاج أف

 بالرغـ مف ككنو خمبل كاضطرابا يمس الشخصية، بمختمؼ جكانبيا االنفعالية العصاب إف
كعمى الرغـ مما تعانيو مف سكء تكافؽ نفسي كاجتماعي كشعكر بالتعاسة .. كالمعرفية كالكجدانية كالسمككية

ال بأس بو مع - إلى حد ما–، كعمى اتصاؿ (مترابطة)كعدـ الرضا إال أف ىذه الشخصية تظؿ متماسكة 
 .كما أف العصابي عادة يككف عمى كعي بحالتو، كيسعى نحك العبلج .الكاقع

 
 
 



. كالمنظكر النفسي اإلسالمي منظكر عمـ النفس الحديثبيف   االضطرابات النفسية  الفصؿ األكؿ       

 

 
76 

 : تعريؼ االضطراب النفسي -10
أم تحرؾ كماج، كضرب بعضو ضربا، كاضطرب :  مشتقة مف الفعؿ اضطرباضطرابكممة  إف

. أم تردد كارتبؾ: أم ضجر، كاضطرب في أمكره: اختؿ، كاضطرب مف كذا: األمر
(. 448ص : 2003المنجد في المغة كاإلعالـ،  )

 في كثير مف "المرض النفسي"حؿ حديث نسبيا، كبدأ يحؿ تدريجيا ـ"االضطراب النفسي"مصطمح 
الجمعية األمريكية لمطب كما قررت ".  مرض"ة لآلثار النفسية السمبية لكممة ادكائر الطب النفسي، مراع

 ."عصاب"، إلغاء كممة التصنيؼ األمريكي الثالث ألمراض الطب النفسي، في (ـ1980)سنة النفسي 
(. 210ص : 2010حسف الزبيدم، ) 

، يشير مصطمح (CIM10)التصنيؼ العالمي العاشر لبلضطرابات العقمية كالسمككية  كفي
كجكد مجمكعة مف األعراض كالسمككات التي تككف محددة عياديا، كيشتمؿ في معظـ : " إلىاالضطراب

 ". الحاالت عمى مشاعر الضيؽ كاضطراب في الكظائؼ الشخصية
(C.B. Pull, 1992 : p4) 

فإنو ال يكجد تعريؼ إجرائي شامؿ ، (DSM IV)الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع كحسب 
. لبلضطراب، يطبؽ عمى كؿ الكضعيات

، سكء التحكـ (Souffrance)معاناة : يعرؼ بمفاىيـ مختمفة، مثؿ (العقمي)كاالضطراب النفسي 
، إعاقة (désavantage)، ضرر (mauvaise capacité de contrôle de soi)بالذات 

(handicap) صبلبة ،(rigidité) البلمنطقية ،(irrationalité) مجمكعة مف األمراض، انحراؼ ،
كؿ كاحد مف ىذه المصطمحات يدؿ عمى االضطراب، لكنو ليس معادؿ لو، ككؿ كضعية  (...إحصائي

. تتطمب تعريفا مختمفا
مجمكعة أعراض سمككية : " بأنو(العقمي)االضطراب النفسي ( DSM- IV)كبصفة عامة يعرؼ 

كميما يككف . أك نفسية، عياديا تككف ذات معنى، تطرأ عمى شخص ما كيصاحبيا عادة ضيؽ مبلـز
 .أصؿ ىذه االضطرابات، فإنيا تعتبر كمظاىر الختبلؿ كظيفة سمككية، نفسية أك بيكلكجية لمشخص

 (P. Boyer et- al : 2003) 
حاالت سكء : "كيتفؽ معظـ عمماء عمـ النفس الحديث عمى أف االضطرابات النفسية تشير إلى

 مع النفس، أك مع الجسد، أك مع البيئة، طبيعية كانت أـ اجتماعية، كيعبر (mal ajustement)التكافؽ 
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عنيا بدرجة عالية مف القمؽ كالتكتر، كاإلحساس باليأس كالتعاسة كالقير، كغالبا ما تمس البعد االنفعالي 
". لمشخصية، كيظؿ معيا الفرد المضطرب متصبل بالحياة الكاقعية، قادرا عمى استبصار حالتو المضطربة

يختفي تدريجيا لتحؿ " العصاب"كبالنظر لمطبيعة التفاعمية لبلضطراب النفسي، فقد بدأ مصطمح 
: ، كصفة لمعظـ أنكاع االضطرابات النفسية، كيأخذ أشكاال متعددة، مثؿ(Réaction)مكانو كممة تفاعؿ 

. إلخ.. ، االكتئاب التفاعمي (Anxiété réactionnelle)القمؽ التفاعمي 
( 212-211ص : 2001أشرؼ محمد عبد الغني، )

(: Trouble mental)تعريؼ االضطراب العقمي  -11
خاصة في التصنيفات العالمية ) يستخدـ االضطراب العقميمف الميـ اإلشارة إلى أنو مصطمح 

، (DSMكالصادرة عف الجمعية األمريكية لمطب العقمي  (CIM)الصادرة عف منظمة الصحة العالمية 
تقريبا بشكؿ مترادؼ مع االضطراب النفسي، حيث عادة ما نبلحظ استخداـ ىذا المفيـك لمتعبير عف 

. مجمكع األمراض الذىانية كالعصابية معا
التي  (الذىانية)لكف ىذا ال يمنع مف أف البعض يستخدمو لمداللة عف مجمكع األمراض العقمية 

. (العصابية)تختمؼ عف األمراض النفسية 
:  كما يمياالضطراب العقميكيعرؼ 

اختبلال كاضطرابا خطيرا في شخصية الفرد، يبدك في صكرة اختبلؿ : "إف االضطراب العقمي يعني
شديد في التفكير، كالقكل العقمية، كالعجز عف ضبط النفس كرعايتيا، األمر الذم يحكؿ بينو كبيف التكافؽ 

". االجتماعي، باإلضافة إلى جيمو لؤلسباب الكامنة كراء شذكذه كمشكمتو
اضطراب عقمي خطير، كخمؿ شامؿ في الشخصية، يجعؿ : "، بأنو(حامد زىراف)كيعرفو - 

". السمكؾ العاـ لممريض مضطربا، كيعيؽ نشاطو االجتماعي
اضطراب عقمي شديد كتفكؾ شامؿ في الشخصية، حيث ينفصؿ المريض : "كيعرؼ أيضا بأنو- 

عف الكاقع، كيصعب عميو إقامة حكار مع اآلخريف، كتضطرب إدراكات المريض لمكاقع، كتظير عمى 
 ".سمككو تصرفات بدائية

 (187-186ص : 2000فكزم جبؿ، )
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 :التعريؼ اإلجرائي- 
 ىك اختبلؿ عميؽ، يمس شخصية الفرد، كيؤدم إلى تفككيا مما يؤثر سمبا عمى المرض العقمي

التكافؽ النفسي كاالجتماعي لمفرد، كيجعمو يعيش في عالـ خاص بو كعادة ال يككف الشخص المصاب 
 .كاعيا بمرضو
 :العقميةك  النفسيةضطراباتتصنيؼ اال -12

. العقمية كىناؾ عدة نماذج مختمفة لتصنيؼ االضطرابات النفسية
كتكتفي الباحثة في ىذا الصدد بعرض أىـ ىذه التصنيفات المعمكؿ بيا عمى المستكل العالمي، 

: كىي كما يمي

 : التصنيؼ الذم يقكـ عمى أسس فيزيكلكجية -5-1
لـ تتحدث الدراسات إال عف القميؿ مف فيزيكلكجية العمميات النفسية المرضية كغير المرضية، 

كأصحاب ىذا التصنيؼ يفترضكف أف كؿ صكر االضطراب النفسي تتكقؼ عمى إحدل الحاالت الثبلث 
: لمجياز العصبي، كىي

. حالة عدـ التكازف -ج.      حالة قمة اإلثارة-ب.    حالة زيادة اإلثارة-أ
: في تصنيفو عمى افتراضات فيزيكلكجية، تتعمؽ بما يمي (ماينرت)بينما يشير 

.  اضطرابات تنشأ مف تغيرات تشريحية-أ
:  اضطرابات نتيجة لمتغذية، كتشمؿ ما يمي-ب
. اضطرابات نتيجة إثارة القشرة المخية، تظير في اليكس كالميبلنخكليا* 
. كاليبلكس اضطرابات نتيجة إثارة منطقة تحت القشرة، كتظير في اليذاءات* 
. اضطرابات في المراكز الدمكية لمنطقة تحت القشرة، كتظير في الصرع* 
 .  اضطرابات نتيجة التسمـ-ج

(. 195-194ص : 2001سامي ممحـ، )

: التصنيؼ الذم يقـك عمى أسباب المرض- 5-2
يشمؿ ىذا االتجاه أصحاب التحميؿ النفسي، كيستخدـ عمـ النفس العيادم غالبا ىذه التصنيفات، 
في الكاقع لـ ييتـ التحميميكف بكضع تصنيؼ لؤلمراض العقمية كالنفسية، بؿ كاف جؿ اىتماميـ منصبا 

حكؿ معرفة أسباب األمراض كالعكامؿ الكامنة التي تقؼ كراءه، كالميكانيزمات الدفاعية المستخدمة، البنية 
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كبالرغـ مف ذلؾ فإنو يكجد تصنيؼ خاص بيـ، إذ .. العميقة، كنمط العبلقة بالمكضكع، كنكع القمؽ
: يقسمكف األمراض النفسية كالعقمية إلى ثبلث فئات مرضية كبرل، ىي

.        العصاب- 
.              الذىاف– 
. (الحاالت الشاذة)الحدية  الحاالت– 

كلقد عرؼ ىذا االتجاه عدة محطات، لكؿ منيا منطمقاتو كمسمماتو الخاصة في التصنيؼ، حيث 
نجد أف عدة محمميف بعد فركيد، أسيمكا مف خبلؿ دراساتيـ حكؿ األمراض النفسية، في كضع تصنيفات 

: مختمفة انطبلقا مف مصادر متنكعة، كيندرج ذلؾ ضمف االتجاىات التالية
يتعمؽ بمحاكلة كضع نظاـ عاـ لمتصنيؼ، يقكـ عمى أساس النظريات  :االتجاه األكؿ -

أكتك حكؿ مراحؿ النمك الميبيدم، كأعماؿ  (K. Abraham)كارؿ أبراىاـ كالمبلحظات التحميمية، كأعماؿ 
.  حكؿ تطكر األنا، كال تزاؿ ىذه اإلسيامات تحظى باالىتماـ إلى يكمنا ىذا(Otto Fenichel)فينشؿ 

يتعمؽ باألبحاث العيادية الفردية التي تتـ عمى مستكل العيادة النفسية،  :االتجاه الثاني -
. انطبلقا مف دراسة حاالت مرضية

. كانطبلقا مف ىذا الحقؿ، تمخض االتجاه الثالث
 .J) بارجكرممف بيف األعماؿ البارزة في ىذا االتجاه، نجد أعماؿ  :االتجاه الثالث -

Bergeret) الذم حاكؿ إبراز كجية نظر ما كراء عمـ النفس ،(Métapsychologie) كاىتـ بعمـ ،
. النفس المرضي لمراشد

. ككما قاـ بتكضيح الفركؽ بيف البنية، األعراض، الطبع
اتجاىا   اقترح دانييؿ كيدلكشر:(Daniel Widlocher)دانييؿ كيدلكشر : االتجاه الرابع -

. رابعا حيث قدـ مف خبللو مقاربة فريدة مف نكعيا في عمـ النفس المرضي
أف المبدأ الذم يقكـ عميو تصنيؼ االضطرابات العقمية، يككف مف خبلؿ  (Widlocher)بيف 

. كصؼ التحميؿ النفسي لمكظائؼ العقمية
، بالنشاطات العقمية (باإلضافة إلى جكانب سيككدينامية أخرل)كحسبو فإف التحميؿ النفسي ييتـ 

. ، ىذه األخيرة التي ال تختمؼ عف األفعاؿ التي يمكف مبلحظتيا، كالحركات، أك الكبلـ(كعمميات التفكير)
فإف تصنيؼ ىذه األنماط ككصفيا كدراسة تغيراتيا المتبادلة، يأتي  (W. Daniel)كحسب 

 .ليعكض تصنيؼ الحاالت العقمية
( Catherine Chabert, 2008 : p164-166.) 
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 :لالضطرابات النفسية (تصنيؼ عمـ النفس المرضي)التصنيؼ الكالسيكي : (1)جدكؿ رقـ 

البنية 
الركف المسيطر 

في  (السائد
التنظيـ 

طبيعة الصراع 
طبيعة 
القمؽ 

الدفاع 
الرئيسي 

العالقة مع المكضكع 

عصاب 
النقمة 

األنا األعمى مع األنا األعمى 
اليك 

جنسية الكبت الخصاء 

( fusionnelle) امتزاجيةالرفض التجزئة اليك مع الكاقع اليك الذىاف 
الحاالت 
الحدية 

مثاؿ األنا مع اليك مثاؿ األنا 
كمع الكاقع 

فقداف 
المكضكع 

 /االنشطار
االستمتثاؿ 

إتكالية 

إذا فيذا االتجاه في التصنيؼ اىتـ بشكؿ أكبر بدراسة السببية المرضية، كانطبلقا مف ذلؾ تـ بناء 
ىذه التصنيفات، التي كثيرا ما كجيت لو انتقادات حكؿ مدل صحتيا إذ يعتبرىا البعض أنيا تخضع في 

. كثير مف بنكدىا لعامؿ الصدفة، ىذا باإلضافة إلى أف المرض الكاحد بسببو أكثر مف عامؿ كاحد

: التصنيؼ الذم يقـك عمى أعراض المرض- 5-3
يقكـ ىذا التصنيؼ عمى األعراض، كرائد ىذا التقسيـ ىك كرايبميف، الذم تكصؿ مف خبلؿ 

. إخضاعو األمراض النفسية لممبلحظة، إلى استنتاجات قيمة
: كلعؿ أىـ التصنيفات التي تمثمو اليكـ، ىي

الدليؿ التشخيصي  "مى الذم يس:(APA) تصنيؼ الجمعية األمريكية لمطب العقمي- 
(. DSM)" اإلحصائي
التصنيؼ العالمي  "ػ الذم يسمى ب: (O.M.S)تصنيؼ منظمة الصحة العالمية- 

(. CIM)" لبلضطرابات العقمية كاضطرابات السمكؾ
، الذم تـ مراجعتو مف طرؼ اؿ (DSM IV- TR)في الدليؿ التشخيصي الرابع كاإلصدار : مثال

(A.P.A) اقترح تصنيؼ متعدد المحاكر لبلضطرابات العقمية كالنفسية، يضـ خمسة محاكر، تشمؿ ما ،
: يمي

(. Les troubles psychiques) االضطرابات النفسية :المحكر األكؿ -
(. T.de Personnalité) اضطرابات الشخصية :المحكر الثاني -
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(. maladies organiques) األمراض العضكية:المحكر الثالث -
 sévérité des facteurs de) شدة عكامؿ الضغط النفسي اجتماعي :المحكر الرابع -

stress psycho-social ). 
 Niveau) مستكل التكيؼ كالعمؿ األكثر ارتفاعا خبلؿ السنة الجارية :المحكر الخامس -

d‟adaptation et de fonctionnement le plus élevé dans l‟année échouée. ) 
( Jean- Louis pedinielli, 2005 : p 73.) 

: DSM IV تصنيؼ االضطرابات العقمية كالنفسية حسب : (2)جدكؿ رقـ 
أمثمة فرعية مثاؿ عف العينة االضطراب 

ىذياف، عتو، اضطراب فقداف 
الذاكرة كاالضطرابات المعرفية 

. األخرل

ىذياف ناتج  (حالة طبية)ىذيا ناتج عف اليذياف 
. عف تناكؿ مادة

عتو نكع زىايمر خرؼ كعائي العتو 
اضطرابات عقمية ناتجة عف 

حالة طبية عامة 
  

اضطرابات ناتجة عف تعاطي 
مادة 

تعاطي  (كحكؿ، حشيش)تبعية لمادة اضطرابات ناتجة عف استعماؿ مادة 
المخدرات 

تسمـ ناتج عف مادة، التكقؼ عف مادة االضطراب الناتج عف مادة 
نكع شبو عظامي، نكع غير متمايز، نكع الفصاـ الفصاـ كاضطراب ذىانية أخرل 

. تحشبي
نكع إيركتكماتي، نكع العظمة االضطراب اليذائي 

 لفصاـ الكجداني ااضطراب  
. نكبة االكتئاب رئيسي، نكبة ىكسالنكبات المزاجية اضطرابات المزاج 

اضطراب اكتئابي رئيسي، اضطراب االضطراب االكتئابي 
اكتئابي رئيسي معاكد 

 االضطراب متعدد القطب 
 ىجمة اليمع اضطرابات القمؽ 

 خكاؼ اجتماعي  
 ( T.O.C)االضطراب الكسكاسي القيرم  

  االضطراب جسدم الشكؿ 
   Facticeاضطراب مفتعؿ 

  االضطراب تفككي 
  االضطراب الجنسي 

  اضطراب السيركرات الغذائية 
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  اضطرابات النـك 
اضطرابات التحكـ في 

االندفاعات 
  

  اضطرابات التكيؼ 
((serge combaluzier , s .d 

: أسباب االضطرابات النفسية كالعقمية -13
: قسـ الباحثيف أسباب االضطرابات إلى قسميف

(. causes externes)األسباب الخارجية * 
(. causes internes)األسباب الداخمية * 

: األسباب الخارجية -6-1
: تشمؿ العكامؿ الخارجية ما يمي

. الخ... العدكل، التمكث، التقمبات الجكية، التغذية:العكامؿ الطبيعية- 
. الخ...أك المالية، الصدمات، فقداف الكظيفة/المشاكؿ المينية ك:أحداث الحياة- 
... الصراع، الفشؿ العاطفي، فقداف شخص عزيز، قطع صمة:العالقة مع اآلخريف- 

: األسباب الداخمية -6-2
: تشمؿ العكامؿ الداخمية ما يمي

.  الكراثة، مجاؿ االستعداد:العكامؿ األسرية- 
.  اضطراب كظيفة أك عضك:اختالؿ كظيفة الجسـ- 
، (..مفاجأة، خكؼ، حزف) انفعاالت شديدة ليا عبلقة بأحداث معينة :االنفعاالت، الطبع- 

 .(..حساسية، الشعكر بالذنب): (شخصية) خصائص طبائعية
(Marilon Bruchon- Schweitzer, 2002 : p 24-25 )

: تشخيص االضطرابات النفسية كالعقمية -7
: المخطط التالي يكضح كيفية تشخيص االضطرابات العقمية كالنفسية في مجاؿ الطب العقمي

: التالية (les urgences)استبعاد الثبلث حاالت االستعجالية 
 .(Syndrome confusionnel) المتبلزمة االختبلطية- 
 .الكحكؿ، المخدرات، األدكية: اإلفراط أك التكقؼ عف تعاطي السمكـ- 
. حالة استعجالية عضكية، طبية أك جراحية- 

 .كالشكؿ التالي يمثؿ كيفية تشخيص االضطرابات النفسية
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 :كيفية تشخيص االضطرابات النفسية: (01)شكؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نكع اضطراب المزاج (prédominant)ىؿ االضطراب المزاجي مسيطر 

أعراض 
 عصابية

 االكتئاب الميبلنخكليا

 غياب االضطراب اليذائي مزاج اكتئابي مزاج ىكسي

األعراض  (كجكد)حضكر 
  أشير6عمى األقؿ 

 ىذاء متطكر حاد

 النفقات اليذيانية الحادة
B.D.A 

 ىذاء متطكر المزمف

 ىؿ تكجد أعراض تفككية؟
 فصاـ

 ىذياف شبو عظامي

 ىذاء مزمف

 ىذاء منظـ بشكؿ جيد ىؿ اليذاء منتظـ بشكؿ جيد

 ىذياف البرانكيا ىذياف أقؿ تنظيما

ما ىي الميكانيزمات 
 المسيطرة

ما ىك نمط االتساع 
Extension 

اليذياف  (enriseau)شبكي 
 اليمكسي

اليذياف 
اليمكسي 
 المزمف

 ىذياف تخيمي

 البارانرنيا

 (secteur)قطاعي  ىذياف التأكيؿ

ىذياف الكلع 
 (العشؽ)

ىذياف المطالبة 
 (اإلدعاء)

 ىذياف العبلقة بالغة
 الحساسية

(E. Botvinik, 2000, p 8) 
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: خالصة -
ة حسب كجية نظر عمـ النفس  النفسيات االضطرابفيكـ ـمبحثتناكلت الباحثة في ىذا اؿ

 :كقد خمصت الباحثة إلى النتائج التالية، الحديث
 إلى جذكرىا متدتالنفسية التي المفاىيـ مف مفيكمي الصحة النفسية كالمرض النفسي إف  -

صبغة فكؽ طبيعية عمييا، أم بربطيا باآللية  ة، حيث كاف يتـ تناكليا بإضفاءبعيدأزماف جٌد 
 تمؾ التفسيرات كاعارضمف أكائؿ العمماء الذيف ىيبكقراط يعد  ك. كالشياطيف كغير ذلؾ

 االضطرابات النفسيةتفسير مكضكعية بعممية كحاكؿ أف ييتـ بصكرة أكثر حيث الغيبية، 
 .كعبلجيا

حيث ، الضطرابات النفسيةعمى االتفسير النفسي  أكؿ مف أضفى كفركيد  كؿ مف بركيريعد -
 .أحدث ذلؾ ثكرة في ىذا المجاؿ

 بمفيـك االضطراب النفسي كمفيـك الصحة النفسية، كمفيـك السكاء ترتبطمفاىيـ ىناؾ عدة -
 . إلخ..كالبلسكاء

ممثبل  التصنيؼ الكبلسيكي كمف أىميا نجدألمراض العقمية كالنفسية، ات ؿ تصنيؼىناؾ عدة- 
ة ثم الحدات التصنيؼ إلى جانبفي تصنيؼ عمـ النفس المرضي الذم ييتـ بأسباب االضطراب النفسي،

تصنيؼ  بة األخيرحيث تيتـ ىذهتصنيؼ الجمعية األمريكية لمطب العقمي كالمنظمة العالمية لمصحة، ؾ
. ىاأعراضات النفسية عمى أساس االضطراب
األسباب ، حيث تتمخص الضطرابات النفسية كالعقميةىناؾ أسباب داخمية كأخرل خارجية ؿ-
 .العكامؿ الطبيعية، أحداث الحياة، كالعبلقة مع اآلخريف:  فيالخارجية

العكامؿ األسرية، اختبلؿ كظيفة الجسـ كاضطراب كظيفة أك :  فتتمثؿ فياألسباب الداخميةأما 
 .عضك، االنفعاالت كالطبع كاالنفعاالت الشديدة التي ليا عبلقة بأحداث معينة

تحت  (حسب التصنيؼ الكبلسيكي)ىناؾ عدة اضطرابات نفسية كعقمية، يندرج كؿ منيا  -
 .العصاب، الذىاف، كالحاالت الحدية: الفئات اإلكمينيكية األساسية الثبلث ممثمة في

كفي األخير خمصت الباحثة إلى أف مكضكع االضطرابات النفسية ىك مكضكع معقد كمتشعب 
 كىك ، مف الدراسة كالتحميؿ كالفيـمجاال كاسعا التي اىتمت بو كأكلتو سيامات العممية العديدةنظرا لئل
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 باعتباره المكضكع الذم كثيرا ما شغؿ باؿ مكضكع قديـمكضكع قديـ كحديث في نفس الكقت، فيك 
عتبار أف تناكلو بإتباع المنيج العممي  حديثا التبر مكضكعا كيع،اإلنساف منذ القدـ كعمى مر العصكر

منظكر النفسي، كاالىتماـ بالعكامؿ النفسية في مجاؿ اؿ خاصة تناكلو مف يعكد إلى كقت قريب نسبيا،
. التشخيص كالعبلج ككذا الكقايةاألعراض، األسباب، 
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 .االضطرابات النفسية حسب المنظكر النفسي اإلسالمي: المبحث الثاني
 :تمييد -

عادة ما يتـ تناكؿ دراسة الشخصية كاضطراباتيا، كاالنحرافات النفسية ككذا مختمؼ المكاضيع في 
عمـ النفس بمنأل عف مراعاة الجانب الركحي أك أخذه بعيف االعتبار، بالرغـ مف أنو يعٌد مككنا أساسيا 

كما ذىبت إلى ذلؾ عدة دراسات –مف مككنات الشخصية، كما أف إىمالو يعد كذلؾ عامبل أساسيا 
 .في ظيكر االضطرابات النفسية كأشكاؿ سكء التكافؽ- عممية

كالمطمع عمى التراث النفسي الديني كتحديدا اإلسبلمي يجد أنو يزخر بإسيامات جد قيمة حكؿ 
أسباب االضطرابات النفسية كعكامؿ ظيكرىا كتطكرىا كانتشارىا، كقد شكمت ىذه اإلسيامات ركيزة أساسية 
لبلكتشافات البلحقة ك الحديثة في عمـ النفس، فالمطمع عمى ما جاء بو القرآف الكريـ كما احتكتو السنة 
النبكية الشريفة ىذا إلى جانب إسيامات عمماء النفس المسمميف أمثاؿ ابف سينا كابف رشد كأبك حامد 

الغزالي يجد أنيا تطرقت ألىـ األسس العممية التي ارتكزت عمييا حاليا مكاضيع كثيرة في عمـ النفس، 
كذلؾ مف  كلعؿ أىميا مكضكع االضطرابات النفسية الذم سكؼ يتـ تسميط الضكء عميو في ىذا الفصؿ

 .كجية نظر نفسية إسبلمية

 في مجاؿ لعمماء العرب كالمسمميفالنفسية التاريخية سيامات اإل -7
: االضطرابات النفسية

بعض المعارؼ النفسية ؼكاف العمماء العرب كالمسمميف متقدميف بأفكارىـ عمى مف سبقكىـ، 
مثؿ لمعديد مف عمماء النفس المسمميف كتب الطب نجدىا بالمتعمقة بالعبلج النفسي في التراث اإلسبلمي 

 (مصالح األبداف كاألنفس)ككتاب  (الكافي في الطب)ككتاب ،البف سينا( الشفاء)ك (القانكف في الطب)
لعمي بف  (المالكي)لثابت ابف قرة ككتاب  (كنكز العمـ الطبي)لمبمخي، باإلضافة لكتب ميمة، مثؿ كتاب 

. كغيرىا..البف الجكزية (تحفة المكدكد بإحكاـ المكلكد)م، ككتاب سعباس المجك
كتضمنت ىذه الكتب بعض مف المعارؼ النفسية السابقة لمعصر الذىبي لمحضارة العربية 

بالنقؿ بؿ قامكا بنقد المعارؼ كتطكيرىا كأبدعكا عمكما كالمسمميف اإلسبلمية، كلـ يكتؼ العمماء العرب 
 بصكرة شمكلية ميتٌميف ة لؤلمراض النفسية كالعقميكانظر كما .جديدة تصٌكركا فييا ما لـ يتصكره غيرىـ

. بتشخيصيا كتصنيفيا كمعرفة أسبابيا كأعراضيا كعبلجيا
تدكيف الحاالت المرضية كأكؿ محاكلة في اإلسبلمي لتراث العبلجي حسب في رصيد اكمما م

 .التاريخ إحصاءن كتقديرا، كيعكس ذلؾ التجربة العممية الحية في الممارسة التشخيصية كالعبلجية
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 المفاىيـ المستخدمة في التعامؿ مع المرضى، مثؿ المبلحظات ،ككضحت عمميات التسجيؿ
، (العبلج)السريرية كدراسة الحالة كدراسة العبلقة بيف الجسد كالنفس، كاستخداـ مصطمح التدبير كىك 

العبلج بالعقاقير كالمفرحات، كالعبلج النفسي كاإلرشاد النفسي، أك حتى ما يطمؽ عميو كمصطمحات 
. ريخ البشرية ىي البيمارستانات العربيةاالعبلج المعرفي، ككانت أكؿ المصحات النفسية في ت

 سقدـ عمماء التراث العربي اإلسبلمي مساىمة كبيرة في مبلمح عمـ النفس الطفؿ كعمـ النؼ كما
 كالتفسيرات اتالنمك، كيتضح مف المؤلفات العممية المتخصصة عف الطفكلة التي قدمت التعريؼ

 كأنضج المساىمات مؿ كتعتبر مساىمة ابف الجزار كابف البمدم مف أؾ،كالمعالجات لمقضايا المطركحة
. البحثية

كلقد أرست كتابات عمماء المسمميف كالعرب قكاعد عمـ النفس النمك، كما ساىـ العمماء العرب 
بتحديد االضطرابات النفسية الخاصة باألطفاؿ كمعرفة أسبابيا ككيفية عبلجيا، كما اىتمكا بمكضكع 

. الصحة النفسية لمطفؿ
رسالة في أمراض األطفاؿ ) كتاب اكقد كاف الرازم يعٌد مف أبرز المؤلفيف في طب األطفاؿ، كمنو

إف مبلمح عمـ النفس الطفؿ كعمـ النفس النمك ظيرت في التراث العربي اإلسبلمي، في  .(كالعناية بيـ
. القرف التاسع كالعاشر ميبلدم، أم بفارؽ عشرة قركف مف ظيكر عمـ النفس الحديث
 ىك أكؿ مف ابف الييثـكما كاف لمعمماء العرب كالمسمميف مساىمات جميمة في الرياضيات، كيعد 

استخدـ الرياضيات في عمـ النفس لدراسة الزيغ البصرم، أك أغبلط البصر في مجاؿ سيككفيزياء 
. األبصار

 القاعدة األساسية ألكؿ تأسيس لعمـ النفس التجريبي، كلعمـ النفس المرتبط ابف الييثـ كما يعد
. بالفيزياء كعمـ اإلبصار، كالسيككفيزياء في تاريخ عمـ النفس كافة

، نجيب أبك حميد عمى يد الطبيب تصنيؼ األمراض النفسيةكما أف العرب ىك أكؿ مف أدخؿ 
 كيعتبر ىذا التصنيؼ أكؿ ،الذم قسـ ىذه األمراض إلى عشر مجمكعات كشممت حكالي ثبلثيف مرضا

كيشير الكصؼ الكارد في ىذا الكتاب .تصنيؼ فعمي لؤلمراض احتكل عمى كصؼ دقيؽ لممرض كعبلجو
لمامو بكثير مف التفاصيؿ التي تعتبر اآلف حديثة  .الدىشة لدقتو كا 

 .(165- 163ص : 2006 عكاد السكيممييف، سىمحمد مك)
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كيتضح مف ىذا العرض السريع كالمختصر إلسيامات الجميمة لعمماء النفس المسمميف أىمية ما 
تكصؿ إليو كقدمكه كذلؾ انطبلقا مما جاء بو القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة إضافة إلى اجتياداتيـ 

 .الشخصية، كىك ما ال يمكف تجاىؿ قيمتو كأىميتو في تاريخ عمـ النفس كعمـ منظـ كممنيج
كما يجب إعادة االعتبار ليذا التراث الثرم الذم ال يكاد يذكر حاليا في التأريخ لعمـ النفس، إذ 
عادة ما يؤرخ لعمـ النفس بظيكر أكؿ مختبر مف طرؼ كيمياـ فكنت عالـ النفس األلماني، بالرغـ مف أف 
ابف الييثـ ىك أكؿ مف أدخؿ المنيج التجريبي لعمـ النفس، أك بمغة عمـ النفس الحديث ىك مؤسس أكؿ 

 .مختبر في عمـ النفس
 مالنفسالمنظكر  ك الحديثعمـ النفسمنظكر بعض المفاىيـ األساسية بيف -8

: اإلسالمي
تـ بمعزؿ عف الديف كمعرفة اهلل سبحانو عمـ النفس الحديث مإف دراسة النفس اإلنسانية في 

كتعالى، كلك عقدنا مقارنة بيف مفيكـ عمماء النفس الحديث كالمفيـك اإلسبلمي لمنفس اإلنسانية نجد ىناؾ 
: ، ما يمي، كمف أمثمة ذلؾ بينيمااختبلفا كاضحا

 :مفيـك النفس -2-1
سيجمكند تجدر اإلشارة إلى أنو بعد نزكؿ القرآف الكـر بنحك أربعة عشر قرنا مف الزماف جاء 

 مؤسس مدرسة التحميؿ النفسي بنظرية في الشخصية، مٌيز فييا ثبلثة أقساـ لمنفس يبدك في بعض فركيد
، غير أنو تكجد النفس األمارة بالسكء، كالنفس المكامة، كالنفس المطمئنةكظائفيا بعض أكجو الشبو بمفاىيـ 

في الحقيقة اختبلفات كبيرة بيف ىذه المفاىيـ الثبلثة لمنفس كأقساـ النفس الثبلثة التي تحدث عنيا فركيد 
. اليك كاألنا، كاألنا األعمى: كىي

ككجو االختبلؼ بينيما ىك أف تقييـ القرآف الكريـ لمنفس ييعبر عف حاالت مختمفة تتصؼ بيا 
النفس أثناء صراعيا الداخمي بيف الجانب المادم كالجانب الركحي في شخصية اإلنساف، كىي ليست 

. أقساما مختمفة لمنفس، كما ىك الحاؿ في نظرية فركيد
كبينما يقع الصراع النفسي في نظرية فركيد بيف أقساـ النفس الثبلثة، فإنو يقع كفقا لتصكير القرآف 
لطبيعة تككيف اإلنساف، بيف الجانب المادم كالجانب الركحي في شخصية اإلنساف، كتنشأ تبعا لنتيجة ىذا 

. الصراع حاالت النفس الثبلث
كذلؾ فإف أنكاع النفكس التي ذكرىا القرآف الكريـ ال تتككف أثناء مراحؿ نمك معينة يمر بيا 

. (اليك، األنا، األنا األعمى)اإلنساف، كما ىك الحاؿ عف أقساـ النفس التي تحدث عنيا فركيد 
(. 235-233 ص :1993محمد عثماف نجاتي، )
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 : الكساكس كالخكاطر -2-2
، كحديث النفس مع النفس، أما في تأثير البلشعكرىذا المفيـك في عمـ النفس الحديث يدؿ عمى 

محبل لمخاطبة المبلئكة أك التراث اإلسبلمي فإف عمماء المسمميف يركف بأنو يمكف أف تككف النفس 
. كسكسة الشياطيف

 :  الشيكاتقمع -2-3
 كلو تأثير سيء عمى الفرد، أما مف كجية نظر عمـ كبتمف كجية نظر عمـ النفس الحديث فيك 

 .، كقكة اإلرادة النفسيةسبلمة النفسالنفس اإلسبلمي فيك داللة عمى 
 : اإلحساس بالذنب -2-4

، أما مف كجية نظر التراث العربي مكقؼ مف الخكؼ كالتعقيدتشير النظريات الحديثة إلى أنو 
، عمى معرفة اهلل سبحانو كتعالى دؿم، كىك عرفت أخطاءىا النفساإلسبلمي فيك دليؿ إيجابي عمى أف 
. كيعتبر خطكة أساسية نحك التغيير

 : التكبة -2-5
 مف كجية نظر عمـ النفس الحديث، أما مف كجية نظر عمـ النفس الشعكر بالنقصىك عنصر 

، حيث يحاكؿ اإلنساف أف يتخمص مف األحداث التي لحقت فطرة سميمة كسكيةاإلسبلمي فيك داللة عمى 
. بو نتيجة الرتكابو أخطاء كاالعتراؼ بيا كطمب التكبة مف اهلل تعالى، مما يشعر بالراحة كالطمأنينة

 : العدكاف -2-6
 في اإلنساف مف كجية نظر النظريات الغربية الحديثة، أما مف كجية الدكافع الفطريةىك يعد مف 

. ، كيختار بيف الخير كالشر ما يشاءحرٌانظر الديف اإلسبلمي فيك يرل أف اإلنساف يكلد 
 : النظرة إلى اإلنساف -2-7

، أما الديف اإلسبلمي فيرل مستكدع لمرغبات كالشيكاتمف كجية النظر الغربية فإف اإلنساف ىك 
أف اإلنساف قد كلد كلديو بعض الشيكات كلكف اهلل تعالى ميزه عمى سائر المخمكقات بالعقؿ، كىك يستطيع 

ذا اريميٌز بيف الخير كالشرأف   فكب اإلثـ بادر بالتكبة إلى اهلل تعالى، فيك مكقؼ دليؿ عمى رجحات كا 
. عقمو الذم كىبو اهلل تعالى لو
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 : الصبر في المكاقؼ الشديدة -2-8
، أما مف كجية نظر الديف اإلسبلمي فإف الصبر تخاذال كبركداتعد النظريات الغربية ىذا المكقؼ 

 آل ال ملل": يقكؿ اهلل تعالى، داللة إيجابية عمى صحة الفرد النفسيةكجياد لمنفس عمى الشدائد ىك 
 .(153: البقرة)"  اصمبقيم

 .(184-183 ص :2008صبرم برداف الحياني، - بتصرؼ-) 

: مفيكـ الحتمية النفسية -2-9
 يقصد بو أف اإلنساف مكجو كمحكـك بأفعاؿ كأعماؿ ليس لو خيار فييا الحتمية النفسيةإف مفيـك 

 يزنؾآكأف يككف عدكانيا في سمككو مثبل، كىذا ما ذىب إليو الكثير مف عمماء النفس أمثاؿ فركيد ك
 .كسكينر كغيرىـ كككلماف

(. 338 ص :2000صالح الصنيع،  )
 في أف يسمؾ طريؽ الخير أـ طريؽ الشر، كىك مخيٌركعمى عكس ذلؾ فيرل اإلسبلـ أف اإلنساف 

 . في الدنيا كاآلخرةسمككونتائج عميو أف يتحمؿ تبعة أفعالو ك
 :مفيكـ النفس مف المنظكر اإلسالمي -3

النفس البشرية في القرآف الكريـ في كثير مف اآليات كالسكر بأكثر مف معنى، كيمكف كرد مفيـك 
: أف نشير إلى بعض منيا عمى النحك التالي

قف ليملععمددل اذيملأسقره لعلللأوشفسملل: "قاؿ اهلل تعالى: (ككحدة)جاءت النفس بمعنى اإلنساف -أ
( 53: الزمر)" اللتلنطه ل ملرحمةل ا،ل آل اليغشقل اذوهبلجميعمل وهل هل اغشهرل اقحيم

" يملأيتسمل انشسل امطمئنة،ل رجعيل اللرّبكلر ضيةل قضية: "قاؿ اهلل تعالى: النفس بمعنى الركح-ب
 .(28-27: الفجر)

. كالركح ال تطمؽ عمى البدف كال عمى النفس، فالركح التي تتكفى كتقبض النفس
 .(16-15 ص :2007ىناء يحي أك شيبة، )

 القرآف الكريـ بالنفس اإلنسانية عناية كبيرة في كؿ زكاياىا كجكانبيا، كأشار إلى نفكس ملقد عفك
الناس كقمكبيـ، حيث أف قكة اإلنساف كضعفو في النفس كالقمب، ليذا نجد أف القرآف الكريـ أكلى اىتماـ 

 ىك تناكليا كالحديث عنيا في مكاضع كثيرة مف القرآف الكريـ، لى ذلؾكبيرا بالنفس اإلنسانية، كما يدؿ ع
: منيانذكر 
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أشار القرآف الكريـ إلى أمراض النفس كعمميا كأكجو قصكرىا كقكتيا، كأنكاع عبلجيا كصفتيا - 
. كقكتيا كنشاطيا

كما أشار القرآف الكريـ ما يكاجو اإلنساف فيما يتعمؽ بالكساكس كاليكاجس كاالطمئناف - 
. كاالضطراب، كالشعكر بالفرح كالحزف

أكضح لنا القرآف الكريـ صفات النفس اإلنسانية، كما قد تككف عميو في مكاضع شتى، ككصفيا - 
 اللييفّعمل اذيمليعبلهآلبمملرتم مل الل: "، كما كصفت بالبخؿ(28: النساء)"  خلقل إلوفمآلضعيشفم"بالضعؼ، 

 حملسمل إلوفمآل ّوهل مآل له ملل: "، كما كصفت بالظمـ، قاؿ تعالى(180: آؿ عمراف)"  ملرضلهل هلخيق لاسم
 .(72: األحزاب)" جسهال

الرياء، الغيرة، الغضب، الحقد، الحسد، : يذكر لنا القرآف الكريـ ما ييدد النفس مف عمؿ، مثؿ- 
. كالجشع، ككيؼ تتـ معالجتيا كفقا لمتشريع اإلسبلمي الذم جاء بو القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة

كرد في القرآف الكريـ ما ىك المطمكب مف تربية النفس كتيذيبيا مف أجؿ الرقي بالنفس إلى - 
. درجة أفضؿ كمقاـ عمى مما ىي عميو

 .(161-160، 146-145 ص :2007سامي محمد الصالحات كدالؿ محمد ىالالت، )

 :الشخصية السكية كفقا لممنظكر اإلسالميمفيـك  -4
، لمشخصية السكية كالشخصية غير السكية تناكلت نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية كصفا لقد

.  في الشخصيةالسكاء كعدـ السكاءككصفا لمعكامؿ المككنة لكؿ مف 
كقد جعؿ اهلل تعالى لئلنساف جانب مادم كآخر ركحي، كقد أشارت األحاديث النبكية الشريفة إلى 
ىذيف الجانبيف، باعتبارىما أساس السمكؾ السكم كالبلسكم، فعمى الجانب الكجداني الذم دائما نعبر عنو 

ذا : "(صمى اهلل عميو كسمـ)بالقمب، يقكؿ  أال إّف في الجسد مضغة، إذا صمحت صمح الجسد كّمو، كا 
 .(أخرجو البخارم كمسمـ)" فسدت فسد الجسد كّمو، أال كىي القمب

، إلى الجانب العقمي كالكجداني في كقت كاحد، في قكلو (صمى اهلل عميو كسمـ)كما أشار الرسكؿ 
 (أخرجو مسمـ)" الحمـ كاألناة: إف فيؾ خصمتيف يحبّيما اهلل كرسكلو: "لؤلشج عبد القيس

ٌف األناة ىي ترؾ العجمة، كىي مف : كقاؿ النككم في شرحو ليذا الحديث إٌف الحمـ ىك العقؿ، كا 
 .حبات الجانب الكجداني كىك ضبط كثبات االنفعاالت كالعكاطؼ

 .(2007ىناء أبك شيبة،  )
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كاقتضت مشيئة اهلل تعالى أف يككف أسمكب اإلنساف في حؿ الصراع بيف ىذيف الجانبيف ىك 
 لئلنساف في ىذه الحياة، فمف استطاع أف يكفؽ بيف الجانبيف المادم كالركحي في ماالختبار الحقيؽ

شخصيتو، كأف يحقؽ أكبر قدر مستطاع مف التناسؽ كالتكازف، فقد نجح في االختبار، كاستحؽ أف يثاب 
 .(15- 14: األعمىسكرة ( )قدلأرفلحل ملتن لل ذ قل سملربهلرصلل)عمى ذلؾ بالسعادة في الدنيا كاآلخرة 

 اإلنساف بكافة اإلمكانات البلزمة لحؿ الٌصراع بيف الجانب المادم كالجانب كقد زكد اهلل تعالى
الركحي، بأف كىبو العقؿ يميز بو بيف الخير كالشر، كبيف الحؽ كالباطؿ، كما أمده سبحانو كتعالى بحرية 

 ومل دينمال افعي ل  مل م ق ل   ملل: "اإلرادة كاالختيار حتى يستطيع أف يبث في أمر ىذا الصراع، قاؿ تعالى
 .(03: اإلنساف)"  شهر 

ذا أخمص اإلنساف في تقربو هلل تعالى بالع ادات كاألعماؿ الصالحة، كتحكـ في أىكائو كشيكاتو، بكا 
بما يحقؽ التكازف بيف مطالبو البدنية كالركحية، فإنو يصؿ إلى أعمى مرتبة مف النضكج كالكماؿ اإلنساني، 

النفس "كىي الرتبة التي تككف فييا نفس اإلنساف في حالة اطمئناف كسكينة، كينطبؽ عمييا كصؼ 
" يملأيتسمل انشسل امطمئنةل رجعيل اللربكلر ضيةل قضية،لرفمدخليلريلععمدد،ل  دخليلجنّتي" "المطمئنة

 . (30-27: الفجر)
 .(20-19 ص :1985سيد عبد الحميد مرسي، )
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 .سمات الشخصية السكية حسب المنظكر اإلسالمي: (02)شكؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 172 ص :2004 ،(ب) سعد رياض،)

 :مفيـك الصحة النفسية كفقا لممنظكر اإلسالمي -5

 :تعريؼ الصحة النفسية مف منظكر إسالمي -5-1
قدرة الفرد عمى تجريد نفسو مف اليكل، : " بأنياالمنظكر اإلسبلمي مف الصحة النفسيةتعرؼ 

خبلص العبكدية هلل تعالى، بالمحبة كالطاعة كالدعاء كالخكؼ كالرجاء كالتككؿ مع القدرة عمى تيذيب  كا 
النفس كالسمك بيا مف خبلؿ أداء التكاليؼ التي شرعيا اهلل كذلؾ القدرة عمى التفاعؿ مع البيئة التي يعيش 

فييا، فيسمؾ فييا السمكؾ المفيد كالبناء بالنسبة لو كلمجتمعو، كبما يساعده عمى مكاجية األزمات 

 الشخصية السكية

 خصائصيا

 التكاضع كتجنب الغركر

 التسامح مع الناس

 حفظ األمانة

 الصدؽ في القكؿ كالعمؿ

 البعد عف الحراـ

 الصبر عمى الشدائد

 بر الكالديف

 ركائزىا

 اإليماف باهلل
 العبكدية هلل

 مصاحبة األبرار

 االستزادة مف المعرفة

 العفة كالقناعة

 الراحة كانشراح الصدر
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كالصعكبات التي تكاجيو بطريقة إيجابية دكف خكؼ أك قمؽ، كتقبؿ ذاتو ككاقع حياتو كالتكافؽ مع المجتمع 
 ".الذم يعيش فيو

 .(184 ص :2004، (ب) سعد رياض)
 :مفيـك الصحة النفسية في الحديث الشريؼ -5-2

نعمتاف مغبكف فييما : "(صمى اهلل عميو كسمـ)قاؿ النبي : عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ
 .(البخارم)" كثير مف الناس الصحة كالفراغ

صمى اهلل )كنا في مجمس فجاء النبي : كعـ معاذ بف عبد اهلل بف خبيب عف أبيو عف عٌمو، قاؿ
، ثـ أفاض أجؿ كالحمد هلل: كعمى رأسو أثر ماء، فقاؿ بعضنا، نراؾ اليكـ طٌيب النفس، فقاؿ (عميو كسمـ

ال بأس بالغنى لمف اتّقى، كالصحة لمف اتّقى خير مف الغنى، كطيب النفس : القكؿ في ذكر الغنى، فقاؿ
 .(ابف ماجة)" مف النعيـ

ّحركا كاغزكا سسافركا كت: "قاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)كعف أبي ىريرة ضي اهلل عنو أف النبي 
 .(مسند أحمد)" تستغنكا

 .(147-146ص : 2004، (أ)، سعد رياض) 
لقد اىتـ اإلسبلـ بصحة اإلنساف بشكؿ عاـ، كجاءت نصكص اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية ك

المؤمف القكم ": (صمى اهلل عميو كسمـ)مبينة لمكانة الصحة كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع قاؿ رسكؿ اهلل 
" خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ كفي كؿ خير، احرص عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل كال تعجز

، فقكة المؤمف تمنحو القدرة لمقياـ بكاجباتو الدينية كالدنيكية عمى أكمؿ كجو، كالدالئؿ (صحيح مسمـ)
: المشيرة ألىمية الصحة في اإلسبلـ كثيرة منيا

صمى اهلل عميو ) عمى نعمة اإليماف كاليقيف في األىمية، لذلؾ جمع رسكؿ اهلل نعمة الصحةأف - 
يا أييا الناس سمكا اهلل المعافاة، فإنو لـ يؤت أحد مثؿ يقيف بعد : "بيف اليقيف كالمعاناة، فقاؿ (كسمـ

. (أحمد بف حنبؿ)" معافاة كال أشد مف ريبة بعد كفر
 فقد أكدت نصكص ، في اإلسبلـ مراعاة لرفع الحرج كالحفاظ عمى صحة اإلنسافمبدأ اليسر- 

يقيدل البكمل ايفقل الليقيدلل: "القرآف الكريـ عمى مبدأ اليسر في جمع التكاليؼ اإلسبلمية، قاؿ اهلل تعالى
، كيظير ذلؾ (286: البقرة)" الليكلفل الوشفمل الل سعسم: "كقاؿ تعالى أيضا. (185: البقرة)" بكمل اعفق

 :مف خبلؿ ما يمي
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 في األمكر، حتى في الطاعات دكف بمبدأ االقتصاد كالتكسط كاالعتداؿالتـز الديف اإلسبلمي * 
. (صحيح مسمـ)" ىمؾ المتنطعكف: "(صمى اهلل عميو كسمـ)مغاالة كال إفراط، قاؿ رسكؿ اهلل 

المشقة ":  في جميع األحكاـ، حيث استنبطت القاعدة الفقييةالرخصشرع الديف اإلسبلمي * 
.  مف النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة، كذلؾ حفاظا عمى صحة الفرد"تجمب التيسير
مكانة الرفيعة لصحة  نظرا لؿحفاظا عمى النفس األخذ بالمحظكراتشرع الديف اإلسبلمي * 

. اإلنساف
 التعاليـ الصحيةفقد كرد في القرآف الكريـ كالسنة النبكية مف : الحث عمى حفظ الصحة ككقايتيا- 

بشكؿ محكـ بشعب اإليماف كشعائر الديف كفرائضو كسننو فمنيا ما ىك داخؿ في صمب العبادات أك 
. مشركط لصحتيا، كمنيا ما كرد بشكؿ قكاعد صحية عامة

 رياضة ركحية كبدنية، رياضة بدنية لما تشتمؿ عميو حركات الصبلةتعتبر :  مثبلالعباداتففي 
مفيدة كأكضاع قكيمة ىامة في تنشيط أجيزة الجسـ، كىي رياضة ركحية نفسية بما تمنح المصمي مف 

. طمأنينة إذا ما أقاميا عمى كجييا المطمكب
 متكجية دائما إلى إيجاد مجتمع سميـ، مف خبلؿ المحافظة التعاليـ الصحية كانت المعامبلتكفي 

 لما ييخمفو مف إصابات خطيرة في الجسـ، كتبعات االضطرابات فحـر الزنا..عمى صحة الفرد كالمجتمع
 . حفاظا عمى تماسؾ األسرةكشجع الزكاجالنفسية، 

 .(300-298 ص :2006 قكلي، إسماعيؿأسامة )
لذلؾ يجد الباحث في التعاليـ اإلسبلمية مدل األىمية التي يكلييا الديف اإلسبلمي لصحة اإلنساف 

. سكاء الجسمية منيا أك النفسية
كقد بمغ مف اىتماـ المكلى عز كجؿ بالصحة النفسية أف ربط في القرآف بيف مفيـك السمكؾ السكم 

 ايّحلأ سقل عله مت،لرمملرقضلريسمل ايّحلرف لررفل اللرفهول اللجد زلريل ايّح،ل  ملتشع ل ملل: "كبيف العبادات
(  197: البقرة)" خيقليعلمهل ال تنّ د  لرفإآلخيقل ان دل اتلهىل  تلهآليملأ ايل ألاعمب
(. 84 ص :1999رمضاف محمد القذافي، )

لقد اىتـ القرآف الكريـ بالصحة النفسية ألف التحمي بيا يؤدم باإلنساف إلى السمكؾ 
 كمع اآلخريف،فاإلنساف المتمتع بالصحة النفسية تككف عبلقاتو متكازنة مع خالقو كمع نفسو كمع السكم
 . بيئتو
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: سالمياإلمنظكر اؿاالضطراب النفسي مف مفيـك  -6
يمتاز الفكر النفسي اإلسبلمي عف الفكر النفسي الكضعي باىتمامو بالعكامؿ الركحية، كدكرىا في 

. نشكء االضطرابات النفسية
كحسب المنظكر الديني اإلسبلمي فإف االنسبلخ الركحي كغياب المعارؼ الركحية الصحيحة، أك 

تناقضيا، عكامؿ أساسية تحكؿ دكف تمتع الفرد بشخصية متزنة، كتجعمو أكثر عرضة لبلضطرابات 
النفسية، كتشير دراسة تحميمية لممضطربيف نفسيا أجريت في الكاليات المتحدة إلى بعض العكامؿ التي 
أسيمت في اضطرابيـ، ككميا ناجمة عف افتقار إلى معرفة اهلل كمعرفة أنفسيـ كعبلقتيـ الصحيحة مع 

 .الخالؽ
 .(94 ص :2006 قكلي، إسماعيؿأسامة )

االضطرابات التي حاكؿ أف إذا تناكلنا مكضكع االضطرابات النفسية مف منظكر إسبلمي، نجد 
الباحثكف الغربيكف في عمـ النفس أف يبحثكا ليا عف أسباب تعفي أصحابيا مف مسؤكلية حدكثيا، قد 
. تحٌدث عنيا اإلسبلـ كاضطرابات أساسية تحدث لمناس نتيجة ضبلليـ كانحرافيـ عف الصراط المستقيـ

فيذه كاف لئلسبلـ  ( العقميخمؼمثؿ إصابات المخ، كحاالت الت)أما االضطرابات العضكية 
كالمسمميف فييا مكاقؼ مشرفة في تاريخ رعاية مرض العقكؿ، سكاء في التكاليؼ الدينية، أك المسؤكلية 

. الشخصية أك الرعاية التي القكىا مف المجتمع المسمـ، مما يشيد بو المؤرخكف في ىذه المجاالت
كالمتأمؿ لمكقؼ اإلسبلـ في نظرتو لبلنحرافات النفسية، تجد أنيا ترجع أساسا إلى انحراؼ العقيدة 

تباعكزيغ العقؿ   . الشيكات كعدـ ضبط االنفعاالتكا 
(. 22 ص :2003سعد رياض، )

 :سمات الشخصية المضطربة كفقا لمتصكر اإلسبلميك الشكؿ التالي يبيف 
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 .سمات الشخصية المضطربة كفقا لمتصكر اإلسالمي: (04)شكؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

( 164 ص :2004، (ب)سعد رياض، )

: كفقا لممنظكر اإلسالمي (االضطرابات النفسية)النفسية االنحرافات تصنيؼ  -6-1
انحرافات ظاىرة : تنقسـ االنحرافات إلى قسميفكفقا لممنظكر اإلسبلمي في ميداف الصحة النفسية 

القسـ كانحرافات باطنة، يضـ القسـ األكؿ أمراض العصاب كالذىاف كالسمكؾ المضاد لممجتمع، كيضـ 
 أك "أمراض القمكب"، أك "باطف اإلثـ"خكاطر كمشاعر كانفعاالت سيئة، يسمييا عمماء اإلسبلـ : الثاني

الرياء كالعجب كالغركر كالكبر كالحقد كالحسد كسكء : ، كمف أمثمتيا"أصكؿ الذنكب"أك " مداخؿ الشيطاف"
... الٌظف

 الشخصية المضطربة

 خصائصيا

 القنكط مف رحمة اهلل

 الكذب كالنميمة

 الغركر كالٌتكٌبر

 الجيكد بالنعـ

 الظمـ بيف الناس

 األنانية كحٌب النفس

البعد عف اهلل تعالى 
 عف العبادة

 الرككف إلى الكسؿ

 ركائزىا

 النفس
 اليكل
 الشيطاف

 أصدقاء السكء



. كالمنظكر النفسي اإلسالمي منظكر عمـ النفس الحديثبيف   االضطرابات النفسية  الفصؿ األكؿ       

 

 
98 

كال نجد في عمـ النفس اإلكمينيكي، أك عمـ النفس الشكاذ ىذه االنحرافات الباطنة، ألف إصابة 
ف كاف بالمعيار اإلسبلمي يعتبر مريضا كبحاجة إلى  الشخص بيا ال يعيره مريضا بالمعيار الطبي، كا 

. عبلج
ف ال ييتـ بيا عمـ النفس اإلكمينيكي لكف عمـ الصحة النفسية  ىذه االنحرافات النفسية الباطنية كا 

. اعتنى بيا كاحتفؿ بأمرىا، ألنيا مف مصادر القمؽ كالتكتر الذم يكىف الصحة النفسية كالجسمية
كقد اىتـ أىؿ العمـ في اإلسبلـ بيذه االنحرافات، ليس لما تسببو مف تكتر كقمؽ، كما قد تنفي إليو 

مف انحرافات ظاىرة كسمككات شاذة تضر بالفرد كبالمجتمع فقط، بؿ ألنيا مف الذنكب التي يعاقب بيا 
. المسمـ في اآلخرة أيضا

كرغـ أف عمماء الصحة النفسية في الغرب تناكلكا بعض ىذه االنحرافات إال أنيـ تناكلكىا تحت 
تسميات أخرل، فاعتبركا الحقد كالحسد كالغيبة كالنميمة كسكء الٌظف مف االستعداد لمعداكة، كالشؾ كالتطير 

 .كالجزع كاليأس عبلمات لمقمؽ العصابي، كالكبر كالعجب كالغركر حيؿ دفاعية إلخفاء النقص
 (368-367 ص :2002محمد عز الديف تكفيؽ، ) 

: كفقا لممنظكر اإلسالمي ( النفسياالضطراب)كيؼ يحدث االنحراؼ  -6-2
إف النفس البشرية مفطكرة عمى الخير كعمى اإلسبلـ هلل كحده، كلكنيا في نفس الكقت يمكف أف 

، خاصة إذا نشأ (الفاسديف)، سكاء بتقميد الفاسقيف (الٌتعمـ)تقبؿ الٌشر، كىذا القبكؿ لمشر يأتي باالكتساب 
الفرد في أسرة بيا فسكؽ، أك لضعؼ اإلرادة لنقص التمييز، كاالنسياؽ كراء الشيكات أك إلىماؿ التربية في 

. كقتيا المناسب إنو االنقياد لمنفس األمار بالسكء
ذا فسدت إ، ؼانحراؼ العقيدة في الشخصية حسب المنظكر اإلسبلمي، ىك كاالنحراؼ األساسي

رح الشخصية المتسؽ يتداعى، كىذه النظرة إلى صالعقيدة كانحرؼ المرء عف عقيدة التكحيد، فإف 
االنحراؼ كالتي يقررىا اإلسبلـ، ىي نظرة تميزه عف كؿ ما يفترضو الفبلسفة كأصحاب النظريات عمى 
: اختبلؼ ىكياتيـ كمشاربيـ كأىكائيـ، فيي نظرة تربط اإلنساف بأصؿ فطرتو كغاية خمقو، قاؿ اهلل تعالى

 .(56: الذاريات)"   ملخللتل اجّمل  إلوسل الّلايععد آ"
كاإلسبلـ ينظر لئلنساف عمى أنو مخمكؽ مكـر كمكٌمؼ كمسؤكؿ، كىك ينظر إلى عمؿ اإلنساف 

. كٌمو عمى أنو عمؿ كاع يشعر بو كيدرؾ عاقبتو
 التي رأت في دكافع اإلنساف كحاجاتو قكة غريزية تكٌجو ات عمـ النفسنظرمبعض كعمى عكس 

ٌف كبتيا ىك الذم يكٌلد المرض النفسي فيما بعد، فإٌف اإلسبلـ نظر إلى حاجات اإلنساف عمى  السمكؾ، كا 
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أنيا أدكات يديرىا الشخص المسمـ في إطار مف ىدم اإلسبلـ نحك غاية أساسية كىي عبادة اهلل كحده، 
كليقـك بدكره في حياتو الدنيا، كىك الخبلفة في األرض، كألنيا كذلؾ فبل بد أف تككف تحت إمرة العقؿ الذم 

بو مٌيز اهلل اإلنساف عمى سائر المخمكقات ليعرؼ متى يشبعيا ككيؼ يشبعيا، كمف أم مصدر، ككيؼ 
. يقمعيا كييٌذبيا، فإف فشؿ في ذلؾ فإنو يبتعد عف مناط التكريـ الذم خٌصو اهلل بو

كبذلؾ فإف االنحراؼ عف الطريؽ الذم رسمو اإلسبلـ كإشباع الدكافع كالحاجات يعتبر مف أىـ 
أسباب االضطراب النفسي، كاعتبار ىذه الحاجات كما يشبعيا غايات في حٌد ذاتيا، يؤدم باإلنساف إلى 

.. أنكاع االنحرافات، منيا الجرائـ، كاالنحرافات الجنسية، كتعاطي المخدرات كالمسكرات
 يحدث كفقا لممنظكر اإلسبلمي نتيجة البعد عف الصراط المستقيـ، كنتيجة اضطراب فاالنحراؼ

أرممليمميل كعّفملعلللل: "في العقيدة كالعبادة كفي التفكير كالمشاعر كالدكافع كالتصرفات، قاؿ اهلل تعالى
 .(22: الممؾ)"  جسهلأ دىلأّ مليمميلسهيّفملعلللصق طل فتليم

 .(25-22 ص :2003سعد رياض،  )

: أسباب االضطراب النفسي حسب المنظكر اإلسالمي -6-3
: مف األسباب الرئيسية لبلضطرابات النفسية، مف كجية نظر الديف اإلسبلمي، ما يمي

كتعتبر الذنكب كالخطايا كاقتراؼ اآلثاـ لمقمب بمنزلة السمـك إف لـ تيمكو أضعفتو، : الذنكب- أ
  مليكفبل إمملرفإّومملل: "كىي ال تصدر إال عف قمب ضعيؼ اإليماف يستجمب غضب اهلل قاؿ اهلل تعالى

. (111: النساء)  "َ َ مَآل الَُّهلَعلِيًمملَحِكيًمم يكفعهلعلللوشفه

الضبلؿ عف سبيؿ اهلل كالكفر كاإللحاد كالبعد عف الٌديف كمعصية اهلل كرسكلو، : الضالؿ- ب
  ملأعقضلل: "كعدـ ممارسة العبادات كتشكش المفاىيـ الدينية يؤدم إلى اضطراب السمكؾ، قاؿ اهلل تعالى

. (124: طو) "ل ويمقاليهمل اليم ةلأعملعملذ قدلرفإّآلاهل عيمةلضنكم

كأخطر الصراعات في النفس اإلنسانية الصراع بيف قكل الخير كالشر كبيف : الّصراع- ج
الحبلؿ كالحراـ، كبيف الجانب المبلئكي كالجانب الحيكاني في اإلنساف، أم أف الصراع قد ينشأ بيف النفس 
المكامة كالنفس األمارة بالسكء، فيتأثر بذلؾ اطمئناف النفس المطمئنة كيحيميا إلى نفس مضطربة، كالصراع 

كما ىك معركؼ في عمـ النفس إذا استحكـ أدل إلى القمؽ، كالصراع بيف الخير كالشر في النفس دائـ 
كمستمر، فالقمب إذا كاف ضعيفا كالنفس شيكانية كالحظ قميؿ مف التككؿ كالتكحيد انتصر الشر عمى 

. الخير، كالنفس التي ينتصر فييا الشر تتسمط عمييا الكساكس
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يرل البعض أف األمراض النفسية كمظاىر سكء التكافؽ النفسي ىي : ضعؼ الضمير- د
أمراض الضمير، أك حيمة ىركبية مف تأنيب الضمير، كيضاؼ إلى ضعؼ الضمير الضعؼ األخبلقي 

. كاالنحراؼ السمككي الذم يترتب عمى ذلؾ
: ىناؾ أسباب أخرل كثيرة، منيا: أسباب أخرل- ىػ
يثار الحياة الدنيا كالتكالب عمييا*  . األنانية كا 
. اتباع الغرائز كالشيكات* 
. الغيرة كالحقد كالحسد* 
يملأيسمل اذيملر نه ل جتنعه ل كيق ل مل المل آلبععل الملل": الشؾ، االرتياب، كقد قاؿ اهلل تعالى* 

 (.12: الحجرات)"ل إم
 (300-298 ص :2002حامد عبد السالـ زىراف، )

:  النفسية حسب المنظكر اإلسالميضطراباتاال أنكاع -6-4
:  النفسية، ما يميضطراباتحسب المنظكر اإلسبلمي تشمؿ اال

: كتمثؿ: أمراض ناشئة عف اضطرابات نفسية* 

 بأنو خٌناس، أم يؤخر صاحبو فيجعمو متخمفا، كليذا الكسكاسكصؼ اهلل تعالى : الكسكاس- 
. كاف الخٌناس اسما مف أسماء الشيطاف

: الناس)"  مل ّقل اهسه سل ابنّفمس"كقد اعتبر اإلسبلـ الكسكاس شٌرا نعكذ منو برٌب العالميف، 
04). 

كيقكؿ العمماء أف الكسكاس مرض يحدث مف غمبة السكداء، كيختمط معو الٌذىف أك مما يخطر 
 الدلخللنمل إلوفمآل وعلمل ملل"بالقمب مف شركر، أك مما تيجس بو النفس، فيككف المكسكس ىك النفس ذاتيا، 

( 16: ؽ)" تهسهسلبهلوشفه
كىك مكقؼ متأرجح بيف قبكؿ الحقيقة كرفضيا، كقد فٌرؽ القرآف بيف : الّظف كالشؾ كالّريب- 

( 28: جحاؿ)"   ّآل اّلملالليغنيل مل ايقل يئم: "الٌظف كالحٌؽ، فقاؿ
" يملأيسمل اذيملر نه ل جتنعه ل كيق ل مل المل آلبععل اّلمل إم"كلذلؾ نيانا عنو كاعتبر بعضو إثما 

(. 12: الحجرات)
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الكجكد كٌمو شٌر، : كىك ضد التيٌمف كالتفاؤؿ، كيقكـ عمى اعتبارات فمسفية كىي: التشاؤـ- 
. كالعدـ خير مف الكجكد

: لمخكؼ أنكاع عند اإلنساف: الخكؼ- 
" ييفعهآل  لصييةلعليسمل هل اعد لرفمحذر م" يخاؼ المنافقكف أف يطمع أحد عمى نفاقيـ، -أ

 .(04: المنافقكف)
.  الخكؼ الذم يعترم المرء حينما يفاجأ بما ال يتكقع-ب
 .(4: المائدة)" رف لتبمه ل انمسل  خمهآ"كىك خكؼ غير طبيعي، :  خكؼ اإلنساف مف اإلنساف-ج

كيجب عمى اإلنساف أال يخاؼ إال اهلل تعالى كحده ألنو ىك الذم يعطي كىك الذم يمنع، كقد قاؿ 
ذا استعنت فاستعف باهلل: "(صمى اهلل عميو كسمـ)النبي  ذا سألت فاسأؿ اهلل كا   .(ركاه الترمذم) "كا 

سبع مٌرات، كقد " الغـٌ "في اثنيف كأربعيف مرة بمفظ " الحزف"تحدث القرآف الكريـ عف : الحزف كالغـّ - 
جمع بيف الحزف كالخكؼ، ألف الخكؼ يككف مف شيء أمامنا كالحزف يككف مف شيء فاتنا، ككبلىما يؤدم 

: المائدة)"  ملر ملبمال  ايهمل آلخقل عم لصمايملرف لخهفلعليسمل الل مليينوهآ: "إؿ القمؽ، فيقكؿ الو تعالى
69 )

كاليأس " يائس كميؤكس"كىك انقطاع األمؿ في الخير، كنقيض الرياء، كصاحبو : اليأس- 
خطيئة دينية ألنو كفر بنعمة اهلل تعالى، كخطيئة أخبلقية ألنو اعتداء عمى النفس، كالقانط إنساف خامؿ 

س، كيسحقو القمؽ، جلبيد مسمكب اإلرادة، ضعيؼ النشاط كالحيكية، دائـ الخكؼ كالقرع، تكتنفو اليكا
. كيعتريو شعكر بالحقد عمى اآلخريف

: كاليأس صفة في اإلنساف تنشأ عف أمريف
كلئف أذقنا اإلنساف منا رحمة ثـ نزعناىا منو إنو ليئكس " زكاؿ النعمة أك الرحمة منو، :األكؿ

 .(09: ىكد)" كفكر
( 83: اإلسراء)"   ذ ل فهل امقل مآليؤ سم" مف إصابتو بالشر، :الثاني

: كتشمؿ ما يمي :أمراض ناشئة عف تطرؼ في حب الذات* 

كىك يقكـ عمى التفاخر كالتعاظـ كاالٌدعاء، كىؤالء يذكركف أمكرا ال : التبّجج كاالّدعاء( 1
نما كانت تعيش في عقكليـ،  : األنفاؿ)"  اللتكهوه ل ماذيملقفماه لسمعنمل  ملالليفمعهآ"تحصؿ في الكاقع، كا 
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، كاإلنساف المتبجج مصاب بمرض نفي خطير، ىك اإلحساس بالنقص كالمذلة كالضعؼ، كىك ناتج (21
. مف ضعؼ اإليماف، كعدـ التككؿ عمى اهلل تعالى كعدـ االستعانة بو

كىك التعالي عمى الناس، فيرل التكبر نفسو خيرا مف غيره، ميزة يراىا في نفسو، :  التكبر(2
كىك مرض يكجب غضب اهلل تعالى كسخط الناس، فاهلل ال يحب ... كالماؿ أك النسب أك العمـ أك الجاه

 .(36: النساء)"  آل الاللييبل مل مآل بتماللربهر "المتكبريف مف الناس، 
: كقاؿ أيضا" آفة العمـ الخيالء"كقد ينشأ التكبر مف غركر العمـ، فقد كرد في الحديث الشريؼ 

ركاه ) "مف تعمـ العمـ ليجارم بو العمماء أك يمارم بو السفياء، كيضرب بو كجكه الناس أدخمو اهلل النار"
. (الترمذم

 اهل اكعقيمالريل افمه تلل"بيف اإلسبلـ أف اهلل تعالى ىك الذم يحؽ لو االتصاؼ بالكبرياء، مك
 .(37: الجاثية)"   ألرضل  هل اعنينل ايكيم

كىي مبالغة كانحراؼ في حب الذات، كما أنو شر كتكالب عمى الدنيا، كىي تدفع : األنانية( 3
. صاحبيا لطمب الشيكات كاتباع األىكاء كمكافقة غكاية الشيطاف

" أاملتقل الل اذيملين هآلأوشفسم"كىك يجعؿ صاحبو تمدح نفسو باستمرار، : الغركر( 4
أوملل: "، كيكفي أف نذكر مف عقكبات الغركر أف إبميس ىبط مف السماء إلى األرض حيف قاؿ(49: النساء)

 .(12: األعراؼ)" خيقل نهلخللتنيل ملومرل خللتهل ملطيم
كىك دىشة كغيرة تعترم اإلنساف مف سكء احتماؿ النعمة عند قدكميا، أك طغياف :  البطر(5

 اللتكهوه ل ماذيملخقجه لل: "بالنعمة كصرفيا إلى غير كجييا، أك نتيجة االستخفاؼ كالجيؿ بيا، قاؿ تعالى
 .(47: األنفاؿ)"  ملديمر ملبطق ل رئمال انمس

: كتشمؿ ما يمي: أمراض كاشفة عف تطرؼ حب االستطالع* 

كىي السعي بيف الناس بالكبلـ، أم نقؿ كبلـ بعضيـ لبعض بقصد اإلفساد بينيـ، :  النميمة(1
 اللتطمل  ّلحّ فلل: ""كىي مف كبائر الذنكب، كلك كاف الناقؿ صادقا فيما ينقمو مف حديث، قاؿ تعالى

ال يدخؿ ""(: صمى اهلل عميو كسمـ)كيقكؿ  (12-10: القمـ)"  سيم،ل ّممزل ممالبنميمل نّفمعلالبيقل عتدلأإيم
 .(ركاه البخارم كمسمـ) "الجّنة نمّاـ
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كىي ذكرؾ أخاؾ بما يكره، كلك كاف ما يكره مكجكد فيو، كالغيبة محٌرمة بؿ ىي مف :  الغيبة(2
 الليغتبلبعضكملبعضملل"الكبائر، كقد نيانا اهلل تعالى عف الغيبة كشبو المغتاب بمف يأكؿ لحـ أخيو ميتا 

 .(12: الحجرات)" أييبلأحكملأآليأ  لايملأخيهل يتملركق تمها
كىك البحث عف عكرات الناس، كىك أمر منيٌي عنو ألف المسمـ الحؽ ال يفضح :  التجّسس(3

مف ستر مسمما : "(صمى اهلل عميو كسمـ)غيره بؿ يستره، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ رسكؿ اهلل 
. (ركاه البخارم كمسمـ) "ستره اهلل في الدنيا كاآلخرة

: لقد فصؿ الفقياء في أمر الكذب، فقالكا الكذب خمسة أقساـ:  الكذب(4
. لينقذ اإلنساف المسمـ نفسو أك ينقذ غيره مف المسمميف:  كاجب-أ
. كىك الكذب بغير منفعة: حراـ -ب
ف لمحرب، ككاف قصدىـ مف ككىك الكذب عمى الكفار إذا أخذ المسممكف يستعد: مندكب -ج

. الكذب إرىاب األعداء
. كىك الكذب عمى الزكجة تطييبا لنفسيا: مكركه -د
. كىك الكذب الذم ييدؼ لئلصبلح بيف الناس كالمتخاصميف: مباح -ىػ

 .)18- 14 ص: (2001- 2000)، -الشككل كالظف–عمـ النفس عند العمماء : مكسكعة عمـ النفس كالتربية)
 

: الكقاية مف االضطرابات النفسية كفقا لممنظكر اإلسالمي -6-5
االىتماـ بنمك كبناء كتحقيؽ الصحة النفسية، يجب مف االضطرابات النفسية ألغراض الكقاية 

، كالمطمع عمى تعاليـ الديف اإلسبلمي كشرائعو يبلحظ أنو  كما حددىا الديف اإلسبلميشخصية المسمـ
يقـك عمى الكثير مف األسس التي مف شأنيا أف تحقؽ الصحة النفسية كالجسمية لئلنساف، كيمكف تمخيص 

 :ىذه األسس الصحية فيما يمي

، نجعؿ غاية حياتو عبادة اهلل سبحانو كتعالى كحده، ربط المنيج اإلسبلمي الفرد بيدؼ ساـ: أكال
في إطار ىذه الغاية قاـ اإلنساف بعمارة األرض، مما يجعمو في دفع دائـ لمسمكؾ الذم يحافظ عمى تحقيؽ 

(. 56: الذاريات)"   ملخللتل اجّمل  إلوسل اللايععد آ: "ذلؾ، قاؿ تعالى
كمنحت العقيدة اإلسبلمية الفرد أكؿ مفاتيح التكافؽ، إذ يعرؼ أنو مكٌمؼ بعبادة اهلل كاإليماف باهلل 
كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر، كأنو يؤمف بالقدر خيره كشره، كال يمكف أف يحزف لفقداف عزيز أك 
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 مف ركح اهلل، ألنو ال ييأس مف ركح اليأسلخسارة في الماؿ، أك إلصابة في بدنو، كال يصؿ بو الحزف إلى 
(. 87: يكسؼ)"  وهلاللييأسل ملر حل ال الل الهمل اكمرق آ: "قاؿ تعالى. اهلل إال مع الكفر

ذا كاف القمؽ كالخكؼ كاالكتئاب، إنما ىي في الكاقع نتيجة اإلحساس بانعداـ األمف، فإف المسمـ  كا 
:  كقد قاؿ اهلل تعالى،طمأنينةمف تزكده بو العبادات كبما  يستقيو مف اإليماف ماقد أعانو اهلل مف فضمو ب

(. 82: األنعاـ)"  اذيملر نه ل امليلعفه ل يمموسملبللملأ ائكلاسمل أل مل  مل ستد آ"
ذا كاف ىذا األمف مستمدا مف  فاألمف النفسي عنصر ميـ مف عناصر تحقيؽ الصحة النفسية، كا 

صمى اهلل عميو )قاؿ رسكؿ اهلل . اإليماف الحؽ، فإنو ال شؾ يساعد الفرد عمى سرعة استعادتو لتكافقو
عجبا ألمر المؤمف إف أمره كّمو خير، كليس ذلؾ ألحد إالّ لممؤمف، إف أصابتو سرّاء شكر فكاف ": (كسمـ

. (أخرجو مسمـ)"  ضرّاء صبر فكاف خيرا لوإصابتوخيرا لو، كا ف 

 مئتيف كتسعيف في كتابو الكريـ في أكثر مف العمـ كأىمونجد أف اهلل جٌؿ كعبل قد مدح : ثانيا
مكضعا، مما يدؿ داللة كاضحة عمى أٌف العمـ مف أساسيات الكقاية مف المرض النفسي كمف أساسيات 

 كقاؿ ،(9: الزمر)" قف ل  ليفتهدل اذيمليعلمهآل  اذيملالليعلمهآ: "التمتع بالصحة النفسية، قاؿ تعالى
 كىذا الحديث مف .(أخرجو البخارم)" مف يرد اهلل بو خيرا يفّقو في الديف: "(صمى اهلل عميو كسمـ)النبي 

خير الدنيا كاآلخرة التي تجعمو عمى عمـ باهلل كقرب : أبمغ األحاديث كأكجزىا لفظا، كالمراد ىنا بالخيرية
منو، عمى عمـ بنفسو كسبلـ معيا، عمى عمـ بالناس كسبلـ معيـ، فدؿ مفيكمو عمى أف العمـ مف تماـ 

. الصحة النفسية
مما يجعؿ المسمـ معافى في ..أف اإلسبلـ يدعك إلى مكاـر األخبلؽ كالصدؽ كاألمانة: ثالثا

، فيشعر بالصحة النفسية التي ينشدىا  تعالىبدنو، في سبلـ مع نفسو كانسجاـ مع الناس كقرب مف اهلل
. عمـ النفس الحديث

أف اإلسبلـ ييتـ بجانب المسؤكلية، فقد جعؿ اإلسبلـ كؿ فرد مسؤكؿ عف نفسو كعف : رابعا
 .(38: المدثر)"   لوشسلبممل فعتلر ينة: "عممو، كال يحاسب كالد بكلده، كال ابف بأبيو، قاؿ تعالى

ذا تحقؽ لمفرد تحممو لممسؤكلية فإنو يتحقؽ لو جانب كبير مف جكانب الصحة النفسية ذلؾ أف  كا 
كثيرا مف األمراض النفسية إنما ترجع إلى عدـ تحمؿ المسؤكلية كاليركب منيا، كأف األمراض العقمية قد 

. تككف ىركبا مف المسؤكلية االجتماعية في صكرة انفكاؾ عف الكاقع
الرضا النفسي كاالطمئناف القمبي، ذلؾ أف المسمـ يجد طمأنينة النفس كرضا القمب، كال : خامسا

يعاني مف ىذا القمؽ النفسي كتمؾ الحيرة كالضياع التي تشكك منيا المجتمعات الغربية، ألف اإلسبلـ 
يساعد الفرد عمى بناء شخصيتو، كتعديمو ليذه الشخصية بمحاسبة نفسو دائما، كيعطيو كسائؿ العبلج 
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 مكقؼ أمالذاتي مف العبادة كالتكبة كالصبر كالذكر كغيرىا، مما يساعده عمى استعادة تكازنو النفسي في 
. يطرأ لو

جاء اإلسبلـ بما يقيـ الصحة النفسية في المجتمع، حيث أحٌؿ اهلل ليـ الطيبات كحٌرـ : سادسا
عمييـ الخبائث، فحـر عمييـ الشرؾ، كأكصاىـ باألسرة التي يقكـ عمييا المجتمع كمو، فكصى اآلباء 
باألبناء، ككصى األبناء باآلباء، كما حث أفراد المجتمع عمى التكافؿ كالطيارة كالعفة في تعامميـ مع 

 .بعضيـ البعض، كنيييـ عف الفكاحش ما ظير منيا كما بطف
 .(287-284 ص :2007ىناء يحي أبك شيبة، )

كبالتالي فقد سف اإلسبلـ كؿ ما مف شأنو يحافظ عمى صحة األفراد، كيبعدىـ عف الصراعات 
 .كالجرائـ كاألمراض النفسية

 :خالصة -
تناكلت الباحثة في ىذا المبحث مكضكع االضطرابات النفسية مف كجية نظر نفسية دينية 

 :إسبلمية، حيث خمصت إلى النتائج التالية
 كابف سينا كأبك حامد الغزالي، كسبؽ لعمماء المسمميف في عمـ النفساإسيامات تمثؿ بعض - 

لمعديد مف النظريات الحديثة كنظرية بافمكؼ حكؿ المثير الشرطي كمفاىيـ التعزيز كاالنطفاء التي تناكليا 
 .ابف سينا كأبك حامد الغزالي بقركف قبؿ العالـ الركسي إيفياف بافمكؼ

تعد إسيامات عمماء النفس المسمميف في مجاؿ عمـ النفس كالتي أسسكىا بشكؿ أساسي عمى - 
ما جاء بو القرآف الكريـ كالسنة النبكية، مف أىـ اإلسيامات التي ميدت لظيكر عمـ النفس اإلسبلمي في 

بظيكر أكؿ طبعة الشرؽ، كما يؤرخ لظيكر عمـ النفس الديني في العصر الحديث كذلؾ في الشرؽ، 
، عثماف نجاتي محمد لدكتكر ؿ(1989)كالحديث النبكم كعمـ النفس  (1982)القرآف كعمـ النفس لكتابي 

كالذم يعد أكؿ مف استخدـ مصطمح عمـ النفس اإلسبلمي، ثـ تتالت األبحاث كالدراسات بعد ذلؾ في ىذا 
 .المجاؿ

ىناؾ عدة مفاىيـ نفسية كمفيـك النفس، الركح، الكساكس كالخكاطر، قمع الشيكات، اإلحساس - 
إلخ، تـ تناكليا في عمـ النفس الحديث دكف األخذ بعيف االعتبار الجانب الركحي، الذم .. بالذنب، التكبة

يعد مككنا أساسيا مف مككنات الشخصية اإلنسانية، لذلؾ فإف تسميط الضكء عمى التفسير النفسي الديني 
ليذه المفاىيـ، يسمح لمباحث في مجاؿ عمـ النفس اإلسبلمي اإللماـ أكثر باألسس التي يقكـ عمييا ىذا 

 .الفرع مف فركع عمـ النفس، ككذا الكصكؿ إلى فيـ أكثر كضكحا كشمكلية لمنفس اإلنسانية
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بيف مفيكمي النفس -  عمى عكس منظكر عمـ النفس الحديث–يفرؽ المنظكر اإلسبلمي - 
كالركح، فالركح حسب المنظكر اإلسبلمي تصبح نفسا متى اتصمت بالجسد، كتغدك ركحا متى انفصمت 

 . عنو
يعد حفظ النفس اإلنسانية مف المقاصد األساسية لمشريعة اإلسبلمية، لذلؾ فقد حفؿ بيا القرآف - 

 .الكريـ في مكاضع كثيرة منو كتناكليا مف مختمؼ مف جكانبيا كعمى اختبلؼ حاالتيا
يعد تحقيؽ التكازف بيف المطالب الركحية كالمطالب المادية أىـ سمات الشخصية السكية كفقا - 

 .لممنظكر اإلسبلمي
يقـك المحؾ اإلسبلمي في تحديد السكاء كالبلسكاء لمسمكؾ اإلنساني، عمى أساس مبدأ التكازف - 
 .كالكسطية

أكلى الديف اإلسبلمي أىمية بالغة لصحة اإلنساف بصفة عامة، فالصحة كفقا ليذا المنظكر - 
 .عامؿ أساسي لتحقيؽ اإلنساف مبدأ الخبلفة في األرض الذم كمفو اهلل تعالى بو

 :يقـك المنيج اإلسبلمي في تحقيؽ الصحة النفسية عمى ثبلثة جكانب، ىي- 
تقكية الجانب الركحي في اإلنساف، السيطرة عمى الجانب البدني لئلنساف دكف إفراط أك تفريط، 

 .إكساب اإلنساف مجمكعة مف الخصاؿ الضركرية لنضجو االنفعالي كالجسمي
يختمؼ المنظكر النفسي اإلسبلمي عف منظكر عمـ النفس الغربي في تفسيره لبلضطراب - 

 .النفسي، كذلؾ أنو يأخذ بعيف االعتبار العكامؿ الركحية في ذلؾ
يرل المنظكر النفسي اإلسبلمي أف االضطراب النفسي ناتج عف االنحراؼ عف العقيدة - 

تباع الشيكات كعدـ ضبط االنفعاالت  .الصحيحة كا 
كفقا لممنظكر النفسي اإلسبلمي إلى انحرافات ظاىرة  (االضطرابات النفسية)تنقسـ االنحرافات - 

كأخرل باطنة، تتكافؽ االنحرافات الباطنة مع أمراض العصاب كالذىاف كالسمكؾ المضاد لممجتمع، بينما 
مع مرض  (كالتي ال يصنفيا عمـ النفس الحديث ضمف االضطرابات النفسية)تتكافؽ االنحرافات الباطنة 

 .إلخ.. الرياء، العجب، الكبر
قدـ الديف اإلسبلمي عدة إجراءات كقائية لؤلفراد لغرض الكقاية مف االضطراب النفسي، تتمثؿ - 

الذم يشمؿ عمـك الديف )ربط اإلنساف بغاية سامية تتمثؿ في عبادة اهلل تعالى، الحث عمى طمب العمـ : في
كعامؿ أساسي في الكقاية مف االضطراب النفسي، الحث عمى التحمي باألخبلؽ الحميدة،  (كالعمـك الدنيكية

.. تقديـ عدة كسائؿ كقائية مف االضطراب النفسي كالعبادات المختمفة كأساليب التكبة، التككؿ كالصبر
. إلخ، إلى جانب تحميمو لمطيبات كتحريمو لمخبائث



 

 

 :الفصؿ الثاني
 الحديث النفس عمـ منظكر بيف االكتئاب كاضطراب القمؽ اضطراب

 اإلسالمي النفسي كالمنظكر
 .الحديث النفس عمـ منظكر حسب االكتئاب كاضطراب القمؽ اضطراب :األكؿ المبحث
 :تمييد -

I-  القمؽاضطراب: 
، النظريات المفسرة (مدل االنتشار)التطكر التاريخي لمفيـك القمؽ، مفيـك القمؽ، إيبيدميكلكجية القمؽ 

لمقمؽ، تصنيؼ القمؽ، سمات الشخصية القمقة، أعراض القمؽ، تشخيص القمؽ، التشخيص الفارقي 
 .لمقمؽ، مآؿ القمؽ، عالج اضطرابات القمؽ

II- اضطراب االكتئاب: 
، النظريات (مدل االنتشار)التطكر التاريخي لمفيـك االكتئاب، تعريؼ االكتئاب، إبيدميكلكجية االكتئاب 

تشخيص المفسرة لالكتئاب، تصنيؼ االكتئاب، سمات الشخصية االكتئابية، أعراض االكتئاب، 
 .مآؿ االكتئاب، عالج االكتئاباالكتئاب، التشخيص الفارقي لالكتئاب، 

 .خالصة -
 
 .اإلسالمي النفسي المنظكر حسب االكتئاب كاضطراب القمؽ اضطراب :الثاني المبحث
 :    تمييد
I- القمؽ: 
 .منظكر ديني إسالميتعريؼ القمؽ مف  -1
 .اإلسالمي الديني المنظكر حسب القمؽ أنكاع -2
 . الدينيالمنظكر النفسيتفسير القمؽ حسب  -3
II- االكتئاب :
 .مفيـك االكتئاب كفقا لممنظكر اإلسالمي -1



 

 

 .تفسير االكتئاب حسب كجية النظر النفسية الدينية -2
 .االكتئاب حسب رأم بعض عمماء المسمميف -2

III- عالج االكتئاب كالقمؽ مف المنظكر اإلسالمي. 
 .باالكتئاب القمؽ ارتباط -1
   .إسالمي منظكر مف كاالكتئاب لمقمؽ النفسية العالجية األساليب -2

 .خالصة
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 .اضطراب القمؽ كاضطراب االكتئاب حسب منظكر عمـ النفس الحديث: المبحث األكؿ
 :تمييد -

يكاجو اإلنساف في ىذه الحياة الكثير مف التحديات كالمشكبلت ك العقبات، كيقع في بعض األحياف في 
بعض الصراعات كاإلحباطات كالضغكطات النفسية التي قد تككف حادة أحيانا كقد تصبح مزمنة في 

أحياف أخرل، كما قد تؤدم بو في النياية لمكقكع فريسة لبعض االضطرابات النفسية كمنيا القمؽ 
 .كاالكتئاب

I- اضطراب القمؽ حسب منظكر عمـ النفس الحديث: 
إف القمؽ ىك انفعاؿ كاستجابة عامة مصاحبة لمعظـ االضطرابات النفسية، كالقمؽ الطبيعي مكجكد 
عند كؿ إنساف، بؿ ىك ضركرم لدفع اإلنساف نحك العمؿ كاإلنجاز، بحيث يككف لو دكر إيجابي إذا كجد 

 .بمستكل معقكؿ، أما إذا زاد عف مستكاه الطبيعي فإنو يصبح مصدر ضيؽ كانزعاج كألـ لئلنساف

 :التطكر التاريخي لمفيـك القمؽ -1
 .إف القمؽ كالخكؼ ىي انفعاالت أساسية في حياة اإلنساف

المصرية )كلقد ظير الخكؼ بكضكح مف أقدـ العصكر، مثبل نجده في الكتابة الييمكغرافية 
، كما أبرزت كتابات عدد مف الفبلسفة في العصكر الكسطى مفيـك القمؽ، فقد أكد مثبل الفيمسكؼ (القديمة

العربي ابف حـز عمى عمكمية القمؽ بكصفو حالة أساسية مف حاالت الكجكد اإلنساني، كرأل أف غاية 
 .األفعاؿ اإلنسانية ىك اليركب مف القمؽ، كأف كؿ أفعالنا كأحاديثنا تيدؼ إلى إطبلؽ القمؽ كتصريفو

 (.26ص : 1998أحمد محمد عبد الخالؽ،  )
كفي أكؿ عيد الطب النفسي كاف كؿ مف عصاب القمؽ كالخكاؼ كىستيريا القمؽ جميعيا، تصنؼ 

 فصؿ فركيد عف مجمكعة أمراض الكىف النفسي، 1894، كمنذ سنة الكساكس أك الكىف النفسيتحت اسـ 
، ككصؼ الخصائص اإلكمينيكية ليذا العصاب، كالذم دعا "عصاب القمؽ"المرض الخاص الذم أسماه 

فركيد إلى إفراد عصاب القمؽ كمرض مستقؿ مف مجمكعة أمراض النكراستينيا، اعتقاده بشيكع ىذا النكع 
 .(مع أنو قمما يكجد غير مرتبط بأمراض أخرل).  مف المرض في الحياة المعاصرة

كالقمؽ يكاد يككف مادة مشتركة في كافة أعراض العصاب، إذ تكجد عبلقة بيف االستجابة العادية 
بالخكؼ كأم مكقؼ خطر خارجي، كما يكجد رد فعؿ بالقمؽ ألم خطر داخمي أك نفسي، كتكاد ال تكجد 

، كحيف تتصارع غرائز ةحالة قمؽ ال تنطكم عمى الصراع بيف النفس المثالية لمفرد كنفسو التركيعي
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كدكافع تقؼ المحظكرات كالممنكعات في طريقو أىدافيا ... المحافظة عمى البقاء كالنكع كالتحقؽ الذاتي
 .فالقمؽ ىك االستجابة الطبيعية. كتيدد بعدـ تحققيا

 (.181-170ص : (2002- 2001)األمراض العقمية كالطب العقمي كالطب النفسي، : مكسكعة عمـ النفس كالتربية)
 :مفيـك القمؽ -2
 : لغة -2-1

، كتعني متكدر الباؿ حكؿ أمر غير "Auxius"مف الكممة البلتينية " Auxious" "قمؽ"تأتي كممة 
 (.32ص : (د ت)ماركس، . ـ. إيزاؾ).يضغط بشدة كيخنؽ: محقؽ في المستقبؿ، كىي مرتبطة بأصؿ معناه

أم اضطرب كانزعج، فيك : نقكؿ قمؽ كقمقا: أما في المغة العربية، كحسب منجد المغة كاإلعبلـ
 .حركو: أزعجو، كالشيء مف مكانو: قمؽ، أقمقو

 (.651ص : 2003المنجد في المغة كاإلعالـ،  )
 .أم لـ يستقر في مكاف كاحد، كلـ يستمر عمى حاؿ: قمقا (قمؽ)كفي المعجـ الكسيط 

 . ىك االنزعاج: كفي مختار الصحاح، فالقمؽ

 (.73-72ص : 2001عبد الكريـ قاسـ أبك الخير، )
إذا التعاريؼ المغكية تتفؽ عمى أف القمؽ ىك مرادؼ لبلضطراب كاالنزعاج كالتكتر كعدـ 

 .االستقرار
 :اصطالحا -2-2

ىناؾ عدة محاكالت مف طرؼ الباحثيف في عمـ النفس، باختبلؼ تكجياتيـ النظرية، لتحديد 
 :مفيـك القمؽ، كتقـك الباحثة في ىذا الصدد بعرض أىـ التعريفات، كما يمي

حالة ذاتية مف الضيؽ كالكدر، تنتج عف انتظار كتكقع لخطر : "يعرؼ القمؽ بصفة عامة عمى أنو
 " كشيؾ الكقكع، كغير محدد، كيككف مصحكبا غالبا بمجمكعة أعراض جسدية

(  J. Belmin et- al, 2003 :p387) 
 ".شعكر عاـ بالرعب كالخشية، أك أف ىناؾ مصيبة عمى كشؾ الكقكع: "كيعرؼ أيضا بأنو

 (.90ص : 2008مايسة أحمد النياؿ، )
إحساس مزعج ينشأ مف الخكؼ كعدـ التأكد : " عمى أنوOxford( 1989 )معجـ أكسفكردكيعرفو 
 ".مف المستقبؿ
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إحساس غير عادم كقاىر مف الخكؼ : "، فيعرفو عمى أنوWebster( 1991 )معجـ كيبسترأما 
كالخشية، كىك دائما ينصؼ بعبلمات فسيكلكجية، مثؿ التعرؽ كالتكتر كازدياد نبضات القمب، كذلؾ بسبب 

 ."حقيقة طبيعة التيديد، كبسبب شؾ اإلنساف بنفسيف حكؿ قدرتو عمى التعامؿ مع التيديد بنجاح

 (.127ص: 2009عبد المطيؼ حسيف فرج،  )
حالة انفعالية يشعر خبلليا الفرد باالرتباؾ كالتردد : "عمى أنودائرة المعارؼ األمريكية كتعرفو 

 ".كاالضطراب، أك الخكؼ الشديد
 لكصؼ حالة انفعالية غير سارة، تتميز بمشاعر ذاتية مف التكتر كالخشية مصطمح القمؽكيستخدـ 

الجياز العصبي البلإرادم، كتحدث عندما يدرؾ الشخص منبيا معينا  (أك إثارة)كالكدر أك اليـ، كتنشيط 
 .أك مكقفا، عمى أنو يمكف أف يحدث األذل أك الخطر بالنسبة إليو

كالقمؽ كسمة يشير إلى فركؽ ثابتة نسبيا، بيف الناس في إدراؾ المكاقؼ العصبية عمى أنيا خطرة 
 . كميددة، كاالستجابة ليذه المكاقؼ يرفع مف شدة إرجاع القمؽ لدييـ

 (.24ص : 2002خالد إبراىيـ الفخراني كابتساـ حامد السطيحة، )
، فقد تناكؿ (DSM IVTR)أما بالنسبة لمدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع لؤلمراض المعدؿ 

مفيـك القمؽ مف خبلؿ تصنيفو لعدد مف االضطرابات تحت ىذا االضطراب، كاضطرابات اليمع، 
 .كاضطراب الكسكاس القيرم

 (13ص : 2007أسماء عبد اهلل العطية، )
كمنو تتفؽ التعريفات السابقة عمى اعتبار القمؽ كحالة مف االنزعاج كالتكتر كالكدر، تنتج عف 

تكقع خطر كشيؾ الحدكث كيككف في العادة غير محددا، كيصحب ىذه الحالة تغيرات جسمية 
 .كفيزيكلكجية
 

 :(القمؽ التفاعمي)تعريؼ عصاب القمؽ  -3
إف القمؽ غالبا ما يككف في مختمؼ االضطرابات النفسية، إال أنو في بعض الحاالت نجد أف 

عصاب "حالة القمؽ ىي السائدة، فيصبح القمؽ في ىذه الحالة اضطرابات قائما بذاتو، كىك ما يعرؼ ب 
، أك (Angoisse réactionnelle" )القمؽ التفاعمي"، كحديثا باسـ (Névrose d‟angoisse)" القمؽ

 (.les troubles anxieux)اضطرابات القمؽ 



 كالمنظكر الحديث النفس عمـ منظكر بيف الفصؿ الثاني         اضطراب القمؽ كاضطراب االكتئاب

 .اإلسالمي النفسي
 

 
112 

 :(مدل االنتشار)إيبيدميكلكجية القمؽ  -4
مف مجمكع الناس، كىك أكثر انتشارا لدل النساء كعند  (%10)تقدر نسبة انتشار القمؽ ب 

 . الشباب

(Laurent Karila, 2001 : p 41.) 
مف مجمكع االضطرابات  (%40-20)كيعد القمؽ مف أكثر النماذج العصابية انتشارا، حيث يمثؿ 

 .كقد تزداد ىذه النسبة في أكقات خاصة، كالحركب كالككارث كالزالزؿ كغيرىا. العصابية

 (.190ص : 2000عبد الفتاح دكيدار،  )
مف الناس إلى درجة العجز،  (%1)كقد أظيرت بعض الدراسات العربية، أف القمؽ يصيب 

، الذم قاـ بعدة دراسات حكؿ القمؽ، فقد كجد أف القمؽ ينتشر عند (دافيد شيياف)كحسب الباحث األمريكي 
أغمب الحاالت في أكاخر العقد الثاني كأكائؿ العقد الثالث مف العمر، كمف النادر نسبيا أف يبدأ قبؿ سف 

 . سنة35 سنة أك بعد سف الػ 15اؿ

 (.180ص : 2008سكسف شاكر، )
كعمى عكس ذلؾ، فقد أشارت الدراسات األخرل إلى أف نسبة القمؽ ليا عبلقة بمتغير السف، 

كحالة الجياز العصبي، فيزيد االضطراب في الطفكلة لعدـ نضج الجياز العصبي، كيقؿ في سف النضج، 
 . (بسبب خمكد الجياز العصبي لدل المسنيف)ثـ يظير ثانية في سف اليأس 

 (.153-152ص : 2006مجدم أحمد عبد اهلل، )
 :أما بالنسبة لؤلشياء التي تسبب القمؽ لمناس، فقد بينت اإلحصائيات أف

 .أشياء ال تحدث مطمقا (40%- )
 .أشياء حصمت في الماضي، كال يمكف تغييرىا ميما كاف نكع القمؽ (20%- )
 .قمؽ ال مبرر لو بشأف الصدمة (12%- )
 .  مخاكؼ متفكقة (10%- )

 (257ص : 1991سميح عاطؼ الزيف، )
نبلحظ كحسب ما تـ عرضو حكؿ مدل انتشار القمؽ، أف ىناؾ اختبلفا بيف نتائج مختمؼ كمنو 

، كقد يرجع ذلؾ إلى اختبلؼ البيئات (التعارض)الدراسات، تصؿ في بعضيا إلى درجة التناقض 
 .االجتماعية كالثقافية التي أجريت فييا الدراسات اإلحصائية أخذت منيا ىذه النتائج
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 :أعراض القمؽ -5
 :ض القمؽ كما يمييتـ تقسيـ أعرا

التييج، انحطاط : كتشمؿ (:S. Comportementales)األعراض السمككية  -5-1
، اليركب مف مكاجية المكاقؼ، خطر العدكاف ضد الذات أك ضد (إنياؾ)عميؽ لمقكل 

 .اآلخريف

 (Laurent Karila, 2001 : p 40). 
كتككف  (:S. organiques physiques)األعراض العضكية الفيزيائية  -5-2

إما زيادة التكتر في الجياز العضمي، أك عف فرط في نشاط الجياز : ناجمة عف سببيف
 .العصبي المستقؿ

 :كالذم يتجمى بالظكاىر التالية :زيادة التكتر في الجياز العضمي- أ
 .اشتداد المنعكسات الكترية العميقة- فرط الحركة مع ارتجاؼ       - 
 . تشنج في عضبلت العمكد الفقرم–.       صداع جبيي أك صدغي- 
تكجد أعراض كثيرة تتكزع حسب األجيزة  :فرط في نشاط الجياز العصبي المستقؿ- ب

 :المتأثرة
اضطراب الشيية، جفاؼ الفـ، إسياؿ، الشعكر بالغثياف كرغبة في  :الجياز اليضمي- 

 .إلخ.. التقيؤ

 .إلخ.. صعكبة في التنفس، زيادة عدد حركات التنفس :الجياز التنفسي- 

 .إلخ.. تسارع نبضات القمب، ارتفاع ضغط الدـ، الشعكر بالتكىج :جياز الدكرات- 

 .إلخ.. كثرة التبكؿ، فقداف الرغبة الجنسية :الجياز البكلي التناسمي- 

الشعكر بالدكار، التنميؿ كالكخز، المزمات العصبية، كمص األصابع،  :الجياز العصبي- 
 .كتعتـ األظافر

 (.200ص : 2006بتصرؼ أسامة إسماعيؿ قكلي، )
 :كيمكننا تكضيح التبدالت الفيزيكلكجية الحادثة، في آلية القمؽ، في الشكؿ التالي
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 :التبدالت الفيزيكلكجية في آلية القمؽ: (05) شكؿ رقـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حيث تتأثر المناطؽ الدماغية، أكثر مف غيرىا في آلية القمؽ، كتشمؿ
 .التراكيب الشبكية في جذع الدماغ- 
 .المكزة، حصاف البحر، الحجاب الشفاؼ: (المخ الممبي)الجياز الحافي - 

فبعد أف يتـ تنشيط التراكيب الشبكية مف خبلؿ المراكز الدماغية العميا، ينفعؿ الجياز الكدم، 
 :كالتي تضـ" المقاكمة أك الفرار"كتظير استجابة 

 .تحكؿ الدـ مف األحشاء كالجمد إلى العضبلت اإلرادية- 
 .تعرؽ- 
 .زيادة سرعة التنفس كعمقو- 

كيككف الفرد كاعيا ليذه التبدالت التي تظير في شكؿ خفقاف القمب، رجفة في اليديف، زيادة 
كىذه التبدالت النفسية كالجسدية التي تحدث أثناء القمؽ، ىي تبدالت مشتركة، ليا تأثير راجع يمقـ  .التعرؽ

 .المراكز القشرية الدماغية، مما يزيد مف حدة القمؽ

 (.192-191ص : 2006أسامة قكلي، ) 

 قشرة الدماغ

التراكيب  الدماغية 
 تحت القشرية

 (الجياز الحافي)المخ الممبي 

 تفعيؿ الجياز المستقبؿ الكدم

 التراكيب الشبكية

 تعرؽ غثياف ضيؽ التنفس تكتر عضمي رجفاف تسرع القمب
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ما يسمى - خاصة المزمف منو–كما نجد أف بعض الباحثيف، يضيؼ إلى أعراض القمؽ 
 .باألمراض السيككسكماتية

 :األعراض السيككسكماتية -5-3
كيقصد بذلؾ األعراض العضكية التي تنشأ بسبب معاناة القمؽ النفسي كاالنفعاالت الشديدة، كما 
يقصد بذلؾ األمراض العضكية، التي تزيد أعراضيا عند التعرض إلى حاالت القمؽ النفسي كالتكترات 

 .الشديدة
كفي مثؿ ىذه الحاالت، يككف عبلج القمؽ كاالنفعاالت أساسيا لشفاء المريض، كأىـ ىذه األمراض 

ارتفاع ضغط الدـ، الذبحة الصدرية، الربك الشعبي، قرحة المعدة، السكرم، : السيككسكماتية
  . الخ...السرطانات

 (.87ص : 1984فيصؿ خير الزراد، )
مف خبلؿ استعراضنا لحممة األعراض التي تظير اضطراب القمؽ، نخمص إلى أف القمؽ 

ف اختفاء ىذه  اضطراب يؤكد عمى مختمؼ الجكانب العقمية، كالنفسية كالسمككية كالعضكية الفيزيكلكجية، كا 
 .األعراض يقـك أساسا عمى عبلج اضطراب القمؽ

 :تصنيؼ القمؽ -6
 :يتـ تصنيؼ القمؽ، كما يمي

، بيف سمة القمؽ كحالة (1972)ميز كاتؿ كسبيمبيرجر  :القمؽ كحالة كالقمؽ كسمة -6-1
 .القمؽ

 (.235ص : 2002سامر جميؿ رضكاف، )
 ىي حالة انفعالية شعكرية، تحدث بكجكد خطر أك شيء ميدد مكضكعيف كتزكؿ فحالة القمؽ

 .بزكاؿ ىذا الخطر أك التيديد، كىي تحدث عند مختمؼ األفراد
 فيك عبارة عف دافع سمككي مكتسب، تثيره منبيات داخمية أك خارجية، كيستجيب القمؽ كسمةأما 

 .الفرد بمستكل مف القمؽ ال يتناسب كحجـ ىذه المنبيات التي يدركيا الفرد كأخطار ميددة لو

 : بيف نكعيف مف القمؽ، ىمادافيد شييافميز  :القمؽ داخمي المنشأ كالقمؽ خارجي المنشأ- 6-2

 حيث يتيد أمف الفرد بشيء ما، كالضغط النفسي كالخطر، كيمكف :القمؽ خارجي المنشأ* 
 .تمييزه بكضكح
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ينبع مف مصدر داخمي عند الفرد، كينتج عف استعداد كراثي لئلصابة  :القمؽ داخمي المنشأ* 
 .بو، كيداىـ المصابيف بو فجأة، كيبدأ بنكبات مف القمؽ، مصحكبة بأمراض فيزيزلكجية

 (.182ص : 2008سكسف شاكر مجيد، )
، يقترباف مف المفيكميف المذيف تحدث (دافيد شيياف)كنبلحظ أف المفيكميف المذاف تحدث عنيما 

، حيث يقترب مفيـك القمؽ خارجي المنشأ مف مفيـك القمؽ المكضكعي، كما يقترب مفيـك (فركيد)عنيما 
 .القمؽ داخمي المنشأ مف القمؽ العصابي

ميز فركيد بيف ثبلثة أنكاع مف القمؽ، : القمؽ المكضكعي، القمؽ العصابي، القمؽ الخمقي- 6-3
 .القمؽ المكضكعي، العصابي، كالخمقي: ىي

يطمؽ فركيد عمى ىذا القمؽ اسـ القمؽ السكم، كيتمثؿ في إدراؾ الفرد  :القمؽ المكضكعي* 
لمصدر خارجي يشعر أنو يشكؿ خطرا عميو، كيسبب لو الخكؼ، كيككف ىذا القمؽ أقرب إلى الخكؼ 

 .الطبيعي، كذلؾ إلدراؾ الفرد لمصدره

 (161ص : 2001نبيو إبراىيـ إسماعيؿ، )
 :كقد أثبتت البحكث أف لمقمؽ المكضكعي كظائؼ حيكية ىامة، يمكف لئلنساف االستفادة منيا
فيك يساعد عمى تنشيط المراكز العصبية العميا، فتزيد قكة التركيز كالتمييز كاالستنتاج كاتخاذ 

القرارات كحؿ المشكبلت بسرعة، كىك قد يمعب دكر الدافعية نحك السمكؾ اليادؼ، كقد يمعب دكر إشارة 
 .تكجيو الفرد إلى إدراؾ التيديدات بحساسية شديدة، كينبو لمقياـ بعمؿ تكافقي

 (489ص : 1997حامد عبد السالـ زىراف، )

 :القمؽ العصابي* 
ىك خكؼ مف خطر غير معركؼ المصدر، كيميؿ ىذا القمؽ عادة إلى اإلسقاط عمى أشياء 

 .خارجية، أم أنو يتربص الفرص ليتعمؽ بأم فكرة أك أم شيء خارجي
 (14ص : (ت. د)سيجمكند فركيد، تر محمد عثماف نجاتي، )

 :أنكاع القمؽ العصابي -
 :ميز فركيد بيف ثبلثة أنكاع مف القمؽ العصابي، ىي
 .القمؽ اليائـ، قمؽ المخاكؼ المرضية، قمؽ اليستيريا
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 :القمؽ اليائـ الطميؽ- أ
كىك حالة خكؼ عاـ شائع طميؽ، مستعد ألف " التكقع القمؽ"أك " القمؽ المتكقع"يسميو فركيد أيضا 

يتعمؽ بأم فكرة لكي يجد مبررا لكجكده، كاألشخاص المصابكف بيذا النكع مف القمؽ يتكقعكف دائما أسكأ 
 .النتائج، كيفسركف كؿ ما يحدث ليـ أنو نذير سكء

 :قمؽ المخاكؼ المرضية- ب
كىي مخاكؼ تبدك غير معقكلة، بالرغـ مف شعكر المريض بغرابتيا، إال أنو ال يستطيع التخمص 

 .منيا، كالخكؼ مف الحشرات أك الطيكر
، مف حيث أف قمؽ المخاكؼ (القمؽ اليائـ الطميؽ)كيختمؼ ىذا النكع مف القمؽ عف النكع األكؿ 

المرضية، يتعمؽ بشيء خارجي معيف، أما القمؽ اليائـ الطميؽ، فيك حالة مف الخكؼ الغامض ال يتعمؽ 
 .بشيء خارجي معيف

كيختمؼ قمؽ المخاكؼ المرضية عف القمؽ المكضكعي، مف حيث أف القمؽ المكضكعي خكؼ مف 
 .خطر خارجي حقيقي، أما قمؽ المخاكؼ المرضية فميس خكفا معقكال

 :قمؽ اليستيريا- ج
يشاىد ىذا النكع مف القمؽ العصابي في اليستيريا، كيبدك القمؽ في اليستيريا أحيانا كاضحا، كفي 

الرعشة، اإلغماء كصعكبة : أف األعراض اليستيرية مثؿ (فركيد)بعض األحياف يبدك غير كاضحا، كيرل 
 .إنما تحؿ محؿ القمؽ، كبذلؾ يزكؿ القمؽ، أك يصبح غير كاضحا... التنفس

 (.16-14ص : (ت.د)سيجمكند فركيد، تر محمد عثماف نجاتي، )
 .كيضيؼ بعض العمماء كالباحثيف نكعا ثالثا لمقمؽ، كىك القمؽ الخمقي

 :القمؽ الخمقي* 
في ىذا النكع يككف مصدر التيديد قائما في ضمير األنا األعمى، فاإلنساف يخاؼ مف أف يعاقبو 
الضمير عمى فعؿ شيء يتعارض مع معايير األنا المثالي أك التفكير في ىذا الفعؿ، كيككف ىذا القمؽ في 

 .صكرة الشعكر بالذنب، أك الخجؿ في األنا، يثيره إدراؾ خطر آت مف الضمير
 (81-79ص : 1970،  تر محمد فتحي الشنقيطيكمفف ىاؿ،)

 :نخمص إلى القكؿ أنو يكجد ثبلث أنكاع مف القمؽ- 
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فالقمؽ المكضكعي ىك قمؽ خارجي المصدر، حيث يستطيع اإلنساف إدراكو كالتحكـ بو، أما 
فيككناف ال شعكرياف، كيجيؿ اإلنساف في معظـ األحياف مصدرىما،  (العصابي كالخمقي)النكعيف اآلخريف 

 .لذلؾ يصعب عميو التحكـ فييما
-DSM IV)تصنيؼ القمؽ حسب الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع لالضطرابات -6-4

TR) :حسب الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع المعدؿ، تصنؼ اضطرابات القمؽ إلى ما يمي: 
 .(خكاؼ األماكف المفتكحة)اضطراب اليمع مصحكب باألجكرافكبيا - 
 .اضطراب اليمع بدكف األجكرافكبيا- 
 .األجكفكرابيا- 
 (الفكبيا البسيطة)الفكبيا المحدكدة - 
 .(الخكؼ االجتماعي)الفكبيا االجتماعية - 
 .اضطراب الكسكاس القيرم- 
 .حالة الضغط التالي لمصدمة- 
 .اضطراب القمؽ العاـ- 
 .اضطراب القمؽ الناتج عف اإلصابة بحالة طبية عامة- 
 .اضطراب القمؽ الناتج عف تعاطي المكاد المؤثرة نفسيا- 
 .اضطراب القمؽ غير المحدد- 

(P. Boyer- et- al, 2003 : p 493.) 
 :(مع أك بدكف خكاؼ األماكف المتسعة)اضطراب اليمع - أ

ىذا االضطراب ىك عبارة عف تكرار ليجمات، أك نكبات القمؽ الحاد، كيتـ تشخيصو حسب 
(DSM IV-Tr) كما يمي: 

 :تظير النكبات عمى األقؿ لمدة شير، كتككف مصحكبة باألعراض التالية- 
 .خكؼ دائـ مف أف تتكرر لديو ىجمات اليمع* 
 .االنشغاؿ كالقمؽ حكؿ النتائج التي سكؼ تؤكؿ إلييا نكبات اليمع* 
 .تغير ممحكظ في السمكؾ يككف ناتج عف ىذه النكبات* 
 .ال تككف ىذه النكبات ناتجة عف تناكؿ مادة، أك عف حالة طبية عامة* 
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الفكبيا، اضطراب الكسكاس القيرم، )ال تككف ىذه النكبات ناتجة عف اضطراب عقمي أك نفسي * 
 .(حالة الضغط التالي لمصدمة

 :(األجكرافكبيا)الخكؼ مف األماكف المتسعة - ب
المظير األساسي ليذا الخكؼ، ىك الشعكر بالقمؽ الشديد، مف أف يككف الشخص في مكاف أك 

مكقؼ يصعب عميو اليركب منو، أك تككف إمكانية المساعدة غير متاحة إذا حدثت لو نكبة الذعر، أك إذا 
 .طاردتو مخاكؼ طارئة

يعد " خكاؼ األماكف المفتكحة"كىناؾ نقاش بيف المتخصصيف اإلكمينيكييف، يتعمؽ فيما إذا كاف 
، بؿ األمر الذم "األماكف المفتكحة"حقيقيا أـ ال، فالشككل الحقيقية لمقمؽ ليؤالء المرضى، ال تدكر حكؿ 

يسبب ليـ القمؽ ىك التفكير في مكاجيتيـ لمعالـ الخارجي، لذلؾ ىناؾ مطالبة مف طرؼ العمماء باستبداؿ 
، كالتي تككف أقرب لعصاب القمؽ "المخاكؼ غير اآلمنة أك غير المحددة"بعبارة " األجكرافكبيا"مصطمح 

 .منو لحاالت الفكبيا

 (.25ص : 2003دكباؿ ماكام، تر عباس محمكد عكض، ) 
 .كيجب التمييز بيف األجكرافكبيا كباقي االضطرابات النفسية كالعقمية- 
 :(المخاكؼ البسيطة)الفكبيا المحدكدة - ج

 .في ىذا النكع يككف الخكؼ كالقمؽ محددا بمكضكع ما أك مكقؼ ما
كينبغي أف تتضمف أشكاؿ الخكؼ البسيطة، قمؽ الفرد مف فقدانو السيطرة، أك الذعر أك اإلصابة 

 18باإلعياء كاإلغماء، نتيجة لمكضكع أك مكقؼ محدد، كتظير أعراض ىذا النكع لدل األفراد أقؿ مف 
 . أشير عمى األقؿ6سنة، يككف طكر الخكؼ لمدة 

 :الخكؼ االجتماعي أك اضطراب القمؽ االجتماعي- د
إف المظاىر األساسية لمخكؼ االجتماعي، ىي الخكؼ المستمر مف المكاقؼ االجتماعية التي 

 .تتطمب في أدائيا الكجكد في المجتمع، كلذا يميؿ األفراد إلى تجنب مثؿ ىذه المكاقؼ المثيرة لمقمؽ
كيتـ تشخيص ىذه الحالة، إذا كاف القمؽ الناتج عف المكاقؼ االجتماعية مف شأنو أف يعيؽ - 

 .النشاطات اليكمية المعتادة كاألداء الكظيفي، أك يككف الشخص مكركبا لككنو يعاني مف ىذه المخاكؼ
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 :اضطراب الكسكاس القيرم- ر
في ىذا النكع يحدث تكرار في الكساكس أك األفعاؿ القيرية كاالندفاعات المرضية، بحيث تككف 
مفرطة كتستغرؽ كقتا طكيبل، كتسبب المضايقة كاالرتباؾ مع تعطؿ كاضح في األنشطة المعتادة، مع 
األخذ بعيف االعتبار أف الراشديف الذيف يعانكف مف ىذا االضطراب يدرككف أف كساكسيـ كاندفاعاتيـ 

 .القيرية مفرطة، كمبالغ فييا كغير عقبلنية
كيجب أف ال يعكد ىذا االضطراب إلى أسباب نفسية مباشرة، أك تعاطي أم مكاد ليا تأثير - 

 .نفسي أك كنتيجة لحالة طبية عامة

 :اضطراب الضغط التالي لمصدمات- س
المظير الرئيسي ليذا النكع، ىك تطكر األعراض المصاحبة ألم صدمة عنيفة كقعت لمشخص 

 ..كسببت لغيره المكت أك األذل المؤلـ أك التيديد
كينبغي أف تتضمف استجابة الفرد ألحداث، عمى الشعكر بالخكؼ الشديد كالعجز أك اليمع، كيمي 
ذلؾ تجنب الفرد ألم مكاقؼ مثيرة لمكقؼ الصدمة، كيعاد معيشة الخبرة الصادمة مف طرؼ الفرد عدة 
 .مرات إذا ما تذكر الفرد ىذه األحداث، أك أثيرت ذكرياتيا فتظير أعراض الخكؼ كالقمؽ كاالضطراب
كالعرض الرئيسي ينبغي أف يستمر ألكثر مف شير، كأف يشكؿ ىذا العرض اضطرابا في 

 .الكظائؼ االجتماعية، كالعمؿ كالنشاطات الميمة لمشخص
 :اضطراب الضغط الحاد- ؾ

المظير الرئيسي ليذا االضطراب ىك تطكر أعراض القمؽ كاالنشقاؽ، كاألعراض األخرل التي 
 .تحدث خبلؿ شير، بعد التعرض لصدمة ضاغطة عنيفة

دراؾ العمـ عمى أنو كىـ أك  كقد يعاني الشخص في ىا االضطراب باالنفصاؿ عف أجساميـ، كا 
 .غير حقيقي، مثؿ الحمـ

باإلضافة إلى ذلؾ فإف عرضا عمى األقؿ مف األعراض التي تحدث في اضطراب ما بعد 
الصدمة كيككف مكجكدا، مثؿ معاكدة األحداث الصادمة كاألفكار كالصكر المرتبطة بيا في الذاكرة 

كاألحبلـ، مع صعكبة النـك كعدـ االستقرار كنقص التركيز كاالحتراس الشديد، كاالستجابة المبالغ فييا ألم 
 .أمر مزعج
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 :اضطراب القمؽ العاـ- ؿ
كما  (DSM IV)ىي حالة دائمة مف القمؽ دكف مكضكع محدد، يبلحظ كيتـ تشخيصو حسب 

 :يمي
 أشير، كيككف مصحكبا بثبلثة أعراض أك أكثر مف األعراض 6قمؽ ككدر شديد يدكـ لمدة 

 .تييج، إرىاؽ، صعكبة في التركيز، اضطراب النكـ: التالية
(Estelle Botvinik- et- al, 2000 : p 18) 

 :اضطراب القمؽ الناتج عف اإلصابة بحالة طبية عامة- ىػ
في ىذا النكع تنتج حاالت القمؽ عف كجكد اضطرابات طبية عضكية، كتككف أعراض اضطراب 

القمؽ نتيجة ليذا القمؽ العضكم، حيث يؤكد الفحص البدني أك التحاليؿ المعممية، أف ىذه األعراض نتيجة 
 .حاالت عضكية

 :اضطراب القمؽ الناتج عف تعاطي المكاد المؤثرة نفسيا، أك أية مكاد مشابية- ك
في ىذا النكع مف االضطراب يككف القمؽ ناتجا عف تعاطي المخدرات أك الكحكؿ أك عقاقير 
دكائية أخرل، ليا تأثير نفسي مباشر، مع كجكد تاريخ كاضح مف خبلؿ الفحص البدني أك التحاليؿ 

 :المعممية، أك إما
تتطكر األعراض في غضكف شير كاحد مف التسمـ العقاقيرم، أك خبلؿ فترة األعراض * 
 .االنسحابية
 .يرتبط االضطراب مرضيا باستعماؿ المكاد المؤثرة نفسيا* 
 :اضطراب القمؽ غير المحدد- م

 .ال يندرج ىذا االضطراب تحت أم نكع مف اضطرابات القمؽ السابقة
 (.61-46ص : 2005عبد الستار إبراىيـ كعبد اهلل عسكر، )

 :سمات الشخصية القمقة -7
ىناؾ مجمكعة مف السمات كالخصائص التي يتصؼ بيا أصحاب الشخصية القمقة، نمخصيا فيما 

 :يمي
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الحذر، االنتباه كالخكؼ مف النتائج، كأخذ األمكر باىتماـ بالغ سكاء ما تعمؽ بالماضي أـ 
الحاضر أـ المستقبؿ، تضخيـ المشكبلت، الضمير الحي، كيككف أمينا كمخمصا في عممو، يتجنب عادة 

 .ما مف شأنو أف يخؿ بعبلقتو مع اآلخريف أك المجتمع الذم يعيش فيو
كما أنو يتفادل كؿ ما مف شأنو أف يقمؿ مف تصكره عف نفسو مف المجتمع الذم يعيش فيو، 

 .كخاصة في تمؾ المكاقؼ التي تيدد التقدير كاالحتراـ لو

 (.183ص : 2008سكسف شاكر مجيد، )
مف الميـ اإلشارة إلى أف أصحاب الشخصية القمقة، عادة ما يككنكف أكثر عرضة لئلصابة بالقمؽ 

 .المرضي أك باالضطرابات النفسية األخرل
 :تفسير القمؽ حسب كجيات النظر السمككية كالمعرفية -8

تعددت اآلراء ككجيات نظر العمماء كالباحثيف، كاختمفت في تفسيرىا القمؽ، األمر الذم تمخض 
عنو عدة نظريات، كبما أف البحث الحالي ذك منحى معرفي سمككي فيتـ تناكؿ كجيات النظر المعرفية 

 :كالسمككية في القمؽ، كىي كما يمي

 :كجية النظر السمككية- 8-1
يركز السمككيكف عمى عممية التعمـ، كيؤكدكف أف اإلنساف يتعمـ القمؽ كالسمكؾ المرضي، كما يتعمـ 

 .السمكؾ السكم
أف القمؽ كاالضطرابات النفسية عمكما ترجع إلى تعزيز ميكانيزمات اإلشراط  (سكنير)يرل 

 .اإلجرائي
فيعتبراف القمؽ دافع مكتسب أك قابؿ لبلكتساب، كىك  (دكالر كميمر)أما السمككيكف الجدد أمثاؿ 

 .ينتج عف تكقع األلـ، كيحدث نتيجة الصراع بكافة أشكالو
كمف الكاضح أف القمؽ في النظرية السمككية، يقـك بعمؿ مزدكج، فيك دافع مف ناحية كمصدرا 

 .لمتعزيز مف ناحية أخرل
 (.137-135ص : 2009عبد المطيؼ حسيف فرج، )

يركز ركاد النظرية السمككية في تفسيرىـ لمقمؽ عمى مفاىيـ التعزيز كالعقاب، ميمميف بذلؾ كمنو 
 .الجكانب المعرفية كالكراثية كغيرىا مف الجكانب الميمة في تفسيرىـ لمقمؽ
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 :كجية النظر المعرفية -8-2
يمثؿ عمـ النفس المعرفي اتجاىا قكيا في عمـ النفس المعاصر، حيث أثر عمى الكثير مف 

 .المنظريف مف مدارس مختمفة
 كىك أحد المنظريف في ىذا االتجاه، أف القمؽ ىك تعبير عف نظـ معرفية ككجدانية بيؾكيرل 

كسمككية كدافعية كفسيكلكجية معينة، كالميكانيـز األساسي لمتعامؿ مع تيديد ما ىك نفسو بالنسبة لكؿ مف 
الشخص القمؽ كالشخص السكم، كالفرؽ بينيما ىك أف إدراؾ الشخص القمؽ لمخطر ىك إدراؾ غير 

صحيح، كأنو يقـك عمى مسممات خاطئة، بينما تتضمف االستجابة السكية لمتيديد تقديرا معقكال إلمكانية 
اإلصابة بأذل، كحتى لك أخطأ الشخص السكم في تقدير مكقؼ ما فإف خطأ اإلدراؾ لديو قابؿ 

إلخضاعو الختبار الكاقع، كبالتالي االستجابة الكمية إلى مستكاىا األساسي بعد االختبار التصحيحي 
 .لمكاقع

كعمى عكس ذلؾ يخطئ الشخص القمؽ باستمرار في إدراكو الخطر، كىك قميؿ الحساسية نسبيا 
لممؤشرات الدالة عمى األماف، كما أنو يبدك أف فعالية اختبار الكاقع لديو مصابة بالخمؿ، كىك حيف يكاجو 
مكقفا مركب أك غامضا، يجد نفسو قد خمص إلى أشد العكاقب سمبية، لذلؾ يككف دائما أكثر مف مستعد 

 .لمكاجية التيديدات الفيزيقية أك االجتماعية
 (234-233ص : 1994لكيس كامؿ مميكة،  )

( 1): كباختصار ىناؾ نمطيف مف التشكييات المعرفية المتضمنة في حالة القمؽ الشديد، ىما
 .التفكير المأساكم (2)المبالغة الشديدة في المعاناة، ك 

 عمى أنيا األفكار التي تحيط األفكار التي ينتج عنيا مبالغة في تقدير آثارىا السمبيةكيمكف تحديد 
كىك الحدث الذم ال يمكف تصديؽ )بحدث سمبي يمكف لممريض أف يتصكر كقكعو باحتماالت عالية 

 .(احتماالت حدكثو كاقعيا
ال " ، ك"ال يمكف تحممو" بأنو ميؿ إلدراؾ حدث عمى أنو حدث التفكير المأساكم كيتـ تحديد 

، كبأنو يتخطى حدكد قدرة المرء لمكاجيتو بنجاح، كفي حيف أنو في كاقع "يمكف إدارتو كالسيطرة عميو
كذلؾ تقع تحت فئة التفكير المأساكم األفكار التي ". مأساكم"األمر يعد حدثا سطحيا كليس لو أم معنى 

تتضمف التكصؿ الستنتاجات فكرية متطرفة، كعكاقب كخيمة حكؿ أحداث بسيطة ال أىمية ليا، كتعكس 
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ىذه اإلدراكات حاجة المريض كقمقو الشديد لبمكغ الكماؿ، أك تعكس المسئكلية الشخصية عف خمكصو 
 .لنتائج كعكاقب سمبية لككنو شخصا غير كامؿ
 (.393- 392ص: 2002براكف كآخركف، تر صفكت فرج، . تيمكثي أ)

كغالبا ما يجد المرضى صعكبات مف نكع ما لمتمييز بيف احتماالت المبالغة الشديدة في تقدير 
 . اآلثار السمبية لؤلفكار كاألفكار المأساكية

كيسيطر عمى تفكير مريض القمؽ تيمات مفادىا كجكد خطر يتيدد مجالو الشخصي، فيك يتكقع 
ف كاف . أحداثا مؤذية لو كألسرتو كممتمكاتو أك لمركزه كمكانتو كغيرىا مف القيـ المعنكية التي يقدرىا كا 

مريض الرىاب يحس بقمؽ في مكاقؼ يممؾ تجنبيا، فإف مريض عصاب القمؽ يحس الخطر في مكاقؼ ال 
 . ككثير مف مرضى القمؽ يتركز خكفيـ عمى األذل النفسي بالدرجة األكلى. يممؾ تجنبيا

 (.100- 99ص : 2000آركف بيؾ، تر عادؿ مصطفى، )

كقد تبيف أف مرضى القمؽ كالعصابيكف عمكما، يتبنكف أفكارا مطمقة، متطرفة كغير كاقعية، 
 .كيميمكف إلى نقد شديد لمذات، كيضعكف متطمبات صارمة عمى ما يجب أف يفعمكه كما ال يجب أف يفعمكه

أما في الجانب السمككي فيـ يتكرطكف في سمكؾ ظاىر مف الخكؼ كالتكتر عند اختبار 
 .مكضكعات القمؽ

في أف المرضى الذيف يعانكف مف اضطرابات " بيؾ"لبلضطراب مع نظرة " إليس"كتتشابو نظرة 
القمؽ لدييـ ميؿ ألف يعتنقكا المعتقدات غير المنطقية التي يرفضيا معظـ الناس األسكياء، كيصؼ إيميس 

ف كانت الحادثة التي تثير ىذه التكقعات ليست عمى ىذا القدر "ككارثي" نكع تفكيرىـ بأنو تفكير  ، حتى كا 
 .ءالسي

 (.416، 24ص : (ت.د)عبد الستار إبراىيـ، ) 

 :كالشكؿ التالي يكضح كيؼ يتأثر كؿ مف المشاعر كاألفكار ببعضيما البعض
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كيفية تأثر كؿ مف المشاعر كاألفكار ببعضيما البعض حسب : (06)شكؿ رقـ 
 :التفسير المعرفي لمقمؽ

 :المشاعر:                                               األفكار 
 اجتماع ىاـ اليكـ

                                                          الشعكر بالترقب كالخكؼ
 عدـ القدرة عمى اإلفصاح

 بالرأم
                                                           الشعكر باليـ كالغـ

 سكؼ يعتقدكف أنني غبي
                                                          اإلحساس بالقمؽ

 ستككف كارثة عظيمة
                                                        ذعر كخكؼ شديد

 كىكذا
 (220ص : 2006أسامة اسماعيؿ قكلي، )

 أف القمؽ الذم ينتابنا مف المكاقؼ المختمة يعتبر نتيجة مباشرة لما نقكلو ألنفسنا ماكينبكـكيعتبر 
عبد العزيز بف عبد اهلل )كما نقنع بو ذكاتنا مف أخطار كككارث  (ما يعرؼ بالمكنكلكج أك الحكار الداخمي)

 (.110ص : 1993الدخيؿ كآخركف، 

، كالذم التعمـ بالمبلحظةقد ركز ىك كزمبلؤه عمى دراسة نكع آخر مف التعمـ ىك باندكرا كما أف 
يعد اآلف نمطا أساسيا لمتعمـ، كيظير بكضكح دكر التعمـ بالمبلحظة في اكتساب السمكؾ كتطكر المرض 
النفسيف فكجكد صديؽ مثبل قد يؤثر بقكة في الفرد اآلخر، عمى الرغـ مف أف أيا منيما ال يبدك كاعيا بيذا 

 ".الحتمية التبادلية"التأثير، فالسمكؾ السكم أك المضطرب يتـ في ظؿ ما أسماه باندكرا بػ 
 (139-138ص : 2009عبد المطيؼ حسيف فرج، )
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 :النمكذج المعرفي لمقمؽ: (07)شكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ككخبلصة ترد كجية النظر المعرفية القمؽ إلى اإلدراؾ كالتقدير غير الصحيح لؤلخطار الخارجية، 
لى خمؿ في اختبار الكاقع مع قمة استشعار الفرد القمؽ لجكانب األماف في المكاقؼ، مما يجعمو يضخـ  كا 

، إلى -حسب تقديره الخاص–العكاقب فيككف دائما عمى أىبة لمكاجية ىذه األخطار كعكاقبيا الكخيمة 
جانب ما يقكلو الشخص لنفسو أثناء التعرض لممكاقؼ الضاغطة كالذم يتأثر عادة بالتقدير الككارثي 

 .لممكاقؼ الضاغطة رغـ أنيا في الكاقع ال تككف كذلؾ

الحالة المكلدة 
 لمقمؽ

 االستجابة الفكرية لمخكؼ

النمكذج 
 المكجو

الدفاع الفكرم 
 االستجابة المثبطة

إعادة تقييـ 
 ثانكم

ض القمؽ
أعرا

 

السيركرات المعرفية 
 التحيزات كاألخطاء

زيادة االستجابات 
 الذاتية (االستثارة)

كضع تنشيط 
 التيديد البدائي

التيديد المكجو 
 األفكار كالصكر

ثيرة
 الم

 أك
طة
منش

ة ال
ضعي

الك
 

(David A. Clark, Aaron. T. Beck, 2010 ; p 32 

) 
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 :تشخيص القمؽ -9
 :تتمثؿ أىـ المحكات التشخيصية لمقمؽ، فيما يمي

 أشير، كيدكر حكؿ عدد مف 6قمؽ كانشغاؿ زائد يحدث في معظـ األياـ، لمدة ال تقؿ عف * 
 .(العمؿ، األداء المدرسي)األحداث كاألنشطة 

 .يجد الشخص أنو مف الصعب عميو أف يتحكـ في انشغالو ىذا* 
 : أك أكثر مف األعراض الستة التالية3كؿ مف القمؽ كاالنشغاؿ يككناف مصحكبيف ب* 
 .عدـ االستقرار أك الشعكر أنو عمى كشؾ السقكط، أك عمى حافة الخطر- 
 .اإلحساس بالتعب بسيكلة- 
 .صعكبة التركيز- 
 .(سيكلة االستشارة)السخط أك سرعة الغضب - 
 .التكتر العضمي- 
 .اضطراب النكـ- 
القمؽ أك االنشغاؿ أك األعراض البدنية، تتسبب في ألـ إكمينيكي جكىرم، أك قصكر في األداء * 

 .االجتماعي أك الميني أك غيرىما مف مجاالت األداء الميمة
ال يرجع االختبلؿ لتأثيرات فيزيكلكجية مباشرة لمادة أك عقار أك حالة طبية عامة، كال يحدث * 

 .قطعيا أثناء اختبلؿ مزاجي أك اضطراب ذىني أك اضطراب نمائي متغمغؿ
 (156-155ص : 2009عبد المطيؼ فرج، )

 :التشخيص الفارقي لمقمؽ -10
كلما . في التشخيص يجب العناية بالفحص الطبي الدقيؽ، كتقييـ الشخصية كدراسة تاريخ الحالة

كاف القمؽ عمى الرغـ مف ككنو مرض أكلي مستقؿ، إال أنو عرض يظير في معظـ األمراض النفسية 
كالعقمية كبعض األمراض العضكية، لذلؾ كاف مف كاجب األخصائي أخذ ىذه الجكانب بعيف االعتبار في 

 .عممية التشخيص
 :حيث يجب تفريؽ اضطراب القمؽ، عف كؿ مف

بعض األمراض العضكية كأكراـ الغدة الكفرية، زيادة إفراز الغدة الكظرية، تصمب شراييف المخ، - 
 .الشمؿ االىتزازم
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التي تصاحبيا أعراض القمؽ، كاالكتئاب الذىاني،  (الذىانية)بعض االضطرابات العقمية - 
 .(خاصة فصاـ المراىقة، الفصاـ شبو العصابي)االكتئابي، الفصاـ  الذىاف اليكسي

، االكتئاب التفاعمي، (بنكعييا التحكلية كالتفككية)بعض االضطرابات العصابية كاليستيريا - 
 .النكراستينيا، عصاب الحكادث، كالتكىـ المرضي بأنكاعو المختمفة

 (153ص : 2006مجدم عبد اهلل، )
كتجدر اإلشارة إلى أف القمؽ الذم يظير كعرض في مختمؼ االضطرابات الذىانية كالعصابية أك 

 .األمراض العضكية، يككف في شدتو أقؿ مما ىك عميو في عصاب القمؽ
كذلؾ فإف معظـ مرضى القمؽ أثناء االستشارة الطبية، يركزكف في كصفيـ لحالتيـ عمى 

األعراض الجسمية، كييممكف باقي األعراض خاصة النفسية منيا، كذلؾ بيدؼ إضفاء صيغة عضكية 
عمى مرضيـ، فيـ يفضمكف أف يككنكا مرضى عضكييف عمى أف يككنكا مرضى نفسييف، لذلؾ عمى 

 .المختصيف مراعاة ىذه الجكانب خبلؿ عممية التشخيص

 :مآؿ القمؽ -11
 :يختمؼ مآؿ القمؽ تبعا الختبلؼ طبيعة حدكثو لدل األفراد، كما يمي

 .(يحدث ىذا في الشخصيات السكية) نكبات قمؽ تحدث لمدة قصيرة، كيختفي دكف عكدة -أ
 في الشخصيات العصابية ىناؾ أفراد يتعرضكف لنكبات القمؽ كؿ آكنة كأخرل كتتخمميا فترة -ب

 .مف الصحة النفسية، كىؤالء يمكف شفاؤىـ بعد مدة قصيرة مف العبلج
 .كىناؾ مف يتعرضكف لقمؽ مرضي مزمف، كىؤالء ال يستجيبكف لكؿ أنكاع العبلج

 (.155ص: 2006مجدم عبد اهلل، )
 :كىناؾ بعض الدراسات حكؿ مآؿ القمؽ، تقكؿ أف

 .مف حاالت القمؽ، تككف عبارة عف أعراض خفيفة أك عابرة دكف إعاقة اجتماعية (70%)- 
 . مف الحاالت يستمر االضطراب عندىـ(20%)- 
 . مف الحاالت يحدث فييا اختفاء كمي لؤلعراض، إذا كانت خفيفة كحديثة(10%)- 

إلى عصابات أخرل، أك قد يؤدم غمى اإلفراط في تناكؿ  (في حالة عدـ عبلجو)كقد يتطكر القمؽ 
 .الكحكؿ أك األدكية أك المخدرات، أك اإلقداـ عمى االنتحار

(Estelle Botvinik- et- al, 2000 : p 20) 
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قكيا، ككمما كانت مكاسب القمؽ  كعمى العمكـ، كمما كانت الشخصية قبؿ المرض متكازنة كاألنا
األكلية كالثانكية مف المرض أقؿ، ككمما كانت دافعية المريض لمعبلج كتعاكنو مع المعالج أقكل، كمما كاف 

 .المآؿ حسنا
 :عالج اضطرابات القمؽ -12

ىناؾ عدة اتجاىات عبلجية اىتمت بعبلج اضطراب القمؽ، كفي ىذا الصدد يتـ تناكؿ العبلجات السمككية 
 :كالسمككية المعرفية خدمة لمتكجو العاـ لمبحث الحالي، كىي كما يمي

 :العالج السمككي -12-1
نظريات التعمـ الحديثة ترل أف العصاب سمكؾ متعمـ، كىي ترل أف القمؽ عادة أك فعؿ منعكس 
شرطي خاطئ، كمف أجؿ إزالة القمؽ أك إضعافو يعرض العميؿ إلى تجارب مفتعمة، كفي حالة استرخاء 
تاـ، أك تحت تأثير العقاقير الميدئة، بحيث يعرض إلى نفس الحالة التي تبعث القمؽ في نفسو كبدرجة 

أقؿ، حتى يحدث تعمـ عند العميؿ مفاده احتماؿ ذلؾ األمر المسبب لمقمؽ كالخكؼ بصكرة متدرجة، حتى 
 .يتـ تجاىمو أك عدـ االكتراث بو

 (.78ص : 2001عبد الكريـ قاسـ أبك الخير، )

 :العالج المعرفي السمككي -12-2
اليدؼ مف العبلج المعرفي السمككي ىك مساعدة المريض عمى التعرؼ عمى نظرتو السمبية 

مكاناتو كقدراتو، ككذلؾ نظرتو لمحياة بشكؿ عاـ، إلى جانب ممارستو لسمككات إيجابية تساعد  لنفسو، كا 
 .عمى تغيير أفكاره المشكىة، أك كممارسة لما تـ اكتسابو مف أفكار جديدة عمى أرض الكاقع

 :لذلؾ يستيدؼ العبلج المعرفي السمككي التركيز عمى الجكانب التالية في عبلج اضطراب القمؽ
 :أخطاء التفكير كتشجيع العقالنية -

فالقمؽ ال يمكف عزلو عف الطريقة التي يفكر بيا الشخص، كعما يحممو عف نفسو، كعف المكاقؼ 
 يشيراف إلى أف القمؽ العصابي أك ما يعرؼ إيميس كبيؾالتي يتفاعؿ معيا مف معتقدات، كليذا نجد أف 

باضطراب القمؽ، يعتبر نتيجة مباشرة لمطريقة التي يفكر بيا الشخص في نفسو كفي الخارج، كليس 
 .بالضركرة لخصائص خارجية ميددة

كلعبلج التفكير الذم يتميز عادة بالمبالغة كتكقع الخطر كاالنييار كالككارث، يتجو االىتماـ إلى 
 .تشجيع الشخص عمى التفكير بكاقعية في المكقؼ كفي نفسو كفي إمكانياتو
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 :(المكنكلكج)تعديؿ الحكار الداخمي  -
 أف مف أنجح الكسائؿ لمتغمب عمى التفكير االنيزامي لمشخص في حاالت القمؽ، إلى أف ماكينبكـيقترح 

، عندما يكاجو مكقفا يتسـ بالتيديد، حيث (المكنكلكجات)ينتبو إلى أفكاره التي يرددىا بينو كبيف نفسو 
يعتبر ماكينبـك أف القمؽ الذم ينتابنا يعتبر نتيجة مباشرة لما نقكلو ألنفسنا، كما نقنع بو ذكاتنا مف أخطار 

كككارث، كليذا يقترح منيجا يقـك عمى تعديؿ محتكل ما يقكلو الشخص لنفسو في المكاقؼ التي يراىا 
 :ميددة لنفسو كأمنو، كفؽ ثبلث قكاعد أساسية

 ىي أف تقنع نفسؾ أف الخكؼ كاليمع الذم يمتمؾ مشاعرؾ عند التفكير فييا قد القاعدة األكلى (1)
 .يحدث مف أشياء سيئة أسكأ بكثير مما ىك عميو بالفعؿ بتفكيرؾ كتيكيبلتؾ

 ىي إقناع نفسؾ بشتى الطرؽ الممكنة أف المكقؼ الذم يثير مخاكفؾ سينتيي حتما القاعدة الثانية (2)
 .اآلف

 ىي أف تقكؿ لنفسؾ بأف التخمص مف كؿ المشاعر المكدرة كالتكترات المرتبطة القاعدة الثالثة (3)
 .بالقمؽ تماما أمر صعب، إذ ال بد أف تقبؿ بعض جكانب التكتر مؤقتا

كثمة طرؽ أخرل لمكاجية أخطاء التفكير كتعديؿ االتجاىات المنيزمة بيف القمقيف، فالحكار 
المنطقي العاقؿ مع النفس، كدحض األفكار الخاطئة التي تثير المخاكؼ كاالكتئاب، كتحصيؿ معمكمات 
دقيقة حكؿ المكاقؼ التي يعتقد أنيا ميددة، كتجنب التفسير السمبي لممشاعر كالتعكيد النفسي عمى التفكير 

 .في نقاط القكة عند التصدم لحؿ المشكبلت االجتماعية كالعاطفية
 :التدريب عمى الميارات التككيدية -

إف الشخص القمؽ نجده عادة ما يقمع التعبير عف مشاعره الحقيقية، كيكتـ معارضتو أك قبكلو أك 
يرغـ نفسو عمى قبكؿ أشياء ال يحبيا أك ييرب مف أشياء يحبيا، كمف ثـ تجيء أىمية تدريب الشخص 

كيتـ تدريب القدرة عمى التعبير االنفعالي بأساليب . القمؽ عمى التعبير عمى االنفعاالت بجكانبيا اإليجابية
كينصح المعالجكف . متنكعة، مثؿ التدريب عمى تنطيؽ المشاعر كالتعبير عف أم انفعاؿ بكممات منطكقة

أف يتـ تشجيع إحداث استجابات بدنية مبلئمة لبلنفعاؿ، كىذا ما يؤدم إلى ثقة الشخص بنفسو في مكاقؼ 
 .التفاعؿ االجتماعي، بما يخفؼ مف آثار القمؽ كاالضطراب

 (.435- 432ص : (ت.د)عبد الستار إبراىيـ، )
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 :االستجابات االسترخائية -
عادة ما يستخدـ االسترخاء كأسمكب عبلجي مستقؿ أك كأسمكب مساعد، كينيض أسمكب 

إف القمؽ كالخكؼ كاالنفعاالت الشديدة عادة ما تككف تعبيرا :" االسترخاء عمى مقكلة فيسيكلكجية مؤداىا
عف كجكد تكترات عضكية كعضمية، كليذا فإف الشخص في حاالت الخكؼ كاالنفعاؿ يستجيب بزيادة في 

 ".  األنشطة العضمية
 :كىناؾ طرؽ كثيرة لتحقيؽ حالة االسترخاء كتخفيؼ القمؽ، كمف ىذه الطرؽ

، ككميا كسائؿ تزيؿ القمؽ كانشغاؿ الباؿ، كأحيانا ..الصبلة كتبلكة القرآف الكريـ كالتفكر كالتأمؿ
تجرم جمسات جماعية لبلسترخاء، حيث تعمـ مجمكعة مف المرضى كيفية تحقيؽ االسترخاء، ككيفية 

 .كىناؾ أشرطة سمعية تساعد المريض عمى االسترخاء كتخفيؼ القمؽ.التكيؼ مع نكبات الذعر
 (.105ص: 2006مأمكف مبيض، )

 .كاالسترخاء لكي يحقؽ النتائج المرجكة، يحتاج لشيء مف المثابرة كالتصميـ كبعض االستمرارية
 

II- حسب منظكر عمـ النفس الحديثاضطراب االكتئاب : 
يختمؼ االكتئاب عف الحزف الذم قد يخبره أم إنساف في أم لحظة مف حياتو، فاالكتئاب ىك 

حالة مرضية تتميز بمجمكعة مف األعراض التي تستمر لمدة معينة حددىا الباحثكف في ىذا المجاؿ، كىك 
 .ما سكؼ نتطرؽ إليو بالتفصيؿ في ىذا المبحث

 :التطكر التاريخي لمفيـك االكتئاب -1
( Hippocrate )ىيبكقراطعرؼ االكتئاب كاضطراب نفسي كعقمي منذ أقدـ العصكر، إذ قٌدـ 

أف  (Aristole )أرسطك، كذلؾ اعتبر (Mélancolie)ـ أكؿ بحث عف السكداكية . ؽ400عاـ 
 (.122ص : 2003نجكل اليحفكفي، )السكداكية مكجكدة لدل المبدعيف كالحكاـ كالمفكريف 

حيث قدـ فيو الكثير مف  (1631) سنة "تحميؿ الميبلنخكليا"كتابو  (Burton )بيرتكفكما نشر 
أعراض ىذا المرض كما تصفو كتب الطب النفسي المعاصرة بؿ إنو كضع أسبابا فييا الكثير مف 
اإلرىاصات العممية المعاصرة في دراسة ىذا المكضكع، عكس ما كاف سائدا في عصره مف تفسير 

 .لبلضطرابات النفسية، مف خبلؿ الخرافات كالشعكذات
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ارتباط اليكس باالكتئاب في حالة أطمؽ عمييا اليكس  (Bonet )بكنيو كصؼ 1886كفي عاـ 
، كبعد ذلؾ كصؼ طبيب فرنسي آخر ىذه الحالة بالجنكف مزدكج الشكؿ، كفي (السكداكم)الميبلنخكلي 

 .مرض اليكس كاالكتئاب كما ىك معركؼ حاليا تقريبا (Kreaplen )كريبميف كصؼ 1898عاـ 
 ( 105-104 ص : (ت. د)لطفي الشربيني،  )

إلى جانب ىذا، فقد تناكؿ العمماء العرب االكتئاب، كيعتبر ابف سينا كأبك بكر الرازم مف األمثمة 
كالعبلجات الطبية التي اقترحكىا، فضبل عف العبلج " الميبلنخكليا"الناصعة عمى دقة كصؼ حاالت 

 .بالراحة كاالسترخاء كالعبلج باإليماف
 (25 ص :1998عبد الستار إبراىيـ،  )

كيتضح جميا مف خبلؿ ىذا العرض البسيط أف األقدمكف قد عرفكا االكتئاب، بؿ ككصفو البعض 
منيـ كصفا دقيقا، كلك أنيـ عجزكا في بعض األحياف عف تقصي أسبابو كعبلجو، كبالرغـ مف ذلؾ فقد 

شكمت إسياماتيـ قاعدة ميمة لؤلبحاث التي تمت تمؾ الفترات الزمنية، ليصؿ مفيـك االكتئاب كما 
 .يصاحبو مف تشخيص ككقاية كعبلج إلى ما ىك عميو اآلف

 

 .تعريؼ االكتئاب -2
 :لغة -2-1

" الكآبة"، كيشير ىذا الفعؿ أيضا إلى كممة "كأب" في المغة العربية مف الفعؿ كممة االكتئابتشتؽ 
 .كىي تعني سكء الحاؿ كاالنكسار مف الحزف

أم ضاربة إلى الٌسكاد، كما يككف كجو المكتئب، كيقاؿ ": أرض كئيبة الكجو: "كيقاؿ عمى المجاز
 (668ص : 1976المنجد في المغة كاإلعالـ، )".أم ضارب إلى الٌسكاد": رماد مكتئب الٌمكف"

 . يدؿ ىذا المصطمح عمى الكساد كاالنكماش في المعامبلت الماليةعمـ االقتصادكفي 
 .، ىك تعبير عف حالة الطقس كيعني حدكث منخفض جكمعمـ األرصاد الجكيةكفي 
 .، ىك تعبير عف تناقص في بعض األجيزة الحيكيةعمـ كظائؼ األعضاءكفي 

 (19ص : 2001لطفي الشربيني، )
 .كعميو تتفؽ التعريفات المغكية عمى االكتئاب ىك مرادؼ لمنقص كاالنكماش كالسكاد كالحزف
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 : اصطالحا2-2
ا الضطراب بدني، أك عقمي، أك مصطمح االكتئابيشير   إلى خبرة كجدانية ذاتية، قد تككف عرضن

ا إلى مجمكعة أعراض فيسيكلكجية، سمككية، كمعرفية إلى جانب الخبرة  اجتماعي، كما يشير أيضن
 .الكجدانية

 المتبلزمة االكتئابية (épisode dépressive majeur)إٌف مصطمحات النكبة االكتئابية الكبرل 
(syndrome . D) االكتئاب (dépression) تعبر كميا عف اضطراب كاحد ىك اضطراب المزاج الذم 

 .يأخذ معنى الحزف أك الكآبة
كيمثؿ النكبة االكتئابية أك االكتئاب، االضطراب المزاجي األكثر انتشارنا، حيث ينتشر بنسبة 

، كيعاني (بمعدؿ امرأتيف مقابؿ رجا كاحد)مف الناس، كىك يحدث عند النساء أكثر مف الرجاؿ  (20%)
المصاب بو عادة مف الحزف كاأللـ نفسي، كيحدث جمكد في الحياة العطفية كالنفسية لمفرد، كتتخٌمميا 

 .معاناة داخمية ذاتية
(Christel Besche Richard & Catherine Bingener, 2004 : p 50) 

: بأنو( Dictionnaire de psychologie 1999 )معجـ عمـ النفسكيعرؼ االكتئاب حسب 
لمشخص )حالة مرضية تككف دائمة تقريبا، تتميز أساسنا بالحزف كيتناقص في القكل الحيكية كالطاقة "

، القمؽ، كالشخص المكتئب يككف غير قادر عمى مكاجية أبسط مشكمة، كعاجز عف أخذ أم (المصاب بو
مبادرة، كما يعاني إلى جانب ذلؾ مف العجز كمف انخفاض في قدراتو العقمية خاصة ما يتعمؽ منيا 

 ". باالنتباه كالذاكرة
(Norbert Sillamy, 1999 : p 78 ). 

 ,psy )لممعجـ التطبيقي كالمكضكعي لمطب العقمي كالتحميؿ النفسي كالعبلج النفسيأما بالنسبة 
مصطمح يشير إلى اضطرابات نفسية في األصؿ متنكعة، كاالكتئاب : "فيعرؼ االكتئاب عمى أنو (2005

ىك حالة عقمية يتميز بتعكر المزاج، كانخفاض الطاقة النفسية كالنفسحركية، كتشمؿ ىذه الحالة االكتئابية 
 ". عمى عدة أعراض جسدية كعقمية

(Serge Revel, 2005 : p 123) 
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حالة مف االنقباض في المزاج : "كيذىب بعض األطباء النفسييف في تعريفيـ االكتئاب عمى أنو
ا في حٌد ذاتو، أك يككف  كاجترار األفكار السكداء، كىيبكط في الكظائؼ الفيزيكلكجية، كقد يككف مرضن

ا لبعض األمراض العقمية، مثؿ  ".الذىاف أك اليكس مصحكب باكتئاب: عرضن
حالة مف األلـ النفسي يصؿ إلى أف يككف ضربنا مف العذاب : "كما يصفو بعض عمماء النفس بأٌنو

مصحكبنا باإلحساس بالذنب، كانخفاض حاٌد في تقدير الذات، كنقصاف في النشاط العقمي كالحركي 
 (.15ص : 2009عال عبد الباقي إبراىيـ، )...". كالعضكم، كحزف شديد ببل أسباب كاضحة

 T. de )أك اضطرابات المزاج( T. Thymique)كاالكتئاب يندرج تحت االضطرابات الكجدانية 

l‟hument) حسب Dity ،كالمزاج( L‟humeur) في عمـ النفس المرضي يشمؿ كؿ مف الخصائص 
 .الخاصة بالتنظيـ النفسي لمفرد، كردكد أفعالو االنفعالية في لحظة ما في حياتو

( Agnès Bonnet et Lydia Fernandez, 20074 : p 97) 
 -DSM-IV )الدليؿ اإلحصائي التشخيصي الرابع المعدؿكتشمؿ االضطرابات المزاجية حسب 

TR) (االكتئاب أحادم القطب) االضطرابات االكتئابية « D. Unipolaire » كاالضطرابات ثنائية القطب 
(T. Bipolaire)،كاالضطرابات المزاجية عف حالة طبية عامة، كاالضطرابات المزاجية المحدثة بمادة    . 

( P. Boyer –et- al, 2000 : p 399) 
 .DSMIVكعميو فاالكتئاب ىك أحد أشكاؿ االضطرابات المزاجية حسب تصنيؼ 

 محكر االضطرابات العقمية كاضطرابات السمكؾ التصنيؼ العالمي العاشر لؤلمراضأما في 
(CIM10) كالتي  (االضطرابات الكجدانية) فاالكتئاب يندرج أيضا تحت ما يسمى اضطرابات المزاج

 كالنكبة (T. affectif bipolaire)تشتمؿ بدكرىا عمى النكبة اليكسية كاالضطراب العاطفي ثنائي القطب 
 (T. Dépressif récurrent)، كاالضطراب االكتئاب المعاكد (épisode dépressif)االكتئابية 

 كاضطرابات أخرل لممزاج، ،(T. de l‟humeur persistant) (الثابت)كاضطراب المزاج الدائـ 
 .كاضطرابات المزاج غير محٌدد

 (C.B. full, 1993: p 98-99). 
االكتئاب ىك أحد االضطرابات المزاجية التي تمثؿ استجابة مبالغ فييا مف  :كمنو نستخمص أف

الحزف كالمعاناة الداخمية، كىك اضطراب ينتج عف عكامؿ عديدة قد تككف داخمية أك خارجية أك معنا، 
كيصاحبو في العادة ظيكر زممة مف األعراض تشتمؿ عمى المزاج المتعكر، فقداف الشيية، اضطرابات 
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، كقد تظير أفكار انتحارية عند المصاب بو قد تصؿ إلى المحاكالت ...النكـ، نقص الطاقة الحيكية
 ".االنتحارية التي قد تنتيي بالفشؿ أك تؤكؿ إلى النجاح كبالتالي المكت

 :االكتئاب (مدل االنتشار)إبيدميكلكجية  -3
حيث يأتي في )يعد االكتئاب إضافة إلى القمؽ مف الحاالت المرضية األكثر انتشارا في الميداف الطبي 

 في تقريرىا أف منظمة الصحة العالميةكقد أكدت  (المرتبة الثانية مف حيث نسبة االنتشار بعد القمؽ
مف البشر  (%30-18)مف سكاف العالـ يعانكف مف االكتئاب، كتشير إحصائيات حديثة إلى أنو  (7%)

يصيبيـ االكتئاب في فترة مف فترات حياتيـ، كىذا يعني أف كاحد مف كؿ ثبلثة قد يصاب باالكتئاب، 
 (.151ص : 2008لطفي الشريني، ). كيعني أيضا أف أكثر مف بميكف إنساف في العالـ يعاني مف االكتئاب

مف زكار عيادات الطب في الكاقع اكتئابيكف، كأف  (%10)إلى جانب ىذا يؤكد كثير مف األطباء أنو 
كيعكد ىذا . مف زكار عيادات القمب ىـ في الكاقع مرضى اكتئاب أك يعانكف مف ميكؿ اكتئابية (25%)

االنتشار الكبير لبلكتئاب إلى عدة عكامؿ كارتفاع تكاليؼ المعيشة، كزيادة انتشار األمراض العضكية، 
 .      كاالستيبلؾ الكبير لؤلدكية، إضافة إلى تطكر الكشؼ الطبي لبلكتئاب مف قبؿ الممارسيف

(F. Kacha et- al, 1987 : p61) 

، كالتغيرات النفسية كاالجتماعية (بسبب التقدـ الطبي اليائؿ)ىذا إضافة إلى ارتفاع معدؿ األعمار 
 . السريعة جدا، لدرجة أنيا تسبب اإلرىاؽ النفسي كالعصبي، كتستنفذ الطاقة الحيكية لئلنساف

 .(21-20ص : 2009عبد الباقي إبراىيـ، )
ال يتـ التعرؼ  (%80)كمف المؤشرات التي تدؿ عمى طبيعة كحجـ مشكمة االكتئاب أف نحك 

مف الحاالت يذىبكف لمعبلج لكنيـ  (%15)عمييـ أك عبلجيـ، كيظمكف في حالة معاناة لسنكات طكيمة، ك
ال يعممكف أيضا أف االكتئاب سبب معاناتيـ، فيتيجكف إلى األطباء الممارسيف في تخصصات الطب 

فقط مف مرضى االكتئاب يذىبكف لطمب العبلج عند  (%3)الباطني كغيره كال يتـ عبلجيـ نفسيا، كنسبة 
فإنيـ يقدمكف عمى االنتحار، كيعتبر االكتئاب  (%2نحك )األطباء النفسييف، أما بقية مرضى االكتئاب 

 ألؼ يقدمكف عمى االنتحار كؿ عاـ 800السبب األكؿ لبلنتحار، حيث قدرت منظمة الصحة العالمية أف 
 . مف أنحاء العالـ

 (152ص : 2008لطفي الشربيني، ) 
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، كعند غير (امرأتيف مقابؿ رجؿ كاحد)كيحدث االكتئاب عادة عند اإلناث منو عند الذككر 
 . المتزكجيف أكثر منو عند المتزكجيف

كقد أكدت الدراسات أف االكتئاب يصيب جميع األعمار، إال أف اإلصابة بو تزداد في مرحمتيف، 
 .األكلى بيف سف األربعيف كالخمسيف، كالثانية بيف الستيف كالسبعيف

 (2ص : 2009عال عبد الباقي إبراىيـ، ) 
كىناؾ ما يشير إلى أف الناس في الحياة المعاصرة يعانكف مف االكتئاب بصكرة أكبر مما كاف 

 .يعانكف منو في الماضي، كفي المجتمعات السابقة
إف ما تـ عرضو مف إحصائيات حكؿ نسب انتشار كتفشي :        كمنو يمكف أف نخمص إلى ما يمي

ظاىرة االكتئاب في العالـ اليـك يدؿ عمى حجـ المشكمة التي يتخبط بيف إنساف ىذا العصر كىك ما 
يتطمب بحث دقيؽ حكؿ أسباب ىذه الظاىرة كبالتالي السعي الجدم نحك اقتراح كتطبيؽ طرؽ عبلجية 

 .ككقائية فعالة الستيعاب ىذه المشكمة قبؿ تفاقميا بشكؿ أكبر
 

 :النظريات المفسرة لالكتئاب -4
ىناؾ عدة تناكالت نظرية كاتجاىات نفسية حاكلت تناكؿ االكتئاب كتفسيره كؿ حسب تكجيو، 

األمر الذم تمخضت منو عدة نظريات، كيتـ تسميط الضكء في ىذا الصدد عمى كجيات النظر السمككية 
 :كالمعرفية السمككية في تفسيرىا الضطراب االكتئاب، كىي كما يمي

 :كجية النظر السمككية -4-1
تعتبر النظرية السمككية أف المرض النفسي عبارة عف سمكؾ متعمـ كسائر أنماط السمكؾ السكم، 
كيمكف تفسيره مف خبلؿ مفيكمي التعزيز كاإلشراط، كترل النظريات السمككية أف االكتئاب ينجـ عف تدني 

مستكل التدعيـ اإليجابي كارتفاع مستكل الخبرات السمبية كغير السارة، كيحدث االكتئاب جراء عكامؿ 
عديدة تنخفض بمكجبيا تفاعبلت الفرد مع البيئة المؤدية إلى نتائج إيجابية، كتزداد معدالت الخبرة السيئة 

 . التي تمثؿ عقابا بالنسبة لو
 (129-128ص : 2003نجكل اليحفكني، )
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 الذم قدـ نمكذج اكتساب السمكؾ مف خبلؿ الدعـ، يرل أف (Lewinsohn)ليكنسكف كيرل 
 الذم يتمقاه الفرد السابؽ عمى االستجابة كلعؿ ذلؾ يككف ناتجا مبدأ التدعيـاالكتئاب ينتج عف انخفاض 

 .مف نقص كفاءة التفاعبلت الكاجب قياـ الشخص بيا في البيئة التي يعيش فييا
عدـ المبادأة بالسمكؾ، أك االحتفاظ : كما أف العديد مف السمات التي تميز الشخص المكتئب، مثؿ

بالعبلقات الكثيقة مع اآلخريف، كالعزكؼ عف ذلؾ، كؿ ذلؾ كغيره يسيـ في خفض معدؿ الدعـ اإليجابي 
 . مما يقكد في نياية األمر إلى زيادة المشاعر االكتئابية

 (.45ص : 2002محمد حسف غانـ، )

 :كجية النظر المعرفية السمككية -4-2
يعتبر التناكؿ المعرفي السمككي ثمرة حديثة لمتطكر الحاصؿ في ميداف عمـ النفسي اإلكمنيكي، 

 .ككتكممة كجمع لما جاءت بو المدرستيف المعرفية كالسمككية
( Clark، كبلرؾ Kelly، كيمي Ellis، إيميس Beckبيؾ )كيعتبر المعرفيكف السمككيكف أمثاؿ 

أف التشكيو المعرفي كتحريؼ التفكير عف الذات كعف العالـ كعف المستقبؿ كراء نشأة األعراض االكتئابية، 
حيث يمجأ المكتئب إلى تضخيـ السمبيات كالتقميؿ مف شأف اإليجابيات، كتعميـ الفشؿ، كتكقع الككارث، 

كلـك الذات، كالمبالغة في المستكيات كالمعايير، كذلؾ يرتبط بالتككيف المعرفي لمفرد، ككيفية إدراكو كتفسيره 
 .لؤلحداث

كيرل ىؤالء المعرفييف أف ذلؾ المحتكل المعرفي، يعد مسؤكال عف انفعاؿ الفرد كسمككو في 
 .الحاضر كالمستقبؿ، بؿ إنو يحدد مدل صحتو النفسية أك مرضو النفسي

 (.04ص : (ت.د)ألفت كحمو،  )
 : نمكذجا معرفيا لتفسير نشأة االكتئاب، يقـك عمى ثبلثة مفاىيـ أساسية ىيآركف بيؾكقد قدـ 

كشير إلى اتجاىات الفرد السمبية كتصكراتو المشكىة نحك الذات كالعالـ : الثالكث المعرفي- أ
 .كالمستقبؿ
كتشير إلى األنماط المعرفية الثابتة التي تستخدـ لتفسير مجمكعة معينة مف  :المخططات- ب
 .المكاقؼ

كتتمثؿ في مجمكعة األخطاء المنظمة في تفكير الشخص المكتئب  :األخطاء المعرفية- ج
 .تؤدم إلى استمرار اعتقاده في صدؽ تصكراتو السمبية، كمف ذلؾ التأكيؿ الجزافي كاإلفراط في التعميـ
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كيقـك نمكذج بيؾ عمى فرض مفاده أف الخبرات كاألحداث المبكرة التي يتعرض ليا الفرد في حياتو تعد 
بمثابة المتغيرات المييئة، التي تقدـ األساس الذم يعتمد عميو في تككيف التصكرات، ثـ يأتي دكر 

المتغيرات المرسبة المتمثمة في مجمكعة مف الظركؼ كأحداث الحياة السمبية، حيث تقـك بتنشيط ىذه 
ثارتيا كمف ثـ ينشأ االكتئاب  .التصكرات السمبية كا 

 :A-B-Cنظرية - د
نظرية فمسفية تقكـ عمى أف االضطرابات السمككية كالعاطفية  (Albert Ellis )إيميسلقد قدـ 

 .كمنيا االكتئاب، ىي نتاج لمتفكير غير المنطقي الذم ينتيجو اإلنساف في حياتو
كيشير إيميس إلى أف التكقعات كاالفتراضات البلعقبلنية التي يضعيا األفراد عند مناقشة أساليب 

حياتيـ ىي األساس في إحداث المعاناة االنفعالية كالكجدانية التي يعيشكنيا، كمف ىذه االفتراضات 
البلعقبلنية، طمب الشخص مف نفسو كمف اآلخريف الكماؿ، كأف يككف محبكبا كمقبكال مف جميع األفراد، 

 (الينبغيات)كأف يككف محمكدا عمى كؿ ما يقـك بأدائو مف أعماؿ كأيضا كؿ أساليب تفكيره المضطربة 
 . األخرل التي يعتقد الفرد

 (110ص: 2009محمكد عيد مصطفى، )

فاالستجابات االنفعالية حسب إيميس التي تحدث خبلؿ التفاعؿ بالمكاقؼ المختمفة، ال تحدث 
فشعكرنا باالكتئاب أك الحزف المرضي . بسبب ىذه المكاقؼ كلكف نتيجة إلدراكنا كتفكيرنا في ىذه المكاقؼ

الشديد إثر العجز عف تحقيؽ ىدؼ معيف أك خسارة شيء أك مكضكع ىاـ ال ينشأ بسبب ىذه الخسارة أك 
 .العجز، كلكف بسبب تصكراتنا حكؿ ىذه الحكادث

كعندما يكاجو الفرد أم مكقؼ أك شخص فإنو يتعامؿ معو كفؽ معتقداتو كأفكاره عنو فيشعر 
 .كذلؾ حسب ما تمميو عميو أفكاره ككجيات نظره.. بالتيديد أك الطمأنينة، بالسبلـ أك بالعداء

 (264- 263ص : 2005عبد الستار إبراىيـ، عبد اهلل عسكر، )

، فيك يرمز إلى الحكادث كالكقائع كالمثيرات ABCكيقترح إيميس أسمكبا عبلجيا يعرؼ بنمكذج 
، في B، أما المعتقدات كالصكر الذىنية كاألفكار غير العقبلنية فيختزليا في حرؼ A الخارجية بحرؼ

فالنتائج االنفعالية كالسمككية راجعة أكال إلى . Cحيف أف النتائج االنفعالية كالسمككية فيرمز ليا بحرؼ 
كحينما يتكمف المفحكص مف التغمب عمى . نسؽ المعتقدات كليس إلى الحكادث الخارجية في حد ذاتيا

، الذم يعبر Dمعتقداتو الخاطئة كأفكاره غير العقبلنية المسببة لبلضطرابات النفسية، يتـ ترميزىا بحرؼ 
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كأخيرا نصؿ إلى النتيجة المتمثمة في . عف عممية التصحيح كالتصكيب كاالنتصار عمى ىذه المعتقدات
القدرة عمى تبديؿ السمكؾ االنفعالي السمبي بسمكؾ إيجابي كبمكقؼ عقبلني بديؿ تجاه األحداث كالكقائع، 

 .Eكىذا يرمز لو بحرؼ 
 (114- 113ص: 2009إسماعيؿ عمكم، بنعيسى زغبكش، )

كمنو فالتكقعات كاالفتراضات البلعقبلنية التي يتبناىا الفرد في مختمؼ المكاقؼ الحياثية، ىي 
 .األساس في إحداث المعاناة الكجدانية كاالنفعالية كظيكر االكتئاب لديو

 :نظرية العزك أك نمكذج العجز المكتسب -4-3
 .مفيكمو تعمـ العجز في تفسير أعراض االكتئاب (Seligman )مارتف سميجمافطبؽ 

إف تعمـ العجز ظاىرة تصؼ خبرة الناس كمكاقؼ فييا ال يممككف أم تحكـ أك ضبط لكقكع 
أحداث حياة سالبة، ثـ يقكمكف بتعميـ اعتقادىـ ىذا في العجز لمكاقؼ أخرل ال يككنكا فييا أصبل 

 .عاجزيف
 كذلؾ بتطكير كجية نظر بيؾ نظرية العجزكظيرت بعد ذلؾ نظريتو الجديدة، حيث طكر 

 .لمتعريؼ المعرفي
 :كتتمخص نظرية االكتئاب في ضكء العجز المتعمـ فيما يمي

 .عزك الفشؿ إلى ما ىك داخمي كغزك النجاح إلى ما ىك خارجي- 
 .عزك الفشؿ إلى ما ىك ثابت كغزك النجاح إلى ما ىك غير ثابت- 
 .عزك الفشؿ إلى ما ىك عاـ كعزك النجاح إلى ما ىك محدد أك خاص- 

ألنماط التفسير أك اإلعزاء،  (Peterson & Seligman, 1984)باترسكف كسيمجماف كقد نظر 
مثمما نظر بيف إلى المخططات أنيا سمات معرفية كامنة التي ربما تنشط بكاسطة أحداث حياة ضاغطة، 

تحرؼ التفسيرات ألحداث مؤدية إلى االكتئاب، إف األنماط اإلعزائية تتغير إلى األحسف كمما اختفى 
 .االكتئاب

تقميد الكالديف كخاصة األـ، أك القائمكف عمى : كىذه األنماط اإلعزائية ترجع إلى تأثيرات البيئة، كذلؾ مثؿ
 . الرعاية المقربيف، كفقد المدرسيف، كخبرات الفقداف كالعجز المبكر
 (70-69ص : 2007غريب عبد الفتاح غريب، )
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 :تصنيؼ االكتئاب -5
تتعدد أنكاع االكتئاب تبعا لعدة متغيرات، كقد خطي اضطراب االكتئاب بعدة تقسيمات نذكر مف 

 :أىميا ما يمي
 :االكتئاب إلى ما يمي (Kreeplin)يصنؼ كريبميف - 
 .الذىاف اليكسي االكتئابي أك االكتئاب الداخمي* 
 .االكتئاب العصبي أك االكتئاب الخارجي* 
 .50الذم يأتي عادة بعد سف الػ  (D.d‟involution)االكتئاب سف القعكد * 
 .االكتئاب العرضي الناتج عف إصابة أخرل* 
 .الشخصية االكتئابية* 
 :االكتئاب كما يمي (Ferreri )فيريرمكيصنؼ - 
 

 :تصنيؼ فيريرم لالكتئاب: (3) جدكؿ رقـ

 أكلي

اكتئاب داخمي 
 المنشأ

ذىاف ىكسي اكتئابي 
(PMD) 

 (مع نكبة ىكسية)ثنائي القطب - 
 .أحادم القطب مبكر- 
 (كمنو الميبلنخكليا االنتكاسية)متأخر - 

اكتئاب خارجي 
 المنشأ

 .عصابي- 
 .ارتكاسي- 
كيصنؼ أحيانا ضمف  )(D. d‟épuisement)اكتئاب االنياؾ - 

 (االكتئاب االرتكاسي

 ثانكم

اكتئاب عرضي 
 كمشترؾ

 :جسدم
، بارمينسكف: دماغي-   .صدمة جمجمية، كـر
 أمراض الغدد، أمراض األجيزة: جسدم- 

L‟arrogine : دكاء(الكحكؿ)اإلدماف ، 
(Serge Revel, 2005 : p 124) 
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 :إضافة إلى ىذا يصنؼ االكتئاب مف حيث المنشأ إلى نكعيف أساسييف ىما

 :(العقمي)االكتئاب الذىاني - أ
 .كىك اكتئاب داخمي المنشأ، كراثي، كيمكف اعتباره حاد الشدة

 :كمف أبرز أعراضو اإلكمينيكية ىي
العزلة التامة عف اآلخريف، شعكر دائـ بالقمؽ دكف أسباب كاضحة، الضجر كالسأـ كاليأس، فقداف 
الميكؿ كالرغبات كالتخمي عف األصدقاء، اضطراب النـك مع ككابيس، الشعكر بالذنب، تحقير الذات، حزف 

ثابت كحاد، انعداـ الشعكر بقيمة الحياة، انييار الطاقة الجنسية عند الرجاؿ، كالبركد الجنسي كانقطاع 
 .الطمث عند النساء، الصداع الشديد، اإلمساؾ المزمف، ىذاءات اإلشارة كاالضطياد، أفكار انتحارية

 :(النفسي)االكتئاب العصابي - ب
ىذا الصنؼ مف االكتئاب يمكف اعتباره معتدؿ الشدة، كىك كاسع االنتشار، كيرجع إلى عكامؿ 

 :خارجية، كابرز أعراضو اإلكمينيكية، ىي
القمؽ، شعكر الفرد بالحزف كالرغبة في البكاء، كاضطراب النكـ، فقداف الشيية لمطعاـ، ضعؼ 

الطاقة الجنسية، نقص كاضح في الكزف، اإلمساؾ، السرعة في ضربات القمب، االنسحاب، الشؾ، الشعكر 
بالتشاؤـ، اإلنياؾ النفسي، سرعة التعب الجسمي، االىتياج االنفعالي، ضعؼ القدرة عمى الحسـ كاتخاذ 

 .القرار، ضعؼ اإلحساس بالقيمة الذاتية، خفض الدافعية، اليأس السريع
 (384-383ص : 2006أديب محمد الخالدم، )

 :إلى ثبلثة أنكاع (شدتو)كيصنؼ االكتئاب مف حيث درجاتو 

 :(البسيط)االكتئاب الخفيؼ - أ
، كيحدث عادة إثر اإلصابة بالصدمات النفسية، "االكتئاب التفاعمي العصابي"كيسمى ىذا النكع ب

 .كما في حالة كفاة شخص قريب، أك التعرض لخسارة مالية كغير ذلؾ
كتبدر أعراضو في شكؿ حزف، كالعجز أماـ بعض المكاقؼ أك المشكبلت الحياتية، كيككف المريض كاعيا 

 . بعدـ مبلءمة االكتئاب لممكقؼ األصمي إال أنو يبقى مستسمما لو
 ( 166ص : 1998رمضاف محمد القذافي، )
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 :االكتئاب الشديد- ب
كىك حالة حادة مف حاالت االكتئاب تمتد لفترة طكيمة، تؤدم إلى خمؿ في أداء الكظائؼ الطبيعية 
لئلنساف فضبل عف اضطراب األعماؿ الحياتية، كقد يصؿ األمر إلى ظيكر بعض اليمكسات الذىانية، 

 .سماع أصكات ليس ليا كجكد، أك تشكش التفكير بأفكار اضطيادية، كمحاكالت انتحار: مثؿ
 :االكتئاب الجسيـ- ج

كأعراضو نفس أعراض االكتئاب الشديد كيضاؼ عمييا أعراض أخرل ذىانية، كتثمر فييا 
 .محاكالت االنتحار

الذىاف، كاليكس، : كيتداخؿ تشخيص ىذا النكع مف االكتئاب مع بعض األمراض العقمية، مثؿ
كيفقد الشخص قدرتو عمى العمؿ، كيصاب باضطراب شديد في النـك كالشيية، كيمتنع عف االستمتاع بأم 

شيء في الحياة، كيبلحظ عميو انكسار النفسي كىبكط الركح المعنكية، كقد تمتد نكبة االكتئاب الجسيـ 
لعدة أسابيع، كتزداد أعراضو في الصباح، كتقؿ تدريجيا في المساء، كقد تعاكد نكباتو لمظيكر مرة أخرل 

 .بعد العبلج
 .(27-26ص : 2009عال عبد الباقي إبراىيـ، ) 

 :كيصنؼ االكتئاب مف حيث أعراضو إلى األنكاع اآلتية
 .االكتئاب الٌنعاب- 
 .االكتئاب المزمف- 
 .االكتئاب ثنائي القطبية- 

 :االكتئاب الّنعاب- أ
إلى كثرة شككل  (بالنَّعاب)كىك مف النكع األكلي أم ليس لو أسباب محددة، كترجع تسميتو 

 .المريض كتذمره الدائـ، كالميؿ إلى اإلزعاج كجمب الٌنكد لمف حكلو
كالمكتئب مف ىذا النكع يشكك مف نفس األعراض المعركفة لبلكتئاب، كيضاؼ إلى ذلؾ أعراض 
القمؽ الزائد، كالخكؼ مف المجيكؿ، كالتعمؽ المرضي بمف حكلو، كما يشتكي المريض مف أعراض جسمية 

 .كنفسية، كيبدك عميو التشاؤـ
نما تكجد شكاكم مستمرة كقاما تبلحظ  كال يكجد حزف عميؽ كال شديد لدل المكتئب الٌنعاب، كا 
أألعراض اضطرابات كجدانية كعاطفية، كقد تزداد شككل المريض في كجكد أشخاص بعينيـ، خاصة 
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الذيف يطمع المريض في الحصكؿ عمى رعايتيـ كاىتماميـ، كما تزداد شككاه كمما ظير لممريض أف عميو 
 .مسؤكلية ما

كقد تتداخؿ أعراض ىذا االكتئاب مع أعراض بعض اضطرابات الشخصية كالتي يبدك فييا 
، كقد يطمؽ البعض ...الشخص طفيميا معتمدا عمى غيره، كثير الشككل ألسباب تافية أك غير حقيقية

 ".االكتئاب الطفيمي االعتمادم"عمى ىذا النكع مف االكتئاب تسمية أخرل كىي 
 :االكتئاب المزمف- ب

كسمي كذلؾ ألف أعراضو تستمر مدة طكيمة، قد تمتد لسنكات، كقد تتحسف الحالة بعض الكقت ثـ 
تعاكد األعراض لمظيكر مرة أخرل، كليس لو مناسبة معينة، كال كقت معمـك كال مرحمة عمرية محددة، 

 .كتتراكح أعراضو بيف المتكسط كالشديد، كلو عدة أسباب بعضيا داخمية كأخرل خارجية
فمنيا الكراثة، كخاصة في الحاالت الشديدة، كمنيا العكامؿ الذاتية النفسية : أما األسباب الداخمية

... األفكار التي تسيطر عمى الشخص نتيجة لمحرماف الشديد، كالحزف العميؽ: كاالنفعالية لمفرد، مثؿ
كعندما تشتد األعراض دكف تدخؿ عبلج مناسب، تتدىكر الحالة، كقد تمكح لممريض فكرة االنتحار 

 .لمتخمص مف الحياة
فقد تككف األزمات التي يمر بيا اإلنساف، أك الككارث الطبيعية كالزالزؿ، : أما األسباب الخارجية

 .إلخ، كأحيانا ترجع حالة االكتئاب إلى استخداـ بعض األدكية لمدة طكيمة.. األعاصير

 :االكتئاب ثنائي القطبية- ج
يجمع ىذا االضطراب بيف أعراض االكتئاب كأعراض اليكس، كتحدث بطريقة دكرية، كيككف 

التغير مف خبلؿ التقمب الحاد في االنفعاالت كالكجداف، كقد يحدث التقمب سريعا، كقد يككف متدرجا في 
 .بعض الحاالت، كأحيانا تككف األعراض كاضحة كفي طكر آخر تككف غير كاضحة

 : إلى جانب ىذا يصنؼ االكتئاب حسب زمف الحدكث، أيف يرتبط بأحداث شخصية أك بيئية إلى
 :االكتئاب النفاسي- أ

كيطمؽ عميو اكتئاب ما بعد الكالدة، إذ يصيب المرأة عقب الكالدة مباشرة، كقد يحدث قبيؿ الكالدة 
 .مف النساء البلئي يضعف طفبل جديدا (%10)كيستمر بعدىا، كيصاب بيذا النكع 

كقد يرتبط ىذا االكتئاب بكثرة اإلحساس باأللـ أثناء الحمؿ، كالكالدة، كقد يرتبط بالكالدة القيصرية 
 (.60ص : 2001مدحت عبد الحميد أبك زيد، )كما يرتبط بشخصية المرأة 
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كيرل بعض األطباء أف التغيرات المفاجئة التي تحدث لمعدؿ اليرمكنات في كقت الكالدة ىي 
المسؤكلة عف الشعكر بالكآبة لدل المرأة باإلضافة إلى األسباب االنفعالية األخرل، كصدمة الكالدة، 

 .كاالضطراب الذم يحدثو قدـك الطفؿ الجديد في حياة الطفؿ
كتظير عمى بعض األميات عقب الكالدة أعراض التكتر، كقمة النكـ، كفقداف الشيية كالشعكر 
باإلرىاؽ كسرعة البكاء ألتفو األسباب، تجنب اآلخريف، كالنظرة السكداكية لمذات كلمعالـ مف حكليا، 

كانخفاض تقدير الذات، كترل طفميا في أسكأ أحكالو فتعتقد أنو ال يتغذل بصكرة كافية، ككما تفقد القدرة 
عمى ضبط انفعاالتيا، فإذا كصمت األـ ليذه الحالة فيجب عندئذ طمب المساعدة كاالستشارة النفسية 

 .كالطبية ألف األمر قد يككف خطيرا عمى األـ كالمكلكد
 :االكتئاب المكسمي- ب

كيرتبط حدكث ىذا االكتئاب ببعض فصكؿ السنة دكف غيرىا، كتتكرر نكباتو بصكرة دكرية في 
 .نفس الفصؿ الذم حدث فيو

كيأتي بكثرة في فصؿ الشتاء، كقد يحدث لمبعض في فصؿ الصيؼ، كىك اضطراب مف النكع 
كجكد نقص في : الكجداني يككف مصحكبا بأعراض تميزه عف غيره مف أنكاع االكتئاب األخرل، مثؿ

 .الحيكية كزيادة شديدة في النكـ
كتتحسف معظـ حاالت ىذا االكتئاب بالتعرض المنتظـ لمضكء الساطع في فترات الصباح الباكر، 

 (32-27ص : 2009عال عبد الباقي إبراىيـ، ). باإلضافة إلى تناكؿ بعض مضادات االكتئاب البسيطة
 ضمف االضطرابات المزاجية، (DSM-IVTR)الدليؿ اإلحصائي الرابع المعدؿ كيصنؼ االكتئاب حسب 

كتنقسـ االضطرابات المزاجية إلى أربعة أقساـ، ككؿ قسـ ينقسـ بدكره إلى فئات أخرل تشمؿ أناطا مف 
 :االكتئاب ىي

 :كتنقسـ إلى: النكبة المزاجية- أ
 .(الرئيسية)النكبة االكتئابية الكبرل - 
 .نكبة اليكس الخفيؼ-النكبة المختمطة   - النكبة اليكسية     - 
 :كتنقسـ إلى:  النكبة االكتئابية-ب
 (الدستيميا) اضطراب اليأس –.       اضطراب االكتئاب الرئيسي- 
 .اضطراب االكتئاب غير محدد- 
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 :كتنقسـ إلى:  االضطرابات ثنائية القطب-ج
 .االضطراب ثنائي القطب الفئة األكلى- 
 .االضطراب ثنائي القطب الفئة الثانية- 
 .االضطراب ثنائي القطب غير محدد–.   االضطراب الدكرم- 
 :كتنقسـ إلى:  اضطرابات مزاجية أخرل-د
 .اضطراب مزاجي يرجع إلى حالة طبية عامة- 
 .اضطراب مزاجي المحدث بمادة- 
 .اضطراب مزاجي غير محدد- 

(P. Boyer et al, 2003 : p 400-401) 
 

 :اضطراب االكتئاب الرئيسي- 
بمعنى كجكد مزاج اكتئابي أك فقداف االىتماـ عمى األقؿ لمدة )يتميز بنكبة أك عدة نكبات اكتئابية كبرل 

 .(أسبكعيف، مصحكب بأربعة أعراض عمى األقؿ مف االكتئاب
 :(الدستيميا/ اضطراب االكتئاب المزمف)اضطراب اليأس - 

يتميز بمزاج اكتئابي سائد أغمب األكقات، عمى األقؿ لمدة سنتيف، مصحكب بأعراض اكتئابية كالتي ال 
 .(الرئيسية)تشغؿ كؿ معايير النكبة االكتئابية الكبرل 

 :اضطراب االكتئاب غير المحدد- 
كىك اضطراب ذك طابع اكتئابي ال يتكافؽ مع معايير اضطراب االكتئاب الرئيسي، أك اضطراب اليأس، 

 . أك االضطراب المتكافؽ مع المزاج االكتئابي، أك اضطراب المتكافؽ مع مزاج مختمط قمقي أك اكتئابي
(    P. Boyer et al, 2003 : p 399) 

، فاالكتئاب أيضا كما ىك الحاؿ في الدليؿ (CIM10)لمتصنيؼ العالمي العاشر لؤلمراض أما بالنسبة 
اإلحصائي الرابع، فيصنؼ ضمف االضطرابات المزاجية، كتنقسـ االضطرابات المزاجية إلى سبعة أقساـ، 

 :حيث يندرج تحت بعض ىذه األقساـ فئات أخرل تشمؿ أنماطا أخرل مف االكتئاب كما يمي
 . النكبة اليكسية-أ
 .اضطراب كجداني ثنائي القطب-ب
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 :كتنقسـ إلى:  النكبة االكتئابية-ج
 .مع أعراض جسدية: - النكبة االكتئابية الخفيفة- 

 .دكف أعراض جسدية                           - 
 .دكف أعراض جسدية: - نكبة اكتئابية متكسطة- 

 .مع أعراض جسدية                           - 
 .نكبة اكتئابية جسيمة دكف أعراض جسدية- 
 .نكبة اكتئابية جسيمة مع أعراض جسدية- 
 .نكبات اكتئابية أخرل- 
 .نكبة اكتئابية غير محددة- 
 :كينقسـ إلى:  اضطراب اكتئابي متكرر-د
 .دكف أعراض جسدية: - اضطراب الثنائي متكرر، نكبة حالية خفيفة- 

 .مع أعراض جسدية                                              - 
 .دكف أعراض جسدية: - اضطراب الثنائي متكرر، نكبة حالية متكسطة- 

 .مع أعراض جسدية                                              - 
 .اضطراب اكتئابي متكرر، نكبة حالية جسيمة دكف أعراض جسدية- 
 .اضطراب اكتئابي متكرر، نكبة حالية جسيمة مع أعراض جسدية- 
 .اضطراب اكتئابي متكرر، حاليا في شفاء مؤقت- 
 .أخرل متكررة+ اضطرابات اكتئابية - 
 .اضطراب اكتئابي متكرر، غير محدد- 
 :كتنقسـ إلى: (مستمرة)دائمة  (كجدانية) اضطرابات مزاجية -ىػ
 .اضطرابات دكرية- 
 .اضطراب اليأس- 
 .اضطرابات مزاجية دائمة أخرل- 
 .اضطراب المزاج دائـ، غير محدد- 
 .(كجدانية) اضطرابات مزاجية أخرل -ك



 كالمنظكر الحديث النفس عمـ منظكر بيف الفصؿ الثاني         اضطراب القمؽ كاضطراب االكتئاب

 .اإلسالمي النفسي
 

 
147 

 .، غير محددة(كجدانية) اضطرابات مزاجية -م
(C.B. Pull, 1993: p 98-99 )

 (.385 ص : 2006أديب محمد الخالدم، )

 :سمات الشخصية االكتئابية -6
إف أم إنساف ميما كانت شخصيتو سكية قد يصاب في كقت ما باالكتئاب، غير أف بعض الناس لدييـ 

 :القابمية لئلصابة باالكتئاب أكثر مف غيرىـ، كعادة ما تتسـ شخصيتيـ قبؿ المرض بالسمات اآلتية
االنطكاء، االنسحاب، اليدكء، الجدية، االنغبلؽ، الخجؿ كاألدب كقمة األصدقاء، قمة االىتمامات، نمطية 
العادات، الجمكد كالمحافظة كتحاشي الممذات، قمة التحمؿ، الحساسية النفسية، الميؿ إلى  البكاء، التردد 
كالحذر كالجبف كالسرية، العناد كالخضكع كاالعتماد عمى اآلخريف، الميؿ إلى التبعية كالتكاضع الشديد، 

خفض قيمة الذات كلكميا، كبت الدكافع، الشعكر بالخيبة كعدـ األمف كسكء التكافؽ الجنسي، سيطرة األنا 
 .األعمى عمى الشخصية، كالميؿ إلى تصنع الحياء كالحشمة كالضمير الحي كالتضحية مف أجؿ اآلخريف

 .(515ص : 1997حامد عبد السالـ زىراف، ) 
 :أعراض االكتئاب -7

 :تشمؿ أعراض االكتئاب، ما يمي

 :أىميا :األعراض الجسمية- 7-1
 .انقباض الصدر كالشعكر بالضيؽ كالكجو المقنع- 
 .فقداف الشيية كرفض الطعاـ كنقص الكزف كاإلمساؾ- 
 .كخمكد اليمة كاأللـ خاصة آالـ الظير (ألقؿ جيد)الصداع كالتعب - 
 .ضعؼ النشاط العاـ كالتأخر النفسي كالحركي كتأخر زمف الٌرجع- 
 .الرتابة الحركية كالمزمات الحركية- 
 .نقص الشيكة الجنسية كالضعؼ الجنسي كالبركد الجنسي كاضطراب العادة الشيرية عند النساء- 
 .تكىـ المرض كاالنشغاؿ عمى الصحة الجسمية- 

 :أىميا ما يمي :األعراض النفسية- 7-2
 .البؤس كاليأس كاألسى كىبكط الركح المعنكية كالحزف الشديد الذم ال يتناسب مع سببو- 
 .انحراؼ المزاج كتقمبو كاالنكفاء النرجسي عمى الذات- 
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عدـ ضبط النفس كضعؼ الثقة في النفس، كالشعكر بالنقص كنقص الكفاية كالشعكر بعدـ - 
 .القيمة كالتفاىة
 .القمؽ كالتكتر كاألرؽ- 
 .االنفعاؿ كاالنطكاء كاالنسحاب كالكحدة كاالنعزاؿ كالصمت كالسككف كالشركد حتى الذىكؿ- 
التشاـؤ المفرط كخيبة األمؿ كالنظرة السكداء لمحياة، كاجترار األفكار السكداء كاالعتقاد بأف ال - 

 .أمؿ في الشفاء، كاالنخراط في البكاء أحيانا، كالتبـر بأكضاع الحياة كعدـ القدرة عمى االستمتاع بمباىجيا
ىماؿ النظافة كالمظير -  البلمباالة بالبيئة، كنقص الميكؿ كاالىتمامات كنقص الدافعية كا 

 .(في المنزؿ كفي العمؿ كفي كقت الفراغ)الشخصي، كاإلىماؿ العاـ كعدـ االىتماـ باألمكر العادية 
 .بطء التفكير كاالستجابة كصعكبة التركيز كالتردد كبطء كقمة الكبلـ كانخفاض الصكت- 
 .الشعكر بالذنب كاتياـ الذات كتصٌيد أخطاء الذات كتضخيميا كتكقع العقاب- 
األفكار االنتحارية أحيانا، كمحاكلة االنتحار في الحاالت الحادة، كيبلحظ أف أغمب محاكالت - 

 .االنتحار مف اإلناث، كأكثر الرسائؿ شيكعا ىي تناكؿ جرعات كبيرة مف األدكية
 :كأىميا ،األعراض العامة- 7-3

 .نقص اإلنتاج عف ذم قبؿ كالشعكر بالفشؿ، كعدـ التمتع بالحياة، كما كاف الحاؿ مف قبؿ- 
 .سكء التكافؽ االجتماعي- 

 :المظاىر اآلتية لبلكتئاب (بيؾ)إلى جانب ىذا، فقد حدد 
كتتضمف فقداف القدرة عمى االستمتاع بمرح الحياة، كضعؼ الثقة  :المظاىر االنفعالية- أ
 .بالنفس

كتتضمف سمبية مفيـك المريض لذاتو، كتكجيو المـك لنفسو، كتضخيـ  :المظاىر المعرفية- ب
 .المشكبلت، كانعداـ القدرة عمى اتخاذ القرارات كالحسـ، كضعؼ اإلحساس بالقيمة الذاتية

كتتضمف ضعؼ القدرة عمى اإلنجاز، كانعداـ الميؿ نحك المثابرة  :المظاىر الكاقعية- ج
كالطمكح لتحقيؽ أىداؼ الحياة كمتطمباتيا، كالشمؿ في اإلرادة، كالرغبة في اليركب مف الكاقع، كتحبيذ فكرة 

 .المكت، كتزايد الميكؿ االكتئابية
كتتضمف الشعكر سريعا بالتعب كاإلرىاؽ، كفقداف الطاقة الجنسية،  :المظاىر الجسمية- د

 .ككثرة التعرؽ
 (.382ص : 2006أديب محمد الخالدم،  )
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 :تشخيص االكتئاب -8

يتـ تشخيص االكتئاب كفقا  (DSMIV-TR)حسب الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع المعٌدؿ 
 :لممعايير التالية

 كجكد عمى األقؿ خمسة أعراض اآلتية التي تظير كتستمر لمدة أسبكعيف، حيث يظير تغيير -أ
( 2)مزاج اكتئابي أك  (1): مقارنة بالكظائؼ السابقة، عمى األقؿ يككف ىناؾ أحد األعراض التالية إما

 .فقداف االىتماـ كالمتعة

ال يتضمف أعراض تعكد إلى حالة طبية عامة، كال إلى أفكار ىذائية كال إلى  :مالحظة- 
 .ىبلكس تتطابؽ مع المزاج

: مثبل) مزاج اكتئابي يكجد طكاؿ اليكـ، تقريبا كؿ األياـ، مشار إليو مف طرؼ الشخص (1)
 (.البكاء: مثبل)، أك يبلحظ مف طرؼ اآلخريف (يشعر بالحزف أك الفراغ

 .قد يظير عند الطفؿ كالمراىؽ عمى شكؿ غضب :مالحظة

قريبا كؿ األياـ : انخفاض ممحكظ لبلىتماـ أك المتعة بالنسبة لكؿ األنشطة تقريبا طكاؿ اليكـ (2)
 .(يكصؼ مف قبؿ الشخص أك يبلحظ مف طرؼ اآلخريف)

فقداف أك اكتساب كزف بشكؿ ممحكظ مع غياب حمية أك انخفاض أك زيادة الشيية لمطعاـ  (3)
 . تقريبا كؿ األياـ

 .عند الطفؿ، نأخذ بعيف االعتبار غياب زيادة الكزف المنتظرة :مالحظة

فراط في النكـ تقريبا كؿ يكـ(4)  . أرؽ كا 

يبلحظ مف طرؼ اآلخريف غير محدكد، متبكع )تييج أك تأخر نفسي حركي تقريبا كؿ األياـ ( 5)
 .(بشعكر ذاتي بالتييج كالعصبية أك تباطؤ داخمي

 . تعب أك فقداف الطاقة تقريبا كؿ األياـ(6)

 .كالشعكر الحاد بالذنب تقريبا كؿ األياـ (عدـ الجدارة) الشعكر بانخفاض القيمة الذاتية (7)
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 . انخفاض االستعداد لمتفكير أك التركيز، كعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار طكؿ األياـ تقريبا(8)

، أفكار انتحارية متكررة دكف مخطط محدد أك (ليس خكؼ مف المكت)تفكير متكرر في المكت 
 .محاكلة انتحارية أك كجكد مخطط كاضح لبلنتحار

 .األعراض ال تستجيب لمعايير النكبة المختمطة-ب

 األعراض تؤدم إلى معاناة عيادية أك تراجع األنشطة االجتماعية، المينية أك في مجاؿ آخر -ج
 .ميـ

 . األعراض تككف ناتجة عف تأثير فيزيائي مباشر لمادة، أك ناتجة عف حالة طبية عامة-د

بمعنى بعد مكت شخص عزيز، األعراض تدـك ) األعراض ال تككف أكثر كضكحا في الحداد -ىػ
ألكثر مف شيريف كتككف مصحكبة باختبلؿ ممحكظ في النشاط الكظيفي، انشغاؿ مرضي يحط قيمة 

 .الذات، أفكار انتحارية، أعراض ذىانية، أك تباطؤ نفسي حركي

(P. Boyer et al, 2003 : p 411-412) 

 :التشخيص الفارقي لالكتئاب -9

عند تشخيص االكتئاب يجب مراعاة التفرقة بينو كبيف بعض االضطرابات األخرل المتشابية معو 
 :في األعراض، كمف أمثمة ىذه االضطرابات، ما يمي

 .ذىاف الشيخكخة، حيث تشترؾ أعراضو بعضيا أك معظميا مع اكتئاب سف القعكد عف العمؿ- 

ـٌ أصيبت بو قبؿ الكالدة، كذلؾ بعد كضعيا لمطفؿ بأسابيع أك شيكر -  عكدة نكبات اكتئاب عند أ
 .قميمة، ألف تمؾ النكبات تتشابو مع اكتئاب ما بعد الكالدة الذم يصيب بعض النساء ألكؿ مرة عقب الكالدة

 .االضطرابات االنفعالية المبكرة لمفصاـ، ألنيا تشبو أعراض نكبات االكتئاب النفسي- 

 .اليكس االكتئابي، أعراضو تشبو نكبات االكتئاب الحاد- 
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أحيانا تككف األعراض الظاىرة عمى المريض أعراضا  :أعراض بعض األمراض العقمية- 
اكتئابية في ظاىرىا، لكنيا في الكاقع، كبعد الفحص الدقيؽ يكتشؼ أنيا جزء في أعراض بعض األمراض 

 :العقمية، كليست اكتئابا خالصا فقط، كمف األمراض العقمية التي تحدث أعراضا اكتئابية

 .تصمب الشراييف الدماغية* التياب الدماغ   * 

 حيث تظير عمى اإلنساف في :حالة الغـ الشديد التي تظير عادة بفقد شخص عزيز- 
ىذه الحالة أعراض مشابية ألعراض االكتئاب، لكف تمؾ األعراض تبدأ بالتبلشي تدريجيا بمركر الكقت 

 .دكف أم تدخؿ عبلجي

لكف إذا استمرت المعاناة مف تمؾ األعراض لمدة طكيمة، كزادت بمركر الكقت كأىمؿ الشخص 
عممو كصيانة االجتماعية، كاعتزؿ األصدقاء، فتصبح أماـ حالة اكتئاب انفعالي تحتاج إلى التدخؿ 

 .العبلجي كالمساعدة النفسية

كىي ظيكر بعض أعراض االكتئاب عمى الشخص بسبب  :األعراض االكتئابية الشرطية- 
تعرضو لمكقؼ صادـ أك خبرة جارحة، ككمما مٌر بمكقؼ مشابو أك خبرة مشابية حتى لك كقعت لغيره 

كىك مف " االكتئاب الشرطي"تظير عميو نفس األعراض االكتئابية، كيطمؽ البعض عمى ىذه األعراض 
النكع البسيط كيحتاج إلى عبلج نفسي سمككي لفؾ االرتباط الشرطي عمى مستكل الكعي، كتنتيي الحالة 

 .تماما كال تعاكد لمظيكر

كىك اضطراب انفعالي يحدث نتيجة حدث غير سار، يعترم حياة  :اضطراب التكيؼ- 
اإلنساف أك أزمة محيرة أك مربكة يمر بيا كال يستطيع التصرؼ حياليا، فتضطرب حياتو الطبيعية، 

كيصعب عميو ممارسة أعمالو اليكمية العادية، كقد تمتد األعراض أسابيع ثـ تتبلشى تدريجيا، لكف إذا 
 .استمرت طكيبل فالفرد حينئذ يحتاج لمتدخؿ العبلجي النقي كالطبي

(. 108-105ص : 2009عال عبد الباقي إبراىيـ، ) 
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 :مآؿ االكتئاب -10
إذا اقترف االكتئاب باليكس، فإف االكتئاب يزداد احتماؿ إزمانو عف اليكس، كمآؿ االكتئاب العصابي 

 .أحسف بكثير مف مآؿ االكتئاب الذىاني
كيككف مآؿ االكتئاب أفضؿ إذا عكلجت الحالة عبلجا مناسبا، كقبؿ حدكث أم تدىكر في الشخصية، 

 .ككمما كانت الشخصية قبؿ المرض متكاممة كمرنة كمتكافقة
 (519ص : 1997حامد عبد السالـ زىراف، )

 :كقد كجد أف
 مع عبلج %30) مف الحاالت يحدث تحسف داؿ مع العبلج بمضادات االكتئاب %80 إلى 70- 

 .(بالببلسيبك
 . مف الحاالت انتكاس كقابمية المعاكدة50%- 
  مف الحاالت تطكر نحك اإلزماف%10 إلى 5- 
 . في الحاالت شفاء جزئي% 30 إلى 20- 
 . مف المكتئبيف%15احتماؿ انتحار - 

(Estell Botvinik -et- al, 2000 : p 51) 
الخاصية األساسية لمنكبة االكتئابية الكبرل ىي المزاج االكتئابي أك : (الرئيسية)النكبة االكتئابية الكبرل 

 .فقداف االىتماـ كالمتعة بالنسبة لجميع األنشطة تقريبا بشكؿ دائـ عمى األقؿ لمدة أسبكعيف
(P. Boyer et- al, 2003 : p 403 )

 :عالج االكتئاب -11
يعد العبلج بأشكالو المختمفة خطكة جد ميمة في طريؽ تعافي كشفاء مريض االكتئاب، كتكجد عدة طرؽ 
عبلجية عينيت بالتكفؿ باالكتئاب، منيا ما ىك نفسي كمنيا ما ىك غير ذلؾ، يتـ التركيز في ىذا الصدد 

 :عمى العبلجات التالية

 :العالج السمككي -11-1
ىك نكع مف أنكاع العبلج النفسي ييدؼ إلى تحقيؽ تغييرات في سمكؾ الفرد تجعؿ حياتو كحياة المحيطيف 

بو كالمتعامميف معو أكثر إيجابية كفاعمية، كيعتمد في ذلؾ عمى نظريات التعمـ كنظريات الشخصية 
 .كالنظرية االجتماعية
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كالعبلج السمككي يبدأ بتحديد السمككيات المرضية كاالستجابات االكتئابية، ثـ تعد خطة عبلجية تعتمد 
عمى تنمية السمككيات المعارضة لمسمككيات المرضية، كتصحيح االستجابات االكتئابية الخاطئة لتحؿ 

 .محميا استجابات صحيحة إيجابية
 (.135-134 ص : 2009عال عبد الباقي إبراىيـ، ) 

عبلجا سمككيا مؤثرا لنماذج االكتئاب أحادم القطبية التي  (P. Lewinsohn )لكينسكف بيتركقد ابتكر 
حسب رأيو تتعمؽ بنقص في عدد التدعيمات اإليجابية في حياة الشخص، حيث يتـ إعادة تقديـ أحداث 

كنشاطات لمعمبلء ككجدكىا ذات مرة سارة، كيدعـ المعالجكف كذلؾ عمى نحك منيجي السمكؾ غير 
 .االكتئابي كيساعدكا العمبلء عمى تحسيف مياراتيـ  البينشخصية

 (.296 ص : 2008حسيف فايد، ) 
 :العالج المعرفي -11-2

 أسمكب العبلج المعرفي لبلكتئاب، اعتمادا عمى ما اسماه بالتشكه المعرفي، أركف بيؾطكر 
كالعجز الكظيفي في االتجاىات لدل مرضى االكتئاب، كاعتمادا عمى النظرية المعرفية فإف الطريقة التي 
يفسر بيا الفرد أحداث الحياة ىي التي تحدد طريقة استجابتو ليذه األحداث كذلؾ عمى مستكل كؿ مف 

 .السمكؾ كالكجداف
كفي العبلج المعرفي يساعد المعالج الحالة عمى تعمـ أساليب جديدة لمعالجة المعارؼ البلتكافقية 
كمعالجة العجز الكظيفي في المعتقدات، كفي إطار العبلج المعرفي أيضا، يتـ تشجيع الحاالت عمى جمع 

جراء التجارب الختبار مدل صحة معتقداتيـ، كيتـ طرح عديد مف األسئمة  البيانات عف مشكبلتيـ، كا 
 .بالمنيج، السقراطي كصكال ليذا اليدؼ كربط ىذه المعتقدات بالخبرة األكلى

كيقـك المعالجكف . كيؤكد العبلج المعرفي أىمية االختبار الكاقعي لمفركض الخاصة بالمعتقدات
المعرفيكف بتدريب الحاالت عمى أداء دكر الباحثيف مف خبلؿ النظر إلى معتقداتيـ عمى أنيا فركض 

كليست حقائؽ يمكف اختبارىا بشكؿ منظـ عمى أف يتـ التخمص منيا في حالة إذا ثبت أنيا غير كاقعية، 
 .كتتعمـ الحاالت أيضا التفرقة بيف مشاعرىـ كأفكارىـ

 (117-116ص : 2009محمكد عيد مصطفى، ) 
 :كيمكف تمخيص أىـ اإلجراءات التي تتـ مف خبلؿ العبلج المعرفي لبلكتئاب في

 .تحديد قائمة المشكبلت التي يعاني منيا المريض- 
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 .عمؿ جدكؿ باألنشطة التي سيقكـ بيا المريض- 
 .شرح منطؽ العبلج المعرفي لممريض- 
 .إجراء عدة مقاببلت شخصية مع المريض كذكيو- 
 .يقـك المريض بتحديد األفكار السمبية التي تشكؿ معتقداتو المشكىة حكؿ الذات كالعالـ كالمستقبؿ- 
يحدد المريض مشكبلتو كيتـ صياغتيا كترتيبيا بقصد عبلجيا، إما بإيجاد حمكؿ ليا أك التعامؿ معيا - 

 .بالمنطؽ أك التدريب عمى التكافؽ معيا كتقبميا ككاقع بيئي أك اجتماعي
التعمـ بالنمكذج كتعديؿ السمكؾ، : يستعيف المعالج المعرفي ببعض فنيات العبلج السمككي، مثؿ- 

كالتجارب السمككية، مف أجؿ اختبار التنبؤات السمبية لممريض، كلتزكيده بخبرات الثقة، كالتفكؽ، كالتمكف، 
كالسركر، لتحؿ محؿ خبرات الفشؿ كاإلحباط، كطرد مشاعر الضعؼ كالعجز، كاإلحساس بالحزف، كيتـ 

 .ذلؾ بالتدريب عمى تغيير طريقة التفكير
 (141-140ص : 2009عال عبد الباقي إبراىيـ، )

إسياماتو في مجاؿ العبلج المعرفي حيث قدـ  (A. Ellis)إلى جانب ىذا قدـ ألبرت إيميس 
عبلجا أسماه العبلج العقبلني االنفعالي السمككي، كيشير إيميس إلى أف التكقعات كاالفتراضات البلعقبلنية 
التي يضعيا األفراد عند مناقشة أساليب حياتيـ ىي األساس في إحداث المعاناة االنفعالية كالكجدانية التي 
يعيشيا األفراد، لذلؾ فإف العبلج العقبلني االنفعالي ييدؼ إلى مساعدة األفراد في التغمب عمى المشكبلت 
االنفعالية كالسمككية، مف خبلؿ مكاجية كتحدم مثؿ ىذه االفتراضات كأساليب التفكير الثنائية، كحث الفرد 
عمى أال يضع نفسو أىدافا كمطالب قد يستحيؿ الكصكؿ إلييا كتحقيقيا، ككضع أىداؼ محددة كمباشرة 

 .كالكصكؿ إلى طريقة تفكير عقبلنية
كتتطمب عممية تعديؿ أساليب التفكير، كالتعديؿ المعرفي، عددا مف الخطكات المنظمة لتحديد 
غراءاتنا  المكاقؼ أك الخبرات المرتبطة باإلثارة االنفعالية كاالضطراب االكتئابي، ثـ تحديد تفسيراتنا كا 

كتعميبلتنا ليذه المكاقؼ أك األحداث أك األشخاص، كذلؾ كفؽ خطة عبلجية منطقية كمنظمة تتضمف 
عددا مف األساليب المعرفية كالسمككية التي مف شأنيا إحداث التغير المعرفي، كتغيير الحالة المزاجية 

 .االكتئابية بصكرة إيجابية
 مف العبلجات ذات الكفاءة في تحسيف أعراض القمؽ كاالكتئاب العبلج العقبلني االنفعاليكيعتبر 

كلكنو أقؿ كفاءة مف التسكيف المنظـ في حالة المخاكؼ المرضية كالقمؽ االجتماعي، كىك أيضا ذك كفاءة 
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عندما يستخدـ كأسمكب كقائي لمساعدة األفراد األصحاء انفعاليا عمى التعايش مع ضغكط الحياة بشكؿ 
 .أكثر كفاءة

كيعتبر العبلج العقبلني االنفعالي إليميس تمييدا لما قاـ بو أركف بيؾ مف تطكير في النظرة إلى 
المعارؼ اإلنسانية كطبيعتيا كطبيعة عمميا كدكرىا في نشأة كاستمرار األعراض االكتئابية عمى كجو 

 .الخصكص
 (116، 11- 10ص : 2009محمد عيد مصطفى، )

 :العالج المعرفي السمككي -11-3
إف المبدأ األساسي لمعبلج المعرفي السمككي ىك أف األفكار كالكجداف كالسمكؾ كالجكانب 

الفيسيكلكجية ىي كميا مككنات لنظاـ مكٌحد، فالتغير الحادث في أم مككف منيا يككف مصحكبا بتغير في 
المككنات األخرل، كتعتبر األفكار ىي المكجو ليذه المككنات الثبلث، حيث أنيا ليست ناشئة عف المكقؼ 

نما تتكقؼ عمى الطريقة التي ينظر بيا كؿ فرد لممكقؼ نفسو  . بشكؿ أساسي، كا 
 (29ص : 2008: ككركيف كآخركف، ت محمكد عيد مصطفى بيرني)

 :النمكذج المعرفي السمككي لالكتئاب-  11-3-1
 :العرض كالتقنية الفنية، كاالتجاه غير التكيفي -

مع أف العبلج يمكف أف يبدأ عمى مستكل سمككي، فإف عناصر االتجاىات التي تمثؿ الخمفية 
يجب تغييرىا نيائيا، كبذلؾ يككف اليدؼ تعديبل معرفيا، كاالندماج في أنشطة مؤدية إلى نجاحات مممكسة 

 .قد تساعد في مكاجية االتجاه (كىي طريقة سمككية)
 :التقنيات الفنية إلعادة التنظيـ المعرفي -

يساعد المعالج المريض عمى التعرؼ عمى التعميمات التي تمثؿ الخمفية لما يعانيو مف اكتئاب ثـ 
يتـ تحدم ىذه التعميمات، كتكضع مكضع المناقشة كالتنفيذ مف خبلؿ التساؤؿ عف منطقيتيا، كمحاكلة 

استدعاء كاستثارة التبريرات العقمية التي تجعؿ المريض يتقبميا، ثـ يتساءؿ كما يحدث في األسمكب الجدلي 
 .عف الدليؿ المؤيد أك المعارض ليذه التعميمات

 :اليدؼ مف العالج -
اليدؼ مف العبلج ىك تعديؿ، كاختيار الكاقع كتصحيح التصكرات المحٌرفة كالقكالب الفكرية 

المختمة كظيفيا المتضمنة في ىذه المعارؼ، كيستخدـ المعالج فنيات سمككية نكعية باإلضافة إلى طرائؽ 
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التغيير المعرفية، عمى سبيؿ المثاؿ المراقبة الذاتية كالتدريب السمككي كالكاجب، كتتمثؿ اإلستراتيجية العامة 
في مزيج مف اإلجراءات المفظية، كىي أساليب يتـ تصميميا بقصد مساعدة المريض عمى التعرؼ عمى 
عادة بنائيا،  التصكرات المحرفة كاالعتقادات غير الكظيفية الكامنة كراء ىذه المعارؼ كاختيار كاقعيتيا كا 
كيستخدـ المعالج الفنيات السمككية كالمفظية ليساعد العميؿ عمى أف يتعمـ أف يتعرؼ عمى الترابط بيف 

المعرفة كالكجداف كالسمكؾ كأف يراقب أفكاره السمبية، كأف يفحص الدليؿ المؤيد كالمضاد ألفكاره المحرفة 
 .كأف يحؿ تأكيبلت كاقعية كمنطقية أكثر لمعارفو السمبية المحرفة

 :استراتيجيات العالج المعرفي السمككي لالكتئاب -11-3-2
 :اختيار مرضى االكتئاب المالئميف لمعالج المعرفي السمككي- أ

أظيرت الدراسات فاعمية العبلج المعرفي السمككي في المرضى غير المصابيف بمرض فعمي 
 .، ليسكا ثنائي القطبية كلدييـ خصائص مرضى االكتئاب(دكف ىبلكس أك ضبلالت)

إضافة إلى ىذا فتقدير شدة االكتئاب جد ميمة، ألنيا تؤثر عمى األعراض كاألساليب التي تشكؿ 
 .النقطة األكلى في العبلج

الذم يراه بيؾ كمركز " الثبلثي المعرفي السمبي"كما يجب أف يبحث المعالجكف عف دليؿ عمى 
لبلكتئاب، حيث العناية الخاصة بو تمنع إظيار أعراض اليأس كاألعراض االنتحارية كالتكقعات السمبية 

 .لمعبلج
 ،(أنا إنو نعـ) خبراتيـ عمى يتعرفكف الذيف ىـ العبلج، ألىداؼ يستجيبكف الذيفكذلؾ فإف العمبلء 

 مف أحسف لمعبلج استجابتيـ احتماالت تككف حيث كالسمككية، المعرفية لؤلساليب محاكلة سيعطكف كالذيف

 كيؼ أعرؼ ال كلكني تريده الذم ما أرل أنا" مثبل) النمكذج في الشخصية العبلقة يرفضكف الذيف المرضى

 .("عميٌ  ىذا ينطبؽ
 المريض، كبيف بينو العبلقة بناء عمى أكثر يركز أف المعالج يحتاج األكلى الجمسات في أيضا

 .العبلج ميارات تعميمو عمى أقؿ كبصكرة
 قابمية أكثر يككنكف كالمعرفية السمككية الميارات مف جيدة خبرة لدييـ الذيف المرضى فإف كذلؾ

 يتـ أيف الذخيرة، ىذه يممككف ال الذيف المرضى عف السمككي المعرفي لمعبلج تامة كبطريقة بسرعة لبلستجابة

 .جديد مف كالميارات السمككيات كتعميميـ إكسابيـ
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 :العالج جمسات تكرار كمعدؿ عدد -ب
 كؿ جمستيف بمعدؿ ساعة مدتيا منيا لكؿ جمسة 20 ىك األقصى الحد فإف العبلج تخطيط عند

 بعد أسبكعيا كاحدة مرة ثـ اليأس كمحاربة الضركرية الدفع قكة إلعطاء األكلى أسابيع 4 أك 3 الػ خبلؿ أسبكع

 .ذلؾ
 أك 5 خبلؿ جيد بشكؿ لمسكاء، اقرب باالكتئاب اإلصابة قبؿ حياتيـ كانت الذيف المرضى كيستجيب

 .أكثر أك كاممة جمسة  العشريف يحتاجكف آخريف بينما منظمة، جمسات 6
 كعمى كبيرة، بصكرة عجز إلى يؤدم ال الذم االكتئاب حاالت في كافية تككف األسبكعية كالجمسات

 يستفيدكف قد القميمة، األنشطة كذكم التركيز يفقدكف الذيف الداخمي القسـ عرض الشديد االكتئاب فإف العكس

 .معينة سمككية جمسات عمى مركزة العبلج بداية في دقيقة 20 لمدة منيا كؿ يكمية جمسات مف
 .محددة لمدة مكجكدا سيككف المعالج كأف بنفسو مياراتو ييككِّف أف يتكقع أف المريض كعمى

 :الحالية الصعكبات تقييـ -ج
 القائمة ىذه إف العميؿ، منيا يعاني التي المشاكؿ قائمة في تمخيصو يتـ الحالية الصعكبات تقييـ إف

 قد التي ذاتو االكتئاب عف البعيدة المشاكؿ أم الحياة كمشاكؿ االكتئاب أعراض المشاكؿ مف نكعيف ستشمؿ
 :مثبل تصاحبو
 ..البطالة أك المناسب غير كالسكف :عممية مشاكؿ

 :االكتئاب مرضى مع المستخدمة السمككي المعرفي العالج فنيات -11-3-3
 :يمي بما يقكـ حيث سمككية، كأخرل معرفية فنيات يستخدـ السمككي المعرفي العبلج إف

 .اآللية األفكار أك المعارؼ كيضبط يحدد -
 .المعارؼ ىذه كيختبر يفحص -
 .بيكـ يكـ أحداث مف بديمة تنظيمات يستحث -
 .كظيفيا المختمة األفكار يسجؿ -
 .أكثر لمتكيؼ قابمة كتككف مخططات يستحث -

 شيء عمى التركيز أساليب بدكرىا تشمؿ التي التشتت كسائؿ/أ :يمي ما المعرفة الفنيات تشمؿ حيث

 .الحسي الكعي معيف،
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 التعبير لمذات، اإليجابية الحالة كسجبلت لمذات الكظيفية المقارنات /د القرار، صنع /ج األفكار، عد /ب

 .المعرفي التقكيـ إعادة الفراغات، مؿء المعرفي، التمثيمي
 الكاجبات الدكر، لعب متدرجة، مطالب أك كاجبات كالسركر، باإلتقاف العبلج :فتشمؿ السمككية، الفنيات أما

 .المنزلية
 (.60-51 ص :ت.د كحمة، ألفت)

 

 :خالصة -
 انتشارا النفسية االضطرابات أكثر مف يعداف نفسييف اضطرابيف المبحث ىذا في الباحثة تناكلت

 االكتئاب، كاضطراب القمؽ اضطراب كىما العالـ، في المجتمعات مختمؼ كفي األخيرة اآلكنة في خاصة

 :خمصت الباحثة مف خبلؿ ما تـ تناكلو إلى النقاط التالية حيث
حالة مف االنزعاج كالتكتر كالكدر  تتفؽ معظـ التعريفات التي تناكلت مفيـك القمؽ عمى اعتباره- 

تنتج عف تكقع خطر كشيؾ الحدكث كيككف في العادة غير محدد، كيصحب ىذه الحالة تغيرات جسمية 
 .كفيزيكلكجية
تتفؽ معظـ التعريفات النفسية عمى أف القمؽ ىك خبرة شعكرية مؤلمة، كرد فعؿ لخطر يكشؾ - 

أف يقع سكاء كاف القمؽ كاقعيا أـ رمزيا، لكنيا تختمؼ في تحديدىا لمصادر القمؽ، الذم يككف حسبيا إما 
أك  أك شعكرا ناتجا عف  التيديد الذم تشكمو النزعات المكبكتة التي تيدد باجتياح ساحة الشعكر باستمرار

 .سمككا متعمما أك اضطرابا ناتجا عف التشكييات المعرفية كاألفكار الخاطئة
تتفؽ التعريفات العممية التي تناكلت مفيـك االكتئاب عمى أنو أحد االضطرابات المزاجية التي - 

تمثؿ استجابة مبالغ فييا مف الحزف كالمعاناة الداخمية، كىك خبرة كجدانية ذاتية تشمؿ مجمكعة مف 
 .إلخ.. األعراض التي تتمثؿ في المزاج الحزيف، فقداف الشيية، الشعكر بالذنب، األرؽ

الختبلؼ الدراسات، تصؿ في بعضيا إلى درجة  في نسب انتشار القمؽ تبعا ىناؾ اختبلؼ- 
، كقد يرجع ذلؾ إلى اختبلؼ البيئات االجتماعية كالثقافية التي أجريت فييا الدراسات (التعارض)التناقض 

 .اإلحصائية التي أخذت منيا ىذه النتائج
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تدؿ اإلحصائيات حكؿ نسب انتشار كتفشي ظاىرة االكتئاب في العالـ اليكـ عمى حجـ المشكمة التي - 
يتخبط فييا إنساف ىذا العصر، كىك ما يتطمب بحث دقيؽ حكؿ أسباب ىذه الظاىرة كبالتالي السعي 
 .الجدم نحك اقتراح كتطبيؽ طرؽ عبلجية ككقائية فعالة الستيعاب ىذه المشكمة قبؿ تفاقميا بشكؿ أكبر

ىناؾ نظريات مختمفة تناكلت اضطراب القمؽ كقدمت لو التفسير العممي الخاص بو، كمف أبرز ىذه - 
النظريات النظرية المعرفية التي تفسر حدكث القمؽ مف خبلؿ إدراؾ الفرد كتقديره المبالغ فيو لؤلخطار 
–الخارجية، مما يجعمو يضخـ العكاقب فيككف دائما عمى أىبة لمكاجية ىذه األخطار كعكاقبيا الكخيمة 

 -.حسب تقديره الخاص

تفسر النظرية المعرفية االكتئاب عمى أساس التشكيو المعرفي كتحريؼ التفكير الذم يككف عادة سمبيا - 
تجاه الذات كتجاه العالـ كاتجاه المستقبؿ أيضا، ككذا العجز الكظيفي في االتجاىات الذم يعاني منو 

 .مرضى االكتئاب
 :يقترح العبلج المعرفي السمككي طرقا كأساليب عديدة لعبلج اضطراب القمؽ، أبرزىا ما يمي-  

العمؿ عمى تغيير األفكار المشكىة لمفرد كتعديؿ نظرتو لنفسو كقدراتو كتفسيره لممكاقؼ المختمفة *
 .التي يكاجييا في حياتو كالتي يغمب عمييا صفة الكارثية كما ذىب إلى ذلؾ إيميس

 .دفعو إليجاد طرائؽ كحمكؿ بديمة كمناسبة*
 .مساعدتو عمى تغيير حديثو الذاتي السمبي إلى حديث إيجابي*
 .تعزيز الميارات التككيدية لديو*
 .تدريبو عمى ممارسة االسترخاء*

كذلؾ فقد تعددت الطرؽ العبلجية الخاصة باضطراب االكتئاب، كيعد العبلج المعرفي السمككي مف بيف - 
الطرؽ العبلجية التي تساعد عمى تعمـ أساليب جديدة لمعالجة المعارؼ البلتكافقية كمعالجة العجز 

 .الكظيفي في المعتقدات
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 :اضطراب القمؽ كاضطراب االكتئاب حسب المنظكر النفسي اإلسالمي: المبحث الثاني
 :تمييد -

لقد قدمت كجية النظر اإلسبلمية إسيامات جميمة في مجاؿ تفسير كفيـ االضطرابات النفسية 
ككذا الكقاية منيا كعبلجيا، ابتداء مف البعثة النبكية كمركرا بإسيامات العمماء المسمميف عبر التاريخ في 

كىك ما . كمف بيف االضطرابات التي عنيت بيا كجية النظر ىذه اضطرابي القمؽ كاالكتئاب. ىذا المجاؿ
 .تحاكؿ الباحثة تسميط الضكء عميو في ىذا الفصؿ

I- القمؽ: 
: منظكر ديني إسالميتعريؼ القمؽ مف  -1

كذكر - صمى اهلل عميو كسمـ –إف كممة قمؽ لـ ترد في القرآف الكريـ، كال في أحاديث الرسكؿ 
. ، االضطراب، كعدـ االستقرارؽبدال منيا الحزف كالخكؼ كاليـ، كتـ استخداميا بمعاني كثيرة، منيا األر

كالقمؽ عند العرب، ىك بمعنى الحركة كالضطراب كىك عكس الطمأنينة كالسكينة التي أشار إلييا 
  اذيملر نه ل تطمئملقفلهبسملبذ قل الأاللبذ قل التطمئمل الفلهب : "القرآف الكريـ، كما في قكلو تعالى

 .(28: الرعد)
(. 179 ص: 2008سكسف شاكر مجيد،  )

: اإلسالمي الديني المنظكر حسب القمؽ أنكاع -2
 في عضكية أعراض مف يصاحبيا كما الطبيعي كالخكؼ القمؽ درجات مختمؼ الكريـ القرآف كصؼ

: تصاعديا ىي الدرجات كىذه التفاصيؿ، في إال شيئا اليكـ النفس عمـ كتب عميو تزد لـ ما الجسـ،

ل مل  ملربكلبيمدلرفعحليلهاهآلبمملصدركليضيقلأوكلوعلمل الد" :النفسي الضيؽ -

 (.98 -97 :الحجر)" ايليمليأتيكلحتللرّبكل  ععدل افمجديم،
لعليهليغملل ماذدلأعينسملتد رل ايكلينلق آلرأيتسمل ابهفلجمالرفإذ لعليكملأ ية " :الخكؼ -

 (.19 :األحزاب) " امهتل م
 (.20 :المعارج) "جن عمل امقّلل ّفهل ذ  " :(الصبر قمة) الجزع -

ل ّفهل ذ ل لهعملخلقل إلوفمآل آ" :(شيء كؿ في الحرص شدة مع الصبر قمة) اليمع -

 (.22 -19 :المعارج)"ان  نهعل ابيقل ّفهل  ذ لجن عمًلل اّمق
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لريلسأاليلر نه ل اذيملإعته لأآل ام ئكةل اللرّبكليهحيل ذ" اليمع مف درجة أعمى :الرعب -

 (.12 :األنفاؿ)" اقعبل شق  ل اذيملقفلهب
ليه كمل ذ ل ام ئكةل تتللفم مل أل عقل اشنعليينوسملال " اليمع مف درجة أعمى :(الذعر) الفزع -

 (.103 :األنبياء)"تهعد آل نتمل اذد
لزاناةل آلربكمل تله ل انمسلأيسمليم" :الشديد الخكؼ نتيجة خفيفة عقمية ضياع حالة :الذىكؿ -

 (.2 -1 :الحج) "حملسملحم لذ تل  ل تضملأرضعتلعممل قضعةل  لتذ  لتق وسمليهملعليمل يال افمعة

ل مل  ملسكمرىل انمسل تقى " الشديد الخكؼ نتيجة عميقة ضياع حالة :(ضائعيف أم) سكارل -

 (.2 :الحج)" ديدل العذ بل اكملسكمرى
 اآلية إليو أشارت ما ىك النفسي كالخكؼ النفسية لمراحة حٌسي كتعريؼ تحديد كأكجز أبمغ إف -

ليّصّعدل أومملحقجملضيلفملصدراليجع ليضلهلأآليقدل  ملاإلس م،لصدراليمقحليسديهل آل اليقدلرممل:"الكريمة

 (.125 :األنعاـ) "ء افمملري
(. 67-63 ص :2000 الشريؼ، عدناف)

:  الدينيالمنظكر النفسيتفسير القمؽ حسب  -3
، أم إلى الشعكر ( إثـ/ذنب) أف القمؽ يرجع إلى الخطيئة النفسية الدينيةترل كجية النظر 

بارتكاب خطا انتيؾ الشخص فيو مبادئ الخمؽ كالديف، إف ىذا الشعكر يبدك في صكرة فقد الشعكر بالقيمة 
. األمر الذم يجعؿ صاحبيا يعيش في قمؽ دائـ مستمر" األنا الخمقية"كاالستحقاؽ، كىذا الشعكر ييدد 

، إف القمؽ حسب ىذا المفيـك يحدث عمى "الخطيئة في العصاب"كتعرؼ كجية النظر ىذه بنظرية 
عندما يقـك الفرد بأعماؿ كاف يتمنى أال يقـك بيا، يشعر بالندـ عمى أعماؿ مارسيا الفرد : النحك التالي

تعريفو لمقمؽ  في (S. Kearkigard )كيركيجارد سكرففعبل، كىذا ما ذىب إليو  الفيمسكؼ الدنماركي 
، كما ذىب إلى أف القمؽ يؤدم إلى " منذ بدء الخميقةاإلنسافانفعاؿ فطرم مغركس في : " حيث ذكر أنو

. الخطيئة كأف الخطيئة تؤدم إلى القمؽ، كال يمكف الٌتغمب عف ذلؾ إال باإليماف باهلل
(. 143 ص:2009عبد المطيؼ حسيف فرج، )
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II- االكتئاب :
 :مفيـك االكتئاب كفقا لممنظكر اإلسالمي -1

 سبع مٌرات، كقد "الغـّ " في اثنيف كأربعيف مكضعا، كاستخدـ لفظ "الحزف"تحدث القرآف الكريـ عف 
جمع بيف الحزف كالخكؼ، ألف الخكؼ يككف مف شيء أمامنا كالحزف يككف مف شيء فاتنا، ككبلىما يؤدم 

: المائدة)"  ملر ملبمال  ايهمل آلخقل عم لصمايملرف لخهفلعليسمل الل مليينوهآ: "إؿ القمؽ، يقكؿ اهلل تعالى
69). 

. (15، ص(2001- 2000)، -الشككل كالظف- عمـ النفس عند العمماء: مكسكعة عمـ النفس كالتربية)
كالحزف كاالكتئاب لفظاف بمعنى كاحد، كيختمفاف في الشدة كالمدة الزمنية، فالحزف تعرفو العرب 

زننا، بمعنى اغتـٌ : فيقكلكف زننا كحى كئب الرجؿ، أم تغٌيرت نفسو : كأما االكتئاب فتقكؿ العرب. حزف الرجؿ حي
 (.16- 15، ص(ت.د)عبد اهلل الخاطر،  )كانكسرت مف شٌدة اليـٌ كالحزف، فاالكتئاب ىك الحزف الشديد

حالة مرضية مستمرة تقريبا، تتميز أساسنا بالحزف :" "كيعرؼ االكتئاب في عمـ النفس عمى أنو
كبتناقص في القكل الحيكية كالطاقة، كالقمؽ، كالشخص المكتئب يككف غير قادر عمى مكاجية أبسط 

مشكمة، كعاجز عف أخذ أم مبادرة، كما يعاني إلى جانب ذلؾ مف العجز كمف انخفاض في قدراتو العقمية 
 ."خاصة ما يتعمؽ منيا باالنتباه كالذاكرة

( Norbert Sillamy, 1999, p 78). 

 :الحزف -1-1
 الغـ، مف فييا يحصؿ لما النفس في تككف كالخشكنة األرض، في خشكنة :كالحىزف الحيزف :لغة يقاؿ

. األرض مثؿ خشنة الغـ ىذا يجعميا فكأنما
 آؿ سكرة) "أصمبكمل مل اللرفمتكمل ملعلللتينوه لاكي  :"تعالى اهلل قاؿ لمفرح، مضاد النفس في كالحزف

 مف يأتي فقد المتاعب، يكاجو أك المكاره بو تحؼ الذم اإلنساف يبلـز ما غالبا الشعكر كىذا (.153 :عمراف

. ىاـ أمر تحقيؽ في فشؿ أك كبيرة، قيمة ذم شيء خسارة أك عزيز، فقداف
(. 306 ص  :01ج ،2008 الزيف، عاطؼ سميح)
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 :االكتئاب حسب رأم بعض عمماء المسمميف -2
 :االكتئاب عند ابف سينا -2-1

أطمؽ ابف سينا عمى مرض االكتئاب مصطمح الميبلنخكليا، كما تنبو إلى أسبابو المتمثمة في 
اختبلؿ التكازف البيككيميائي، كاإلفراز الغددم، فذكر أف كجكد المرة السكداء في الدماغ كىي مف األنماط 

. األربعة التي تدخؿ في تركيب جسـ اإلنساف، مف المسببات الرئيسية إلحداثو

: كما أنو استطاع بعبقريتو أف يكتشؼ أصنافا عديدة مف الميبلنخكليا، ىي

تعادؿ ما يسمى بالكآبة أك االكتئاب في المغة الطبية : الميبلنخكليا السكداء الحادة -
 .المعاصرة

تبرز عند صاحبيا في شكؿ فرح كضحؾ مفرط، كتعادؿ ما : الميبلنخكليا السكداء الدمكية -
 .يعرؼ حاليا باليكس االنييارم

 .كىي أدنى مف الجنكف كتعادؿ الفصاـ المزاجي: الميبلنخكليا السكداكية الصفراكية -
تسبب لصاحبيا قمة الحركة كالكسؿ كالسككف، كىي : الميبلنخكليا السكداكية البمغمية -

 .تعادؿ االنييار العصبي

. كقد قدـ ابف سينا منيجية عبلجية دكائية نفسية لبلكتئاب

 :االكتئاب عند إسحاؽ ابف عمراف -2-2

أف الميبلنخكليا مرض بدني يؤثر في الصحة :" كتب إسحاؽ ابف عمراف مقالة في الميبلنخكليا جاء فييا
 ".الجسدية لممريض

كقد كصؼ أعراض الميبلنخكليا فتكمـ عف مشاعر الحزف كالكحدة كالكىـ كالخكؼ، باإلضافة إلى 
كما ذكر . األفكار الرىيبة التي تنتاب المريض، كأف يتكىـ أف ببل رأس أك أنو يسمع أصكاتا ال حقيقة ليا

ىذا الطبيب األعراض المصاحبة لمميبلنخكليا كالكآبة، األرؽ، الصداع، لمعاف العينيف كالعزكؼ عف 
. الطعاـ
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كما تكمـ الطبيباف عمي بف زيف الطبرم كأحمد ابف أبي األشعث عف ىذا المرض تشخيصا 
  .كعبلجا

 (231ص: 2008األخضر قكيدرم، )

 :البمخي زيد أبك عند االكتئاب -2-3

: الحزف مف نكعيف عف تحدث كقد ،(الحزف) االكتئاب (ىػ320 -236) البمخي زيد أبك تناكؿ

 يعدـ ال حزف كىك الدنيا، ىذه منو تخمك كال العادية الحياة مف جزءا يحدث الذم الحزف - أ

 األمراض قبيؿ مف ليس كىك الطبيعي، باالكتئاب حاليا إليو يشار ما كىذا سبيؿ، دفعو إلى كال صبره اإلنساف

. طبية رعاية إلى يحتاج كال
. السبب كمجيكؿ السبب معركؼ :نكعيف إلى ينقسـ بدكره كىذا كطبيب، ييمو الذم الحزف - ب

 بيف المقابمة ىذه كتتأكد كاالستجابي، الداخمي لبلكتئاب المعاصرة التصنيفات عمى ىذا كينطبؽ

 أك محبكب فقد مف ينشأ السبب المعركؼ فالحزف كجو مف بأكثر المعاصرة كالتصنيفات البمخي تصنيفات

 طريؽ مف دفعو كحيمة البدنية، األعراض إلى يرجع فيك عنده السبب المجيكؿ الحزف أما مطمكب، تعذر

 النكع ىذا كعبلج تشخيص في المعاصرة االتجاىات مع ينسجـ كىذا كاألدكية، األغذية مف الجسماني العبلج

 .االكتئاب مف

 (.178 -177 ص :2008 الداىرم، حسف صالح)  

 -225) بمسككيو المعركؼ يعقكب بف أحمد عند (الحزف) االكتئاب -2-4
(: ػق321

 األسباب كمف ،"مطمكب فكت أك محبكب لفقد يعرض نفساني ألـ" : بأنو الحزف مسككيو يعرؼ

 ما عمى كالحسرة البدنية، الشيكات إلى كالشره الجسمانية القينات عمى الحرص) حسبو لمحزف المكجبة
. (منيا يفكتو أك يفقده
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 يطمب ما كؿ حضكر لعدـ أك أحباءه اإلنساف لفقد نتيجة إما مسككيو حسب أيضا الحزف كيأتي

 كأف عنده، كيثبت يبقى أف يجكز الدنيا محبكبات مف لو يحصؿ ما أف منو كظنا خارجية دنيكية أشياء مف

 ما أف مسككيو يؤكد ىؤالء كألمثاؿ .ممكو في كيصير لو يحصؿ أف بد ال مفقكداتيا مف يطمبو ما جميع
 أنصؼ إذا األحكاؿ ىذه مثؿ في كاإلنساف المتأصؿ، الثابت الجكىر كدكنو الزائؿ العرض ىك ينشدكنو

 لـ -العقؿ عالـ في يككف ما ىك الثابت إنما -باؽ كال ثابت غير الككف عالـ في ما جميع أف كعمـ نفسو
ذا يطمبو، كلـ المحاؿ في يطمع  العالـ، ىذا في يتمناه ما لفكت كال ييكاه ما لفقد يحزف لـ فيو يطمع لـ كا 

 ليس عما كأعرض الباقية، المحبكبات طمب عمى بيمتو كاقتصر الصافية المطمكبات إلى سعيو فصرؼ

 لـ العبلج بيذا نفسو يعالج لـ كمف بيا، يباؿ كلـ عمييا يأسؼ لـ فارقتو فإذا .كيبقى يثبت أف طبعو في
 .محبكب فقد أك مطمكب فكت حاؿ كؿ في يعدـ ال نوأ كذلؾ منتقص، غير كحزف دائـ جزع في يزؿ

 .(160 ص :1988 حكيج، أبك مركاف) 

 :تفسير االكتئاب حسب كجية النظر النفسية الدينية -3
إف األعراض االكتئابية حسب كجية النظر النفسية الدينية ما ىي إاٌل استجابة غير سكية لضمير 
الفرد بسبب ما تعرض لو مف إىماؿ، أك نتيجة لقيامو بسمكؾ مخالؼ لتعاليـ الديف، كفي ضكء ىذا تحدث 

 عف ما أطمؽ عميو الذات أك األنا األخبلقية كالتي اعتبرىا عامبل محٌددا في (Steckle, 1949) استيكؿ
كقد بنى استيكؿ كبعض . التككيف العصابي، فيك يعتبر العصاب ذم صمة بالضمير أك بالذات األخبلقية

 نظريتيما عمى أساس محاسبة الضمير كعقابو كالشعكر بالخطيئة عمى (Morow) مكركالعمماء مثؿ 
أعماؿ مارسيا الفرد، كيعتبركف أف اإلثـ قد يككف لو تأثير ضاٌر مدٌمر لمشخصية عندما يشعر بو اإلنساف 

 .كال يستطيع تصحيحو
 (.299ص: 1999رشاد عبد العزيز مكسى،  )

III-  اإلسالميالنفسي االكتئاب مف المنظكر كعالج القمؽ :
: باالكتئاب القمؽ ارتباط -1

ذا %70 في باالكتئاب القمؽ يرتبط  مف الحاالت حسب الممارسة الطبية النفسية اإلكمينيكية، كا 
أخذنا بعيف االعتبار أف أىـ أعراض القمؽ ىك شعكر الخكؼ كالمظير الرئيسي لبلكتئاب ىك الحزف، ففي 

القرآف الكريـ ىناؾ ربط بيف الخكؼ كالحزف معان في مكاضع متعددة مع طرح بعض الحمكؿ التي مف 



 كالمنظكر الحديث النفس عمـ منظكر بيف الفصؿ الثاني         اضطراب القمؽ كاضطراب االكتئاب

 .اإلسالمي النفسي
 

 
166 

قفلنمل  عطه ل نسملجميعملرفإ مّليأتينكمل نيل دىلرمملل:" شأنيا دفع الخكؼ كالحزف معان، كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى
. (38: البقرة) " تعمل د دلرف لخهفلعليسمل الل مليينوهآ

: البقرة) "بللل ملأسلمل جسهلال  هل يفملرف لخهفلعليسمل الل مليينوهآ:"كأيضا في قكلو تعالى
112) .

(. 157- 156 ص: 2008لطفي الشربيني، )
إف اإليماف باهلل تعالى دكر ىاـ في الكقاية كالعبلج مف القمؽ كاالكتئاب كاالضطرابات النفسية، 

فالمؤمف يثؽ في اهلل تعالى كيجد دائما المخرج مف اليـ كحؿ األزمات التي تكاجيو باالتجاه إلى اهلل تعالى 
: الذاريات) .."رشق  ل الل ا:" كىك يعمـ أف اهلل تعالى ىك الذم يبث الببلء كيكشفو يقكؿ اهلل عز كجؿ

، فالرجكع إلى اهلل تعالى ىك الحؿ األمثؿ إزاء ضغكط الحياة، فاالتصاؿ باهلل تعالى عف طريؽ الدعاء (50
كالذكر كالصبلة يؤدم إلى الكقاية كالخركج مف اليـ، كما أف الصبر عمى الببلء يؤدم إلى التحمؿ دكف 

. االستسبلـ لميأس
كقد ثبت تجريبيا أف تقكية الكازع الديني كالتككؿ عمى اهلل تعالى كالمجكء إليو كالتمسؾ بالعقيدة 

. كاإليماف القكم باهلل تعالى مف األمكر التي تفيد عمميا في عبلج حاالت االضطرابات النفسية
(. 458- 456ص : 2008، لطفي الشربيني)

مف طبلب الجامعة،  (212)في دراستو عمى عينة قكاميا  (1989 )كاطسف كآخركفكلقد تكصؿ 
. إلى أف األفراد األكثر تكجيا دينيا ىـ األقؿ اكتئابا كمف ثـ فإف التدخؿ الديني يجدم مع مرضى االكتئاب

إلى أف األفراد مف الجنسيف الذيف يتصفكف بأنيـ أقؿ تدينا  (1992 )رشاد مكسىكلقد انتيى 
الحزف، التشاؤـ، اإلحساس بالفشؿ، عدـ الرضا، اإلحساس بالذنب، : يتسمكف أيضا بأعراض اكتئابية مثؿ

مقت الذات، اتياـ الذات، األفكار االنتحارية، البكاء، القابمية لبلستثارة، االنسحاب االجتماعي، التردد 
كعدـ الحسـ، اإلعاقة في العمؿ، األرؽ، اإلحساس باإلجياد كنقص الكزف، فقداف الشيية لمطعاـ، 

. االنشغاؿ بصحة البدف، فقداف الرغبة الجنسية، الخ مف األعراض االكتئابية
كبالتالي فإنو مف المنطقي أف التدخؿ الديني يجدم في تقميؿ األعراض االكتئابية، عمبل بقكلو 

قف ليملععمددل اذيملأسقره لعلللأوشفسملاللتلنطه ل ملرحمةل ال آلل اليغشقل اذوهبلجميعمل وهل هلل:" تعالى
(. 54: الزمر) " اغشهرل اقحيم
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إلى فعالية أسمكب األدعية كاألذكار كأحد  (1990 )إسعاد البناإلى جانب ىذا، فقد تكصمت 
، كما (المقاس بمقياس تايمكر لمقمؽ الصريح)أساليب العبلج النفسي الديني في تخفيؼ مستكل القمؽ 

( 20)تكصمت إلى أنو كمما زادت جمسات العبلج بيذا األسمكب كمما قؿ القمؽ كذلؾ عمى عينة قكاميا 
جمسة بكاقع ساعة لكؿ  (16)طالبة ممف تعانيف مف القمؽ، ككاف ذلؾ بمقرر عبلجي جماعي استمر لمدة

  .منيا
(. 438- 437ص :2002، 3مدحت أبك زيد، ج)

 :إسالمي منظكر مف كاالكتئاب لمقمؽ النفسية العالجية األساليب -2
 جعؿ فقد كالقمؽ، كاالكتئاب الحزف لحاالت كالعبلج الكقاية عمى النبكية كالسنة الكريـ القرآف يشتمؿ  

 لبلكتئاب، اإلسبلمي المنظكر مف النفسي العبلج طرؽ أىـ كتتمخص لممؤمنيف، كرحمة شفاء القرآف تعالى اهلل

 :يمي فيما
 :العقيدة -2-1
 .كالقمؽ االكتئاب مف كعبلجا كقاية تمثؿ أنيا كما كسمككو، اإلنساف مشاعر عمى كبير أثر لمعقيدة إف
: يمي كما أخرل، مجاالت في لمعقيدة اإليجابي األثر تجمىمك

 :كالقدر القضاء في ( أ)
إف قكة الصمة باهلل تعالى أمر أساسي في البناء النفسي لممسمـ حتى تككف حياتو خالية مف القمؽ 

. كالحزف القمؽ مف اإلنساف تقي كالقدر القضاء في اإلسبلمية كالعقيدةكالحزف، 
ال كيرشدنا اهلل تعالى في القرآف كما يشير في الكثير مف اآليات إلى قدره السابؽ في خمقو حتى 

كيؤدم اإليماف بالقضاء .  المسمـ عمى ما أصابو فيتأسى كيكتئب، كال يفرح لما يجيئو فيتكبر كيطغىيحزف
كالقدر إلى الشعكر براحة نفسية داخمية كثقة في اهلل تعالى، فما أصابو كاف بقضاء مف اهلل تعالى كقدره 
كمشيئتو كأف عميو أف يصبر كيحتسب حتى ييدم اهلل قمبو، كأف يأمؿ في أف يخمؼ عميو ما كاف قد 

(. 11: التغابف)"  ملأصمبل مل صيعةل اللبإذآل ال  مليؤ ملبماليسدلقفلعهل  البك ل يالعليم:"فقده
 .(91- 84  ص:1999، رمضاف محمد القذافي)

 األحداث كتستخفو كيستطار يجزع اإلنساف إف" :(التصرؼ مف بشيء) -اهلل رحمو– قطب سيد يقكؿ

 حيف فأما الصغير، كجكده يصادـ عارض شيء كأنيا األحداث مع كيتعامؿ الكجكد عف بذاتو ينفصؿ حيف

 ىك كبير جسـ في ذرات كميا كاألرض بغيره، كتمر بو تمر التي كاألحداث ىك أنو كشعكره تصكره في يستقر
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 يضعفو أسى فائت عمى يأسى فبل السكاء، عمى كميا القدر لمكاقع كالطمأنينة بالراحة يحس فإنو الكجكد، ىذا

 رضى رضى، كفي طكاعية في اهلل قدر مع يمضي كلكف كيذىمو، يستخفو فرحا بحاصؿ يفرح كال كيزلزلو،

 ."يككف أف ينبغي الذم ىك كائف ىك ما أف المدرؾ العارؼ
. (33 ص :(ت .د) ،الخاطر اهلل عبد)

إف المؤمف باهلل إيمانا صادقا ال يخاؼ مف شيء في ىذه الحياة الدنيا، فيك يعمـ أنو ال يمكف أف 
يصيبو شر أك أذل إال بمشيئة اهلل تعالى، كال يمكف ألم إنساف أك ألم قكة أخرل في ىذه الحياة أف تمحؽ 

بو ضررا أك تمنع عنو خيرا إال بمشيئة اهلل تعالى أيضا، كلذلؾ فاإلنساف الصادؽ اإليماف ال يمكف أف 
: األحقاؼ)"  آل اذيملقفماه لربنمل الإمل ستلفم ه لرف لخهفلعليسمل الل مليينوهآ"يتممكو الخكؼ أك القمؽ 

13 .)
كالمؤمف الصادؽ يعمـ أف رزقو بيد اهلل كأنو سبحانو قد قسـ األرزاؽ بيف الناس كقدرىا، لذلؾ فيك 
ذا قدر اهلل تعالى لو أف يككف قميؿ الرزؽ فيك راض بما قدره اهلل لو قنكع بالقميؿ الذم  ال يخاؼ الفقر، كا 

لديو كثير الحمد هلل كالثناء عمى نعمو الكثيرة، فالمؤمف الصادؽ ال يعرؼ الخكؼ حكؿ الرزؽ ألف اهلل ىك 
 .(58: الذاريات)"  آل ال هل اقز ولذ ل الهةل امتيم. "الرزاؽ ذك القكة المتيف

 (277- 268ص : 1993محمد عثماف نجاتي،  )
إلى جانب ىذا فإف اإلنساف في ىذه الدنيا يخضع ألمر اهلل تعالى مف حيث مدة الحياة المكتكبة 
لو، كال دخؿ في أم قكة في تحديد التكقيت كالمكاف كالطريقة التي تنتيي بيا حياتو في الدنيا، فبل داعي 

إذف لمقمؽ حكؿ المكت أك الشعكر بالخكؼ مف األمراض أك مف أم أمكر كىمية يتصكر أنيا تيدد حياتو، 
 (.51: التكبة)"قف لامليصيعنمل الل مل تبل الانمل هل هالومل عللل الرفليته  ل امؤ نهآ:" قاؿ اهلل تعالى

فالتككؿ عمى اهلل تعالى بالنسبة لئلنساف المؤمف حيف يسعى كيقـك بعممو يؤدم إلى طمأنينة النفس 
حساس دائـ بأف مع اإلنساف دائما الخالؽ العظيـ الذم يمثؿ قكة كبرل تيتـ بشؤكنو كيستطيع االعتماد  كا 
عمييا مما يخفؼ عنو كطأة الحزف كالقمؽ كالخكؼ مف مكاجية مكاقؼ الحياة كيمنحو الشعكر بالطمأنينة 

  مليتقل اليجع لاهل بقجمل يقزقهل ملحيفلاللييتفبل  مليته  لعلللل:" كراحة الباؿ كالثقة، قاؿ اهلل تعالى
 .(3- 2: الطالؽ)"  الرسهلحفعه

 (.458- 456ص: 2008لطفي الشربيني، )
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 :اآلخر باليكـ اإليماف ( ب)
 مف جزءا يفقد فعندما جدا، قصيرة فيي شيئا تساكم ال الدنيا ىذه أف يعمـ اآلخر باليكـ يؤمف الذم إف

 تعدؿ الدنيا كانت لك :"(كسمـ عميو اهلل صمى) الرسكؿ قكؿ كيتذكر الشديد، الحزف يحزف ال فإنو الدنيا ىذه

 نتقبؿ يجعمنا اآلخر باليكـ القكم فاإليماف .(الترمذم) "ماء شربة منيا كافرا سقى ما بعكضة جناح اهلل عند

. عمينا سمبي تأثير ليا يككف ال بحيث امتصاصا كنمتصيا األحداث
: كصفاتو اهلل بأسماء اإليماف (ج)
 يككف أف دكف مجردة، ذىنية عقائدية مسألة مجرد ليست كصفاتو الحسنى اهلل بأسماء اإليماف إف

 -سبحانو – لو بأنو يؤمف الممؾ، ىك اهلل بأف يؤمف الذم فالمسمـ المسمـ، حياة في كأثر مدلكؿ الصفات ليذه
 أدركيا سكاء– لحكمة إال شيئا يقدر ال حكيـ اهلل بأف يؤمف كالذم عميو، يعترض فبل كالعطاء المنع في الحؽ

. لو خيرا فييا أف كيعمـ األحداث يتقبؿ فإنو -يدركيا لـ أـ اإلنساف
 كبيذا -كتعالى سبحانو -الرب قؿ يقدره فيما الخير أف كيعمـ إال الدنيا ىذه في اإلنساف يفكت فما

. النفسي كأمنو استقراره يحقؽ الكقت نفس كفي الحسنى، اهلل بأسماء اإليماف مف جزءا المسمـ يحقؽ
: كاألحزاف لممصائب المسمـ مفيكـ (د)

إف لئليماف باهلل تعالى دكر ىاـ في الكقاية كالعبلج مف القمؽ كاالكتئاب كاالضطرابات النفسية، 
فالمؤمف يثؽ في اهلل تعالى كيجد دائما المخرج مف اليمـك كيجد الحؿ لؤلزمات التي تكاجيو باالتجاه إلى 

رشق  ل اللل:" اهلل تعالى كىك يعمـ أف اهلل تعالى ىك الذم يبث الببلء كىك الذم يكشفو يقكؿ اهلل عز كجؿ
، فالرجكع إلى اهلل تعالى ىك الحؿ األمثؿ إزاء ضغكط الحياة، كاالتصاؿ باهلل تعالى (50: الذاريات) .". ا

عف طريؽ الدعاء كالذكر كالصبلة يؤدم إلى الكقاية كالخركج مف اليـ، كما أف الصبر عمى الببلء يؤدم 
. إلى التحمؿ دكف االستسبلـ لميأس

كقد ثبت تجريبيا أف تقكية الكازع الديني كالتككؿ عمى اهلل تعالى كالمجكء إليو كالتمسؾ بالعقيدة 
 .كاإليماف القكم باهلل تعالى مف األمكر التي تفيد عمميا في عبلج حاالت االضطرابات النفسية

 (458- 456ص  :2008لطفي الشربيني، )
: تقكية النفكس مف خبلؿ عدة نقاط ىيجانب ما ذكر آنفا، إلى كلقد عمد العمماء إلى 
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 :إعطاء المرض داللة البالء -2-2
فكؿ مصيبة تحؿ باإلنساف أك شدة تصيبو يجب أف تككف ذات داللة كمعنى في حياة المؤمف، 

: كذلؾ العتقاده
قف لامليصيعنمل الل مل تبل الانمل هلل:" أنو ال يصيب اإلنساف إال ما كتب اهلل لو، قاؿ اهلل تعالى

فما أصاب المرء لـ يكف ليخطئو كما أخطأه لـ يكف  (.51: سكرة التكبة)" هالومل عللل الرفليته  ل امؤ نهآ
. ليصيبو

أف لمشيئة اهلل في خمقو حكمة ربانية ليس مف الضركرم أف يدركيا المرء كالمؤمف يعتقد أف  -
كقاؿ . (19: النساء)"رعفللأآلتكق ه ل يئمل يجع ل الريهلخيق ل كيق :" ذلؾ لخيره كمصمحتو، قاؿ اهلل تعالى

 عفللأآلتكق ه ل يئمل  هلخيقلاكمل عفللأآلتيعه ل يئمل  هل قلاكمل  اليعلمل أوتملاللل:" تعالى أيضا
 (.216: البقرة)" تعلمهآ

 :التماس العكض مف اهلل تعالى -
ما مف عبد تصيبو :" إف عقيدة المؤمف إذا ما أصابو مكركه ما جاء في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ

نا إليو راجعكف، الميـ أجرني في مصيبتي كاخمؼ لي خيرا منيا إال أجره اهلل في : مصيبة فيقكؿ إنا هلل كا 
فبعد الصبر كاالحتساب يأتي رجاء الخمؼ مف اهلل  .(صحيح مسمـ)"مصيبتو كأخمؼ اهلل لو خيرا منيا

. تعالى مما ينفس عف القمب كيركح عف النفس
(. 329_ 328ص :2006، أسامة اسماعيؿ قكلي)

 الرسكؿ يقكؿ لمعبد، اهلل محبة عمى عبلمة تككف قد المصائب بأف يؤمف فالمسمـ ىذا إلى إضافة

 عمى يككف االبتبلء بأف يؤمف أنو كما ،(أحمد ركاه) "ابتالىـ قكما أحب إذا اهلل إف :"(كسمـ عميو اهلل صمى)

 األمثؿ ثـ الصالحكف، ثـ األنبياء، :بالء الناس أشد :"(كسمـ عميو اهلل صمى) الرسكؿ يقكؿ اإليماف، قدر

 عف ناىيؾ – عمييا سيؤجر فإنو المصيبة حصكؿ مجرد بأنو المسمـ يؤمف كما ،(الطبراني ركاه) "فاألمثؿ

 كال ىـ كال  كصب، كال نصب مف المسمـ يصيب ما :"(كسمـ عميو اهلل صمى) الرسكؿ يقكؿ -الصبر مكضكع
 اعتقد فإذا .(كالشيخاف أحمد ركاه) "خطاياه بيا اهلل كفر إال يشاكيا الشككة حتى غـ، كال أذل كال حزف

 .لقدره كاستسبلمو اهلل عمى تككمو كيزداد باهلل بإيمانو يطمئف فإنو ىذا، المسمـ
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 كمو أمره إف المؤمف ألمر عجبا :"(كسمـ عميو اهلل صمى)الرسكؿ يقكؿ خير، أحكالو كؿ في فالمؤمف

 فكاف صبر ضراء أصابتو كا ف لو، خيرا فكاف شكر سراء أصابتو إف :لممؤمف إال ألحد ذلؾ كليس خير، لو

. (مسمـ أخرجو) "لو خيرا
 تبلعليكمل التمزل  هل قالاكمل عفللأآلتكق ه ل يئمل  هلل:" كفي القرآف الكريـ يقكؿ اهلل تعالى

كاآلية الكريمة تتحدث عف  ،(54: البقرة)"خيقلاكمل عفللأآلتيعه ل يئمل  هل قلاكمل  اليعلمل أوتملاللتعلمهآ
القتاؿ لكف القاعدة فييا يمكف أف تككف عامة، فيناؾ أشياء في الدنيا نكرىيا كنتمنى أال تقع ثـ نكتشؼ 

، فالشدائد اإلنساففي المستقبؿ أف ذاؾ الذم حدث مف األلـ كالمرض نعمة مف اهلل تعالى عمى 
 . صناعة طيبةاإلنسافكالمصاعب تصنع 

 (.105- 101 ص: (ت.د) عبد اهلل محمكد شحاتة،)
. كاالكتئاب الحزف مف يقي أف بمفرده كيمكنو كعظيـ، خاص مفيكـ لمببلء اإلسبلمي المفيكـ إف

: الصالح كالعمؿ الّتقكل  -2-3
 كاالكتئاب الحزف مف لئلنساف كقاية يشكبلف بذاتيما ىما الصالح كالعمؿ تعالى اهلل تقكل أف شؾ ال

ل م :"كجؿ عز اهلل يقكؿكعد اهلل تعالى مف عمؿ عمبل صالحا بأف يحييو حياة طيبة في الدنيا، ك كالضيؽ،

 :النحؿ) "يعملهآل موه ل ملبأحفملأجق مل انجنينسملطيعةلحيمةلرفلنييينهل ؤ مل  هلأوكللأ لذ قل ملصمايملعم 
كتشتمؿ الحياة الطيبة جميع مظاىر الصحة النفسية اإليجابية مف شعكر بالراحة كالسعادة كالقدرة  ،(97

 .عمى العمؿ كاإلنتاج كقياـ عبلقات طيبة
 (.91- 84  ص:1999رمضاف محمد القذافي، )

 :العالج النفسي بالعبادات -2-4
في العبلج النفسي ال يكفي لشفاء المريض أف يعرؼ حقيقة مشكبلتو كيغير أفكاره كنظرتو لنفسو 
كلمحياة، بؿ إنو مف الضركرم أف يمر بخبرات جديدة في الحياة يطبؽ فييا أفكاره الجديدة عف نفسو كعف 

. الناس، كيرل بنفسو كيؼ أف سمككو الجديد قد حقؽ نجاحا
كقد اتبع القرآف الكريـ في تربيتو لشخصيات الناس كفي تغيير سمككيـ أسمكب العمؿ كالممارسة 
الفعمية لؤلفكار كالعادات السمككية الجديدة التي يمكف أف يغرسيا في نفكسيـ، كلذلؾ فرض اهلل العبادات 

. الصبلة، الصياـ، الزكاة، الحج: المختمفة
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: العالج النفسي بالصالة - أ
كجد أف لمصبلة أثر عبلجي ىاـ في تخفيؼ حدة التكترات العصبية الناشئة عف ضغكط الحياة 

إف : "يقكؿ الطبيب تكماس ىايسمكب. اليكمية، كفي خفض القمؽ كاالكتئاب الذم يعاني منو بعض الناس
أىـ مقكمات النـك التي عرفتيا في خالؿ سنيف طكيمة قضيتيا في الخبرة كالتجارب ىك الصالة، كأنا 

ألقي ىذا القكؿ بكصفي طبيبا، إف الصالة أىـ أداة عرفت حتى اآلف لبث الطمأنينة في النفكس، كبث 
 ."اليدكء في األعصاب

 (.293- 284 ص :1993عثماف نجاتي، )
كاف : كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يمجأ إلى الصبلة كمما كاجيتو مشكمة، فعف حذيفة قاؿ كقد

كيدؿ ىذا عمى أىمية الصبلة في بث اليدكء كالطمأنينة  . النبي صمى اهلل عميو كسمـ إذا حزبو أمر صمى
كقد أمرنا اهلل . كالسكينة في النفس، مما يجعؿ لمصبلة تأثيرا عبلجيا ميما في التخمص مف اليـ كالقمؽ

"   ستعينه لبماصعقل  اص ة:" تعالى باالستعانة بالصبلة إذا ما أحاطت بنا المشكبلت كاليمكـ، قاؿ اهلل تعالى
(. 45: البقرة)

كذلؾ فالصبلة ىي شفاء لؤلمراض البدنية كما أف ليا تأثيرا ميما في عبلج الشعكر بالذنب الذم 
يسبب القمؽ الذم ينشأ عنو المرض النفسي، ألف الصبلة تغفر الذنكب كتطير النفس مف أدراف الخطايا 
كتبعث فيو األمؿ في مغفرة اهلل كرضكانو، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

أرأيتـ لك أف نيرا بباب أحدكـ يغتسؿ فيو كؿ يـك خمس مرات ىؿ يبقي ذلؾ مف درنو شيئا؟ :" كسمـ قاؿ
أخرجو )" فذلؾ مثؿ الصمكات الخمس يمحك اهلل بيف الخطايا: قاؿ. قالكا ال يبقي ذلؾ مف درنو شيئا

.    (الشيخاف كالترمذم
كأما الصبلة فشأنيا في تفريج القمكب كتقكيتو كشرحو كابتياجو كلذتو : "يقكؿ ابف قيـ الجكزية

". أكبر شأنا، كفييا مف اتصاؿ القمب كالركح باهلل كقربو كالتنعـ بذكره كاالبتياج بمناجاتو
 (.364- 361ص : 2007ىناء يحي أبك شيبة، )

كفي الصبلة يقـك اإلنساف بيف يدم اهلل تعالى في خشكع كتضرع، كىذا ما يمده بطاقة ركحية 
تبعث فيو الشعكر بالصفاء الركحي كاالطمئناف القمبي كاألماف النفسي، ففي الصبلة إذا ما أداىا اإلنساف 
كما ينبغي، فإنو يتكجو بكؿ جكارحو كحكاسو إلى اهلل تعالى، كينصرؼ عف كؿ مشاغؿ الدنيا كمشكبلتيا 

كال يفكر في شيء إال في اهلل سبحانو كما يردده مف آيات القرآف الكريـ، إف ىذا االنصراؼ التاـ عف 
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مشكبلت الحياة كىمكميا كعدـ التفكير فييا، ككقكفو أماـ ربو في حالة خشكع تاـ مف شأنو أف يبعث في 
كليذه الحالة التي تحدثيا الصبلة أثرىا . اإلنساف حالة مف االسترخاء التاـ كىدكء النفس كراحة العقؿ

العبلجي الياـ في تخفيؼ حدة التكترات العصبية الناشئة عف ضغكط الحياة اليكمية، كفي خفض القمؽ، 
إف أىـ مقكمات النـك التي عرفتيا خبلؿ سنيف طكيمة قضيتيا في الخبرة "  :يقكؿ الطبيب تكماس ىايسمكب

كالتجارب ىك الصبلة، كأنا ألقي ىذا القكؿ بكصفي طبيبا، إف الصبلة أىـ أداة عرفت حتى اآلف لبث 
 ".الطمأنينة في النفكس، كبث اليدكء في األعصاب

كاالسترخاء مف الكسائؿ التي يستخدميا بعض المعالجيف النفسييف المحدثيف في عبلج األمراض 
كتمدنا الصبلة خمس مرات في اليـك .  يتعمميا اإلنساف بالتدريبأفالنفسية، كاالسترخاء عادة يمكف 

. بأحسف نظاـ لمتدريب عمى االسترخاء كتعممو
ذا تعمـ اإلنساف عادة االسترخاء فإنو يستطيع أف يتخمص مف التكتر العصبي الذم تسببو  كا 

كقد كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ لببلؿ رضي اهلل عنو حينما تحيف . ضغكط الحياة كىمكميا
أف الرسكؿ صمى اهلل ": كفي الحديث. (صحيح أبي داكد) "يا بالؿ أرحنا بالصالةقـ :" أكقات الصبلة

 "جعمت قرة عيني في الصالة..:" كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ أيضا. "عميو كسمـ كاف إذا حزبو أمر صمى
 .(ركاه أحمد كالنسائي)

كتساعد حالة االسترخاء كاليدكء النفسي التي تحدثيا الصبلة عمى التخمص مف القمؽ الذم يشكك 
منو المرضى النفسيكف، كتستمر حالة االسترخاء كاليدكء النفسي التي تحدثيا الصبلة عادة فترة ما بعد 

. االنتياء مف الصبلة
كيفكؽ أثر الصبلة كثيرا أثر العبلج النفسي، ففضبل عف ما تكفره الصبلة مف تحرر طاقة اإلنساف 
النفسية مف قيكد القمؽ فإف االتصاؿ الركحي بيف اإلنساف كربو أثناء الصبلة يمده بطاقة ركحية تجدد فيو 

.  األمؿ كتقكم فيو العـز كتطمؽ في نفسو قدرات ىائمة تمكنو مف تحمؿ المشاؽ كالقياـ بجبلئؿ األعماؿ
كلعؿ االتصاؿ الركحي لئلنساف بربو أثناء الصبلة كتقبمو منو تعالى نكعا مف الفيض اإلليي أك 

القبس الركحاني إنما يطمؽ فيو طاقاتو الركحية الكامنة فيشتد عزمو كتقكل إرادتو كتعمك ىمتو فيصبح أكثر 
. استعدادا لقبكؿ العمـ كالمعرفة، كأكثر قدرة عمى القياـ بجميؿ األعماؿ

 أف الصبلة تحدث نشاطا ركحيا معينا يمكف أف يؤدم ألكسيس كاريؿكقد الحظ الطبيب الفرنسي 
 عالـ النفس اإلنجميزم سيرؿ بيرتكقد ردد . إلى الشفاء السريع لبعض المرضى في أماكف الحج كالعبادات
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إننا بالصبلة نستطيع أف نمج باب ذخيرة كبيرة مف ": فيما بعد رأم كليـ جيمس في تأثير الصبلة فقاؿ
 ".النشاط العقمي ال نستطيع إلييا كصكال في الظركؼ العادية

ف الصبلة عامة أكالعبلج النفسي يتدخؿ عادة لمساعدة المريض بعد حدكث المرض النفسي، غير 
إنما تعمؿ عمى كقاية الفرد مف اإلصابة بالمرض النفسي، كال شؾ أف الكقاية خير مف العبلج، كلذلؾ كاف 

 .فضؿ الصبلة مف ىذه الناحية عظيما
 :الكضكء -

كالكضكء ليس تطييرا لمجسـ فقط مما عمؽ بو مف أكساخ كأدراف،  الكضكءيسبؽ الصبلة عادة 
نما ىك أيضا تطييرا لمنفس مف أكساخيا كأدرانيا في الحديث عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف . كا 

إذا تكضأ العبد المسمـ أك المؤمف فغسؿ مف كجيو كؿ خطيئة :" رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
نظر إلييا بعينو مع الماء أك مع آخر قطر الماء، فإذا غسؿ يديو خرج مف يديو كؿ خطيئة كانت 
بطشتيا يداه مع الماء أك مع آخر قطر الماء، فإذا غسؿ رجميو خرجت كؿ خطيئة مشتيا رجاله 

. (مختصر صحيح مسمـ)" مع الماء أك مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيّان 
البدنية كالنفسية يييئ اإلنساف لبلتصاؿ الركحي باهلل سبحانو كتعالى،  بالطيارة الشعكر ىذا إف

. كالدخكؿ في حالة االسترخاء الجسمي كالنفسي أثناء الصبلة
 :التأثير الفيسيكلكجي لمكضكء    

كفضبل عف ىذا التأثير النفسي لمكضكء فإف لو تأثيرا فسيكلكجيا، إذ تبيف أف االغتساؿ بالماء 
خمس مرات يكميا كعمى فترات معينة إنما يساعد عمى استرخاء العضبلت كتخفيؼ حدة التكتر البدني 

كالنفسي، كلذلؾ أكصى النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالكضكء إذا غضب اإلنساف فقد قاؿ النبي صمى اهلل 
نما تطفأ النار بالماء فإذا غضب :" عميو كسمـ إف الغضب مف الشيطاف كا ف الشيطاف خمؽ مف النار كا 

 . (ركاه أبك داكد)"أحدكـ فميتكضأ
 . (293- 284 ص :1993محمد عثماف نجاتي، )

 :العالج النفسي بالصكـ - ب
ال شؾ أف فريضة الصـك مكجكدة في كؿ األدياف، كما أنيا مكجكدة في مختمؼ الرياضات 

". الجكع البدني"الركحية لؤلدياف غير  السماكية، كالتعبير البيكلكجي عف الصكـ ىك 
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اإلمساؾ عف الطعاـ كالشراب كالمتع الحسية لمدة معينة تختمؼ مف :" كيعرؼ الصكـ عمى أنو
كىي في الديف اإلسبلمي تتحدد  (91 ص:1999رمضاف القذافي، )". ديانة إلى أخرل كمف مذىب إلى آخر

. بطمكع الفجر إلى غركب الشمس
مراكز عممية غربية تشير  أك.ـ.كقد صدر مف الغرب في السنكات األخيرة سمسمة دراسات في الك

إلى خطكرة انفجار رغبات الناس كتضخـ شيكاتيـ كفقد قدرتيـ عمى تقميؿ النيـ ككثرة االختيارات كتعدد 
مف جامعة  (كانماف .د)فقد أكدت دراسة . االستجابات كعدـ السيطرة عمى غريزة التممؾ كشيكة الرغبات

األمريكية أف عدـ خفض االختيارات كالتحكـ في الرغبات قد أدل بالفعؿ إلى تزايد اإلحساس  (برنستكف)
كأشار إلى أف الناس لـ . بالكآبة، بؿ كظيكر معدالت االكتئاب تتناسب عكسيا مع كفرة ككثرة االختيارات

. يتعممكا طريقة لمسيطرة عمى شيكاتيـ
 صدرت 2004بجامعة ستانفكرد فقد تكصؿ إلى نفس النتيجة، كفي عاـ  (تيفرسكي)أما الدكتكر

التي أكدت ارتفاع معدالت مرض االكتئاب كمشاعر اإلحباط كالتعاسة نتيجة  (شكارتز بارم .د)دراسة 
 .د)اإلفراط في االختيارات كعدـ القناعة، كىذا المفظ بدأ يدرج ضمف المصطمحات النفسية العممية، كأشار 

أيضا إلى أف أغمب األفراد في المجتمع ال يعرفكف طريقة لضبط شيكاتيـ كخفض نيـ كشره  (شكارتز بارم
 .رغباتيـ

كؿ ىذه الدراسات كغيرىا تؤكد ضركرة أف يتدرب اإلنساف كلك ألسباب محددة عمى ىذا األسمكب 
مف الضبط الذاتي لمشيكات، كبالتالي لمغرائز كاالنفعاالت كالسمكؾ، أم ضركرة أف يتعمـ اإلنساف ضبط 

 .شيكاتو بالصكـ  لفترة كافية
 (.368- 365ص : 2007، ىناء يحي أبك شيبة) 

كلمصـك تأثيرات نفسية عظيمة حيث يؤدم إلى زكاة النفكس كطيارتيا كتنقيتيا مف الشيكات 
الدنيئة كالصفات الرذيمة، فيك سمكؾ امتناع عف الشيكات أم سمكؾ لمكؼ عف النشاطات التي تؤدم إلى 
المتع الحشكية أك الحسية مما يؤدم إلى إعطاء الفرصة لئلنساف لمتغمب عمى دكافعو كتعمـ سمكؾ الكؼ 

. كتعميمو عمى جميع مظاىر السمكؾ غير السكم
(. 91ص: 1999رمضاف القذافي،  )

كيبنى الصـك عادة عمى النية كمف دكف النية ال يصح الصـك في اإلسبلـ، كىذا معناه أف تقكية 
كمف المعركؼ . اإلرادة النفسية ىي مف أىداؼ الصـك األساسية، كليس إضعاؼ الجسد إال كسيمة لذلؾ
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بيف األطباء النفسييف أف ضعؼ اإلرادة ىي نقطة ضعؼ مشتركة بيف المرضى النفسييف، كىنا يأتي دكر 
الصـك لتقكية ىذه اإلرادة لدل ىؤالء المرضى، كما أف الصـك يساعد عمى التخمص مف المشاعر السمبية 

كما أف الصبر الذم يتطمبو االمتناع عف تناكؿ الطعاـ كالشراب . المصاحبة عادة لممرض النفسي
كالممارسات األخرل طيمة النيار يسيـ في مضاعفة قدرة المريض االحتماؿ مما يقكم مكاجيتو كمقاكمتو 

. لؤلعراض المرضية
 (.2000لطفي الشربيني، )

يملأيسمل اذيملر نه ل تبلعليكمل اصيممل ممل تبلل:"ىذا إضافة إلى حكمتو الدينية، قاؿ اهلل تعالى

 (.  183: البقرة)" عللل اذيمل ملقعلكملاعلكملتتلهآ

 :العالج النفسي بالقرآف الكريـ -2-5
القرآف العظيـ ىك أعمى مراتب الشفاء كأفضؿ أنكاع الدكاء، فقد كرد عف سيدنا محمد صمى اهلل 

كالشفاء القرآني يككف بالتبلكة إذ يبعث في النفكس الطمأنينة . (ابف ماجة)"خير الدكاء القرآف:" عميو كسمـ
.  كالصحة كالعافية، كيككف باالستماع كاإلنصاتكالرضا

كالقرآف الكريـ ىك طب النفكس كدكاؤىا كضياء القمكب كجبلء ىميا، ففيو عبلج لمعمؿ النفسية 
(. 82: اإلسراء)"  وننزل مل القرآل مل هل شفمال رحمةلالمؤ نيم:" كالجسدية، قاؿ اهلل تعالى

كقد جاءت األحاديث النبكية العديدة مؤكدة ليذا المعنى، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ 
يا محمد قؿ تككمت عمى الحي : ما كربني أمر إال تمثؿ لي جبريؿ فقاؿ:" اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

الذم ال يمكت كالحمد هلل الذم لـ يتخذ كلدا كلـ يكف لو شريؾ في الممؾ كلـ يكف لو كلي مف الذؿ 
. (ركاه الطبراني) "ككبره تكبيرا

في فاتحة :" كمف أعظـ سكر القرآف الكريـ في الشفاء فاتحة الكتاب، لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ
الحمد هلل رب : أال أعممؾ أعظـ سكرة في القرآف الكريـ فقاؿ ىي:" كقكلو". الكتاب شفاء مف كؿ داء

. (البخارم صحيح)" العالميف، ىي السبع المثاني كالقرآف العظيـ الذم أكتيتو
: كالتكسؿ بالقرآف الكريـ يذىب اليـ كالحزف، ففي حديث ابف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ -

الميـ إني عبدؾ ابف عبدؾ : ما أصاب أحد قط ىـّ كال حزف فقاؿ:" قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
بف أمتؾ ناصيتي بيدؾ ماض فيّ حكمؾ عدؿ فيّ قضاؤؾ أسألؾ بكؿ اسـ ىك لؾ سميت بو نفسؾ أك 
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أنزلتو في كتابؾ أك عّممتو أحدا مف خمقؾ أك استأثرت بو في عمـ الغيب عندؾ أف تجعؿ القرآف العظيـ 
 .(أخرجو أحمد كابف حباف كالحاكـ) ربيع قمبي كنكر صدرم كجالء حزني كذىاب ىمي

 (.336- 333ص : 2006،  قكليإسماعيؿأسامة  )

: كالضيؽ كالحزف لميـ عالج الكريـ القرآف -
لقد كاف الرسكؿ األعظـ يدعك بالقرآف، ففي كتاب اهلل تعمى آيات محددة ألمراض محددة، كمف 
بيف ىذه اآليات آية عظيمة ال زاؿ النبي الكريـ يرددىا كمما تعرض ألم ىـٌ أك كرب أك ضيؽ، ككاف 

: مف قاليا حيف يصبح كحيف يمسي سبع مرات، كفاه اهلل ما أىٌمو مف أمر الدنيا كاآلخرة، إنيا: يقكؿ عنيا
ل اعقشل اعليم) [.  129: التكبة] (حفعيل الالل اهل الل هلعليهلته لُتل  هلربُّ

ل اعقشلل)كىذه اآلية الكريمة  تذكر اإلنساف بأنو ميما كانت ىمكمو عظيمة فاهلل أعظـ    هلربُّ
  كميما تعرض لمشاكؿ كمكاقؼ صعبة في حياتو، فإف اهلل يكفيو ىذه اليمـك فيك حسبو أم يكفيو( اعليم

 .اهلل يكفيني:  أم(حسبي اهلل): كال حاجة لتمجأ معو إلى أم مخمكؽ
: القرآف الكريـ عالج الضطرابات القمؽ كالتكتر النفسي كالخكؼ -

 اَِّذيَملرََ ُنه لَ َتْطَمِئمُّلقُفُلهُبُسْملِبِذْ ِقل الَِّهلأاللِبِذْ ِقلل): باإلضافة لمسكر السابقة يمكف قراءة قكلو تعالى
.. كرار ىذه اآلية سبع مرات صباحان كمساءن تك. [28: الرعد] ( الَِّهلَتْطَمِئمُّل ْالُفُلهبُل

لل*لبِْفِمل الَِّهل اقَّْحَمِمل اقَِّحيِملل): كذلؾ يمكننا قراءة سكرة قريش -  ِيَ ِرِسْملرِْحَلَةل امِّشتَفمِالل*لإلِيَ ِفلقَُقْي ٍش
لَ ذَ ل ْاعَْيِتلل*لَ  اصَّْيِفلل ل َرََ َنُسْملِ ْملَخْهفٍشل*لرَفْلَيْعُعُد  لَربَّ كىذه السكرة [. سكرة قريش ]( اَِّذدلأَْطَعَمُسْملِ ْملُجهعٍش

 .يمكف أف نكررىا مرات كثيرة ألف اهلل تعالى أكدع فييا األمف مف الخكؼ
: القرآف الكريـ عالج الضطرابات الخكؼ كالغـ كاليمكـ -

لأَْوَتلُسْعَيمَوَكل ِوِّشيلُ ْنُتلِ َمل الَّمِاِميمَل): يقرأ دعاء سيدنا يكنس كىك في بطف الحكت  (الل َِاَهلِ الَّ
: فقد استجاب اهلل لسيدنا يكنس ببركة ىذا الدعاء، كذلؾ اإلكثار مف التسبيح بقكؿ. [87: األنبياء]
. ، فإف التسبيح ينجي اإلنساف مف الغـ كاليـ كالحزف(سبحاف اهلل كبحمده سبحاف اهلل العظيـ)

: مراض اإلحباط كاالكتئابالعالج بالقرآف الكريـ أل -
 ألف ىذه السكرة العظيمة نزلت في أصعب األكقات التي مر بيا النبي سكرة يكسؼيمكف قراءة 

الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ، نزلت لتكاسيو في دعكتو إلى اهلل كتثبتو عمى الحؽ كىي سكرة التفاؤؿ كالسكرة 
. التي تجعؿ المؤمف أكثر صبران كفرحان 
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قُفْ لبَِشْضِ ل الَِّهلَ بِقَْحَمِتِهلرَِعذَِاَكلرَفْلَيْشقَُحه لُ َهلخَْيقٌرلِ مَّملل: )كذلؾ يمكف قراءة قكلو تعالى ثبلث مرات
. ففي ىذه اآلية أكدع اهلل سران عظيمان حيث تبعث الفرح كالسركر في قمب صاحبيا. (58: يكنس)(َيْجَمُعهآَل

 .(( ت.د)عبد الدائـ الكحيؿ، )

 :بالدعاء النفسي العالج -2-6
إف الدعاء راحة لمنفس، كشفاء مف الكرب كالقمؽ ألف الداعي يأمؿ في استجابة اهلل تعالى لو 

، ككذلؾ (186: البقرة)" اد عل ذ لدعمآل  ذلسأاكلععمددلعنيلرفإويلأجيبلدعهة:"تصديقا لقكلو تعالى
إف ربكـ تبارؾ كتعالى حيي يستحي مف عبده إذا رفع يديو " :تصديقا لقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

. (أخرجو الترمذم كأبك داكد)" إليو أف يردىما صفرا
كاألمؿ في استجابة الدعاء يخفؼ مف كرب المؤمف كىمو كيمده بقكة تعينو عمى التحمؿ كعمى 

يدعك أصحابو  (صمى اهلل عميو كسمـ)ككاف رسكؿ اهلل . الصبر كتبث فيو الشعكر بالراحة النفسية
صمى اهلل )لبلستعانة بالدعاء في عبلج الكثير مف االضطرابات النفسية، كاألدعية التي أكصانا بيا النبي 

كثيرة لمجكء إلييا في حاالت األرؽ، الفزع مف النكـ، اليـ كالحزف، كالنسياف كغيرىا، كألف ىذه  (عميو كسمـ
فاإليماف (.70ص: 2006رشاد مكسى، )األدعية كأمثاليا تتضمف أدكية ركحية مفيدة كفيمة بشفاء اإلنساف

الحؽ ينير الطريؽ لئلنساف التخاذ كسائؿ تفريغ اليـ كالحزف، كيعممنا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عندما 
: طو) "قفمزلربل  قحلايلصدردل يفقلايلأ قد:"نشعر باليـ كالحزف أف ندعك اهلل تعالى بأف يشرح صدكرنا

 .(ركاه أبك داكد)" أعكذ بؾ مف اليـ كالحزف:" كأف نتعكذ مف اليـ كالحزف، إذ قاؿ. (26- 25
 .(270- 268 ص :2007ىناء يحي أبك شيبة، )

كيشبو الدعاء المنيج الذم يستخدمو عمماء النفس في الكقت الحاضر كالذم يطمقكف عميو العبلج 
. التعضيدم، فالمسمـ يمجأ مف خبلؿ الدعاء إلى قكة عظيمة كمؤيدة كمعضدة كمساعدة ىي قكة اهلل تعالى

(. 318- 317ص : 2008عبد الرحمف العيسكم، )
 :العالج النفسي بذكر اهلل تعالى -2-7

تبدأ حياة المسمـ نشاطيا بذكر اهلل تعالى كيستمر ذكر اهلل في ثنايا اليـك مف الصمكات الخمس 
.. إلى األكراد كاألدعية كاألذكار المختمفة، سكاء المرافقة لمصمكات الخمس أـ ألم ممارسة في حياتو

. فالذكر ىك أكثر األعماؿ القكلية تعددا ككثرة كتنكعا كاجتيادا

http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/
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ككما جعؿ اهلل تعالى حياة األبداف بالطعاـ كالشراب، فحياة القمب بدكاـ الذكر كاإلنابة إلى اهلل 
 .كترؾ الذنكب كالغفمة الجاثمة عمى القمب

كلك راجعنا القرآف الكريـ لكجدنا أف فيو عشريف أمرا مطمقا مكجيا إلى اإلنساف المسمـ، لكي يذكر 
، كقاؿ اهلل تعالى (41: األحزاب)"   ذ ق  ل الذ ق ل كيق :" ربو في كؿ آف كحيف، قاؿ اهلل تعالى

 "  ذ قلربكلريلوشفكلتضقعمل خيشةل د آل اجسقل مل الهزلبماغد ل  ألصمزل اللتكمل مل اغمرفليم:"أيضا
(. 205: األعراؼ)

أحب :"أما األحاديث النبكية فيي كثيرة في ىذا الباب نذكر منيا، قكلو عميو الصبلة كالسبلـ
 .(ركاه الترمذم" )األعماؿ إلى اهلل تعالى أف تمكت كلسانؾ رطبا مف ذكر اهلل

(. 205ص : 2004سامي أحمد المكصمي، )
كالذكر كما كرد في العديد مف معاجـ األلفاظ كالتفاسير ىك إقرار بالمساف كتصديؽ بالقمب أم أنو 
ترديد كتكرار مع تركيز ذىني يكقظ المشاعر كيحرؾ القمب، كبالتالي يمكف أف يؤثر في محتكل عمميات 
التفكير كيساعد عمى إيقاؼ كطرد المخاكؼ كاألفكار كالتصكرات االنيزامية المسببة لؤلمراض النفسية 

 (.370- 369ص : 2007، ىناء يحي أبك شيبة). كالمختمفة
كيعد الذكر مف األساليب المتبعة في العبلج في عمـ النفس اإلسبلمي، كىك كسيمة جد فعالة 
لمكاجية حالة االضطراب كالكصكؿ إلى السكينة كالطمأنينة، حيث ينشغؿ الذاكر باهلل تعالى فيستريح 

  ملأعقضلعملذ قدلرفإآلاهل عيمةلضنكمل ويمقالل:"قاؿ اهلل تعالى. كيطمئف، كتنمحي مف قمبو المخاكؼ
إف اهلل تعالى يقكؿ أنا مع عبدم :" ، كيقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ(124: طو) "يهمل اليم ةلأعمل

. (ركاه ابف حباف ك ابف ماجة) "ما ذكرني كتحركت بي شفتاه
(. 417- 416ص : 2008، لطفي الشربيني)

إف مكاظبة المؤمف عمى ذكر اهلل بالتسبيح كاالستغفار كالدعاء كتبلكة القرآف الكريـ، تؤدم إلى 
 اذيملر نه ل تطمئملقفلهبسملبذ قل الأاللبذ قل الل"تزكية نفسو كصفائيا كشعكرىا باألمف كالطمأنينة، 

(. 28: الرعد)" تطمئمل الفلهب
، كعف أبي ىريرة كعف أبي سعيد أف "ذكر اهلل شفاء القمكب:" كيقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

ال يقعد قـك يذكركف اهلل إال حفتيـ المالئكة كغشيتيـ الرحمة كنزلت :" النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
. (ركاه مسمـ كالترمذم)" عمييـ السكينة، كذكرىـ اهلل فيمف عنده
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كحينما يداـك المسمـ عمى ذكر اهلل تعالى فإنو يشعر بأنو قريب مف اهلل تعالى كأنو في حمايتو 
: كرعايتو، كيبعث ذلؾ في نفسو الشعكر بالثقة كالقكة، كالشعكر باألمف كالطمأنينة كالسعادة، قاؿ اهلل تعالى

(. 152: البقرة).." رفمذ ق ويلأذ ق م"
 .كذكر اهلل إذ يبعث في النفس األمف كالطمأنينة فيك ببل شؾ عبلج لمقمؽ الذم يشعر بو اإلنساف

(. 301- 300ص: 1993، محمد عثماف نجاتي)
إف ذكر اهلل تعالى يزيؿ المخاكؼ كاألفكار كالتصكرات السمبية كالكساكس، كيطردىا مف الذىف في 

 .الحاؿ حيث تعيؽ تأثيرىا عمى مراكز االنفعاؿ
(. 370- 369ص : 2007، ىناء يحي أبك شيبة )

 :العالج النفسي بالتكبة -2-8
كيعد تنشأ األمراض النفسية عادة نتيجة الشعكر بالذنب الذم يسبب لمفرد الشعكر بالنقص كالقمؽ، 

الشعكر بالذنب كلـك النفس أحد األعراض الرئيسية لبلكتئاب، كىك يتسبب في آالـ نفسية شديدة لمرضى 
 .يمدنا القرآف الكريـ بأسمكب فريد كناجح في عبلج الشعكر بالذنب أال كىك التكبةك. االكتئاب
 التائب يعترؼ كربو، اإلنساف بيف ىامس دعاء كىي هلل، اعتراؼ النفسي جكىرىا فيالتكبة ك
 نفسو، محتكل يفرغ عمييا، يصر كال يكتميا ال صادقة رغبة عف كخطاياه، بذنكبو صريحان  كاضحان  اعترافان 

 أك صغيران  كاف ميما يحقره ال ىك يضمر كال شيئان  يكتـ ال ذلؾ مف أخفى ىك كما خطاياىا، خباياىا،
كىذه مستترا  .النصكح اإلسبلـ تكبة ىي ًن

 مشاعر معيا تعايشتؿنيا يختز فبل نفسو، عف بعيدان  كيدفعيا كاىمو، عف الذنكب ىذه يطرح إنو
 الفعؿ سكء مف احتكتو ما ؿنتيجة كالضيؽ اليـ معالـ مف فييا بما صدره، عمى جثمت فمطالما الندـ،

 مطمؽ اعتراؼ جكىرىا في فيي، اإلسبلـ في بالتكبة يتحقؽ ما ىك ىذا. ةالشيك كاستبداد الغريزة، كانحطاط
 كمنيج شريعتو لتعاليـ هلل كاستسبلـ خضكع -بالندـ إحساس– بالذنب إقرار– نفس محاسبة سبحانو، هلل

 كحده كىك فييا كساطة كال كربو، العبد بيف مجسدان  الصدؽ إنيا العكدة، عدـ عمى كتصميـ كعيد -دينو
 .قكرب العبد بيف سر فيي النفس في صدقيا يعمـ الذم

 .(62ص : (ت. د)محمد يكسؼ خميؿ، ) 

التكبة إلى اهلل سبحانو تغفر الذنكب، كتقكم في اإلنساف األمؿ في رضكاف اهلل فتخؼ حدة قمقو، ك
ثـ إف التكبة تدفع اإلنساف عادة إلى إصبلح الذات كتقكيميا حتى ال يقع مرة أخرل في األخطاء 
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كالمعاصي، كيساعد ذلؾ عمى زيادة تقدير اإلنساف لنفسو كزيادة ثقتو فييا كرضائو عنيا كيؤدم ذلؾ إلى 
. بث الشعكر باألمف كالطمأنينة في نفسو

(. 303ص: 1999، رمضاف محمد القذافي)
قف ليملععمددل اذيملأسقره لعلللأوشفسملاللتلنطه ل ملل:" كمف اآليات الكريمة التي أشارت إلى ذلؾ

(. 53: الزمر) "رحمةل ال آل اليغشقل اذوهبلجميعم
(. 110: النساء)" إمليفتغشقل اليجدل الغشهر لرحيمملسها لأ ليللملوشفهل  مليعم :" كأيضا

فإف التكبة تفتح لئلنساف الباب لمتخمص مف الذنكب التي تمثؿ أعباءن كمف كجية النظر النفسية 
عندما يشعر أف ذنكبو كآثامو قد حطمتو كأصبحت عبئا ثقيبل ال يستطيع أف ثقيمة، كتفتح باب األمؿ لو 

يتحممو، كما أف التكبة تحرر النفس مف الشعكر بتحقير الذات كتدفعيا إلى احتراـ الذات كتقكية 
الشخصية، كما تؤدم إلى تقبؿ الفرد لذاتو بعد أف كاف يحتقرىا كيحط مف قدرىا، نتيجة لمذنكب التي 

اقترفيا في حياتو، كيصبح ينظر إلى الحياة نظرة مختمفة فييا أمؿ كتفاؤؿ بعدما كانت نظرتو كميا تشاـؤ 
. كخكؼ مف المصير

كتحرر التكبة اإلنساف مف الشعكر بالخكؼ كالتكتر الدائميف مف المصير المحتكـ، فيشعر اإلنساف 
دائما بالتكتر الذم يعكؽ نجاحو في أم مجاؿ مف المجاالت التي يتحرؾ فييا نتيجة لخكفو الشديد مف 

األذل الذم يصيبو بسبب ىذا الشعكر المؤلـ بالذنب عما يعتقد أنو عمؿ خاطئ قاـ بو، كىذا كاؼ ليجعؿ 
  مليعم لسها لأ ليللملوشفهلإمليفتغشقل اليجدل الل: "قاؿ تعالى. اإلنساف يشعر باألمف كالطمأنينة الدائمة

(. 111: النساء)" غشهر لرحيمم
(. 49- 48 ص: 2006، رشاد عبد العزيز مكسى)

 :العالج النفسي بالرضا كالقناعة -2-9
يؤكد عمماء النفس كاألطباء أف معظـ األمراض النفسية كحاالت االنتحار كأمراض االكتئاب 

كاإلحباط خصكصان إنما تعكد أسبابيا لشيء كاحد كىك عدـ الرضا عف الكاقع كالظركؼ المحيطة كعدـ 
. الرضا عف النفس

إف شعكر اإلنساف بالرضا مف أكؿ أسباب السكينة النفسية التي ىي سر السعادة، كالرضا نعمة 
بينت األحاديث النبكية أىمية الرضا في التكيؼ ركحية كبرل ال يصؿ إال مف قكم إيمانو باهلل، كقد 

مف أصبح آمنا في سربو معافى في بدنو عنده :" النفسي كىدكء الباطف، قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
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كيدعكنا الديف اإلسبلمي إلى ىدكء الباطف . (أخرجو الترمذم)"قكت يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا بحذافيرىا
 عمره كامبل كرزقو كامبل في ىذه الدنيا، اإلنسافكسبلمة الداخؿ فالعمر بيد اهلل كالرزؽ بيد اهلل كسيستكفي 

أف ركح القدس نفث في ركعي أف نفسا لف تمكت حتى تستكفي :" يقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
. (ابف ماجو كأبك نعيـ في الحمية كالحاكـ كابف حباف)"أجميا كرزقيا فاتقكا اهلل كأجممكا في الطمب

. (105- 101 ص: (ت. د)، عبد اهلل محمكد شحاتة)
كالرضا ىك عدـ االعتراض عمى حكـ اهلل تعالى كقضائو فالمؤمف الراضي يسكف قمبو فبل يجزع 
في أم حكـ كاف كيترؾ التسخط إذ ترتفع الكراىية مف قمبو حتى ال يككف فيو إال فرح كسركر، إذ أف 
الساخط دائـ الحزف كالكآبة ضيؽ الصدر بكؿ شيء إذ أنو مرتاب في اهلل كاآلخرة، أما مف اتكؿ عمى 
حسف اختيار اهلل تعالى لو لـ يتمف غير ما اختاره اهلل عز كجؿ لو كفي ىذا شفاء ككقاية مف كثير مف 

مف سعادة المرء استخارتو ربو، كرضاه بما : "االضطرابات النفسية، قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 ."قضى، كمف شقاء المرء تركو االستخارة كسخطو بعد القضاء

(. 315- 313 ص: 2006 قكلي، إسماعيؿ )
رضيت باهلل تعالى ربان، كباإلسالـ دينان، كبمحمد ): كقد عممنا النبي الكريـ دعاءن عظيمان، أال كىك

. (ركاه أحمد)(صمى اهلل عميو كسمـ نبيّان 

 :لعالج النفسي بالتسامحا -2-10
ىك أنيا ال  ثبت عمميان أف مف أىـ صفات الشخصيات المضطربة كالتي تعاني مف القمؽ المزمف

. تعرؼ التسامح، كلـ تجرب لذة العفك كنسياف اإلساءة
أمثمة كثيرة عمى التسامح كالعفك، كمف أمثمة ذلؾ قكلو صمى  (صمى اهلل عميو كسمـ)كلقد ضرب رسكؿ اهلل 

 ،أال أخبرؾ بأفضؿ أخالؽ أىؿ الدنيا كاآلخرة ؟ تصؿ مف قطعؾ ، كتعطي مف حرمؾ": اهلل عميو كسمـ
، كما كردت في القرآف الكريـ عدة آيات قرآنية تناكلت مفيـك التسامح مف (ركاه الحاكـ)"كتعفك عمف ظممؾ
ق كؿ، ككذلؾ ؽ(199األعراؼ  )"خذل اعشهل أ قلبماعقفل أعقضلعمل اجم ليم:"بينيا قكؿ اهلل تعالى

 .(237: البقرة)" ل آل البمملتعملهآلبصيق أآلتعشهلأققبلالتلهى: "تعالى
كتؤكد األبحاث الطبية أف التسامح كالعطاء يزيد مف عمر اإلنساف، كأف اإلنساف إذا كاف معطاءن 
كليس شديد الحرص عمى الماؿ فإف ىذا ينعكس إيجابيان عمى الكضع النفسي فيزداد استقراران كىدكءن، 
 كاستقرار الحالة النفسية لدل اإلنساف تؤثر إيجابيان عمى عمؿ أجيزة الجسـ كتزيد مناعتو ضد األمراض

 (.( ت.د)، عبد الدائـ الكحيؿ)

http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/
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 :العالج النفسي بالصبر -2-11
الصبر ىك عممية نفسية إرادية يتـ فييا تحكيؿ األكدار كالمشاعر مف اليأس كالعجز إلى الرضا 
كالتحمؿ فتتحكؿ ردة فعؿ اإلنساف مف اليأس إلى التفاؤؿ كمف الخيبة إلى األمؿ، عف الرسكؿ اهلل صمى 

إف عظـ الجزاء مع عظـ البالء كا ف اهلل إذا أحب قكما ابتالىـ فمف رضي فمو :" اهلل عميو كسمـ قاؿ
. (الترمذم)" الرضى كمف سخط فمو السخط

عجبا ألمر المؤمف إف أمره كمو لو خير كليس ذاؾ ألحد إال :" أيضا (صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ 
 .(صحيح مسمـ" )إف أصابتو سراء شكر فكاف خيرا كا ف أصابتو ضراء صبر فكاف خيرا لو: لممؤمف

(. 96- 94ص: 2006 قكلي، إسماعيؿأسامة ) 
كالصبر عمى المكاره يعني القدرة عمى التحمؿ كضبط النفس كاالستبصار، مما يعني النظر إلى 

فاهلل تعالى يبتمي العباد أحيانا كيمتحنيـ تارة بالسراء كتارة بالضراء . األمكر كالتعامؿ معيا بشكؿ كاقعي
 (.156- 155: البقرة)..(  ولصلريل أل ه زل  ألوشسل  اكمق ت.ل انعلهوكملبميال مل ابهفل  اجهع)

(. 84ص: 1999رمضاف محمد القذافي، )
كيعد الصبر مف الكسائؿ النفسية اإلسبلمية التي أرشد القرآف الكريـ إلييا لممحافظة عمى سبلمة 

. الصحة النفسية كتقكية اإلرادة النفسية

: الظف حسف بتقديـ النفسي العالج -2-12
 الظف يسيء الذم فاإلنساف السمبية، النظرة عمى اإليجابية النظرة يقدـ اف اإلنساف عمى ينبغي

ل كيق ل جتنعه لر نه ل اذيملأيسمليم :"تعالى اهلل قاؿ كلذلؾ .بالحزف كيصاب كيقمؽ يتضايؽ الذم ىك باآلخريف

 إحساف أف مبلحظة مع لئلنساف، راحة ىك االجتناب فيذا (.12 :الحجرات) " إمل الملبععل آل المل م

. لبلنخداع القابمية يعني ال الظف
: الناس أذل حياؿ التصرؼ كيفية -2-13
 أشغؿ إذا إال يضره كال يضرىـ األذل ىذا أف يعمـ أف لو بد فبل الناس مف األذل اإلنساف يتمقى فقد

ف يتضايؽ، سكؼ عندىا كأفعاليـ الناس بأقكاؿ نفسو  اهلل صمى )النبي ألف مرتاحا، يككف فسكؼ أىمميا كا 

 كزكاة، كصياـ بصالة القيامة يـك يأتي مف أمتي مف المفمس إف المفمس؟ مف أتدركف :"يقكؿ (كسمـ عميو

 ىذا ك حسناتو مف ىذا فيعطي ىذا كضرب ىذا، دـ كسفؾ ىذا، ماؿ كأكؿ ىذا كقذؼ ىذا شتـ كقد كيأتي
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 "النار في يطرح ثـ عميو فطرحت خطاياىـ مف أخذ عميو ما يقضي أف قبؿ حسناتو فنيا فإذا حسناتو مف
 .(مسمـ أخرجو)

(. 69 -33 ص ،(ت .د) الخاطر، اهلل عبد)
 :كالتفاؤؿ باألمؿ النفسي العالج -2-14

    إف المؤمف الحؽ ال يدع لميأس مكانا في حياتو، بؿ يضع نصب عينيو أمبل في اهلل متجددا 
مما يجعمو أكثر إقباال عمى الحياة، كأشد قكة عمى مكاجية محنيا، مستعينا في ذلؾ بالصبر كالصبلة، 

 اشتدت فكمما  ،(06: حاشرفاال) " آل مل اعفقليفق :"مؤمنا بأف بعد العسر يسرا، مصداقا لقكلو تعالى

 أف كاعمـ :"(كسمـ عميو اهلل صمى) النبي حديث مصداؽ كىذا قريب، الفرج أف فميعمـ اإلنساف عمى األمكر

كبذلؾ ال يدخؿ في نفسو ىـ كال  ،(الترمذم) "يسرا العسر مع كأف الكرب، مع الفرج كأف الصبر، مع النصر
 .حزف فتستقر أمكر حياتو كمف ىنا يتمتع بصحة نفسية سميمة
 .(270- 268ص : 2007ىناء يحي أبك شيبة، )

 :عمى اهلل تعالى العالج النفسي بالتككؿ -2-15
ذا  المتككؿ عمى اهلل تعالى يعمـ أف اهلل كافؿ رزقو كأمره فيركف إليو كحده كال يتككؿ عمى غيره،كا 
استطاع اإلنساف أف يتككؿ عمى اهلل تعالى حؽ التككؿ، أم التككؿ الصحيح باالعتماد عمى اهلل كالتسميـ 

التفكيض إليو كاألخذ باألسباب، فإنو بيذا يصؿ إلى الدرجة التي يحقؽ بيا الرضا الذم يعد ثمرة مف  ليك
. ثمرات التككؿ عمى اهلل تعالى، كأساسا مف أسس الصحة النفسية السميمة

كيجب األخذ باألسباب التي يفترض أنيا تؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ كاألغراض التي يتطمع إلييا 
الفرد، كغارس الشجرة ككاضع البذرة في األرض كىك عمى ثقة مف طمكع ثمرىا بعد اتخاذ كافة األسباب 

. إلى ما يصبك إليو- إلى تككمو عمى اهلل تعالى- لرعايتيا فإنو يحصؿ إضافة 
كالتككؿ يحافظ عمى عزة . فالتككؿ طريؽ المؤمف كمبلذه كممجأه في الكقكع مف االضطراب كالقمؽ

النفس كيصكف كرامتيا كيحمييا مف طمب العكف كالمساعدة غير اهلل تعالى، كقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو 
.  (صحيح البخارم)" إليؾ كفكضت أمرم إليؾ الميـ إني أسممت نفسي:" كسمـ

 (.272- 271ص : 2004ىناء أبك شيبة، )
 قد تصيب كىي النفسية مثؿ غيرىا مف األمراض ىي نكع مف اليـ كالببلء، ضطراباتاالكختاما ؼ

 لـ يرد في الكتاب الكريـ كال السنة المطيرة ما ينفي كق، مستكل التزامو كتقكاالمسمـ ميما بمغ اإلنساف 
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، لذلؾ فطمب العبلج يدخؿ ضمف باب االتخاذ باألسباب إمكانية إصابة المسمـ التقي باألمراض النفسية
 .الذم يعد شرطا أساسيا في التككؿ عمى اهلل تعالى في اإلسبلـ

كتعد األساليب الدينية التي كردت في القرآف الكريـ كالسنة النبكية، أساليب كقائية كعبلجية في 
إذا ما أراد أف يحصؿ لنفسو الصحة النفسية كالتكافؽ النفسي أف يحكؿ اإلنساف المؤمف نفس الكقت، كعمى 

 .إيمانو إلى كاقع يمارسو في حياتو في كؿ ما يصدر عنو مف سمكؾ
 

 :خالصة -
تناكلت الباحثة في ىذا المبحث كؿ مف اضطرابي القمؽ كاالكتئاب مف منظكر نفسي ديني 

 :إسبلمي، كقد خمصت إلى عدة نتائج يمكف تمخيصيا فيما يمي
تناكؿ القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية الشريفة مفيكمي القمؽ ك االكتئاب في أكثر مف مكضع، - 

أما مفيـك القمؽ فقد تـ اإلشارة إليو لكف بمصطمحات أخرل تدؿ . فاالكتئاب كرد كمرادؼ لمصطمح الحزف
 .عميو كالضيؽ النفسي كالخكؼ كالجزع كاليمع كغيرىا

يرل المنظكر النفسي الديني اإلسبلمي أف ارتكاب المعاصي كما يخالؼ التعاليـ الدينية - 
كالشعكر بالذنب الذم يصحب ذلؾ عادة كالمبالغة في إشباع الجكانب المادية عمى حساب الجكانب 
الركحية في اإلنساف مف العكامؿ األساسية التي تؤدم إلى حدكث كؿ مف اضطراب القمؽ كاضطراب 

 .االكتئاب
إف المنيج اإلسبلمي في عبلج اضطرابات القمؽ كاالكتئاب منيج يتسع ألساليب كثيرة كمتنكعة - 

 .إلخ.. تشمؿ العبلج بالصبلة كالعبلج بقراءة القرآف الكريـ كالعبلج بالتكبة كالعبلج بالدعاء
العبلج النفسي الديني كاف لو فضؿ السبؽ في احتكائو عمى بعض األساليب العبلجية التي - 

تناكليا عمـ النفس الحديث بشكؿ متأخر نسبيا مقارنة بو، كمف ذلؾ اىتماـ ىذا االتجاه في العبلج بتعزيز 
أفكار صحيحة كمعتدلة لدل اإلنساف مستكحاة مف الديف، إلى جانب اىتمامو بسف ممارسات كسمككيات 

كىك ما يعرؼ بالمفيـك اإلسبلمي بالعبادات مف )إيجابية يحافظ عمييا اإلنساف المسمـ في اليـك كالميمة 
، كىذه السمككيات مف شأنيا أف تعزز فيو قيـ إيجابية تعكد (إلخ.. فرائض كنكافؿ ككاجبات كمستحبات

كما زكد اإلنساف بمفاىيـ أساسية لحياتو حكؿ الككف كأصؿ الخمؽ . عميو كعمى المجتمع كافة بالنفع
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عطاء معنى كغاية لكجكد اإلنساف، كقد فصؿ ذلؾ  ككيفية التعامؿ مع النفس كمع اآلخر كمع الخالؽ كا 
 .تفصيبل

يشترؾ العبلج النفسي الديني مف منظكر إسبلمي مع بعض العبلجات النفسية الحديثة كالعبلج - 
المعرفي السمككي في بعض الجكانب التي تتعمؽ بكجية نظره كتفسيره لبلضطرابات النفسية كعبلجيا، مع 

كجكد فركؽ بينيما تتعمؽ بالخمفية كالفمسفة التي يقكـ عمييا كؿ منيما، إضافة إلى إغفاؿ العبلجات 
 .النفسية بصكرة عامة لمجكانب الركحية في العبلج كالكقاية
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 .الحديث النفس عمـ منظكر مف النفسي العالج :األكؿ المبحث
 :تمييد -

عمى مدل العصكر حتى كصمت إلى ما ىي كمعتبرا لقد عرفت حركة العبلج النفسي تطكرا ىاما 
عميو اآلف، كلـ يعد العبلج النفسي في كقتنا الحاضر يقتصر عمى مجاؿ األمراض كاالضطرابات النفسية، 
بؿ تعداه إلى مجاؿ األمراض العضكية كالعمميات الجراحية كما إلى ذلؾ، حيث أصبح يفرض نفسو اليـك 

 .عمى مختمؼ المجاالت كالتخصصات

كيتـ في ىذا الفصؿ تسميط الضكء عمى مفيـك العبلج النفسي كبعض المفاىيـ كالمتغيرات التي 
ليا عبلقة بو، ككذا مختمؼ العبلجات  النفسية التي كاف ليا بصمة كاضحة في عمـ النفس الحديث 

 .كخاصة العبلج المعرفي السمككي
: التطكر التاريخي لمعالج النفسي- 1

عدة تطكرات، - الذم يعكد إلى بدء كجكد اإلنساف عمى األرض– منذ ظيكره العبلج النفسي عرؼ
حيث كاكب في نمكه كتطكره نمك كتطكر اإلنساف إلى أف كصؿ إلى الشكؿ الذم ىك عميو اآلف في كقتنا 

. الحاضر
: كيمكننا تمخيص أىـ المحطات التي مر بيا العبلج النفسي، كما يمي

: العصكر القديمة- 1-1
: (ـ .ؽ 5000)العصر الحجرم - أ

 كاف المرض العقميلقد أشارت الدراسات الحديثة التي أجريت عمى القبائؿ البدائية، إلى أف 
مكجكدا لدل إنساف ما قبؿ التاريخ، ككاف العبلج يقـك آنذاؾ عمى إحداث ثقكب دائرية في الجمجمة 
باستخداـ ما تيسر مف أدكات القطع الغميظة، كذلؾ بيدؼ إفراج األركاح الشريرة التي كاف يعتقد أنيا 

. تسكف داخؿ جسد المريض
: الحضارات القديمة- ب

المصرية كالبابمية كالعبرانية، كانت الحضارة الصينية كالحضارة إف الكثير مف الحضارات القديمة ؾ
، لذلؾ كاف يتـ معالجة المرض الشياطيف كاألركاح الشريرة كاآللية إلى المرض العقميتعزك أسباب 

باستخداـ التعاكيذ كاألناشيد الدينية كالصبلة، أك في بعض الحضارات األخرل يتـ العبلج برجـ المريض 
. العتقادىـ أف مرضو العقمي ناتج عف ارتكابو لمخالفات خمقية كدينية
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: الحضارة الركمانية- ج
اشتير الركماف بككنيـ أىؿ دكلة كعمؿ، كاىتمكا بالنكاحي االجتماعية كالتطبيقية لمعبلج النفسي، 

: كقد قسمكا األمراض العقمية إلى قسميف
. أمراض عقمية قابمة لمشفاء- 
. أمراض عقمية غير قابمة لمشفاء- 

كقامكا بكضع القكانيف الخاصة التي تحمي ىؤالء المرضى كتحافظ عمى مصالحيـ، إذ كاف 
أبك المرضى في تمؾ الفترة معاممة سيئة، كمف أبرز المفكريف كالفبلسفة الذيف برزكا في ذلؾ العصر نجد 

القرف ) أرتايكس، (ـ . ؽ25-100 )سمسكس، (ـ . ؽ347-427 )أفبلطكف، (ـ . ؽ357-460 )قراط
. الخ ..جالينكس، (ـ50 )اسكميبادس، (ـ .األكؿ ؽ

كعمكما فقد رفض معظـ ىؤالء المفكريف في تمؾ الحقبة التفسيرات الفمسفية الركحية التي كانت 
الضغكط  ككذا  الجسمية الطبية كالفيزيكلكجيةتعزل إلييا األمراض العقمية، كأكدكا عمى أىمية األسباب

 في إحداث األمراض العقمية، كىذا لـ يمنع مف كجكد بعض الفبلسفة البيئية كاالضطرابات االنفعالية
. كالمفكريف آنذاؾ ممف تبنكا التفكير الخرافي في تفسير األمراض العقمية

كقد استخدـ الركماف عدة كسائؿ عبلجية لمتكفؿ باالضطرابات العقمية كاإليحاء كاستخداـ 
. المكسيقى كالترفيو عف النفس، كالدعكل إلى مصاحبة األشخاص المرحيف

 في مظممة فترة بدأت ،(Galen)كتحديدا بعد كفاة جالينكس – كبعد كفاة معظـ ىؤالء المفكريف 

 بسيطرة خاصة العقمييف المرضى معاممة ساءت حيث ـ،800 عاـ حتى كاستمرت النفسي، العبلج تاريخ

. عمييـ القسكة ككذا معيـ التسامح كعدـ كتعذيبيـ العقمييف المرضى قتؿ يتـ كاف حيث ركما، في الكنيسة
: الكسيط العصر -1-2
: كالمسممكف العرب -أ
 رصدىا يتـ لـ كعبلجيا العقمية االضطرابات صنيؼت مجاؿ في كالمسمميف العرب المفكريف جيكد إف

 بيذه العالمية المكتبات في المتكفرة المخطكطات تمتمئ حيث العرب، الباحثيف طرؼ مف كاؼ بشكؿ

 ىذا في كالعرب المسممكف حققيا التي الباىرة العممية اإلنجازات أىمية أحد عمى يخفى كال العظيمة، اإلنجازات

 .المجاؿ
 يعد الذم (ـ1037 – 980) سينا ابف أىميـ مف نذكر الصدد، ىذا في كعمماء مفكريف عدة برز كقد 

 السيككسكماتي لمطب األكؿ المؤسس يعتبر كما العقمي، المرض إنتاج في النفسي ؿالعاـ اكتشؼ مف أكؿ
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 لمرضى الجراحية العمميات طبؽ مف أكؿ كاف كما النفسي، العبلج في التحميمي االتجاه طبؽ مف كأكؿ

 في كالعقاقير األدكية سينا ابف استخدـ كما النفس، عمـ في التجريب أدخؿ مف أكؿ يعتبر فيك كبيذا العقكؿ،

 النفسي العبلج نظريات بيا تنادم أصبحت العبلج في أخرل عديدة طرقا كاستخدـ العقمييف، لممرضى عبلجو

. غذائو كتنظيـ المريض بيئة كتغيير كاالسترخاء الحمامات كاستخداـ الحديثة
 فرض بدؿ كالعقمي، كالجسمي النفسي العبلج أجؿ مف النفسية المصحات بإقامة سينا ابف نادل كما

. العقمييف المرضى عمى السيئة المعاممة
 عمى اآلخر ىك أكد الذم رشد ابف نجد المجاؿ ىذا في برزكا الذيف أيضا المسمميف العمماء بيف كمف

 بتغيير ينادم ككاف ،الكراثية العكامؿ إلى باإلضافة المرضى إحداث في البيئة كعكامؿ النفسي العامؿ أىمية

. ناجح عبلجي كأسمكب كبيئتو المريض سكف
 الديني الجانب مف كثيرا استفاد كقد ،الغضب عبلج بمكضكع اىتـ الذم الغزالي اإلماـ نجد أيضا

. ذلؾ تطكير في اإلسبلمي

: االنحطاط كعصر أكربا -ب
 ،الكنيسة رجاؿ بسيطرة تميزت إذ العقكؿ، مرض ضد كقسكة ظمما المراحؿ أكثر مف المرحمة ىذه تعد

 المرضى كقتؿ كالمصمحيف، العمماء كحرؽ عاـ بشكؿ كاإلنسانية لؤلخبلؽ مخالفة أعماؿ بعدة قامكا الذيف

. الخ..كتعذيبيـ كسجنيـ العقمييف

: األكربية النيضة عصر -1-3
 تبمكر كقد بيـ، التكفؿ طرؽ ككذا العقمييف المرضى معاممة في جذريا تغيرا العصر ىذا شيد لقد

: كىما ،(J. Rotter) ركتر جكلياف إلييما أشار العصر، ىذا في اتجاىاف

 مف كؿ االتجاه ىذا في برز كقد العقمي، كالتخمؼ الشاذ السمكؾ دراسة كىك :األكؿ االتجاه -أ

 اكركز حيث ،KRETSCHMER كرتشمرك ، KRAEPLINايبميفرؾ ،CHARCOTشارككك ، Rostanركستاف
 عيادة أسس مف أكؿ أ.ـ.الك في  WITMERكايتمر كاعتبر كالتنكيـ، اليستيريا أعراض حكؿ اىتماميـ

. كانفعالي عقمي باضطراب يتميزكف الذيف لؤلطفاؿ (ـ1986) سنة بنسمفانيا جامعة في إكمينيكية

 ىذا كتزعـ األفراد بيف كالقياس كالكراثة الفردية الفركؽ دراسة اتجاه كىك :الثاني االتجاه -ب

 كقد األفراد، بيف الفردية بالفركؽ اىتمكا الذيف ،BINET بينيوك  CATTELLكاتؿك  GALTONغالتكف االتجاه

 ىذا طكر حيث ،(1905) سنة كذلؾ المدارس ألطفاؿ العقمية القدرة يقيس لمذكاء اختبار أكؿ بينيو أصدر

. لمذكاء بينيو– ستانفكرد اختبار باسـ يشتير أصبح حتى متعاقبة سنكات مدل عمى االختبار
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: النفسي لمعالج الحديثة االتجاىات -1-4
: كىما الحديث، العصر في النفسي العبلج لتطكر رئيسييف اتجاىيف برز

 كاستخدمت الفردية، الفركؽ بمبدأ اىتمت كالتي ،القياسية المدرسة في كيتمثؿ :األكؿ االتجاه -أ

 مشكبلت عبلج في كبير باىتماـ الثانية العالمية الحرب قبؿ خاصة المدرسة ىذه كتميزت كالقياس، المبلحظة

دارة المحمية، كالعيادات األطفاؿ  كمراكز العقكؿ، كضعاؼ المعكقيف كمؤسسات أ.ـ.الك في العامة الخدمات كا 

عداد األحداث،  العجز نكاحي ككشؼ كاالستعدادات الدراسي كالتحصيؿ العقمية القدرة تقيس التي االختبارات كا 

 لمسجناء كالجمعي الفردم العبلج كاستخدـ بالمعب، العبلج أسمكب ظير كما كالمعرفية، المغكية كالصعكبات

 كذلؾ العقمية األمراض مستشفيات في لمراشديف الشخصية باختبارات االىتماـ برز كما العقمييف، المرضى مف

. األربعينات كبداية الثبلثينات أكاخر في
: أىميا ىامة، تغييرات إلى الثانية العالمية الحربي قياـ أدل كقد
. أمريكا إلى أكربا مف اإلكمينيكييف النفس عمماء مف العديد ىجرة -
. السكية كغير السكية بالشخصية أكثر كاالىتماـ الذكاء باختبارات االىتماـ تناقص -
. لمكبار النفسي كالعبلج اإلكمينيكية بالبحكث األمريكية الصحة كزارة اىتماـ -
. الحرب مشكبلت لمكاجية ككسيمة الجمعي العبلج ظيكر -
. ركجرز لكارؿ الحالة حكؿ التمركز بطريقة العبلج أسمكب ظيكر -
عداده اإلكمينيكي األخصائي لتأىيؿ مؤتمر عقد - . كتعميمو كا 

: يمي بما االتجاه ىذا تميز كقد ،الديناميكية المدرسة في كيتمثؿ :الثاني االتجاه -ب
 ستانميك أ.ـ.الك في النفس عمـ مؤسس جيمس كيمياـ :مف تككنت كالتي بكسطف جماعة ظيكر -

. سككت كلترك ك ،ىكؿ
 جانب إلى الكبار لدل التكافؽ بمشكبلت كاالىتماـ اإلكمينيكي الميداف في كبيرة تغييرات حدثت -

 لدل الشخصية كسمات التكافؽ مستكيات بقياس كاالىتماـ األطفاؿ، لدل التكافؽ بمشكبلت اىتماميـ

 كعبلج الفعمي النفسي بالعبلج االىتماـ ككذا العقمية، كالقدرة الذكاء بمستكيات االىتماـ يدؿ األشخاص

. الحاالت
: أىميا كلعؿ النفسي، العبلج ميداف تطكير في تيارات عدة ساىمت كقد -
. بالطب كالنفسية العقمية األمراض ربط الذم "العقمي أك النفسي الطب" السيكاترم التيار *
 .الجشطالتي التيار *
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. التجريبي كالتطكر ميمالتعؿ النفس عمـ تيار *
. المرجعي اإلطار كنظرية الذات النفس عمـ تيار *
 :النفسية العيادات *
 لبلىتماـ الدعكات كبرزت ،(ـ1753) سنة بفيبلدلفيا بمككمي بمستشفى نفسية عيادة أكؿ ظيرت كقد

 كالتشخيص كالتعميـ البحث في إكمينيكيا منيجا النفس لعمـ األمريكية الجمعية قدمت كقد العقمييف، بالمرضى

 النفسييف بالمرضى التكفؿ في كبير بشكؿ ساىمت حيث كبيرة، عينات عمى طبقت فردية اختبارات مف مشتقا

. لؤلطفاؿ إرشادية عيادات كفتح كالعقمييف،
 :كانتشارىا االختبارات ظيكر *
: ىما رئيسييف نكعيف االختبارات ىذه شممت كقد
 التي الميكانيكية كالقدرات كاالستعدادات، الميكؿ كاختبارات كالجمعية، الفردية الذكاء اختبارات *

. القياس عمميات تطكر في ساىمت
 مقاييس فظيرت النفسي، العبلج أساليب تطكير في كبير بشكؿ ساىمت كالتي :الشخصية مقاييس *

. المختمفة بأنكاعيا اإلسقاطية كاالختبارات كاالنطكاء، االنبساط كاختبارات كاالنفعاالت، العصاب،
(. 56-45 ص :2001 ممحـ، محمد)

 :النفسي العالج تعريؼ -2
 العبلجية الطرؽ لتعدد كذلؾ ،النفسي العبلج لمفيكـ شامؿ تعريؼ طرح اليسير غير مف إنو

. العبلج مف نكع لكؿ النظرية المنطمقات كتعدد ككسائميا،
 كىي النفسي، العبلج معنى تكضيح شأنيا مف التي التعريفات مف مجمكعة عرض يمكننا ذلؾ كمع

: يمي كما
. النفكس مداكاة حرفيا يعني (Psychothérapie) النفسي العبلج مصطمح إف -
 الكسائؿ باستخداـ النفسية لبلضطرابات عبلجية طريقة" :أنو عمى النفسي العبلج كيعرؼ -

 ."المصاب كتكافؽ سمكؾ عمى تؤثر انفعالية، طبيعة ذات مشكبلت بمناقشة ييتـ المختمفة، السيككلكجية
( 414 ص :2005 الرحك، جناف)

 االنفعالية المشكبلت كتحتؿ متعددة، سيككلكجية طرؽ فييا تكظؼ طريقة ىك النفسي العبلج إذا

. الطريقة ىذه اىتماـ محكر
 ."مشاعره أك أفكاره في أك الفرد، سمكؾ تغير إلحداث كسيمة" :نوأ عمى أيضا كيعرؼ

( 487 ص :2007 الديف، زيف كحناف داكد فكزم ترجمة تركؿ، ج تيمكثي)
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 إلى يتعداه بؿ فقط، النفسي العبلج عمى يقتصر ال األفراد سمكؾ في التغيير ىذا أف مف كبالرغـ

 منتظـ بشكؿ يحدث بككنو يتميز النفسي العبلج أف إال كاالجتماعية، كالتربكية اإلعبلمية االستراتيجيات

 .بالعميؿ المعالج تجمع مينية عبلقة إطار في كقصدم،
 تقكـ التي اإلنسانية العبلقات عمى منو يستدؿ عممي نظاـ" :بأنو أيضا، النفسي العبلج يعرؼ كما

 :مثاال نذكر اإلجراءات، ىذه بيف كمف كمعقدة، مختمفة إجراءات مف يتككف نظاـ إنو ..كالمريض الطبيب بيف
 ".الخ..باإليحاء العبلج المغناطيسي، التنكيـ

 (.241 ص :1998 الجسماني، العمي عبد) 
 المعالج فيو ينشئ السمككية، كاالضطرابات العقمية لؤلمراض العبلج مف نكع" :بأنو أيضا كيعرؼ

 يخفؼ أف المعالج يحاكؿ (لفظي غير أك لفظي) محدد عبلجي اتصاؿ خبلؿ كمف المريض، مع مينيا عقدا

 ".كتطكيرىا شخصيتو كتنمية التكافؽ، سيئة السمككية أنماطو كتغيير االنفعالية، المريض اضطرابات مف
 (84 ص :2000 سرم، محمد إجالؿ)

 مف كتتككف عممية، أسس عمى تقكـ طريقة ىك النفسي العبلج أف التعريفات ىذه خبلؿ مف يتضح

 بيف تربط مينية إنسانية عبلقة كىك ..متنكعة كمنيجية عممية إجراءات عمى كتشتمؿ منظمة، خطكات

 .محددة أىداؼ ليا تككف ما كعادة كالمريض، الطبيب
 بالقياـ تسمح نفسية تقنية كىي التنظيـ، كمحكمة منسقة مداخبلت عف عبارة" :بأنو أيضا كيعرؼ

 ".محدد عبلجي مقصد يحركو عميو، متفؽ منيج بعمؿ
 :أنو عمى النفسي العبلج يعرؼ آخر، تعريؼ كفي
 .النفسية االضطرابات في فاعمة عبلج طريقة -
 .مينة عف عبارة -
 .البحث طرؽ مف طريقة -
 .عممي نظاـ -
 .الحياة في مستخدمة فمسفة -
 :النفسية لالضطرابات فاعمة عالج طريقة بكصفو النفسي العالج -أ

دارتيا أفضؿ، بشكؿ الخاصة حياتيـ فيـ عمى متعالجيو بمساعدة المعالج يقكـ أف بمعنى  بشكؿ كا 

 .المسؤكلية تحمؿ عمى كمساعدتيـ بأنفسيـ، معرفتيـ تنمية عمى يعمؿ كما صحي،
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 :مينة بكصفو النفسي العالج -ب
 مينيا، مؤىبل يككف النفسي فالمعالج النفسييف، لممعالجيف بالنسبة مينة النفسي العبلج ممارسة تشكؿ

 .المينة بقيـ ممتزما كيككف العمؿ، ىذا خبلؿ مف دخمو عمى كيحصؿ مينيا، منظما كيككف عيادة، كيفتتح
 :البحث طرؽ مف طريقة بكصفو النفسي العالج -ج

 الحديث النفسي العبلج بدايات كمنذ كأسرارىا، النفس أغكار الكتشاؼ حديثة طريقة النفسي العبلج

 لمميتميف العممية المساعي خبلؿ مف تطكرت الطريقة كىذه فيو، أساسيا جزءا المدركس العممي التفيـ أصبح

 .النفسي بالعبلج
 :عممية كمنظكمة النفسي العالج -د
، يكجد ال  في مغمقة أك منتيية عممية منظكمة األخرل، اإلنسانية العمكـ في الحاؿ ىك كما اليـك

 نظرية إلى يستند الشامؿ، أك الكمي النفسي لمعبلج منيجي تأسيس نحك سعي باستمرار فيناؾ النفسي، العبلج

 .الجانب أحادية كغير عممية
 :حياتية فمسفة بكصفو النفسي العالج -ىػ

 حديثا كشكبل عممية، كمنظكمة كمينة، اإلنساف، لفيـ كمحاكلة مفيد، شفاء عمـ النفسي العبلج يعتبر

 .لعصرىـ كجكديا الممحة األسئمة عف إجابة النفسي، العبلج ككبلسيكيك مؤسسك أكجدىا الحياة، أشكاؿ مف
 (59-57 ص :2002 رضكاف، جميؿ سامر تر نيبشمر، مكر تكماس)

 :اإلجرائي التعريؼ -
 :ىك النفسي العبلج أف نستخمص أف يمكننا سبؽ ما
 .مختمفة إجراءات عمى كتشتمؿ متعددة، سيككلكجية كسائؿ فييا تكظؼ عبلجية طريقة -
 .محددة أىداؼ كليا عممية، أسس عمى تقكـ طريقة -
نسانية مينية عبلقة -  (عميؿ/ مريض) كمتعالج مؤىؿ معالج بيف تربط كا 
 محنيـ تجاكز عمى عادة المساعدة يطمبكف أشخاص مساعدة عاتقيا عمى تأخذ مدركسة عممية -

 .معاناتيـ مف كالتخفيؼ
 .كالعقمية النفسية االضطرابات عبلج في فاعؿ أسمكب -
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 :النفسي العالج أىداؼ -3
 النفسية الصحة تحقيؽ إلى جميعا تيدؼ ككنيا في العبلجية كالطرؽ التكجيات مختمؼ تتفؽ

 مكاجية بإمكانيـ يصبح حتى الحاالت، أفضؿ إلى بيـ كالكصكؿ التكيؼ عمى كمساعدتيـ ألشخاص،

 .كسعادة بسبلـ كالعيش كالكاقع الحياة مطالب
 :يمي كما النفسي، العبلج أىداؼ تمخيص كيمكننا

 في كيساعد كالقمؽ الضغكط مكاجية في الفرد مقاكمة كيدعـ تحصف كقائيا، دكرا النفسي لمعبلج إف -

 .كاإلدماف المختمفة االضطرابات مكافحة
 المعتمدة عبلجية النفس التقنيات كسائر االستماع، تقنية بكاسطة عبلجيا دكرا النفسي لمعبلج -

 ىذه كدالالت كمعاناتو، آالمو مصدر تبييف عمى األزمة يعيش الذم الفرد النفسي العبلج يساعد حيث عالميا،

 .كحيكيتو صحتو استعادة عمى مساعدتو عمى كيعمؿ المعاناة،
 في كاندماجو كتطكره الفرد قدرات تنمية في يساعد حيث تكيفيا، ديناميا دكرا النفسي كلمعبلج -

 .كالسمككي البنيكم الفردم التكازف استعادة طريؽ عف مجتمعو
 (.273 ص :2007 مكي، محمكد عباس) 

 :النفسي العالج في المعمكمات جمع كسائؿ -4
 بيف كصؿ كحمقة النفسي، العبلج في أساسية خطكة المريض عف البلزمة المعمكمات جمع عممية إف

 .العبلجي النفس عمـ في التطبيقي كالجانب النظرم الجانب
 المعمكمات مف ممكف قدر أكبر عمى الحصكؿ يمكف حتى بيا االستعانة يتـ عديدة كسائؿ كىناؾ

 كدراسة الشخصية، كالسيرة كالمقاييس، كاالختبارات كالمبلحظة، المقابمة، :الكسائؿ ىذه كمف المريض، حكؿ

 .الحالة
 :المقابمة -4-1

 المعالج بيف تجمع مينية عبلقة كىي كالتشخيص، الفحص في األساسية الكسيمة المقابمة تعتبر

 المعمكمات تبادؿ بيدؼ الطرفيف، بيف التامة كالسرية المتبادلة الثقة تسكده آمف نفسي مناخ في كالمريض،

 .كاالتجاىات كالمشاعر كالخبرات
 عمى الحصكؿ غايتيا كالمريض، النفسي المعالج بيف تتـ التي المحادثة مف نكع العبلجية كالمقابمة

 كتؤكد.لو الشخصي التكافؽ تحقيؽ في كاإلسياـ حميا عمى كالعمؿ كمشكبلتيف المريض سمكؾ عف معمكمات
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 كالتشخيص الفحص عممية كفي المعمكمات، بجمع المقابمة في عمؿ دليؿ كجكد أىمية الحديثة البحكث

 .كالعبلج
 :المالحظة -4-2

 مف كىي المريض، سمكؾ عف البلزمة المعمكمات عمى الحصكؿ في كأساسية ىامة كسيمة المبلحظة

 التفاعؿ كمكاقؼ الطبيعية، الحياة مكاقؼ في السمكؾ مبلحظة المبلحظة كتشمؿ.المعمكمات جمع كسائؿ أقدـ

 .أنكاعو بكافة االجتماعي
 في تحدث التي التغيرات كتسجيؿ المريض، بسمكؾ الخاصة الحقائؽ تسجيؿ إلى المبلحظة كتيدؼ

 .السمكؾ كتفسير سمككيا، تحركو التي العكامؿ كتحديد لمنمك، نتيجة سمككو
 المبلحظة المباشرة، المبلحظة المنظمة، المبلحظة:منيا نذكر المبلحظة، أنكاع مف العديد كىناؾ

 .المقيدة المبلحظة الدكرية، المبلحظة العرفية،
 المبلحظة، إلجراء البلـز المكاف اإلعداد، :يمي ما تشمؿ أساسية لخطكات كفقا المبلحظة كتتـ

 .كالتفسير التسجيؿ المبلحظة، عممية لممبلحظة، مختمفة سمككية عينات اختيار

 :كالمقاييس االختبارات -4-3
 كتيتـ كالتشخيص، الفحص في المعمكمات جمع كسائؿ أىـ مف النفسية كالمقاييس االختبارات

 جكانب لقياس "بطارية" شكؿ في كالجماعية الفردية كالمقاييس االختبارات مف الكثير بإعداد النفسية العيادات

 .إلخ ..كالقيـ االتجاىات الذكاء، :مثؿ المختمفة الشخصية
 كالكرقية، العممية كالجماعية، الفردية المفظية، كغير المفظية :منيا االختبارات، مف كثيرة أنكاع كتكجد

 .التشخيصية كاالختبارات كالدقة، السرعة اختبارات
 المكضكعية، الثبات، الصدؽ،:كىي الجيدة، كالمقاييس االختبارات، في تكافرىا يجب شركط كىناؾ

 .استخداميا في كاالعتداؿ االختبارات، تعدد االستخداـ، سيكلة التقنيف،
 :إلى منيا الغرض حسب كالمقاييس االختبارات كتنقسـ

 .التحصيؿ كمقاييس اختبارات -        الذكاء كمقاييس اختبارات -
 التشخيص كمقاييس اختبارات -   الشخصية كمقاييس اختبارات -
 النفسية الصحة مقاييس -         النفسي التكافؽ اختبارات -
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 :الشخصية السيرة -4-4
 حياتو جكانب لمعظـ الشعكرية الفرد حياة تتناكؿ كىي -بقممو– نفسو عف الفرد يكتبو ذاتي تقرير ىي

 المستقبمية كخططو كىكاياتو اليامة كخبراتو كاالنفعالي، كالميني االجتماعي كتاريخو كحاضره ماضيو مثؿ

 .إلخ ..اتجاىاتو حياتو كأسمكب
 بالفرد أعرؼ ىك مف ىناؾ ليس" :مقكلة عمى بناء ،الشخصية السيرة بكسيمة المعمكمات جمع كيتـ

 ".نفسو مف
 حكؿ الشخصية السيرة الشاممة، الشخصية السيرة:منيا نذكر الشخصية، لمسيرة عديدة أنكاع كىناؾ

 .(الحرة) المحددة غير الشخصية السيرة المحددة، الشخصية السيرة مكضكع،
 الشخصية، المستندات الشخصية، المفكرات الكتابة، مثؿ عديدة، مصادر الشخصية لمسيرة أف كما

 ..الفني أك األدنى اإلنتاج
 المريض كشعكر لمكتابة، االستعداد :كىي الشخصية، السيرة لنجاح ضركرية عكامؿ تكفر يجب كما

 .كالسرية كالمكاف، لمزماف كالتحديد الكتابة، في كاالعتداؿ الزمني، بالترتيب كااللتزاـ كالصد بالمسؤكلية،

 :الحالة دراسة -4-5
 المريض، عف المعمكمات مف ممكف عدد أكبر لتمخيص االستخداـ شائعة كسيمة ىي الحالة دراسة

 لتجميع أسمكب كلكنيا لمكممة، الحرفي بالمعنى المعمكمات لجمع "كسيمة" ليست الحالة دراسة أف البعض كيرل

 كىي كتنسيقيا، الخ،..الذاتية كالتقارير المبلحظة المقابمة، مثؿ األخرل بالكسائؿ جمعيا تـ التي المعمكمات

 .الفرد حياة عناصر ألىـ شامؿ بحث
 كليس ليا، منظما إطارا يعتبر الحالة لدراسة كمحدد مقنف معيارم إطار استخداـ البعض كيفضؿ

 يركز مختصر كبعضيا كشامؿ، مفصؿ بعضيا مختمفة أشكاؿ تكجد كلكف اإلطار، ليذا كاحد شكؿ ىناؾ

 .فقط الرئيسية المعمكمات عمى
 الضركرية، بالمعمكمات االىتماـ :منيا أمكر عدة فيو يراعي خاصا، تنظيما الحالة دراسة كتتطمب

 .الثانكية أك الفرعية المعمكمات عمى التركيز كعدـ بعضيا، تجاىؿ كعدـ

 (.81-59 ص :2000 سرل، محمد إجالؿ)
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 :النفسي العالج مينة أخالقيات -5
 كالكعي النفسي لمعبلج بالنسبة نفسو كاألمر بو، الخاصة أخبلقياتو تخصص كلكؿ عمـ لكؿ إف

 النفس عمـ أخبلقيات مف يتجزأ ال جزء ىي األخبلقيات كىذه األىمية، غاية في أمر النفسي العبلج بأخبلقيات

 :يمي فيما األخبلقيات ىذه أىـ تمخيص كيمكف عامة، بصفة كاألخبلقيات العمـ كأخبلقيات
 كالمتطكرة، المتخصصة كالمعرفة بالعمـ كمزكدا مؤىبل المعالج يككف أف يجب :كالخبرة العمـ -

 دراية كعمى األكاديمية بالمعمكمات التزكد عمى دائما حريصا يككف كأف لذلؾ، البلزمة كالميارات كالخبرات

 .النفسي كالعبلج النفسية الصحة ميداف في كالبحكث بالدراسات
 مف العبلج مينة لممارسة البلـز الترخيص عمى المعالج يحصؿ أف يجب :بالعالج الترخيص -

 .النفسي العبلج في كالعممية العممية مؤىبلتو مف التأكد بعد كالرسمية، العممية الجيات
 مف محدد إطار في كمحككمة محددة تككف أف يجب المينية العبلقة إف :المينية العالقة -

 .األطر ىذه عف تخرج كأال األخبلقية، كالقيـ االجتماعية المعايير
 النفسي، العبلج عممية في األىمية بالغ أمر كالبيانات المعمكمات سرية إف :المعمكمات سرية -

 سكؼ معمكمات مف بو يدلي ما كؿ أف المعالج جانب مف تأكيد إلى يحتاج بأسراره يبكح أف قبؿ كالمريض

 .المطمقة السرية مف كامؿ بإطار يحاط
 يرضي بما العمؿ، في اإلخبلص إلى يحتاج إنساني عمؿ النفسي فالعبلج :المخمص العمؿ -

 .لممريض العبلجية النفسية الخدمات كؿ يقدـ حيف المعالج ضمير
 كالمعالج النفسي العبلج عممية في المختمفيف األخصائييف بيف التعاكف إف :كفريؽ العمؿ -

 النفسية االضطرابات معظـ أف باعتبار ضركرم، كغيرىـ االجتماعي كاألخصائي النفسي كالطبيب النفسي

 .الجسمية مظاىرىا كليا كنفسية، اجتماعية عكامؿ عدة تفاعؿ عف تنتج
 أف المعالج الحظ إذا خاصة كاجب، آخر أخصائي إلى المريض إحالة إف :المريض إحالة -

 .شيء كؿ عبلج المعالج يحاكؿ أف الخطأ فمف تخصصو، إطار عف يخرج آخر عبلج إلى تحتاج الحالة
 كانت ميما نفسيا العبلج عممية في يتحكـ ال أف يجب لكف ىاـ، أمر العبلج تكاليؼ :التكاليؼ -

 .تكاليفو المريض يدفع أك مجانا العبلج كاف سكاء الظركؼ،
 (.188-187 ص :1997 زىراف، السالـ عبد حامد)
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 :العالجية-النفسية المدارس تصنيؼ -6
 مف نذكر المدارس، بيذه خاصة تصنيفات عدة كضعت فقد كاختبلفيا، العبلجية المدارس لتعدد نظرا

 :أىميا
 :النفسي الطب-الجراحية-الطبية المكسكعة تصنيؼ -6-1

 :إلى كتقسـ ،الركحية أك الدينية العالجية المدارس - أ
 التأممية -كالتعاكذية الرقى -   اإلعجازية -

 :إلى كتقسـ ،العجائبية -العالجية المدارس -ب
 .الباراسيككلكجيا -  السحرم الغمكض -          المغناطيسي العبلج -

 :إلى كتقسـ ،النفسية التربكية العالجات -ج
 التحميؿ الكجكدم- التكجيو األخبلقي    - االقتناع- 
 العبلج االجتماعي-اإلبداعية- 
 :، كتقسـ مدارسو إلىالعالج اإليحائي- د
التحميؿ تحت التخدير، : طرؽ أخرل إلطبلؽ اآلليات النفسية، مثؿ- التنكيـ المغناطيسي   - 
 .االسترخاء
 :، كتقسـ مدارسو إلىالعالج النفسي الديناميكي أك التحميؿ النفسي- ىػ
 عبلجات تستكحي المبادئ التحميمية-  التقميدم   –العبلج التحميمي - 
 .التحميؿ النفسي لممجمكعة- 

 :(H. EY)تصنيؼ ىنرم آم - 6-2
 :العالجات الفردية- أ

 .التحميمية المبادئ تستكحي التي العبلجات -   النفسي التحميؿ -

 :مثؿ أخرل، تحميمية عبلجات -

 آدلر طريقة –النفسي العبلج *                يكنغ طريقة – النفسي العبلج *
 الكجكدم التحميؿ *            ركجرز طريقة *
 الفنكف إلى المستند العبلج -  المكجو الحمـ -    اإليحائي التنكيـ -
 التخذير تأثير تحت التحميؿ -       اإلسترخائية الطريقة -
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 .(كاالرتكاسات التعكيد إزالة) المحك مبدأ إلى المستندة العبلجات -

 :الجماعية العالجات -ب
 :كيقسـ إلى ،(الجماعي)العالج النفسي لممجمكعة - 
 .عبلجات تستند إلى دينامية الجماعة* 
 .عبلجات تستند إلى مبادئ تحميمية* 
 .طرؽ التعبير الدرامي كالسيككدراما* 
 ".حالة لمعبلج"العبلج النفسي * 
 .العبلج بالنكـ الجماعي* 

 :، كيقسـ إلىالعالج النفسي المؤسسي- 
 المخيمات العبلجية* العبلج بالعمؿ        * 

كىناؾ تصنيفات أخرل ظيرت بعد ىذه التصنيفات، كتستند عمى معايير يمكننا تمخيصيا فيما 
 :يمي

 السمككية، التحميمية، كالمدارس ،كفؽ النظرية التي تعتمدىا طريقة العالج النفسي- أ

 .الخ..الظاىرية
 العائمي، النفسي كالعبلج ،نشاطيا العالجية المدرسة فيو تمارس الذم الميداف كفؽ -ب

 ضمف تدخؿ فمثبل نفسية، مدارس عدة ميداف كؿ ضمف كتدخؿ .الزكجيف بيف االتصاؿ اضطراب عبلج أك

 .الجنسية النفسية، السمككية، التحميمية، منيا متعددة، مدارس العائمي العبلج

 ركحية أك دينية خمفية إلى النفسية العبلجات تستند كأف :العالجية لممبادئ النظرية الخمفية -

 .غيبية حتى أك ذاتية معطيات إلى أك مختمفة فمسفات إلى أك
 كالتكجيات، المدارس مختمؼ بيف الفصؿ في كالدقة العمؽ إلى تفتقد المقترحة التصنيفات ألف كنظرا

 :يمي كما كىما المدارس، ليذه جديديف تصنيفيف (1991 النابمسي، أحمد محمد .د) اقترح فقد
 .الفمسفي النفسي التصنيؼ -
 .المنيجي النفسي التصنيؼ -
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 :الفمسفي -النفسي التصنيؼ -أ
 التفكير إلى تستند لـ ىي إذا عمـ، إلى تتحكؿ أف يمكنيا ال عبلجية نظرية كؿ أف المعركؼ مف

 :يمي ما إلى التصنيؼ، ىذا كفؽ العبلجية المدارس كتصنؼ الفمسفي،
 :إلى كتقسـ ،الشرقية الفمسفات مدارس (1

 الصكفية، السكفركلكجي، االسترخاء، اليكغا، :مدارسو أىـ كمف :الركحية بالرياضة العالج *

 .عامة التأممية المدارس النفسية،
 اإليحاء الذاتي، اإليحاء الذاتي، التنكيـ المغناطيسي، التنكيـ :كيشمؿ :اإليحائي العالج *

 .الجماعي اإليحاء عقائديا، المدعكـ اإليحاء بالطبلسـ،

 العبلجات التعكيذية، العبلجات اإلعجازية، العبلجات:يمي ما كتشمؿ :الركحية العالجات *

 .الديني العبلج :كمنيا اإليمانية،
 الدماغ فيزيكلكجية عمى العميؽ تأثيرىا العبلجات ليذه :النفسية -الجسدية العالجات *

 كانكا أنيـ إال تأثيرىا، آليات يعرفكا أف دكف العبلجات ىذه يمارسكف الشرقيكف ككاف العصبي، كالجياز

 :نذكر العبلجات ىذه أىـ كمف خبلليا، مف جيدة عبلجية نتائج عمى يحصمكف
 .الصينية الطريقة عمى باإلبر الكخز -
 .اليابانية الطريقة عمى (باألصابع الضغط) شياتزك -
 ىذا أف حتى باألعشاب، العبلج إلى تستند كىي خاصة، العرب بيا اشتير كقد :الدكائية العبلجات *

 .العربي بالطب سمي العبلج
 طريقة كمنيا الشفائية الطريقة أبك ألنو "الطب أبك") قراط أبك اعتبر :الييبكقراطية المدرسة (2

 بالقيـ يمتـز كأف طبيا، المعالج يككف أف يقتضي الييبكقراطية المدرسة إلى  االنتماء أف ،(النفسية الشفاء

 .الممارسة ىذه كلقكانيف الطبية لمممارسة الحديثة كباألصكؿ الييبكقراطي،
 إلى كذلؾ النفسية، لمحاالت عبلجو في األدكية باعتماد لو المسمكح الكحيد ىك الييبكقراطي كالمعالج

 في الخكض ليـ يحؽ الذيف الكحيدكف ىك المدرسة ىذه أعضاء أف كما األخرل، العبلجية الطرؽ جانب

 .الخ.. كالبسيككسكماتية النفسية– الطبية المياديف
 ىذه كأصبحت الحديثة، الطبية لمتطكرات نتيجة عديدة تطكرات المدرسة ىذه مبادئ عرفت كقد

 :يمي فيما نمخصيا كمتشعبة، عديدة فركع إلى تتفرع المدرسة
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 .النمطي السمككي، الدكائي، التحميمي، :بفركعو النفسجسدم الطب *   العائمي الطب *
 طبيب جسدم، كنفسي نفسي طبيب نفسي، معالج -نفسي طبيب :المختمفة بفركعو النفسي الطب *

 .الخ..حيكم-نفسي طبيب محمؿ،-نفسي
 .الشيخكخة طب *
 .الخ..المقارنة الدراسات الكقائي، النفسي الطب :مثؿ كميادينو، النفسي الطبي البحث *
 مساعدة إلى كدعا ،"بنفسؾ نفسؾ اعرؼ" مبدأ مف سقراط انطمؽ :السقراطية المدرسة (3

 إلى لمكصكؿ سببا العقبلنية طريقتو سقراط كاتبع الذات، ىذه إلى يتعرؼ حتى ذاتو حقيقة تكليد في الشخص

 كمف الحديثة، العبلجية -النفسية المدارس في كاسع نطاؽ عمى معتمدة تزاؿ ال التي– الطريقة ىذه الحقيقة،

 :نذكر المدارس ىذه
 .النفسي التحميؿ -أ
 :النفسي التحميؿ عف المتفرعة المدارس -ب
 (BUDAPEST مدرسة أك) فرينزم مدرسة *               يكنغ مدرسة *
 (FRANK FURT مدرسة) فركـ مدرسة *آدلر مدرسة *
 الكاف مدرسة *     كبليف ميبلتي مدرسة *
 الحديثة المدارس *    سكندم مدرسة *
 .السيككدراما -ج
 .العقبلني الحكار مبدأ عمى المستندة الجماعية العبلجات -د
 .اإلدراكي العبلج -ىػ
 .الخ..كالمكسيقى كالمعب كالدعـ بالمكاساة العبلج مبدأ فيثاغكرس اعتمد :فيثاغكرس مدرسة (4

 المدارس، مف العديد أسسيا عمى فنشأت األخيرة، الفترة في ىاما إقباال شيدت المبادئ ىذه أف كالكاقع

 :كأىميا
 بالحركة العبلج -ج           بالعمؿ العبلج -ب                الداعـ العبلج -أ
 بالمعب العبلج -ك            بالرقص العبلج -ىػ      بالمكسيقى العبلج -د
 .اإلبداعي العبلج-م

 كالعمؿ الجسدية كالصحة النفسية الصحة بيف بالجمع أفبلطكف أمر :األفالطكنية المدرسة (5

 كالنفسي الطبي الفكر عمى كبيرا تأثيرا ىذه أفبلطكف آلراء كانت كقد األمثؿ، التكازف إلى كصكال تكامميما عمى
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 بيف كمف األفبلطكنية، كبيف الييبكقراطية بيف تجمع مدارس عف الحديث باإلمكاف أصبح حتى كاحد، آف في

 :كمنيا بالسيككسكماتية، المعركفة المدارس ىذه
 الباريسية المدرسة -ج    دامبير مدرسة -ب    .ألكسندر مدرسة -أ
 البسيككسكماتي -النفسي الطب مدرسة -ىػ   السمككية -األنماط مدرسة -د
 .الفيزيكلكجي -النفسي الطب مدرسة -ك

 بسبب السياسي، الطابع اكتست نفسية كمبادئ تيارات كىي :السياسية-النفسي المدرسة (6

 :منيا كنذكر المدارس، ىذه عمى لمقيميف السياسية االنتماءات بسبب أك لممارستيا المكضكعية الظركؼ
 (.ANTIPSYCHIATRIE) النفسي الطب معاداة مدرسة - أ
 .الدياليكتيكية بالمادية الممتـز النفسي الطب مدرسة -ب
 .الدياليكنيكي المادم-النفسي العبلج مدارس -ج
 .النفسي لمطب السياسي االستخداـ معادة -د
 .العسكرم-النفسي العبلج-ىػ
 .السياسي-النفسي العبلج-ك

 المدارس ىذه كتعرؼ الفبلسفة، األطباء مف مؤسسييا كغالبية :الحديثة-النفسية المدارس (7

 :نذكر كحضكرا، تأثيرا كأكثرىا المدارس ىذه أىـ كمف مؤسسييا، بأسماء
 بينسكانغر مدرسة -ج      جاسبر مدرسة -ب     ليكنيارد مدرسة -أ
 البنيكية المدرسة -ك   آم ىنرم مدرسة -ىػ       جانيو مدرسة -د
 .ستراسبكرغ مدرسة -م

 المبذكلة الجيكد حصر نحك ميكال المعاصرة النفسية العيادة تشيد :الحديثة الجمعيات (8

 المدارس، بيف النظرية الخبلفات مف عددا األطر ىذه تمغي بحيث مكحدة، أطر في المجرات كاألبحاث

 .حديثا المتكافرة العممية المعطيات طريؽ عف حسميا تـ التي تمؾ خاصة
 :أىميا مف كنذكر النفسية، الجمعيات مكانيا كحمت االختفاء، في النفسية المدارس بدأت فقد كبيذا
 المتطمعات تكحيد سبيؿ في فائقة جيكدا الجمعية ىذه تبذؿ :النفسي لمطب الدكلية الجمعية -

 طركحاتيا خبلؿ مف يظير الذم البيكلكجية السببية مبدأ الجمعية ىذه كتعتمد المرضية، كالتصنيفات العبلجية

 .كتصنيفاتيا
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 نفس في الدكلية الجمعية مع تشترؾ الجمعية ىذه :النفسي لمطب األمريكية الجمعية -

 ظكاىرىا كفؽ األمراض تصنؼ فيي ظكاىرم، منطمؽ مف تنطمؽ األمريكية الجمعية أف إال األىداؼ،

 .الدكلية الجمعية مع أساسيا اختبلفا تختمؼ فيي كبيذا المرضية،
 أنيا حيث التجريبي،-العقبلني المبدأ إلى تتعداىا بؿ الظكاىرية حدكد عند األمريكية الجمعية تقؼ كال

 تحد أف شأنيا مف تجريبية محاكر كىي الخمسة، المحاكر مبدأ تعتمد ليا كتصنيفيا لؤلمراض تشخيصيا في

 .العبلج أخطاء كبالتالي التشخيص أخطاء إمكانيات مف
 :المنيجي-النفسي التصنيؼ -ب
 :الفردية العالجات (1
 :إلى مدارسو كتقسـ ،(الجدلية) المباشر الحكار عمى المعتمد النفسي العالج -
 .النفسي التحميؿ *
 األمد، قصير التحميؿ أدلر، طريقة يكنغ، طريقة :كأىميا النفسي، التحميؿ عف المتفرعة المدارس *

 .الذاتي كالتحميؿ
   .الكجكدم التحميؿ *
 .(ركجرز) المكجو غير النفسي العبلج *
 .المدل قصير النفسي العبلج *
 .فرانكؿ طريقة -

 :إلى كيقسـ :اإليحائي النفسي العالج -
 .المغناطيسي التنكيـ *
 .المدعكـ اإليحاء *

 :كمنيا ،االسترخائية الطريقة -
 السكفركلكجي -          جاككبسكف -         الذاتي التمريف -
 :كتشمؿ :السمككية المدارس -

 .اإلفاضة التدريجية، التعكيد إزالة التنفير، اإلشراطي، الكؼ العكسي، الكؼ
 :الجماعي النفسي العالج (2
 :عبلج المجمكعة، كيقسـ إلى-أ
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 لممجمكعة النفسي التحميؿ*                 تحميمي منحنى ذك *    داعـ *
 .البسيككدراما-ب
 .العائمي العبلج-ج

 .االجتماعي العبلج -د
 .الجسدم-النفسي العبلج-ىػ
 :إلى كيقسـ اإلبداعي، العبلج-ك
 بالمكسيقى العبلج *      بالفنكف العبلج *     بالعمؿ العبلج *

 (77-59 ص :1991 النابمسي، أحمد محمد)

 :النفسية العالجات أنكاع بعض -7
 عمى كالعقمية النفسية االضطرابات لعبلج تكصؼ التي النفسي العبلج أشكاؿ مف الكثير ىناؾ

 :أىميا مف نذكر كتنكعيا، اختبلفيا

 :(السيككدينامي العالج) النفسي بالتحميؿ العالج -7-1
نما كاحدا، أسمكبا ليس النفسي بالتحميؿ العبلج  تطكير في ساىمكا الذيف المنظريف مف العديد ىناؾ كا 

 فرنزم، كرانؾ، آدلر، :ىؤالء كمف كتبلميذه، فركيد أسسيا كالتي النفسي العبلج في التحميمية النظر كجية

 .كغيرىـ ..ىكرني سكليفاف، يكنغ، ريتش، أبراىاـ،
 اإلنساني النمك في األنا أىمية مؤكديف كعدلكىا فركيد آراء تبنكا ممف حداثة األكثر المنظريف كمف

ريكسكف ىارتماف، :كاضطراباتو  .كا 
 كالتحميؿ الشخصية، في النفسي التحميؿ نظرية إلى النفسي العبلج في التحميمية النظر كجية تستند

 كمنيج الشخصية، كبناء اإلنسانية الطبيعة ديناميات في تبحث نفسية نظرية نفسو الكقت في يعتبر النفسي

 .النفسي العبلج في كناجحة فعالة طريقة ككنو إلى باإلضافة اإلنساني، السمكؾ لدراسة بحث
 القمؽ، اليستيريا، :التالية الحاالت في بنجاح، النفسي العبلج في الطريقة ىذه استخداـ كيمكف

 االنحرافات حاالت  اإلدماف، حاالت الشخصية، اضطراب االكتئاب، كالقير، الكسكاس، عصاب الخكاؼ،

 كما تحؿ لـ كالتي لمشخص، البعيد الماضي في جذكرىا تكمف التي كالمشكبلت األمراض كالجناح، الجنسية

 .النفسية االضطرابات حاالت مف ذلؾ كغير الشخصية، ىدـ عمى تعمؿ زالت
 (.379-378 ص :2001 ممحـ، محمد سامي)
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 التثبيت، :أىميا مف نذكر أساسية، كمفاىيـ مصطمحات عدة عمى النفسي بالتحميؿ العبلج كيعتمد

-النفس النمك مراحؿ المقاكمة، البلشعكر، الميبيدك، التنكيـ، التنفيس، التفسير، الحر، التداعي كالتحكيؿ،
 .الخ..جنسي
 :(العالج غير المكجو)العالج المتمركز حكؿ العميؿ - 7-2

، كالعبلج المتمركز كارؿ ركجرزيعكد الفضؿ في إرساء قكاعد ىذا العبلج كتحديد معالمو إلى 
، ىك طريقة عبلجية يككف فييا المتعالج ىك المركز أك "العبلج بالمحادثة"حكؿ العميؿ أك ما يعرؼ بػ 

البؤرة في عممية العبلج، كمف ىنا جاءت تسميتيا بالعبلج الممركز حكؿ العميؿ، كتتـ عممية العبلج مف 
 .الذم يطمب المساعدة، كالمعالج الذم يقـك بتقديميا (العميؿ)خبلؿ عبلقة عميقة تربط بيف المتعالج 

كحسب نظرية العبلج المتمركز حكؿ العميؿ، فالكائف الحي يسمؾ بطرؽ تتسؽ مع مفيكمو لذاتو، 
كالخبرات غير المتسقة مع مفيكمو لذاتو يدركيا الفرد كعكامؿ ميددة قد تؤدم بو إلى اإلصابة باالضطراب 
االنفعالي، لذلؾ تتشكؿ دفاعات إلنكار ىذه الخبرات عمى مستكل الشعكر، كقد تؤدم ىذه الدفاعات كظيفة 

نافعة في بعض األحياف، كفي أحياف أخرل تصبح عامبل مسببا لسكء التكافؽ، عندما تمنع الكائف مف 
 .االنسجاـ كالمكاءمة مع الكاقع

 (.243-342ص : 1998سكنيا ىانت كجينيؼ ىمتف، ترجمة قيس النكرم، )
الكائف )ك (مفيـك الذات)أف ىناؾ نظاميف أساسييف في بناء الشخصية، ىما  (ركجرز)كيرل 

 .، كقد يتداخؿ ىذاف النظاماف في تداخؿ كانسجاـ، فيككف التكافؽ أك يحدث أك سكء التكافؽ(الحي
 (.29-28ص : 2004قحطاف الظاىر، )

كتيدؼ طريقة العبلج المتمركز حكؿ العميؿ إلى التركيز عمى المشكمة الحالية التي يعاني منيا 
العميؿ، كالظركؼ الحالية المحيطة بو، كمدل تكيفو مع ىذه الظركؼ، كفي المقابؿ فإنيا ال تيتـ كثيرا 
بالماضي البعيد لمعميؿ، كىي تيتـ بمسببات االضطراب كأصؿ المشكمة العميؿ في حدكد الكاقع الذم 

 .يعيشو العميؿ، كفي حدكد مشكمتو الحالية التي يشكك منيا
كقد بيف ركجرز أف المعالجة النفسية تنفذ مف خبلؿ التنافر الحاصؿ لدل المتعالج، بيف خبرات 
طارئة كمفيـك الذات كتقديرىا كقيمتيا، كمف خبلؿ العبلقة بيف المعالج كالمتعالج، كيتـ التدخؿ العبلجي 

 .بيدؼ التغمب عمى ذلؾ التنافر

 (.400ص : 2007سامي محمد ممحـ، )
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 :العالج الجمعي- 7-3
نفسية يقـك فييا المعالج باستخداـ طرؽ التفاعؿ بيف أفراد -العبلج الجمعي ىك طريقة عبلجية

 .المجمكعة، بيدؼ مساعدة أفراد ىذه المجمكعة عمى تخطي صعكباتيـ االنفعالية كالعبلئقية
 ,Joseph H. Pratt )برات .جكزيؼ ىػكتعكد أكلى حاالت استخداـ األساليب الجمعية إلى 

مع مرضى السؿ الرئكم، حيث كاف يجمعيـ في مجمكعات، كيستشؼ المشاكؿ التي يعانكف  (1905
 .منيا، ليقـك بعد ذلؾ بعبلجيا بشكؿ جماعي

مف الرمكز الرئيسية لحركة العبلج الجمعي، حيث قاـ سنة  (J. L. Moreno )مكرينككذلؾ يعد 
 .العبلج الجمعيأ، كما قاـ باستخداـ مصطمح .ـ.بإدخاؿ السيككدراما إلى الك (ـ1925)

 لك( Alschuler )آلشركلر: نجد كذلؾ مف أىـ المعالجيف الذيف أثركا في العبلج الجمعي
(Low) ،شندلر( Schindler) ،كبلبمف( Klapman.) 

يكنغ كما أف التحميؿ النفسي قد ساىـ بشكؿ كبير في تطكر العبلج الجمعي، ككاف ألعماؿ 
 في ىذا مدرسة الجشطمتكأبحاثو في ميداف البلكعي الجماعي أىمية كبيرة في ىذا المجاؿ، كما ساىمت 

 .العبلج أيضا
كقد أدت الحرب العالمية الثانية إلى تزايد الحاجة إلى ىذا النكع مف العبلجات، فزيادة الطمب عمى 

اإلرشاد كالعبلج النفسي بشكؿ حاد مف طرؼ الجنكد القدامى، كبسبب نقص المؤسسات المكجكدة 
كاإلمكانات المحدكدة لممستشفيات، تـ المجكء إلى استخداـ العبلجات الجمعية لتدبر ىذه االحتياجات 
الفكرية، كقد ساىـ ذلؾ بشكؿ كبير في تحقيؽ ىذا النكع مف العبلجات ألرضية براجماتية صمبة، كما 

 .يمكف ىذا العبلج مف تحقيؽ المكانة كالتقدير البلئقيف بو
 (.680ص : 2007، تر فكزم داكد كحناف زيف الديف، . ج.تيمكثي)

كيستند العبلج الجمعي إلى مدارس كنظريات عبلجية مختمفة، لذلؾ فالتقنيات المتبعة في ىذا 
 .العبلج تختمؼ اختبلفا كبيرا، لكف ىناؾ قكاسـ مشتركة بيف ىذه المدارس كالنظريات

 :كيمكف إيجازىا فيما يمي

حيث يتمقى أفراد المجمكعة النصح كاإلرشاد مف المعالج كمف أفراد الجماعة  :نقؿ المعمكمات* 
 .أيضا

إف مبلحظة أشخاص آخريف كاجيكا مشكبلتيـ بنجاح تساعد عمى غرس األمؿ  :غرس األمؿ* 
 .الذم يعد عنصرا ضركريا ألية خبرة عبلجية ناجحة
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مف خبلؿ االستماع إلى اآلخريف في الجماعة، يكتشؼ المرء أف لديو المشكبلت  :العمكمية* 
كالمخاكؼ كاليمـك نفسيا، كبالتالي يشعر الفرد أنو ليس يعاني مف ىذه المشكبلت، فيككف ذلؾ مجزيا لو 

 .إلى حد كبير
عادة ما يشعر الفرد في الجماعة بعدـ الفائدة كضعؼ المعنكيات، كما إف يتضح لو  :اإليثار* 

 .أنو بإمكانو مساعدة اآلخريف في الجماعة، حتى يصبح أكثر إحساسا بالكفاءة كالقيمة الذاتية
يمكف التفاعؿ مع اآلخريف في الجماعة الفدر مف أف يكتسب بعض  :شخصي-التعمـ البيف* 

 .الخ..الميارات االجتماعية، كالحساسية لآلخريف، كحؿ النزاعات

إف مشاىدة اآلخريف كاالستماع إلييـ، يمكف أف يؤدم إلى نمذجة سمككات  :سمكؾ المحاكاة* 
 .صحية، حيث يتعمـ أفراد الجماعة مف بعضيـ بعضا

يمكف إلطار الجماعة أف يساعد  :االسترجاع التصحيحي لمخبرات العائمية األكلى* 
العمبلء عمى فيـ المشكبلت المتعمقة بأفراد األسرة كحميا أيضا، كما يمكف تسكية اآلثار المترتبة عمى 
الخبرات الماضية لؤلسرة، مف خبلؿ تعمـ أف استمرار المجكء إلى أساليب التدبر البلتكيفية لف يفيد في 

 .المكقؼ الجمعي الحالي
تتيح الجماعة تعمـ كيفية التعبير عف االنفعاالت تجاه اآلخريف في  :التفريغ االنفعالي* 

 .الجماعة بطريقة صادقة كمنفتحة، مما يؤدم إلى بناء القدرة عمى الثقة كالفيـ المتبادؿ
يصبح أفراد الجماعة مترابطيف كمتماسكيف إلى حد كبير، مما : اتساؽ الجماعة كتماسكيا* 

 .يعزز تقدير الذات لدييـ مف خبلؿ تقبؿ الجماعة
كبالرغـ مف أف العبلج الجمعي مفيد في عبلج العديد مف االضطرابات النفسية، إال أنو ينصح 

، (المتطكرة)بتجنبو في بعض الحاالت، كحاالت التخمؼ العقمي، كالشذكذ الجنسي، كاضطرابات الشخصية 
 ".النكبة الذىانية الحادة"كما يمنع استخدامو في حاالت 

، نظرا ألنيا أقؿ كمفة كأكثر جذبا لممرضى، مما يعطييا  كتستخدـ العبلجات الجمعية بكثرة اليـك
 .الكثير مف نقاط التفضيؿ بالمقارنة نع الكسائؿ كالطرؽ العبلجية األخرل

 (.181-177ص : 1991محمد أحمد النابمسي، )
 :العالج الجشطمتي- 7-4

 :تقـك الطريقة الجشطالتية في العبلج النفسي عمى مبدأيف أساسيف ىما
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 .الذم يقرر أف كؿ شخص ىك كؿ منظـ :المبدأ الكمي* 

 (.L‟homéostasie)كىك الذم يتضمف مبدأ التكازف  :المبدأ الجدلي لمنقائض* 
فخبرة الشعكر أك اإلحساس بالحاجة تؤدم إلى عدـ التكازف في الكائف الحي، كيستجيب الكائف 

الحي ككؿ في محاكلة الستعادة التكازف بإشباعو لمحاجة، كتظير الحاجة نتيجة لمخبرة التي تمثؿ الشكؿ، 
كعند إشباع الكائف الحي لحاجتو يكتمؿ الجشطالت كيتماشى أك ينصرؼ، تاركا الكائف مستعدا لظيكر 

شباع  حاجة أخرل سائدة، كعممية الكعي أك المعرفة المستمرة بالحاجات التي تظير بسبب عدـ التكازف، كا 
 .الحاجة عف طريؽ االستيعاب مف البيئة كتحقيؽ تكازف كقتي يؤدم إلى التطكر كالنمك

كيرل بيرلز خبلفا التجاه  (Fritz Perls )بيرلزكقد تـ تطكير ىذه الطريقة في العبلج عمى يد 
فنظرة الجشطالت إلى طبيعة )التحميؿ النفسي، أف الكائنات اإلنسانية مسؤكلة عف نفسيا كحياتيا كعيشيا، 

؟ "لماذا"كالسؤاؿ الذم يجب طرحو حكؿ الخبرة اإلنسانية كالسمكؾ اإلنساني ليس . (البشر ىي إيجابية
 .؟"كيؼ"كلكف يجب أف يككف 

 (.406-405ص : 2001سامي محمد ممحـ، )
كيعتقد بيرلز أف الكعي كحده لو قيمة عبلجية، كبالكعي الكامؿ ينمك تنظيـ الذات، كيتحكـ 

الشخص ككائف كمي في سمككو كيضبطو، كعندما يقـك الفرد بتقسيـ حياتو كتكزيع انتباىو كتركيزه عمى 
متغيرات كأحداث عديدة في كقت كاحد، فإف ذلؾ يجعؿ نمط حياتو غير فعاؿ كينتج عنو انخفاض 

 .اإلنتاجية

 (.189ص : 2000إجالؿ محمد سرل، )
 :العالج بالكاقع- 7-5

 ,W. Glasser )كيمياـ جبلسر ثكرة عمى التحميؿ النفسي، كقد ظير عمى يد العبلج بالكاقعيعتبر 

كيقـك العبلج بالكاقع عمى ثبلثة مفاىيـ، . بأمريكا (1968)، الذم أنشأ معيدا لمعبلج بالكاقع سنة (1965
 :تشمؿ ما يمي
 كيتمثؿ في الخبرات الحقيقية، كيتضمف تقبؿ السمكؾ كنتائجو، كتقبؿ الكاقع كعدـ إنكاره، :الكاقع* 

 .كمف األىداؼ األساسية تنمية الكاقع
نجاز ما يشعره بقيمة الذات، كالقياـ بالعمؿ :المسؤكلية*   كىي قدرة الفرد عمى إشباع حاجاتو، كا 

 .كمف أىـ األىداؼ زيادة النضج كالضمير الحي كتحمؿ المسؤكلية. الجاد كالصدؽ
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 كىك مبدأ أخبلقي ىاـ يحدد السمكؾ السكم كغير السكم بيدؼ تحقيؽ حياة :الصكاب كالخطأ* 
 .اجتماعية ناجحة

 :كيستند العبلج بالكاقع إلى مسممات أساسية، أىميا
ما خاطئ-   .السمكؾ إما صحيح كا 
المشكبلت جميعا سببيا نقص القدرة عمى إشباع الحاجات األساسية، مما يؤدم إلى المعاناة - 

 .كتشمؿ الحاجات األساسية، الحاجة إلى االنتماء، الحب، االحتراـ، تقدير الذات، الحاجات الفيزيكلكجية
 .العبلج جزء مف العممية التربكية- 

كيقـك العبلج بالكاقع عمى أساس عبلقة عبلجية إنسانية بيف المعالج كالمريض، كيتـ التركيز في 
تقبؿ )ىذا العبلج عمى السمكؾ الحالي في ضكء إدراؾ الكاقع، كاالعتراؼ بالكاقع، كالتعامؿ مع الكاقع 

، كفي إطار التركيز عمى الحاضر كالعمؿ لممستقبؿ مف اآلف فصاعدا، كيتـ اختيار كتقرير (العالـ الحقيقي
 .بصكرة ناجحة (في إطار الكاقع)كالمحقؽ لميدؼ  (لمعالـ الحقيقي)السمكؾ المشبع لمحاجات 

كيستخدـ العبلج بالكاقع كعبلج فردم ككعبلج جماعي، كيؤكد عمى تعمـ المرضى أفضؿ الطرؽ 
 .إلشباع حاجاتيـ

 (183-179ص : 2000إجالؿ محمد سرم، )
 :(العقاقيرم)العالج النفسي الدكائي - 7-6

البيكلكجي، نبلحظ ازديادا -الصيدالنية، كمع إنجازات الطب النفسي-مع تقدـ األبحاث النفسية
ىاما في مجاؿ العبلج النفسي الدكائي، كمف النقاط القكية المحسكبة عمى ىذا النكع مف العبلجات ىك أنو 
عند ظيكر أم دكاء نفسي فبإمكاف الباحثيف أف يختبركا مدل فعاليتو، كىذا ما ال يتكافر بالنسبة لمعبلجات 

 .األخرل

 (.225ص : 1991محمد أحمد النابمسي، )
كمدرسة العبلج الدكائي ىي مدرسة ناشئة، كتعتبر ىذه المدرسة أف المريض ىك كجسـ 

(organisme)  يجب أف يتـ فيمو بيكلكجيا، كفيـ آلية عممو بكسائؿ كطرائؽ العمـك الطبيعية، كلمكصكؿ
المحددة بشكؿ  (les tableaux cliniques)إلى اليدؼ فإف ىذه النظرية بحثت عف المكائح العيادية 

كاضح كدقيؽ، معتمدة في ذلؾ عمى نظرية عمـ النفس المرضي، كقد قامت بتحديد ثبلث مجمكعات مف 
، (psychose endogènes)، كأطمقت عمييا اسـ الذىاف الداخمي (francs syndromes 3)العكارض 
 .االىتياجية االنييارية، الفصاـ، الصرع: كتشمؿ
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ىذا التصنيؼ أعطى ليذه الجيكد خطيا األساسي الذم سمح بتحضير أدكية تعمؿ عمى التأثير 
 :عمى ىذه األمراض، كتشمؿ ما يمي

 (.les antidépresseurs)مضادات االكتئاب - 
 (.les neuroleptiques)مضادات الذىاف أك األدكية النفسية - 
 (.les antiépileptiques)المكاد أك األدكية المضادة لمصرع - 

، أك ما يعرؼ بػ (les sédatifs, les hypnotiques classiques)إف المنكمات الكبلسيكية 
"anxiolytiques"ال تدرج في ىذا التصنيؼ إال بشكؿ ضيؽ ،. 

كما يرتبط عمـ النفس العقاقيرم بعمـ الصيدلة، الذم يبحث عف فعالية كأنماط تأثير ىذه العقاقير 
بكاسطة التجريب عمى  (processus métaboliques)عمى البنى التشريحية، كعمى اآللية التفاعمية 

 .الحيكاف عف طرائؽ بيككيميائية

 (.55-54ص : 2007عباس محمد مكي، )

 :(العالج السمككي)العالج بالطريقة السمككية - 7-7
 ىك عبارة عف أسمكب عبلجي يستخدـ مبادئ كقكانيف السمكؾ كنظريات التعمـ، العبلج السمككي

كيعتبر مف المحاكالت الرائدة في العبلج النفسي لبلضطرابات السمككية بأسرع ما يمكف، كذلؾ بضبط 
 .السمكؾ المرضي كتعديمو، كتنمية السمكؾ السكم لمفرد

كييدؼ العبلج السمككي إلى محاكلة التعرؼ عمى العكامؿ كاألسباب التي أدت إلى اإلشراط، 
عادة تككينو بصكرة صحيحة كسميمة  .كبالتالي العمؿ عمى ذلؾ ىذا اإلشراط، كا 

 (.12-11ص: (ت.د)فيصؿ خير الزراد، )
 :كىناؾ عدة مفاىيـ أساسية يقكـ عمييا العبلج السمككي، نذكر مف أىميا

السمكؾ كاالستجابة، االشراط كالتعمـ، اإلشراط اإلجرائي، التعزيز، االنطفاء، التشكؿ التدريجي، 
 .إلخ.. التعميـ، اإلشراط المضاد

 :أشكاؿ العالج السمككي- 7-7-1
يكجد مجمكعة كبيرة مف التقنيات التي يستخدميا المعالجكف السمككيكف في عبلجيـ لممرضى، 

 :نذكر مف أىـ ىذه العبلجات، ما يمي
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 :تقميؿ الحساسية التدريجي* 
يعتبر أسمكب تقميؿ الحساسية التدريجي أسمكبا لخفض القمؽ، كيعتمد ىذا األسمكب الذم طكره كؿ 

عمى الكؼ المتبادؿ، كىك مبدأ يعني بكؿ بساطة أف المرء ال  (1958)، ك ككلبي (1949)مف ستالر 
يمكنو أف يككف مسترخيا كقمقا في آف كاحد، كتتمثؿ فكرة العبلج ىنا في تدريب المرضى عمى االسترخاء، 
كأثناء عممية االسترخاء، يتـ تقديـ سمسمة متصاعدة تدريجيا مف مثيرات القمؽ، كفي األخير، نقؿ حساسية 

 .المريض تجاه مثيرات الخكؼ أك القمؽ، كذلؾ بفضؿ تعريفو ليا أثناء االسترخاء
كقد أظيرت ىذه التقنية العبلجية فعاليتيا في عبلج حاالت الخكؼ المرضي مف الحيكانات، 

 .كالقمؽ مف التحدث أماـ الجميكر، كالقمؽ االجتماعي
 :العالج بالتعريض*

العبلج بالتعريض ىك تقنية مف تقنيات العبلج السمككي، يقكـ أساسا عمى تشذيب كصقؿ مجمكعة 
 .االنفعالي (التفجير)مف اإلجراءات المعركفة أصبل باإلفاضة أك التسميط 

الذم درس ردكد فعؿ القمؽ كالسمكؾ التجنبي لدل  (1943 )مازرمافكترجع جذكر ىذا العبلج إلى 
 .القطط، كتـ تطكير ىذه المعالجات كتطبيقيا عمى اإلنساف

كفي ىذا النكع مف العبلج، يتـ تعريض المريض إلى الثيراف أك المكاقؼ التي يخاؼ منيا 
بالمكاجية الفعمية في الحياة الكاقعية، أك بالمكاجية التخيمية، أيف " التعريض"كيتجنبيا، كيمكف أف يككف 

كيقترح عدد مف الباحثيف خصائص .يتخيؿ المريض نفسو أنما المثير الذم يخاؼ أك في مكقؼ مثير لمقمؽ
 :معينة يجب تكافرىا في العبلج بالتعريض لكي يحقؽ الفائدة القصكل لممريض، كىي

 .يجب أف يككف التعريض لمدة طكيمة ال قصيرة- 
 .القمؽ/ يجب أف يتكرر التعريض حتى إزالة الخكؼ- 
مكاقؼ متدنية القمؽ، تتدرج صعكدا إلى /ينبغي أف يككف التعريض تدريجيا، يبدأ مف مثيرات- 

 .مكاقؼ مرتفعة القمؽ/مثيرات
 .ينبغي أف ينتبو المريض لممثير الذم يخاؼ منو، كأف يتفاعؿ معو بأكبر قدر ممكف- 
 .يجب عمى التعريض أف يثير القمؽ- 

 .كيتـ استخداـ العبلج بالتعكيض كعبلج مستقؿ أك كجزء مف عبلج متعدد النماذج
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كلقد اثبت تجريبيا فعالية ىذه التقنية في عبلج المخاكؼ ذات المثيرات المحددة، كاضطرابات 
اليمع أك الفزع، األجكرافكبيا، كالرىاب االجتماعي، كاضطراب ما بعد الصدمة، كاضطراب الكسكاس 

 .القيرم
 :العالج بالتنفير*
 ليس عبلجا كاحدا مفردا، بؿ ىك سمسمة مف اإلجراءات التي يتـ تطبيقيا عمى العبلج بالتنفيرإف 

السمككات غير المرغكبة، كىذا العبلج مبني عمى مبدأ بسيط يقكؿ إف اقتراف االستجابة بنتيجة غير سارة 
 .يقمؿ مف قكتيا (كالعقاب أك األلـ)

انتقادات شديدة، - سكاء داخؿ حركة العبلج السمككي أك خارجيا–كلقد كجو العديد مف النقاد 
 .فالتركيز عمى العقاب كاستخداـ المثيرات المرعبة أحيانا ال يبدك غالبا متمشيا مع الكرامة اإلنسانية

  :إدارة الشركط التبادلية*
تشير إدارة الشركط التبادلية إلى مجمكعة التقنيات اإلجرائية التي تعكد إلى سكينر، كىي تشترؾ 

كيمكف إلدارة الشركط التبادلية أف تأخذ  .في ىدؼ عاـ، ىك ضبط السمكؾ مف طريؽ التحكـ بنتائجو
 :أشكاال عديدة، نذكر مف بينيا

كفيو يتـ تطكم السمكؾ المرغكب مف خبلؿ تعزيز أم سمكؾ يقاربو، تدريجيا كمف  :التشكيؿ- 
خبلؿ التعزيز االنتقائي لمسمكؾ الذم يقترب أكثر مف السمكؾ المرغكب، يتـ تشكيؿ السمكؾ النيائي، 

 .كيسمى ىذا العبلج بالتقريب التعاقبي أك التتابعي
كيتـ فيو إطفاء السمكؾ غير المرغكب فيو مف خبلؿ إبعاد الشخص مؤقتا : الكقت المستقطع- 

عف المكقؼ الذم يتعزز سمككو فيو، فالطالب الذم يزعج الصؼ يتـ إخراجو بحيث ال يتـ تعزيز سمككو 
 .مف خبلؿ إثارة اىتماـ اآلخريف

يتـ فيو إيجاد اتفاؽ رسمي أك عقد ما بيف المعالج كالمريض، تحدد فيو  :التعاقد التبادلي- 
 .نتائج سمككات معينة مف قبؿ كؿ منيما

كفيو يتـ تعزيز النشاط  (Preduack )برتاؾيدعى ىذا األسمكب أحيانا بمبدأ  :قكاعد الجدة- 
المرغكب مف خبلؿ إعطاء الشخص امتياز المشاركة في سمكؾ أكثر جاذبية، مثبل يسمع لمطفمة بالمعب 

 .بعد أف تنظؼ غرفتيا
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تستخدـ ىذه التقنية العبلجية بشكؿ كاسع في البيئات التي يستطيع : نظاـ جمع الفيشات* 
فييا المعالج أك غيره مف العامميف في المؤسسات النفسية ممارسة الضبط الكافي لشركط التعزيز المرتبطة 
بسمكؾ المريض، كتصمـ برامج جمع الفيشات مف أجؿ تعديؿ سمكؾ فئات معينة مف األفراد الذيف يقيمكف 
في المؤسسات، كاألشخاص المصابيف بالتخمؼ العقمي أك المرض العقمي المزمف، كتساعد ىذه البرامج 

 .عمى جعؿ المؤسسات مكانا أكثر مبلءمة لمعيش، كأكثر إسياما في العبلج
كأسمكب جمع الفيشات يتطمب أيضا نظاما محكما مف نقط السجبلت، كفريؽ مف العامميف شديدم 

 .المبلحظة، كالممتزميف بأىمية البرنامج
كيستخدـ جمع الفيشات لمحث عمى تكرار االرتقاء بالسمكؾ المرغكب مف خبلؿ التحكـ بالتعزيز، 

كمف الممكف تعزيز . كسكاء كاف السمكؾ المرغكب ىك زيادة ترتيب الينداـ، أك المشاركة االجتماعية
 .احتماالت ظيكره مف خبلؿ مكافأتو بفيشات مختمفة القيمة

 (643-626ص : 2007تركؿ، ترجمة فكزم داكد كحناف زيف الديف،  .ج تيمكثي)
 :العالجات المعرفية- 7-8

 ىك مف العبلجات المبتكرة حديثا نسبيا، كقد عرفت ركاجا فقط في السنكات العبلج المعرفيإف 
 .العشريف الماضية

 .A)كأركف بيؾ  (A .Ellis )إليس آلبرتكقد قدـ ىذا العبلج بكاسطة اثنيف مف اإلكمينيكييف، ىما 

Beck)باندكرا  ، كمع ذلؾ فإف آراء آلبرت(A. Bandara)  قد كانت مؤثرة إلى أقصى حد في ابتكار
 .العبلج المعرفي

كيعتقد أصحاب ىذا االتجاه أف العمميات كاألبنية المعرفية، مثؿ التكقعات كاالعتقادات كالذكريات 
طكيمة المدل ليا تأثير داؿ عمى السمكؾ، كأف كجكد عمميات كأبنية معرفية سمبية أك محقرة لمذات، تمثؿ 

 .(كالقمؽ كاالكتئاب)عناصر جد ىامة في إحداث الكثير مف االضطرابات النفسية 
كييدؼ العبلج المعرفي إلى تغيير العمميات كاألبنية المعرفية لدل المرضى، كىذا التغيير المعرفي 

كيتـ التركيز في العبلج المعرفي عمى االىتمامات . يمكف أف يؤدم إلى تغير سمككي كبالتالي إلى الشفاء
 .كاالعتقادات الحالية الخاصة بالمريض

: كيستخدـ العبلج المعرفي بشكؿ فعاؿ مع العديد مف االضطرابات النفسية، نذكر منيا
االضطرابات االكتئابية، اضطرابات القمؽ، القمؽ المعمـ، الخكاؼ، اضطراب اليمع، االضطراب الكسكاسي 

 .الخ...القيرم، كحاالت القمؽ التالي لمصدمة
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كعمى خبلؼ بعض العبلجات النفسية األخرل يستخدـ مع العبلج المعرفي أحيانا العبلج الدكائي، 
فعندما تككف معاناة المريض بشكؿ كبير بحيث تعيؽ عممية العبلج النفسي، يتـ االستعانة بالعبلج 

 .الدكائي
أ كالتي أجريت خبلؿ عدة .ـ.مثؿ دراسة المعيد الكطني لمصحة العقمية فيالك)كقد أثبتت الدراسات 

فعالية العبلج المعرفي في عبلج االضطرابات النفسية، كالتأثير  (سنكات عمى مرضى مصابيف باالكتئاب
 .الكقائي لو في كجو تقيقر ىذه االضطرابات

(Christophe André, 2005 :  p 54- 57) 
 :العالج العقالني االنفعالي إلليس- 7-8-1

حيث يرل إيميس أف سائر أشكاؿ  .ألبرت إليستـ كضع ىذه النظرية في العبلج مف طرؼ 
ال تتحدد مف خبلؿ األحداث، بؿ مف خبلؿ تفسير الشخص - سكاء التكيفية منيا أك غير التكيفية-السمكؾ

 . ليذه األحداث
 belief)االنفعالي، يقكؿ إيميس إف معتقدات الشخص -  لمعبلج العقبلني(ABC)كحسب نمكذج 

- B) حكؿ األحداث المثيرة (activating event- A) أك المكاقؼ، ىي التي تحدد النكاتج 
(consequences - C)أك اآلثار االنفعالية كالسمككية التي تعد مشكمة . 

 (.648ص : 2007ج تركؿ، ترجمة فكزم داكد كحناف زيف الديف،  .تيمكثي )
، ىي "إيميس"فالتكقعات كاالفتراضات البلعقبلنية التي يضعيا األفراد عند مناقشة أساليب حياتيـ 

 . األساس في إحداث المعاناة االنفعالية كالكجدانية التي يعيشكنيا
كمف ىذه االفتراضات البلعقبلنية طمب الشخص مف نفسو كمف اآلخريف الكماؿ، كأف يككف 

محبكبا كمقبكال مف جميع األفراد، كأف يككف محمكدا عمى كؿ ما يقـك بأدائو مف أعماؿ كأيضا كؿ أساليب 
 .األخرل التي يعتقد فييا الفرد (الينبغيات)تفكيره المضطربة 

لذلؾ فإف العبلج العقبلني االنفعالي ييدؼ إلى مساعدة األفراد في التغمب عمى المشكبلت 
االنفعالية، كالسمككية، مف خبلؿ مكاجية كتحدم مثؿ ىذه االفتراضات كأساليب التفكير الثنائية، كحث 

الفرد أف ال يضع لنفسو أىدافا كمطالب قد يستحيؿ الكصكؿ إلييا كتحقيقيا، ككضع أىداؼ محددة 
 . كمباشرة، كالكصكؿ إلى طريقة تفكير أكثر عقبلنية

 (110ص : 2009محمكد عيد مصطفى، )

كعمكما فإف ىناؾ خطكات أساسية، تتضمنيا المعالجة العقبلنية االنفعالية، يمكف تمخيصيا فيما 
 :يمي
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فييا يسعى المعالج ألف يثبت المريض أف أفكاره غير منطقية، كيساعده عمى  :الخطكة األكلى
 .فيـ سبب عدـ منطقيتيا

كفييا يقـك المعالج بتكضيح العبلقة لممريض بيف أفكاره غير المنطقية كبيف ما  :الخطكة الثانية
يشعر بو مف تعاسة كاضطراب، كحسب إليس فإف معظـ طرؽ العبلج تقـك بيذه الخطكة، لكف طريقة 
العبلج العقبلني االنفعالي تزيد خطكة أخرل كمف أف يقـك المعالج باطبلع العميؿ عمى كيفية احتفاظو 

 .باالضطراب طالما أنو مستمر في التفكير بصكرة غير منطقية

كىي أف يجعؿ المعالج المريض يغير تفكيره كيترؾ األفكار غير المنطقية،  :الخطكة الثالثة
فالعبلج العقبلني االنفعالي خبلفا لبعض الطرؽ العبلجية األخرل يعتبر أف المريض ال يمكنو التخمص 

 .مف التفكير غير المنطقي أك تغييره بمفرده
في ىذه الخطكة يقـك المعالج بإعداد المريض لتجنب الكقكع ضحية لؤلفكار  :الخطكة الرابعة

 .الخاطئة مرة أخرل
كيحرص المعالج في ىذه الطريقة عمى استخداـ العقؿ كالمنطؽ كالتعميـ كاإليحاء كالجدؿ كاإلقناع 

بطاؿ بعض األفكار متبعا إستراتيجية محددة تتمثؿ في  :كتمقيف المبادئ كا 
أف يتقمد المعالج دكر الداعية الصريح الذم يناقض كينكر االعتقادات الخاطئة كالخرافات * 

 .المتأصمة في نفس المريض
أف يتقمد دكر المشجع المقنع الذم يصر أحيانا عمى أف يقـك العميؿ ببعض األنشطة كيمارس * 

 .بعض األعماؿ التي يخاؼ مف ممارستيا بسبب الخكؼ المبني عمى االعتقادات كاألفكار الخرافية
 (432-431ص : 2001سامي محمد ممحـ، )

كيمكف اعتبار العبلج االنفعالي المنطقي مف الطرؽ العبلجية الفاعمة في تحسيف أعراض القمؽ 
كاالكتئاب، كلكنو أقؿ كفاءة مف التسكيف المنظـ في حالة المخاكؼ المرضية كالقمؽ االجتماعي، كىك 

أيضا ذك كفاءة عندما يستخدـ كأسمكب كقائي لمساعدة األفراد األصحاء انفعاليا عمى التعايش مع ضغكط 
 .الحياة بشكؿ أكثر كفاءة

 .كيعتبر العبلج العقبلني االنفعالي تمييدا لما جاء بو أركف بيؾ فيما بعد
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 :العالج المعرفي لبيؾ- 7-8-2
أف النماذج المعرفية السمبية تدعـ عف طريؽ األخطاء كالمعتقدات المنطقية الخاطئة، " بيؾ"يرل 

 .كتؤدم مثؿ ىذه األفكار كالمعتقدات إلى تقدير ذات منخفض كبالتالي االكتئاب كالقمؽ
 :كما يرل بيؾ أف مريض االكتئاب لديو ثالكث معرفي يشمؿ فيما يمي

 .(..يرل نفسو عاجزا كعديـ القيمة كغير كفؤ) أفكار سمبية عف الذاتكجكد - 
يفسر األحداث بشكؿ غي مبرر كانيزامي، كيرل العالـ ) أفكار سمبية عف العالـ الخارجيكجكد - 

 .(..مكاضع لعقبات ال يمكف التغمب عمييا
 .(..ينظر لممستقبؿ بشكؿ يأسس تماما) أفكار سمبية عف المستقبؿكجكد - 

 .كىذه األفكار السمبية تحدث عمى نحك سريع لذلؾ فمف النادر أف يككف المريض كاعيا بيا
باإلضافة إلى الثالكث المعرفي، فيناؾ مجمكعة مف األخطاء في منطؽ التفكير يرتكبيا الناس 

 :المكتئبيف، كىي كما يمي
 .كيتمثؿ في الكصكؿ إلى استنتاج غير مدعـ بالدليؿ: استدالؿ تعسفي- 
التأكيد عمى ناحية صغيرة كاحدة مف المكقؼ مع تجاىؿ كؿ النكاحي : التجريد االنتقائي- 

 .األخرل
تحمؿ الفرد المسؤكلية ألحداث سمبية، ال يككف في الكاقع غير مسؤكؿ عف : الشخصانية- 

 .كقكعيا
 .تعظيـ أحداث سمبية صغرل كتصغير أحداث إيجابية كبرل: التعظيـ كالتصغير- 
عمؿ استنتاجات عامة تتعمؽ بقيمة الفرد كيتـ ذلؾ عمى أساس أدلة : المبالغة في التعميـ- 
 .محدكدة جدا

 :كقد بيف بيؾ االضطرابات العصابية الشائعة بحسب الفركؽ في محتكل التفكير كما يمي
 انتقاص مف المجاؿ الشخصي: االكتئاب

 تقدير مبالغ فيو لممجاؿ الشخصي: اليكس الخفيؼ
 خطر ييدد المجاؿ الشخصي: عصاب القمؽ

 خطر مرتبط بمكاقؼ محددة يمكف تجنبيا: الرىاب
 اعتداء غير جائز عمى المجاؿ الشخصي: حاالت البارانكيا

 تصكر اضطراب حركي أك حسي: اليستيريا
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 تحذير أك شؾ: الكسكاس
 أمر ذاتي بتأدية فعؿ محدد لدفع خطر: الطقكس القيرية

 (.98ص : 2000آركف بيؾ تر عادؿ مصطفى، )

 المريض المكتئب المشكىة تعديؿ نماذج تفكيركاليدؼ الرئيسي لمعبلج المعرفي، ىك العمؿ عمى تغيير أك 
في اتجاىات أكثر إيجابية ككاقعية، كيقـك المعالج خبلؿ ىذا العبلج بتحدم فركض المريض كتنمية طرقا 
مختمفة الختبار المعتقدات باالشتراؾ مع العميؿ، كيحاكؿ أف يقدـ لو مجادالت كتكضيحات، حتى يمكنو 

 .مف تبني افتراضات أكثر إيجابية عف نفسو كمف العالـ كالمستقبؿ، كأف يدربو عمى إعادة العزك
كقد استخدـ أركف بيؾ بعض االستراتيجيات التي تعتبر استراتيجيات معرفية سمككية في العبلج متمثمة في 

العمميات المعرفية التي تيدؼ إلى رسـ كاختبار إساءة التأكيبلت النكعية كاالفتراضات المختمة كظيفيا 
 :لممريض، كبيذه الطريقة مف تعمـ خبرات نكعية عالية يتـ تصميميا لتعميـ المريض العمميات التالية

 .التمقائية كالسمبية (معارفو)أف يراقب تفكيره  -

 .أف يعيد تعريؼ العبلقات االرتباطية بيف المعرفة كالكجداف كالسمكؾ -

 .أف يفحص الدليؿ الذم يؤيد أك يناقض تفكيره التمقائي المحرؼ -

 .أف يحؿ تأكيبلت كاقعية بدال مف المعارؼ المحرفة -

 .أف يتعمـ تحديد كتغير المعتقدات المختمة كظيفيا التي تجعمو نٌزاعا أف يحٌرؼ خبراتو -

 (.20ص : (ت. د)ألفت كحمة، ) 

 :التعديؿ السمككي المعرفي- 7-8-3
رغـ أف األساليب العبلجية ) ،(D. H. Meichenbaum)ميكنبـك  دكنالد ىربرتكاضع ىذه النظرية ىك 

السابقة كاف ليا أثر بارز في عبلج االضطرابات النفسية  إال أف زيادة أساليب سمككية أخرل كاف لو أثر 
 كتصحيح التشكييات المعرفية إعادة البناء المعرفيكيقكـ ىذا النكع مف العبلج عمى . (في زيادة فعاليتيا

 الخاص بالشخص كمف ثـ تغيير سمككو كطبيعة التدعيـ المنتقاة مف "حديث الذات"إعادة تنظيـ مف خبلؿ 
البيئة، كبيذه الطريقة يمكف تمكيف العمبلء مف تقييـ مساىماتيـ الخاصة في مشاكميـ كتعميميـ سمككيات 

 .بديمة صحيحة

 (.96- 94ص : 2008حسيف فايد، ) 
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التدريب عمى التحصيف ضد أيضا يسعى ىذا النكع مف العبلج إلى تعميـ ميارات المكاجية مثؿ 
ىذا األسمكب، مف خبلؿ أبحاثو التي تكصؿ فييا أف  (Meichenbaum)كقد طكر ماكنباـك الضغط،

 . لتعديؿ سمككوالتعميـ الذاتي أك الحديث الذاتيالمريض يمكنو استخداـ 
كييدؼ ىذا العبلج إلى منع تطكير المشكبلت، مف خبلؿ تحصيف األشخاص كي يتعاممكا مع 
الضغكط النفسية الراىنة كالمستقبمية، كذلؾ مف خبلؿ مساعدتيـ عمى تطكير ميارات جديدة في التعامؿ 

 .مع الضغكط، أك تطكير الميارات التي يمتمككنيا
 .كيتصدر ىذا العبلج أحدث القكائـ المنشكرة لممعالجات المدعمة تجريبيا

 :كيمر ىذا العبلج بثبلث مراحؿ متداخمة
 :مرحمة تككيف المفاىيـ- أ

يتـ تدريب العميؿ عمى الطرؽ التي تؤدم مف خبلليا أنماط معينة مف التفكير أك التقييـ إلى 
 .حدكث الضغط النفسي، فيتعمـ كيؼ يتعرؼ عمى التيديدات أك مصادر الضغط المحتممة، ككيفية تدبرىا

 :مرحمة اكتساب الميارة كالتدريب- ب
إعادة البناء المعرفي، التنظيـ الذاتي، : مثؿ)يقـك العميؿ بالتدرب عمى ميارات التدبر 

 .بالتدريج، حيث يكاجو بمثيرات الضغط النفسي" العالـ الحقيقي"في العيادة، كمف ثـ في  (...االنفعالي
 :مرحمة التطبيؽ- ج

تظير فرص إضافية يطبؽ فييا العميؿ مدل كاسعا مف ميارات التدبر عبر ظركؼ مثيرة لمضغط 
النفسي، كلتكطيد ىذه الميارات، قد يطمب مف العميؿ أف يساعد آخريف يعانكف مف مشكبلت متشابية، 

 .كما يتـ إدماج إجراءات تحصيف أخرل في فترة المتابعة، كتشمؿ الكقاية مف االنتكاس
كيستخدـ التدريب عمى التحصيف ضد الضغط النفسي في معالجة العديد مف المشكبلت 

اإلكمينيكية، بما فييا صدمات االغتصاب، كاالعتداء الجسدم، كاضطراب ما بعد الصدمة، كعدـ السيطرة 
 .عمى الغضب

 (.651- 650ص : 2007ج تركؿ، ترجمة فكزم داكد كحناف زيف الديف، .تيمكثي)

 :نظرية التعمـ االجتماعي كأشكاؿ العالج- 7-9
في التعمـ االجتماعي عمى اعتبار أف السمكؾ ىك محصمة تفاعؿ كؿ  (Rotter )ركترتقكـ نظرية 

مف التعزيز كالتكقعات، فاألشخاص الذيف يختاركف أف يسمككا بطريقة ما يتكقعكف مف السمكؾ الذم 
 .اختاركه أف يحقؽ ىدفا أك نتيجة ذات قيمة ما
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كلقد كاف ليذه النظرية دكرا كبيرا في ظيكر العبلج المعرفي السمككي، إذ ساىمت في تطكر 
العبلج السمككي، كأفرزت عددا كبيرا مف األخصائييف اإلكمينيكييف كانكا مييئيف لتقبؿ تقنيات سمككية 

جديدة، كمزكديف برؤية نظرية يمكنيا أف تسيؿ عممية تعديؿ تمؾ التقنيات لتتماشى مع خطكط معرفية 
 .أكثر

كذلؾ كلككف ىذه النظرية معرفية كدافعية، فقد كانت قادرة عمى دمج اإلجراءات العبلجية 
 .المستمدة مف االتجاه السيككدينامي بتكجيات معرفية سمككية جديدة

 مف اإلسيامات الكبيرة التي ساىمت في االنتقاؿ المعرفي نحك العبلج باندكراكتعد أعماؿ 
 .السمككي فقد بيف باندكرا أىمية التعمـ كدكر المتغيرات المعرفية الكسيطة في االنفعاالت كاألداء

أف تكقعات الفاعمية الذاتية تنبثؽ عف اإلنجازات الفعمية لممريض،  (Bandura)كما يرل باندكرا 
قناعو المفظي، كخبراتو، كحالتو الفيسيكلكجية  .كا 

كتركيز باندكرا عمى الطرؽ العبلجية التي تزيد مف الفاعمية الذاتية شكؿ خطكة ميمة نحك تكحيد 
 .العبلجيف المعرفي كالسمككي

 فإف نظريات التعمـ االجتماعي ترل أف عممية التعمـ ىي عممية نشطة ال سمبية، أم كخبلصةك
أف ىناؾ مجمكعة مف الخصائص الشخصية كالمعرفية التي تؤثر عمى السمكؾ، كتككف أحيانا مستقمة عف 
المثيرات أك المكاقؼ أك المعززات، كتـ تطكير المعالجات التي ركزت عمى ىذه العكامؿ الكسيطة المعرفية 

 .كالشخصية

 :العالج المعرفي السمككي- 7-10
 ىك عبارة عف طريقة عبلجية قائمة عمى نظرية التعمـ السمككية مف العبلج المعرفي السمككي

مركزا ميما في الحدث النفسي، كىاتيف  (Les cognitions)جية، كمف جية أخرل تعطي المعارؼ 
نما  الطريقتيف العبلجيتيف المختمفتيف مفاىيميا ال تستخدماف اليكـ مع بعضيما البعض بانتظاـ فحسب، كا 

 . مدمكجتاف مفاىيميا، تحت اسـ العبلج المعرفي السمككي
 (173ص : 1999كالكس غراكه كآخركف، ترجمة سامر جميؿ رضكاف، )

طريقة عبلجية نفسية تيدؼ إلى مساعدة المرضى عمى : "كيعرؼ العبلج المعرفي السمككي بأنو
 أف ىذا النكع معرفيكتعني كممة . تعمـ أساليب أكثر كفاءة، لمتعامؿ مع الصعكبات التي تتعمؽ بشككاىـ

مف العبلج يتعامؿ مع معارؼ الفرد أم أفكاره، كاتجاىاتو، كطريقتو في حؿ المشكبلت، كالطريقة التي 
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يدرؾ بيا العالـ، كيدرؾ بيا نفسو، ككيؼ يفسر ىذا العالـ مف حكلو، ككيؼ يفسر سمككو ىك كسمكؾ 
 .اآلخريف تجاىو

 أنو يتعامؿ أيضا مع السمكؾ الصادر عف الفرد، كمحاكلة تغيير كتعدؿ ىذا سمككيكتعني كممة 
 ."السمكؾ

 (.186ص : 2009محمكد عيد مصطفى، )

 :العالج المعرفي السمككي المختصر -
إف العبلج المعرفي السمككي المختصر ىك عبارة عف عبلج مكجز يتحقؽ مف خبللو أقصى 
استثمار لكقت المعالج مع أقؿ تكاليؼ لمعميؿ، كىناؾ مرادفات ليذا النكع مف العبلقات، كيتحمؿ كميا 

فعالية "، كالعبلج الذم يراعي "العبلج الحساس لمكقت"ك" قصير المدل"المعنى السابؽ نفسو مثؿ العبلج 
 الخ"...المتسمسؿ"ك" محدد اليدؼ"، ك"المرحمي"، ك"المتقطع"ك" المختزؿ"، كالعبلج "التكاليؼ

 ( دقيقة50 جمسات، كؿ جمسة مف 6مثبل )كالعبلج المختصر يفترض عددا مبدئيا مف الجمسات 
كعندما يتـ تحقيؽ قدر مف التحسف، يتـ التخطيط لعدد آخر مف الجمسات المستقبمية حسب ما 

 .تتطمبو خطة العبلج
أف جكىر العبلج المختصر ال يتحدد مف خبلؿ  (1988)كحسب كؿ مف بدماف كجكرماف 

 .خصائص زمنية عددية، لكف يكمف في قيمة كأىداؼ كاتجاىات كؿ مف المعالج كالعميؿ
 & Butcher)كيختمؼ عدد الجمسات العبلجية مف معالج إلى آخر، كقد اقترح بكتشر كككس 

Koss)  جمسة ىي حد أقصى لمعبلج المختصر25أف . 
كالعبلج المعرفي السمككي المختصر ال ييدؼ عادة إلى إعادة تشكيؿ شخصية الفرد أك خصالو 
نما ييدؼ إلى إحداث تحسف  األساسية، كال ييتـ كذلؾ عمى التعرؼ عمى تفاصيؿ العمميات االرتقائية، كا 

 .كاف لمعميؿ لمكاجية الحياة بشكؿ أفضؿ، بحيث يمكنو أف يحقؽ مزيد مف المكاسب في حياتو
 (.24-17: 2008ككركيف كآخركف، تر محمكد عيد مصطفى،  بيرني)

 (:le courant multi référentiel)التيار المتعدد المرجعيات - 7-11
يعتمد ىذا التيار العبلجي عدة مرجعيات كعدة طرائؽ، يتـ دمجيا كتكليفيا مع التزاـ عدة قكاعد 

 .عامة
كأكؿ محاكلة في العبلج النفسي متعدد األبعاد، أك ما يسمى بالعبلج النفسي الدمجي 

(psychothérapie intégrative) ركبارت كأساجيكلي، كانت مع الدكتكر( R. Assagioli, 1888-



 المنظكر النفسي اإلسالميك بيف منظكر عمـ النفس الحديث              العالج النفسي ثالثالفصؿ اؿ

 

 
222 

، ىذا األخير الذم (psychosyntéses)كأدل ذلؾ إلى ابتكار ما يسمى عمـ نفس التكليؼ  (1974
 .تطكر إلى تقنية تدخؿ ميداني

قد ابتكر العبلج النفسي الدمجي، كحاليا ( يكنغ)تمميذ  (C. Boudoin )كارؿ بكدكفكذلؾ فإف 
انتشرت ىذه الطريقة في بريطانيا، كفي الكاقع فإف القميؿ مف المعالجيف النفسييف يعتمدكف طريقة كاحدة، 

 .بؿ إف معظميـ يدمجكف كينسقكف ما بيف عدة تقنيات، كذلؾ حسب تجاربيـ كحدسيـ الخاص
كعمى المعالج النفسي متعدد األبعاد أف يحرص عمى فيـ التداخؿ كالتنافر ما بيف النظريات 

أف  (حسب كؿ حالة)كالتقنيات المرتبطة فيما بينيا، كأف يعمؿ عمى إيجاد نقاط التقاطع التي تسمح لو 
يعتمد برنامجا عبلجيا نفسيا متكافقا مع احتياجات الطمب العيادم المحدد كىذا االجتياد المبدع كالمبتكر 
 .في مجاؿ تعدد المرجعيات كالتقنيات، يجب أف يككف لديو قدرة عممية عمى العبلج النفسي لمحالة المحددة

( F. Dolto)ككمثاؿ عمى بعض األعماؿ في ىذا االتجاه نجد مثبل أف أعماؿ فرانسكاز دكلتك 
الصكرة البلكاعية "التي انطمقت مف تجربتيا في اليكغا لتبتكر مفيكما جديدا في التحميؿ النفسي ىك 

 ".لمجسـ
 الذم انطمؽ مف التحميؿ النفسي إلى تحميؿ الطباع إلى العبلج رايشأيضا نجد ما قاـ بو 

اإلحشائي إلى العبلج بطريقة االقتصاد الجنسي، كىك بذلؾ قاـ بتكليؼ نظريات كتقنيات بشكؿ مجدد 
 .، كاألمثمة كثيرة في ىذا الصدد..كمبدع

 (.190-187ص : 2007عباس محمكد مكي، )

 :العالجات المساعدة- 7-12
تستخدـ العبلقات المساعدة عادة مع أنكاع العبلج األخرل، كىي تستخدـ في المستشفيات كمراكز 

االسترخاء، العبلج : كتشتمؿ العبلجات المساعدة عمى.التأىيؿ الميني، كفي العبادات النفسية كغير ذلؾ
 .الخ..بالعمؿ العبلج بالفف، المكسيقى، العبلج بالقراءة، العبلج بالكتابة، التمرينات البدنية

 :االسترخاء- 7-12-1
االسترخاء ىك كممة مرادفة لمراحة، الحرية، اليدكء، اليركب مف المشاكؿ، التكقؼ عف العمؿ، 

 .إلخ.. التكقؼ عف التفكير، التنفس، راحة الفكر

 (.10ص: 2004جميمة معيزة،   )
كيستخدـ االسترخاء في الطب كالعبلج كعمـ النفس اإلكمينيكي بأساليب متعددة، كيجمع عمماء 

 . كتطكير الصحة النفسيةالقمؽالنفسي كالسمككي اليكـ عمى فائدة التدريب عمى االسترخاء في تخفيض 
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 –كيعد االسترخاء كطريقة عبلجية معتادة لمضغط كالقمؽ كبالتالي التكتر العضمي، كاالسترخاء
 .ىك تكقؼ كامؿ لكؿ االنقباضات كالتقمصات العضمية المصاحبة لمتكتر- بالمعنى العممي

كيستغرؽ تدريب المرضى عمى االسترخاء العضمي المنظـ في العيادات النفسية عادة ست 
جمسات، في كؿ منيا يخصص عشركف دقيقة عمى األقؿ لتدريبات االسترخاء، كفي نفس الكقت يطمب 

مف المريض أف يمارس التدريبات عمى االسترخاء لمدة خمس عشرة دقيقة يكميا بنفسو بحسب اإلرشادات 
 .العبلجية

كقبؿ الشركع في عممية االسترخاء يجب إعطاء المريض فكرة عامة حكؿ االضطراب النفسي 
 .الذم يعاني منو، كأف نبيف لو أف االسترخاء لمتخمص أك التخفيؼ مف التكترات النفسية كالقمؽ (القمؽ)

كمف الضركرم أف يبدأ التدريب عمى االسترخاء ببعض أعضاء الجسـ، حتى يتمكف الشخص 
 .تدرجيا مف ضبط قدرتو عمى استرخاء عضبلت الجسـ كمو

البداية بالتدريب عمى استرخاء عضبلت الذراعيف  (خاصة المعالجكف السمككيكف)كيفضؿ عادة 
ثـ يتـ االنتقاؿ إلى منطقة . لسيكلة ذلؾ مف ناحية أخرل ليتعمـ المريض معنى االسترخاء العضمي كنتائجو

الرأس باعتبار أنو الكثير مف العكامؿ الميدئة لمتكتر تتركز في القدرة عمى السيطرة عضبلت الكجو، 
 .كىكذا..كمنطقة الرأس عمكما

 (.109 – 103ص :1980عبد الستار إبراىيـ، )

العبلج بالقراءة ىك عممية تعمـ فييا استخداـ مكاد مكتكبة كأدبيات  :العالج بالقراءة- 7-12-2
 .لممساعدة في حؿ المشكبلت كعبلج االضطرابات النفسية

كتستخدـ القراءة في العبلج عادة لتحصيؿ معمكمات مطمكبة في عممية العبلج، فبكاسطة القراءة 
يمكف مثبل إمداد المريض بمعمكمات تفيد في إرشاده الميني، كفي التربية الجنسية، كالتربية الزكاجية، 

كتستخدـ عممية القراءة عادة لتكفير الكقت في عممية العبلج، كعادة ما يقـك المعالج باختيار مادة القراءة، 
كيعمؿ عمى استشارة دافعية المريض لقراءتيا، كاختيار الكقت المناسب لذلؾ، كتعد القراءة بداية لمتعميؽ 

 .كالمناقشة، ككسيمة لمتدريب عمى ميارات سمككية مطمكبة في عممية العبلج
كالبد مف اإلشارة أنو يجب تجنب استخداـ طريقة العبلج بالقراءة في بعض الحاالت نذكر مف 

 :أىميا
المرضى الذيف يمجؤكف إلى تبرير سمككيـ عندما يقرؤكف عف مثيمو، كالذيف تزداد دفاعاتيـ - 

 .النفسية نتيجة ليذه القراءة
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المرضى الذيف يعتبركف القراءة ىي كؿ العبلج، كليست مجرد عبلج مساعد، فيتكقفكف عف - 
 .متابعة العبلج
المرضى الذيف يزداد قمقيـ نتيجة لمقراءة عف االضطرابات النفسية، فيركف أنفسيـ في كؿ حالة - 
 .يقرؤكنيا

كيكفر العبلج بالقراءة عدة مزايا، حيث تسمح ىذه الطريقة بتكفير الكقت في عممية العبلج 
النفسي، كما تسمح بتنمية الرصيد المعرفي لممريض ككذا استشارة تفكيره كزيادة كعيو، كطمأنتو أف ىناؾ 

 .الكثير غيره لدييـ مشكبلت مماثمة لدييا حمكؿ

 (.188-185ص : 2000إجالؿ محمد سرل، )
لقد تـ استخداـ بعض أشكاؿ العبلج بالكتابة ضمف البرامج اإلكمينيكية  :العالج بالكتابة- 7-12-3

 .كالتربكية
عدد مف المحكات لمعبلج بالكتابة منيا  (Philips & Weiner)كقد قاـ كؿ مف فيميبس ككنير 

أف يكتب المشترككف بحرية في ام مكضكع ييميـ، كأف يتـ تنظيـ الكتابة بصكرة عادية كفي فترات زمنية 
محددة، كيتـ المحافظة عمى خصكصية ما يكتبو األفراد كأف تككف مكضع ثقة، كيتـ االحتفاظ بيا في 

 .أماكف سرية آمنة
كيجب عمى المعالج أف يقـك بالرد كتابة عمى مف يكتب إليو خاصة عندما يحتاج إلى معمكمات 
إضافية منو، أك يقـك بالربط بيف الكتابات الجديدة كالسابقة، أك مناقشة أفكار معينة معو، ككذلؾ يقـك 

 .بكضع خطكط أك عبلمات أك أرقاـ عند عبارات أك فقرات معينة لسيكلة الرجكع إلييا عند الحاجة
 (.108 -107ص : 2007فكاز فتح اهلل إكراميني، )

يقـك العبلج بالفف عمى أف يعبر الفرد بكاسطة الفف عما لـ يستطع التعبير  :العالج بالفف- 7-12-4
عنو في الحياة اليكمية، كفي الكاقع المر الذم يعيشو، كتعد ىذه الطريقة كتقنية مساعدة تقـك عمى التعبير 

 .الرمزم الفني لمتعامؿ مع المشكبلت الكجكدية التي يعاني منيا الفرد
 .كلقد نشأت ىذه التقنية مف ثنايا نظرية فركيد حكؿ التسامي

يستخدـ في العبلج بالمكسيقى األنغاـ كالمكسيقى كالحركات مف أجؿ  :العالج بالمكسيقى- 7-12-5
تحقيؽ تأثيرات نككصية كفتح قنكات تكاصؿ غير لفظية، كيفترض مف خبلليا إحداث تأثيرات عبلجية، 

كيستخدـ ىذا العبلج باالرتباط مع تقنيات االسترخاء، كما يتـ في العبلج بالمكسيقى غالبا استخداـ العزؼ 
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المشترؾ كالذم ييدؼ عادة إلى تنمية االستعداد لمتكاصؿ كيساعد في تنظيـ حاالت التكتر النفسية 
 .الفيزيكلكجية

 (.158-157 ص: 1999كالكس غرار كآخركف، ترجمة سامر جميؿ رضكاف، )
كالبد مف اإلشارة إلى أف العبلج بالمكسيقى يعد عبلجا مكمبل كمساعدا لعبلجات أخرل كليس 

 .عبلجا قائما بذاتو
حركة الجسد )يتـ العبلج بالرقص عف طريؽ ترافقو الحركة مع الصكت  :العالج بالرقص- 7-12-6

عمى الطريقة البدائية، مما يتحضر األـ التي تيز ابنيا كتغني لو، كيترافؽ صكت المعالج مع  (كالقدـ
كىذا ما يسمح ... حركة الرقص كاستعادة لدكر األـ التي تغني كىي تيز طفميا كترقص لو كترقِّصو

 .بإعادة تحريؾ العبلقة البدائية باألـ
 :كلمعبلج بالرقص عدة أىداؼ يسعى لتحقيقيا، نذكر مف أىميا

يجاد صمة ما بيف "بناء تكازف كرابطة مع العالـ الخارجي عف طريؽ -  منع الجسـ عمى الخارج كا 
 .الداخؿ كالخارج

 .تنمية قكل كطاقات الحياة- 
 .تأميف األماف القاعدم في حضف المعالج، كما كانت تفعؿ األـ مع طفميا- 
 .تعزيز الشعكر بالذات مف خبلؿ العممية التفريجية في الرقص- 
 .تعزيز كحدة الجسـ عبر تنسيؽ الحركات التي يقـك بيا أطراؼ الجسد بشكؿ متناسؽ- 
 .احتكاء النزكات عبر الرقص العبلجي، بدؿ انفبلتيا بشكؿ فكضكم كغير مستكعب- 
 .التعبير عف النزكات كلعب األدكار بالمداكاة- 

تشير الدراسات العممية الحديثة أف لمضحؾ آثار جد إيجابية عمى  :العالج بالضحؾ- 7-12-7
الصحة النفسية كالجسدية، كقد تمخضت الدراسات حكؿ فعالية العبلج بالضحؾ إلى اقتراح ميداف بحثي 

 .عمـ جديد يحاكؿ دراسة كفيـ الفعؿ العبلجي لمضحؾ (la gérontologie)جديد ىك عمـ الضحؾ 
كبناء عمى ما سبؽ ذكره مف نتائج األبحاث العممية حكؿ فكائد كأىمية الضحؾ فقد برز االتجاه 

 .الستخداـ الضحؾ كتقنية عبلج نفسي كجسدم، كتحددت أىدافو بالشفاء مف األمراض
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 :La ligne du tempsتقنية مسار خط الزماف - 7-12-8
مسار الزماف أك خط الزماف ىك عبارة عف التجسيد المكاني لزماننا النفسي، فالذكريات الماضية 

 .كالحاضر كاألىداؼ المستقبمية تتجمع كتنتظـ بشكؿ خاص بكؿ فرد كبنمطو في التعامؿ كالتصرؼ
نما التنزه عبر  ف اليدؼ مف ىذه التقنية ليس التعبير االنفعالي أك إعادة الكضعيات القمقة، كا  كا 

مراحؿ حياة المريض الستنياض قدراتو البلكاعية، كإلعادة بناء نفسو بطريقة أكثر فعالية، عمى أف يتـ نقؿ 
 .ىذه القدرات مف مستكل البلشعكر إلى مستكل الشعكر كمف الكجكد بقكة إلى الكجكد بالفعؿ

 (.214-195ص : 2007عباس محمكد مكي، )

 :خالصة
 :تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ متغير العبلج النفسي حيث خمصت إلى النتائج التالية

العبلج النفسي ىك طريقة قديمة قدـ اإلنساف، كقد تطكر استخدامو بتطكر كجيات النظر - 
 .كالتفسيرات المتعمقة بالعكامؿ المسببة لبلضطرابات النفسية

 .مرت حركة العبلج النفسي بمطبات عديدة قبؿ الكصكؿ إلى المستكل الذم ىي عميو اآلف- 
 المؤسسحقؽ العرب كالمسممكف إنجازات عممية باىرة في مجاؿ العبلج النفسي، كيعد ابف سينا - 

 طبؽ مف أكؿ كاف كما النفسي، العبلج في التحميمي االتجاه طبؽ مف كأكؿ السيككسكماتي لمطب األكؿ

 كاستخدـ العقمييف، لممرضى عبلجو في كالعقاقير األدكية استخدـ كما ،العقكؿ لمرضى الجراحية العمميات

 .الحديثة النفسي العبلج نظريات بيا تنادم أصبحت العبلج في أخرل عديدة طرقا
يعد العبلج النفسي طريقة تكظؼ فييا أساليب سيكمكجية متعددة، كتحتؿ االضطرابات النفسية  -

 . كالمشكبلت االنفعالية محكر اىتماـ ىذه الطريقة
مع العمـ أف تأثير بعض ىذه العكامؿ عمى عممية العبلج النفسي، ال تكجد نتيجة حاسمة كنيائية 

 .تؤكدىا أك تنفييا
رغـ اختبلؼ األىداؼ الخاصة بكؿ طريقة عبلجية إال أنيا تجتمع كميا عمى ىدؼ أساسي - 

كاحد ىك عبلج األفراد كتحقيؽ الصحة النفسية ليـ كالكصكؿ بيـ إلى أفضؿ مستكل مف التكافؽ النفسي 
 .كاالنفعالي
: ىناؾ عدة كسائؿ يتـ االستعانة بيا لجمع المعمكمات في عممية العبلج النفسي، كىي تشمؿ- 

 .المقابمة، المبلحظة، االختبارات كالمقاييس، السيرة الشخصية، دراسة الحالة
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تصنؼ العبلجات النفسية حسب عدة محكات، كاإلطار الذم تتـ فيو، كالمستكل الذم تصؿ - 
 .إليو، كحسب المدرسة المتبعة في العبلج

ىناؾ العديد مف الطرؽ العبلجية النفسية التي أسيمت في دفع عجمة التطكر في ىذا المجاؿ، - 
العبلج بالتحميؿ النفسي، إلى جانب العبلج المتمركز حكؿ العميؿ، العبلج الجمعي، : كمف أىميا نجد
 .إلخ.. العبلج السمككي

يعد العبلج المعرفي السمككي مف أحدث العبلجات النفسية التي أثبتت فعاليتيا في عبلج - 
مختمؼ االضطرابات النفسية، كىك يجمع بيف الطرؽ العبلجية السمككية كالطرؽ العبلجية المعرفية التي 

 .تستخدـ مندمجة مع بعضيا البعض
ييدؼ العبلج المعرفي السمككي إلى تغيير العمميات كاألبنية المعرفية كالتكقعات كاالعتقادات - 

باعتبارىا عكامؿ أساسية في حدكث االضطراب النفسي إلى جانب إكساب المرضى سمككات إيجابية 
يمارسكنيا، كذلؾ العتبار أف تغيير التفكير يؤدم إلى تغيير السمكؾ كما أف تغيير السمكؾ يؤدم إلى 

 . تغيير التفكير حسب ىذا المنظكر
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 .اإلسالمي النفسي المنظكر مف النفسي العالج :الثاني المبحث 
 :تمييد     

أصبح العبلج النفسي الديني يطرح كطريقة مف الطرؽ العبلجية النفسية التي أصبحت تسيـ اليـك 
كىذا النكع مف العبلج ليس كليد اليكـ بؿ تمتد . في العبلج ككذا الكقاية مف مختمؼ االضطرابات النفسية

جذكره إلى أزماف غابرة، لكف كطريقة عبلجية ممنيجة كتقـك عمى أسس عممية يعكد إلى القرف الثالث أك 
الرابع ىجرم، أيف مارس عمماء النفس المسمميف أمثاؿ ابف سينا كأبك حامد الغزالي ىذا النكع مف العبلج، 

مع العمـ أف أصكؿ ىذا العبلج تمتد إلى البعثة النبكية الشريفة كما جاء بو القرآف الكريـ مف طرؽ 
في نياية  (العبلج النفسي الديني)أما في الغرب فقد تـ كضع أسس ىذا العبلج . كأساليب عبلجية ككقائية

مف طرؼ عمماء بارزيف في عمـ النفس أمثاؿ كيمياـ جيمس كيكنغ  20 ككذا بداية القرف الػ 19القرف الػ 
 .كفرانكؿ كغيرىـ

كتحاكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ تسميط مزيد مف الضكء عمى ىذا النكع مف العبلج النفسي خاصة 
 .مف منظكر إسبلمي

:  كالعالج النفسي في الحضارة اإلسالميةاإلرشاد -1
 كالصحة النفسية، كعالجكىا مف خبلؿ  النفسيلقد اىتـ المسممكف بمكضكعات اإلرشاد كالعبلج

دراستيـ لحسف الخمؽ كعبلقة اإلنساف بربو كبنفسو كبالناس، كاىتـ فقياء المسمميف بالتربية في البيت 
القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة كجعمكا أىدافيا لتنمية ما جاء بو كالمدرسة كالمسجد مف خبلؿ تكضيح 

دكافع اليدل كالسيطرة عمى دكافع اليكل كتحقيؽ التكازف بيف مطالب الجسد كالركح ليعيش اإلنساف في 
. قرب مف رٌبو كيشعر بالسعادة كالرضا مع نفسو كمع اآلخريف في الدنيا كاآلخرة

كقد تناكؿ القرآف الكريـ ما قد يتعرض لو اإلنساف مف مشكبلت، كمنذ بدء الخميقة كما ينتج عنيا 
. في عمميات التكافؽ مف اضطرابات كمشاكؿ تؤثر بشكؿ كاضح كظاىر عمى تكافقو النفسي كاالجتماعي

 حيف خالؼ قابيؿ أعراؼ المجتمع كتقاليده كعاداتو كتمٌرد سكرة المائدةكنجد مثاال عمى ذلؾ في 
عمييا، كبذر بذكر الشقاؽ كالخبلؼ بينو كبيف أخيو ىابيؿ كأصٌر عمى التشبث بربو بعد أف احتكما إلى اهلل 

. تعالى
كالتكجيو كاإلرشاد كالعبلج قديـ قدـ اإلنساف كعبلقاتو اإلنسانية، كلكنو لـ يأخذ ذلؾ االسـ، كلـ 

. يكف لو إطارا عمميا منظما كما ىك عميو األمر في كقتنا الحاضر
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يملأّيسمل انعيل وّفملأرسلنمكلل"كيعكد بدء اإلرشاد عند المسمميف إلى بداية عصر البعثة النبكية الشريفة 
صمى )، حيث كاف الرسكؿ (46 -45: األحزاب)"  م د ل  عمق ل وذيق ل د عيمل الل البإذوهل سق جمل نيق 

 هل اذدلبعفلريلل: "مكجيا كمرشدا كمعالجا كرسكال في الكقت ذاتو، كما في قكلو تعالى (اهلل عميو كسمـ
(. 02مف اآلية : الجمعة)"  أل يّيملرسهالل نسمليتله لعليسملريمتهل ين يسمل يعلمسمل اكتمبل  ايكمة

 ملل: "كقد اعتنى اإلسبلـ بأمر اإلرشاد كالمتمثؿ في طاعة اهلل كسنة نبيو الكريـ، ففي قكلو تعالى
(. 17مف اآلية : الكيؼ)" يسدل الرسهل امستدل  مليضل لرفلملتجدلاهل ايمل ق د 

كقد اشتمؿ الفكر التربكم العربي اإلسبلمي ألىـ قكانيف كمبادئ نظريات اإلرشاد كالعبلج 
. المتعارؼ عمييا حاليا كقبؿ أكثر مف ألؼ كأربعمائة عاـ تقريبا

كبصكرة عامة فإف كجية نظر اإلسبلـ إلى اإلرشاد كالعبلج النفسي تتجمى مف خبلؿ االىتماـ 
. بحالة المريض النفسي كالدعكة إلى المعاممة الحسنة لو

كقد أشار القرآف الكريـ إلى األساليب اإلرشادية التي يمكف استخداميا في تعديؿ السمكؾ كما في 
  ا تيلتبمرهآلومهز ملرعله مل   جق  ملريل امضمجملل: "اآلية التي تعالج نشكز المرأة، قاؿ تعالى

( 34: النساء)"   ضقبه م،لرفإآلأطعنكملرف لتعغه لعليسملسعي ،ل آل ال مآلعليمل عيق 
كقد اشتممت ىذه اآلية الكريمة عمى عدد مف األساليب اإلرشادية، متمثمة بأسمكب اإلرشاد العقمي 

. (الضرب) العقاب اإليجابي، كأسمكب (اليجر) العقاب السمبي، كأسمكب بالنصح كاإلرشادالمتمثؿ 
كما أشار القرآف الكريـ كالسنة النبكية إلى أسمكب التعمـ بالمحاكاة، كالذم لـ يفطف إليو عمماء 

النفس في الغرب إال مؤخرا، كما كرد في قصة ابني آدـ ككيؼ تعمـ اإلنساف مف الطير عف طريؽ 
: المائدة)" رععفل الغق بمليعيفلريل ألرضلاُيقيهل يفليه ردلسهاةلأخيه: "المحاكاة، كما في قكلو تعالى

31 .)
 ككما ،(ركاه البخارم) "صّمكا كما رأيتمكني أصمي: "(صمى اهلل عميو كسمـ)كعف الرسكؿ الكريـ 

 التعمـ بأسمكب اآلف يعرؼ ما كىك ،(النسائي سنف) "مناسككـ عّني خذكا الناس أيّيا" :الكداع حٌجة في قاؿ

. بالقدكة
( 21-15 ص :2008 الحياني، برداف صبرم )

 كىك كالعبلجية اإلرشادية النماذج مف الكثير فييا التي بالقصص زؼٌ  قد الكريـ القرآف أف نجد كما

. بالّنمذجة التعمـ باسـ اآلف يعرؼ حديث عبلجي أسمكب
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ف كىذا  كعرض التطرؽ إلى الشريفة النبكية كالسنة الكريـ القرآف سبؽ عمى يدؿ فإنما شيء عمى دؿ كا 

 النفسية الصحة كتحقيؽ تنظيمو بيدؼ المسمـ المجتمع في تطبيقيا عمى كالعمؿ العبلجية اإلرشادية األساليب

. حديثا إال الغرب إلييا يتكصؿ لـ كالتي ألفراده كالجسدية
: مفيـك العالج النفسي الديني -2

 بعدة تعريفات مف طرؼ عدة منظريف كباحثيف في ىذا العبلج النفسي الديني مفيكـلقد حظي 
: المجاؿ، نذكر مف أىميا

أسمكب تكجيو كاستبصار يعتمد عمى معرفة " : ىك(1987)فيمي  كالعبلج النفسي الديني حسب
الفرد لنفسو، كلربو، كلدينو، كلمقيـ كالمبادئ الركحية كالخمقية، كىذه المعرفة غير الدنيكية المتعددة الجكانب 
كاألركاف، تعتبر مشعبل يكجو الفرد في دنياه، كيزيده استبصارا بنفسو، كبأعمالو، كطرائؽ تكافقو في حاضره 

، كقد أشار ىذا التعريؼ إلى عمميتي التكافؽ كاالستبصار كيدفيف ميميف لئلرشاد كالعبلج "كمستقبمو
. النفسي الديني

كيرل الباحثكف أنو مف المداخؿ الصحيحة لتعريؼ العبلج النفسي الديني تناكلو مف مدخمو األكسع 
اإلرشاد النفسي الديني، فاإلرشاد أعـ مف العبلج، كينضكم العبلج النفسي الديني تحت عنكاف أكبر : كىك

. كىك اإلرشاد النفسي الديني
كىناؾ اتجاىاف في تناكؿ العبلج النفسي الديني، حيث يسعى االتجاه األكؿ إلى تحديد فنيات 

. بعينيا لتككف ىي فنيات العبلج النفسي الديني كالمميزة ليذا النكع مف العبلج النفسي
بينما يرل االتجاه الثاني أف العبلج النفسي الديني لو مبادئو كأسسو المميزة لو، كالتي ال تمنع مف 

. االستفادة مف فنيات العبلج النفسي جميعيا، كالتي تتفؽ كتمؾ المبادئ كاألسس
رشاد كعبلج كتربية :" اإلرشاد كالعبلج النفسي الديني بأنو(1998)إبراىيـ كعٌرؼ  عممية تكجيو كا 

كتعميـ تتضمف تصحيح كتغيير تعمـ سابؽ خطأ، كىك إرشاد تدعيمي يقـك عمى استخداـ القيـ كالمفاىيـ 
الدينية كالخمقية، كيتناكؿ فيو المرشد مع العميؿ مكضكع االعتراؼ كالتكبة كاالستبصار، كتعمـ ميارات 

. كقيـ جديدة تعمؿ عمى كقاية كعبلج الفرد مف االضطرابات السمككية كالنفسية
كيرل الباحثكف أف ىذا التعريؼ يتضمف عددا مف النقاط الميمة، فقد أشار التعريؼ إلى تصحيح 

كتغيير التعمـ السابؽ الخاطئ كاستبدالو بالتعمـ الصحيح كىك مبدأ ميـ مف مبادئ النظرية السمككية 
كالعبلج المعرفي السمككي، كما أشار التعريؼ إلى العبلج التدعيمي كأحد االتجاىات العبلجية الحديثة، 
فضبل عف إشارة التعريؼ إلى االستبصار كالكقاية كنقاط ميمة مميزة لئلرشاد كالعبلج النفسي الديني، 
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قد أضاؼ  (1998 )إبراىيـفاإلرشاد كقاية، كالعبلج ييدؼ إلى االستبصار، كبيذا المعنى يككف تعريؼ 
كصفا لعممية اإلرشاد النفسي الديني مف حيث أىميتيا في كقاية الفرد مف  (1980)إلى تعريؼ صبحي 

. االضطرابات السمككية كالنفسية
محاكلة مساعدة الفرد الستخداـ المعطيات :" اإلرشاد النفسي الديني بأنو(2000)حفر  كعرؼ

الدينية لمكصكؿ إلى حالة مف التكافؽ تسمح لو بالقدرة عمى ضبط انفعاالتو إلى الحد الذم يساعده عمى 
". النجاح في الحياة
مجمكعة مف الخدمات التخصصية :"  اإلرشاد النفسي الديني بأنو(2001)راشد السيؿ كيعرؼ 

يعانكف مف سكء تكافؽ  (مسترشديف)في عمـ النفس اإلرشادم ألشخاص  (مرشدكف)يقدميا اختصاصيكف 
نفسي أك شخصي أك اجتماعي بيدؼ مساعدتيـ عمى تجنب الكقكع في مشكبلت أك محف نفسية أك 

اجتماعية أك أسرية، بجانب تقميؿ آثارىا إذا كقعت كذلؾ بتزكيدىـ بالمعارؼ العممية كالدينية كالميارات 
لتحسيف تكافقيـ النفسي كالشخصي مع ىذه الظركؼ استرشادا بالعبادات كالقيـ الدينية مثؿ التقكل كالتككؿ 

كالصبر كاإليماف بالقضاء كالقدر كالمغفرة كالدعاء، ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل استغبلؿ تقنيات 
كأساليب نظريات اإلرشاد النفسي بأنكاعيا كأساليب معينة في مساعدة المسترشد عمى تحقيؽ النمك الذاتي 

 .كتحمؿ المسؤكلية كتحقيؽ أىدافو المشركعة مف الناحية الدينية كالقانكنية في نطاؽ إمكانياتو كقدراتو
 (.39ص : 2001راشد عمي السيؿ، ) 

إرشاد ركحي بمعناه الغيبي غير :" أف اإلرشاد النفسي الديني ىك(2005)الميدم كيرل 
المحسكس، باإلضافة إلى االىتماـ الممحكظ بالعبلج النفسي الذم أخضع لمدراسة عمى صعيد العمـ 

  ذ ل قضتلل: "كالتجربة أحيانا، كبذلؾ يجمع بيف األخذ باألسباب كالمجكء إلى خالقيا مصداقا لقكلو تعالى
(". 20: الشعراء)" رسهليمشيم

 .((ت.د) حمداف محمكد فضة كآخركف،)
كيتضح مف العرض السابؽ لمجمكعة التعريفات أف اإلرشاد النفسي الديني مف المنظكر اإلسبلمي 

، ديف اإلسبلمييستمد أساسياتو كفنياتو مف اؿالذم الحديث / القديـىك شكؿ مف أشكاؿ اإلرشاد النفسي 
ىـ في تحقيؽ االتزاف الركحي كاالستقرار النفسي ا يسكمااالضطرابات النفسية، عبلج كىك ذك فعالية في 

كيرل الباحثكف أف العبلج النفسي الديني ىك أحد أنكاع العبلج النفسي محدد المبادئ، كالمفاىيـ، .لمفرد
كاألسس كالخطكات كالفنيات التي تيتـ بتكجيو المريض إلى االىتماـ بعبلج االضطراب الذم يعاني منو 
 .كفؽ المفاىيـ الدينية الصحيحة، كاألفكار السميمة التي تساعده عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي كالركحي
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 :الفرؽ بيف اإلرشاد النفسي الديني كالكعظ الديني -3
في الكعظ الديني يككف التعميـ كالتكجيو مف جانب كاحد كىك الكاعظ، كيككف غالبا في دكر العبادة 
أك البرامج الدينية كييدؼ إلى تكصيؿ المعمكمات الدينية المنظمة، أما اإلرشاد النفسي الديني فيك عممية 

يشترؾ فييا المرشد كالعميؿ، كيتناكؿ المرشد مع العميؿ مكضكع االعتراؼ كالتكبة كاالستبصار، كيشتركاف 
. معا في عممية تعمـ كاكتساب اتجاىات كقيـ

 .((ت.د) حمداف محمكد فضة كآخركف،)
: بعض المفاىيـ األساسية المرتبطة بالعالج النفسي الديني -4

: مف بيف المفاىيـ األساسية التي ليا عبلقة كثيقة بميداف العبلج النفسي الديني، نجد ما يمي

: الرعاية الدينية كالبعد الركحاني* 
أىمية الرعاية الدينية ضمف نسؽ الرعاية الصحية العامة لممسنيف، كيقرر  (1985)كاببلف يؤكد 
أف أفضؿ مميزات العبلج الركحاني أنو ال يتعارض مع أية عبلج طبي  (Stern ،1992) ركبرت ستيرف

. آخر، بؿ العكس فيك يساعده، كيثمر معو
عمى أىمية البعد الركحاني في  (2000)في دراسة مع آخريف  Richmond ريكمكندكيركز 

كأف مراعاة ذلؾ الجانب بمثابة .. رعاية المرضى الذيف يعانكف مف صدمات كجركح كأكراـ جسمية خطيرة
. أحد مككنات زاد رحمة الٌتشافي

أف معظـ إطارات العمؿ كاتجاىات الرعاية الصحية تفتقر شيئا  Rassool( 2000) رسكؿكيقرر 
ما إلى الجانب أك البعد الركحاني سكاء كاف ذلؾ في المجتمعات اإلسبلمية أـ غير اإلسبلمية، كيكصي 

. بأىمية سد ىذا النقص في نسؽ الرعاية الصحية
أىمية الركحانيات في التعامؿ الميني في المؤسسات المينية  (2001) جرابر كجكنسكف كيؤكد

كالصحية، كأىمية مراعاة األخبلقيات، كالبحث عف المعنى كخاصة لدل المرضى، كما يؤكد الباحثاف أف 
. تمؾ الركحانيات تدعـ المرضى بشكؿ عاـ

 

: الصالة العالجية* 
يرياف أف الثقافتيف  (1991 )كميرداسا جاككبسكفكفي مضمار أىمية الصبلة العبلجية، فإف 

كتعد الصبلة .المسيحية كاإلسبلمية تتفقاف في مبدأ التصدم لبلضطرابات النفسية بالصبلة كيقرراف ذلؾ
. عبلجا مساعدا لمعبلج النفسي، كذلؾ لبلرتقاء بالمريض شخصيا إكمينيكيا
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إلى أف الصبلة تمعب دكرا حثيثا في حياة  (2000) في دراستو مع آخريف Craneكراف كتكصؿ
. HIVمرضى االستيداؼ لئلصابة بفيركس عكز المناعة المكتسب 

 :العالج البديؿ أك الطب البديؿ* 
إف فئات عديدة مف العبلجات تطمؽ عمييا ىذه التسمية، كمف ضمنيا العبلج الديني الركحاني 

. فيك عبلج بديؿ عف العقاقير كاألدكية كالكيميائيات، كال يقؿ فاعمية كتأثيرا عنيا
أىمية الركحانيات كطب بديؿ مع مرضى  (2000) في دراستو مع آخريف ماسكارنيؾكما أكد 

. السرطاف
 كذلؾ لدل مرضى "الطب البديؿ"أىمية العبلج الركحاني بكصفو  (2001 )إرنستكيؤكد 

. السرطاف
أف الممارسات الدينية كالصبلة تعد اآلف  (2000) في دراستو مع آخريف Barnesبارنيزكيؤكد 

عبلجات بديمة في الكاليات المتحدة األمريكية لمكثير مف األمراض بصرؼ النظر عف خطكرتيا، كعف 
. عمر المريض، ألف القضية تصدؽ أيضا عمى األطفاؿ

كاالستشارات الطبية مع الرعاية البديمة ذات الجانب الركحاني تعد ذات مغزل، كلكنيا في الكقت 
. نفسو ال تغني عف زيارة األطباء ألنيا تمثؿ عبلجا مساعدا

كفي الصيف، فإف المصادر الركحانية ذات مغزل كبير في التعامؿ مع األمراض كاالضطرابات، 
( 2001) كايككحذا حذكىا الغرب األمريكي حيث االىتماـ بالطب البديؿ كالثقافات الركحانية، كلقد أكد 

. أىمية تمؾ الركحانيات في حياة مريضات سرطاف الثدم

: الطب المتكامؿ* 
ىك ذلؾ الفرع الذم تتـ فيو المزاكجة بيف العبلجات الطبية الكيميائية كالنفسية كالركحانية، بشكؿ 

كتتجمى قكة تأثير العبلج النفسي في التكامؿ بينو .متمـ، فالركحانيات تكمؿ التأثير العقاقيرم عمى المريض
. كبيف الجانب الركحي كالديني

التفاعؿ القائـ بيف العبلج كالديف، بؿ يؤكد تأثير اإليديكلكجية  (Huntch, 1985) ىكتش كال ينفي
 .العبلجية مع تأثير الركحانيات كالديف لدل األفراد كالجماعات تحت مظمة تأثير الثقافات المتكاممة

( 430-427 ص : 2002، 3ج، مدحت عبد الحميد أبك زيد)
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: األسس التي يقـك عمييا اإلرشاد كالعالج النفسي في اإلسالـ -5
، تتمثؿ في عدد مف المسممات كالمبادئ أسس عامةيقـك اإلرشاد كالعبلج النفسي الديني عمى 

 تتعمؽ بطبيعة اإلنساف أسس فمسفيةالتي تتعمؽ بالسمكؾ البشرم كالعميؿ كعممية اإلرشاد أك العبلج، كعمى 
أسس  تتعمؽ بالفركؽ الفردية كمطالب النمك، كعمى أسس نفسية كتربكيةكأخبلقيات اإلرشاد النفسي، كعمى 

 تتعمؽ بالجياز العصبي كالحكاس، كما أسس فيسيكلكجية تتعمؽ بحاجات الفرد كالمجتمع، كعمى اجتماعية
. أسس كمبادئ كمفاىيـ دينية ركحية كأخبلقيةيقـك اإلرشاد النفسي الديني عمى 

كيسعى عمماء النفس الديني إلى التأصيؿ الديني لئلرشاد كالعبلج النفسي، مف خبلؿ تأسيس 
اإلرشاد النفسي عمى أسس كمنطمقات كممارسات دينية تجعؿ اإلرشاد النفسي أكثر كفاءة عند األفراد في 

 .كقايتيـ مف االضطرابات النفسية كمساعدتيـ عمى استعادة الصحة النفسية
 .((ت.د) حمداف محمكد فضة كآخركف،)

:  اإلرشاد كالعبلج النفسي الديني، فيما يميمبادئكيمكف تمخيص 
يؤكد اإلسبلـ دائما عمى قابمية اإلنساف لمتعمـ، كعمى أف اهلل  :قابمية السمكؾ لمتعميـ- أ

سبحانو كتعالى قد زكده بالحكاس كبالعقؿ يستقبؿ ثـ يدرؾ كيحمؿ كيفكر كيتحكـ في جكارحو في قكلو كفي 
عممو، كمف ثـ فإف لئلنساف كىك مفطكر عمى اإلسبلـ كعمى الخير يكتسب عديدا مف السمككيات في 

 .حياتو، كمف ىذه السمككيات ما قد يخالؼ المنيج اإلسبلمي
كلكف اإلسبلـ يقرر في كضكح أف السمكؾ قابؿ لمتغيير، كأف مناط ىذا التغيير الخاضع لمعمـ 
كالرغبة في التغيير، كليذا كاف إورساؿ اهلل الرسؿ إلى الناس يساعدىـ عمى العمـ بالطريؽ الصحيح، 

. كيغيركا مف سمككيـ الظاىر كالباطف

إف محكر اليداية كاالنضباط في حياة  :الجكانب العقمية جزء ىاـ في تعديؿ السمكؾ- ب
، كلكف "أرف ليعلفلهآ"اإلنساف يقع في قدراتو العقمية التي مٌيزه اهلل ككٌرمو عمى سائر المخمكقات كبيا خاطبو 

نما البد ليا مف تفاعؿ مف مشاعر إنسانية تربط اإلنساف بفطرتو،  ىذه القدرات العقمية ال تكفي كحدىا كا 
 .كالبد مف تنشئة سميمة عمى أسس المنيج اإلسبلمي

كاألصؿ في  :تصرفات اإلنساف تقـك عمى أساس مف الكعي كالشعكر بيا- ج
تصرفات اإلنساف مف كجية نظر اإلسبلـ أنيا تحت سيطرة عقمو الكاعي كالناضج، كليذا ارتبط التكميؼ 

 .بالعقؿ كالبمكغ
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كفي ضكء المنيج اإلسبلمي فإف الشخص غير الكاعي ال يسأؿ عما يعمؿ، كفي ىذا يقكؿ 
النائـ حتى يستيقظ، كالمجنكف حتى يفيؽ، : رفع القمـ عف ثالث": (صمى اهلل عميو كسمـ)الرسكؿ 

". كالصبي حتى يبمغ

فالفرد البالغ العاقؿ مسؤكؿ عف عممو كيحاسب عنو  :أف المسؤكلية فردية كجماعية- د
كحده، كلكف أيضا ىناؾ مسؤكلية جماعية، فالمؤمنكف يتكاصكف بالحؽ كيتكاصكف بالصبر، ككؿ فرد راع 
مسؤكؿ عف رعيتو، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاجب عمى كؿ مسمـ متى قدر عميو، كاإلنساف 

يملأيسمل اذيملر نه لقه لأوشفكمل أ ليكملومر لل: "المسمـ مسؤكؿ عف كقاية نفسو ككقاية أىمو، قاؿ اهلل تعالى
 (.6: التحريـ)"  قهد مل انمسل  ايجمرةلعليسمل  ئكةلغ ظل د دلالليعصهآل ال ملأ ق مل يشعلهآل مليؤ ق آ

فاألفراد متباينكف في الخمؽ كالرزؽ كفي السمكؾ،  :يقرر اإلسالـ مبدأ الفركؽ الفردية- ر
الليكلفلل: "، كلكؿ فرد طاقتو يرتبط التكميؼ بيا، قاؿ اهلل تعالى(4: الميؿ)"  ّآلسعيكملامتل: "قاؿ تعالى

 (.286: البقرة)"  الوشفمل الل سعسم
فاإلنساف مطالب في اإلسبلـ أف  :اإلرشاد كالعالج يككف بدافع الشخص نفسو- س

يحاسب نفسو كأف يزكي ىذه النفس، كأف يأمرىا بالخير كينياىا عف اليكل، كأف يقكدىا لميداية، كينعقد 
اهل علعمتل ملبيملل: "التغيير عمى رغبة كسعي مف الفرد نفسو كتكفيؽ مف اهلل سبحانو كتعالى، فقاؿ تعالى

يديهل  ملخلشهلييشلهوهل ملأ قل ال آل الالليغيقل ملبلهملحتلليغيق  ل ملبأوشفسمل  ذ لر دل البلهملسها لرف لل
 .(11: الرعد)"  قدلاهل  ملاسمل ملد وهل مل  ز

كألف اإلنساف قد كرمو اهلل بالعقؿ فإنو يحتاج أف  :مبدأ اإلرشاد كالعالج عمـ ثـ عمؿ- ع
 .يعمـ أكال ما ىك الصكاب كما ىك الخطأ ثـ يعمؿ بما عمـ بو

كلمفرد المسمـ متى بمغو العمـ كتحقؽ لنا عممو أف  :مبدأ اختيارية القرار كحرية التعرؼ- ؽ
 (22: الغاشية)" افتلعليسملبمفيطق: "يتحمؿ مسؤكلية ما يصؿ إليو مف قرار، قاؿ تعالى

( 256: البقرة)"   ق الريل اديملقدلتعّيمل اق دل مل اغيّلال : "كقاؿ تعالى
عمى أف ىذا االختيار مرتبط بتحمؿ المسؤكلية بما يحدث لمفرد ذاتو مف نتائج أك بما يتحممو مف 

. مسؤكلية عقابية يقررىا الشرع عمى انحرافو
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فبل يستخدـ طريقة  :تختمؼ طرؽ اإلرشاد كالعالج باختالؼ المكقؼ كحالة الفرد- ؾ
درا نما يتكقؼ ذلؾ عمى الشخص كسنو كا  ق كعمى المكقؼ الذم يحدث فيو االنحراؼ كمدل ؾكاحدة كا 

 .الضرر الذم يحدث
فبل يستخدـ  :التدرج مف األساليب البسيطة كالمرغكبة إلى األساليب الصعبة- ؿ

 كال الضرب قبؿ التكبيخ كىكذا، فالمتأمؿ في نظاـ الحسبة في اإلسبلـ يجد تدرجا رقيقا النضجالتكبيخ قبؿ 
  ا تيلتبمرهآلومهز ملرعله مل   جق  ملريل امضمجملل: "اهلل تعالى قاؿ. مف التعرؼ كالتعريؼ فالنصح

، فينا نجد تدرجا بثبلثة (34: النساء)"   ضقبه ملرفإآلأطعنكملرف لوعغه لعليسملسعي ل آل ال مآلعليمل عيق 
 .أساليب مختمفة فييا أسمكب عقمي كأسمكب يتصؿ بالمشاعر كأسمكب يتصؿ بالبدف

فالمرشد المسمـ عميو أف  :القائـ بالعالج كاإلرشاد ينبغي أف يتخمؽ بخمؽ اإلسالـ- ـ
يككف عارفا بالمنيج اإلسبلمي، متسما بالحكمة كاستخداـ المكعظة، رقيقا في القكؿ كالفعؿ، مبشرا ال منفرا 

 .عممو يطابؽ قكلو، يعطي القدكة الحسنة لمف يسترشد بو
فنجد في اإلسبلـ الجكانب  :اىتماـ اإلسالـ بالعديد مف الجكانب في العالج- ف

 .البيكلكجية، كجكانب التفكير، كجكانب التعمـ، كمخاطبة المشاعر
المنيج اإلسالمي ينير لممرشد طريقو سكاء كاف عممو في الجانب اإلنمائي أك - ىػ

كقد اىتـ اإلسبلـ بالجانب اإلنمائي الذم يسيؿ حياة الناس كيرسـ ليـ الطريؽ  :الكقائي أك العالجي
القكيـ لتككيف الشخصية السميمة المؤمنة، كما اىتـ بالجانب الكقائي لتجنب الناس ما يحدث مف أخطار 

 .كانحرافات، كما اىتـ بالجانب العبلجي بتناكؿ المشكبلت عند حدكثيا
ففي الجانب اإلنشائي كاإلنمائي، نجد أسس التربية اإلسبلمية كاضحة في أجؿ صكرىا، قاؿ اهلل 

 آل اليأ ق ملأآلتؤد  ل أل مومتل اللأ لسمل  ذ لحكمتملبيمل انمسلأآلتيكمه لبماعدزل آل ال الوعّمملل: "تعالى
 .(8: النساء)" يعلكملبهل آل ال مآلسميعملبصيق 

قف لالمؤ نيمليغضه ل ملأبصمر مل ييشله لرق جسملذاكلأز للل: "في المستكل الكقائي، قاؿ اهلل تعالى
(. 30: النكر)" اسمل آل الخعيقلبممليصنعهآ

  آلخشتمل لفمولبينسمملرفمبعكه لحكممل ملأ لهل حكممل ملأ لسملل: "كفي المستكل العبلجي، قاؿ تعالى
(. 35: النساء)"  آليقيد ل ص حمليهرقل البينسممل آل ال مآلعليمملخعيق 

 .(113-108 ص: 2003سعد رياض، )
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 دينياؿ ركنظالـ مف النفسي المعالج بيا يتحمى أف يجب التي الصفات -6

: سالمياإل
 دينياؿ المنظكر مف النفسي المعالج أك المرشد في تتكافر أف يجب التي الصفات مف مجمكعة ىناؾ

: يمي ما الصفات ىذه أىـ كمف سبلمي،اإل

 :الشخصية الصفات -أ
 كاؼ فيـ عمى قائما السمكؾ ىذا يككف كأف معركفا، الديني سمككو يككف أف بو كيقصد :التديف -

. كالحراـ كالحبلؿ العقيدة مسائؿ خاصة الديف، بأمكر
 كال المرشد يقكلو بكبلـ المسترشد يقتنع أف الصعب مف إذ لعممو، مطابقا قكلو يككف أف :التطابؽ -

 "تشعلهآلالل ملتلهاه لأآل العندل لتمل عقلتشعلهآ،لالل ملتلهاهآلاملر نه ل اذيملأيسمليم" :تعالى قاؿ بو، يعمؿ
(. 3-2 :الصؼ)

 المساعدة ىك األساسي دكره أف يعترؼ بعممو الكاعي فالمرشد :المسترشد بكرامة االعتراؼ -

 معو يعمؿ الذم اإلنساف بأف المرشد اعترؼ إذا إال يأتي ال كىذا اليدل، إلى الضبلؿ مف المسترشد نقؿ عمى

، إنساف . نحكه سمبية اتجاىات أك مشاعر أم نفسو مف احكـ مكـر

 مفتاح ىك كالرفؽ عممو، في خطكة كؿ في لو شعارا الرفؽ يتخذ أف المرشد عمى فيجب :الرفؽ -

 في لو يرخص أف في يستأذف جاء الذم الشاب مع (كسمـ عميو اهلل صمى) الرسكؿ حديث في كما القمكب،

 :تعالى قاؿ المعمـ، الكالد مناقشة يناقشو كجعؿ ،"مني ادف" (كسمـ عميو اهلل صمى) الرسكؿ لو فقاؿ الزنا،
(. 109 :عمراف آؿ) .."حهاكل ملالوشّضه ل الهزلغليظلغلمل نتل اه"..

 الرفؽ يحب رفيؽ اهلل أف" :(كسمـ عميو اهلل صمى) اهلل رسكؿ قاؿ :قالت عنيا اهلل رضي عائشة كعف

. (مسمـ ركاه) "سكاه عمى يعطي ال كما العنؼ عمى يعطي ال ما الرفؽ عمى كيعطي

 في كالمسترشد الضعيؼ، مف الكلي بمثابة المسترشد مف كالمرشد :المسترشد مصمحة مراعاة -

. ذلؾ عمى األميف كىك بيده، يأخذ مف إلى بحاجة ىك إذ مشكمة، مكقؼ
ذا  يخذلو، كال يسممو كال يظممو ال لممسمـ المسمـ بأف أخبرنا (كسمـ عميو اهلل صمى) الرسكؿ كاف كا 

. مصمحتو رعاية عف مسئكال أصبح المسترشد مع يعممو الذم بالمرشد فكيؼ
(. البخارم صحيح) "رعيتو عف مسؤكؿ ككمكـ راع كمكـ" :(كسمـ عميو اهلل صمى) قاؿ
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 إال لرعيتو غاش كىك يـك يفكت رعية اهلل يسترعيو عبد مف ما" :أيضا كسمـ عميو اهلل صمى كقاؿ

. (النككم) "الجنة رائحة يجد لـ بنصيحة يحطيا لـؼ" :ركاية كفي ،(مسمـ صحيح) "الجنة عميو اهلل حـر

: العمـ -ب
 كطبيعة معيـ يتعامؿ الذيف األشخاص معرفة عمى تساعده عممية خمفية مف يعمؿ أف يجب فالمرشد

 تككيف يدرس أف إلى بحاجة كىك المشكبلت ىذه تناكؿ ككيفية كأسبابيا االنحرافات كطبيعة كمشكبلتو نمكىـ

. كاالجتماعي كاالنفعالي كالفعمي الجسدم اإلنساف

: الميارات -ج
 مع لكجو كجيا العمؿ مقدمتيا في يأتي مختمفة، ميارات عمى يتدرب أف إلى يحتاج فالمرشد

 المشكبلت تشخيص عمى يتدرب أف يجب ككذلؾ المقابمة، خبلؿ كمف إرشادية عبلقة إطار في المسترشديف

 أنماط دراسة عمى يتدرب كأف كالمدرسيف، اآلباء مع كالتعاكف المجتمع ىيئات كمع الجماعات مع العمؿ كعمى

 مستكل كرفع المشكبلت لمكاجية المسترشديف لدل الدافعية تقكية كعمى كالتصرفات، كالمشاعر التفكير

. لدييـ الكعي مسؤكلية
( 349-348 ص :2007 شيبة، أك يحي ىناء)

: تأثيرات العالج النفسي الديني -7
عدة تأثيرات عمى مستكيات مختمفة مف حياة األفراد كيمكف  (الركحاني)لمعبلج النفسي الديني 
: تمخيص ىذه التأثيرات فيما يمي

 (Leonard & Boltnikoff, 2000 )ليكنارد كبمكتنككؼحيث يؤكد كؿ مف  :زيادة الكعي- 
. أف الركحانيات عمكما مف شأنيا أف تزيد مف الكعي كتجميو، كذلؾ رغـ اختبلؼ ثقافات البشر

 فإف دكر الركحانيات يتجمى (Smith, 2000)سميثفحسب  :تحقيؽ العدالة االجتماعية- 
. في فائدتيا في تحقيؽ العدالة االجتماعية

 أف األشخاص (Sigeal, 1989 )سيجؿيقرر  :االرتقاء بالصحة النفسية كالعقمية- 
. األكثر تدٌينا ىـ األكثر صحة نفسية، كأقؿ معاناة مف األمراض االكتئابية

 أف البعد الركحي بعد بعدا ذا مغزل مف أبعاد الصحة (Thomson, 2000) تكمسكفكيؤكد 
. النفسية
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 أف البعد الركحي يساعدنا عمى (Ocampo, 2000) أككامبكحيث يؤكد  :الحياة بفعالية- 
. أف نحيا بفعالية

 أف الشؽ الركحاني أحد سبؿ (Show, 2000)شكحيث يؤكد  :تحقيؽ المغزل الشخصي- 
. تحقيؽ المغزل الشخصي، أم إضافة معنى لمكجكد الشخصي كاإلنساني لؤلشخاص كاألفراد

-Messerli) ركىرباؾ كبكس ميسرليكلقد أكد كؿ مف : زيادة إيجابية السمكؾ- 

Rohrback & Bosch, 2000) أف اإلشباع الركحاني أثناء فترة تشافي المريض السيكاترم المكدع في 
. مؤسسة سيكاترية لو أثر بالغ في تحسيف أحكالو كتخفيؼ أعراضو كالسمكؾ بإيجابية

 إلى أف األشخاص المتدينيف في جماعات (Burns, 1972)بيرنزكخمص  :زيادة االلتزاـ- 
. التدريب عمى اإلرشاد النفسي كالعبلج النفسي يككنكف أكثر محافظة كأكثر إظيارا لسمكؾ االلتزاـ

 مف دراستو إلى أف األفراد (Davids, 1982)ز ديفيد كخمص :الحد مف التحرر الجنسي- 
 .األكثر تدينا ىـ أقؿ تحررا جنسيا كأكثر محافظة

 التأثير (Thomas & Carver, 1990) تكماس ككارفركيؤكد  :تحسيف تقدير الذات- 
البالغ لمنمك الركحي عمى حياة المراىؽ، كتقديره لذاتو، كأف نقصو قد يؤدم بو إلى الكقكع في براثف 

. اإلدماف، كما أنو يؤثر عمى عبلقاتو االجتماعية
 أف التكجو الديني الصحيح مف شأنو أف يساعد عمى نمك استحساف (Perry, 1983) بيرمكيرل 

. الذات كالرضا عنيا
 بأف (Kash et- al, 2000) آخريف ككاشيكيكصي  :تبديد مشاعر االنعصاب -

االىتماـ بالجانب الركحاني كالديني مف شأنو أف يقمؿ مف حدة الشعكر بالضغكط كاالنعصاب كاالحتراؽ 
 .الداخمي، كذلؾ لدل مرضى األكراـ

كيمكف االستفادة مف العبلج النفسي الديني باالرتقاء كالنمك  :االرتقاء الشخصي -
. الشخصي، كذلؾ لدل اآلباء كاألميات مف ذكم اإلساءة

إف االلتزاـ كالنمك الركحي يقمؿ مف البٌلتككيدية، كيزيد مف األمؿ في  :زيادة العمؿ -
 .الحياة

بأىمية  (Rahman, 2000) راىمافكيقرر  :االرتقاء بالرعاية الصحية كالمينية -
 .البعد الركحاني في الرعاية الصحية كالمينية أيضا



 المنظكر النفسي اإلسالميك بيف منظكر عمـ النفس الحديث              العالج النفسي ثالثالفصؿ اؿ

 

 
240 

إف اإليماف الديني كالثقة الدينية ذات تأثير حثيث عمى نسؽ : تحسيف التكظيؼ النفسي -
. االنفعاالت، فضبل عف تحسيف القدرة الكظيفية لمسكم كالمريض عمى حد سكاء

(. 433-430 ص :2002، (ج)مدحت عبد الحميد أبك زيد)
: الكقائي الديني النفسي كالعالج اإلرشاد -8

 النفسي التكافؽ يحقؽ حتى الديني، الكقائي بالتحسيف كبيرا اىتماما الديني النفسي اإلرشاد يكلي

 خطكات عدة إلى (1970) الكاحد عبد مصطفى أشار كقد النفسية، االضطرابات في الكقكع عف كالبعد

: منيا النفسية، االضطرابات ببعض اإلصابة مف لمكقاية
 كاليكـ كرسمو ككتبو كمبلئكتو باهلل اإليماف :منيا أعماؿ عدة كتتضمف ،الدينية التربية :أكال -

. نعمو عمى كشكره اهلل كحمد كالعبلنية، السر في اهلل كتقكل -كسمـ عميو اهلل صمى– كرسكلو اهلل كحب اآلخر،
 بالمسؤكلية كالشعكر هلل، كاإلخبلص عبادتو، حؽ اهلل عبادة كيتضمف الديني السمكؾ :ثانيا -

. الحراـ عف كالبعد المخمكقات، سائر دكف العقؿ بنعمة مٌيزه اإلنساف ألف االختيار مسؤكلية كخاصة
 مف النفسية الصحة تحقيؽ يمكف أنو دراستو، في (1999) األحمد اهلل عبد العزيز عبد كأضاؼ

 كالرضا كالطمأنينة كالصدؽ كالذكر كالكسطية لو، شريؾ ال كحده هلل العبكدية خبلؿ مف الديني المنظكر

 السمكؾ (2001) الخطيب كىشاـ الزيادم أحمد كأضاؼ اآلخرة، في كالرغبة كالتفاؤؿ كالتكامؿ كالتعاكف

صبلح االستقامة، كيشمؿ األخبلقي  كاألمانة كالتكاضع الصدؽ، النفس، كضبط النفس، كتزكية النفس، كا 

 كاإليثار كاالعتداؿ الظف كحسف الناس بيف كاإلصبلح الغير، كاحتراـ الحسف، كالكبلـ األخيار كمعاشرة

 السمككيات تدعيـ يمكف أنو (2003) كآخركف الكحيمي كجداف كتضيؼ الحي، كالضمير كالتحية كالسبلـ

 كشره خيره بالقدر كاإليماف التكحيد عقيدة ىي إسبلمية، دعائـ إلى االستناد خبلؿ مف لئلنساف السكية

 كجؿ، عز لمخالؽ التقرب في كالخطيئة باإلثـ الفرد شعكر كاستغبلؿ السكم، بشكمو كالعقاب الثكاب كاستخداـ

. الخيرة اإلرادة كتككيف
 التكتر عف اإلنساف كتبعد النفسية، الصحة تنمي أف يمكف الخطكات ىذه كؿ أف الباحثكف كيرل

 .أيضا كالعضكم النفسي كالمرض كالضيؽ كالكدر
( (ت.د) كآخركف، فضة محمكد حمداف)

مف االضطراب كالمرض النفسي مف كجية - بشيء مف التفصيؿ- كفيما يمي أىـ معالـ الكقاية 
:  اإلسبلمينظر الديف
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 األدياف السماكية عمى أف السعادة النفسية ىي تلقد أجمع :(التربية الدينية)اإليماف ( 1)
: ثمرة مؤكدة لئليماف، كيتضمف اإليماف ما يمي

 كىذا ىك عماد الحياة :اإليماف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسمو كالقدر كاليكـ اآلخر* 
الركحية كمنبع طمأنينة النفس كمصدر سعادتيا، بشرط أف تظير آثار ىذا اإليماف في سمكؾ اإلنساف 
كعممو الصالح، كاإليماف طريؽ اليداية كيبعد المؤمف عف اقتراؼ المعاصي التي تشعره باإلثـ، كيبعد 

 ملعم لصمايمل ملذ قلأ لأوكلل  هلل: "اإلنساف عف اليأس الجزع كييٌكف عميو المصائب، قاؿ اهلل تعالى
. (97: النحؿ) " ؤ ملرفلنييينهلحيمةلطيعةل انجنينسملأجق ملبأحفمل مل موه ليعملهآ

كحب اهلل ىك اإليماف الحؽ الذم تبدك آثاره في سمكؾ اإلنساف، كمف أحٌب اهلل  :حب اهلل* 
: اإلسراء) "قف ل آل نتملتيّعهآل الرفمتّععهويلييععكمل ا: "كأحٌب رسكلو كجد حبلكة اإليماف، قاؿ اهلل تعالى

. ، كاهلل يٌحب مف عباده ذكم السمكؾ السكم كيزيدىـ ىدل إؿ الطريؽ المستقيـ(31

معنى التقكل أف يتقي اإلنساف ما يضره أك يضر غيره كما يغضب ربو، كأف يقؼ  :تقكل اهلل* 
عند حدكد اهلل كأف يطيع أكامره كأف يجتنب نكاىيو، كمف ثمرات التقكل األمف النفسي كالتكفيؽ كالتأييد 

 اذيملر نه ل  موه ليتلهآلاسمل اعمقىلريلل: "كالنصر في الدنيا كالثكاب كالرحمة في اآلخرة، قاؿ اهلل تعالى
.  كالتقكل تفرج األزمات كتحؿ المشكبلت،(64- 63: يكنس) " اييمةل ادويمل ريل آلخقة

 اهلل تعالى كالخكؼ مف عقابو تؤدم إلى طاعتو كالبعد عف الشر ةكخشي :خشية اهلل* 
كالشيكات، كتريح الضمير، كتؤدم باإلنساف إلى السمكؾ السميـ، كتجعمو صالحا في الجماعة اإلنسانية، 

. (08: البينة) "رضيل العنسمل رضه لعنهلذاكلامملخميلربه: "قاؿ اهلل تعالى

حسانو كحمده كالثناء عميو، كظيكر آثار نعـ اهلل  :الشكر هلل*  يعني االعتراؼ بفضؿ اهلل كا 
عمى لساف العبد ثناء كاعتراؼ، كعمى قمبو شيادة كمحبة، كعمى جكارحو انقيادا كطاعة، كلمشكر منفعة 

تعكد عمى الشاكر، حيث يطير نفسو كيقربيا مف اهلل، كيكجييا الكجية الصالحة في إنفاؽ النعـ في الكجكه 
. (07: إبراىيـ) "تأذآلرّبكملائمل كقتملألزيدوكمل  ذ: "المشركعة، قاؿ اهلل تعالى

مف المؤكد أف اإلنساف المتديف حقا ىك الذم يترجـ اإليماف : (السمكؾ الديني)التديف ( 2)
إلى سمكؾ ديني لرضا اهلل ال يعاني قط مف المرض النفسي، كاإليماف كالتديف عقيدة خالصة كعمؿ 

: مخمص، كالسمكؾ يجب أف يككف كفقا لذلؾ، كيتضمف التديف كالسمكؾ الديني ما يمي
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تتضمف عبادة اهلل إقامة دعائـ الديف كىي الشيادتاف، الصبلة، الصكـ، إيتاء  :عبادة اهلل* 
الزكاة، كالحج، كعبادة اهلل ىي سبيؿ السعادة كالطمأنينة النفسية، كىي تحرر اإلنساف مف الطغياف، قاؿ 

. (56: الذاريات) "  ملخللتل اجّمل  إلوسل الّلايععد آ: "تعالى
كىذا يتضمف أف يككف سمكؾ اإلنساف سكيا خالصا غايتو رضا اهلل، مسبقا  :اإلخالص هلل* 

بالنية الحسنة قاصدا كجو اهلل، كمحاربا أطكار النفس كالشيكات، مما يعكد بالخير عمى الفرد كالمجتمع، 
. (02:الزمر) "رفمععدل ال بلصملاهل اديم: "قاؿ اهلل تعالى

كيأتي عمى رأسيا مسؤكلية االختيار، فاإلنساف بنعمة العقؿ مخٌير، قاؿ اهلل  :المسؤكلية* 
. (29مف اآلية : سكرة الكيؼ) "رممل مالرفليؤ مل  مل مالرفليكشق: "تعالى

. البعد عف الحراـ* 
، قاؿ (08مف اآلية : المنافقكف) " ال اعنةل اقسهاهل المؤ نيم: "قاؿ اهلل تعالى :العزة كالقكة* 
صحيح ) "المؤمف القكم خير مف المؤمف الضعيؼ، كفي كّؿ خير": (صمى اهلل عميو كسمـ)رسكؿ اهلل 

. (مسمـ
الديف ىك الطريقة إلى بقاء كدكاـ القيـ األخبلقية، التي  :(السمكؾ األخالقي)األخالؽ ( 3)

 حياتو، كبياف ما ينبغي أف يككف عميو التفاعؿ االجتماعي كأسمكبتعتبر إطارا مرجعيا لسمكؾ الفرد 
السميـ، كاألخبلؽ ىي الدعامة األكلى لحفظ كياف المجتمع، كمف أصكؿ التربية اإلسبلمية تربية األخبلؽ 
المستمدة مف الديف التي تنظـ السمكؾ كتنمي في الشخصية ضميرا حٌيا يحاسب الفرد إذا ىك أخطأ أك 

" إف مف خياركـ أحاسنكـ أخالقا ":(صمى اهلل عميو كسمـ)حرؼ عف الطريؽ المستقيـ، قاؿ رسكؿ اهلل فا
: كاألخبلؽ الفاضمة كما يدعك إلييا الديف، تقـك عمى أسس كدائـ أىميا، ما يمي، (صحيح البخارم)

االستقامة، إصبلح النفس، تزكية النفس، معارضة ىكل النفس، الحمـ، الصدؽ، األمانة، التكاضع، معاشرة 
األخيار، الكبلـ الحسف، احتراـ الغير، اإلصبلح بيف الناس، حسف الظف باآلخريف، التعاكف، االعتداؿ 

 . إلخ.. اإليثار، العفك، العٌفة، اإلحساف، عدـ التبذير كعدـ الشح،الكسطيةك
 .(308-301 ص :2002حامد عبد السالـ زىراف، ) 

 :خالصة
 بداية تطرقت حيث إسبلمي، ديني منظكر مف النفسي العبلج متغير الفصؿ ىذا في الباحثة تناكلت

 المسمميف النفس عمماء بعض إلسيامات تعرضت كما اإلسبلمية، الحضارة في النفسي كالعبلج اإلرشاد إلى
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 إلى .ليـ أساسيا مرجعا الشريفة النبكية كالسنة الكريـ القرآف كاف حيث النفسي، العبلج مجاؿ في التاريخ عبر

 :يمي فيما تمخيصيا يمكف التي االستنتاجات، مف بمجمكعة خرجت فقد ىذا جانب
 شرطا يعتبر الذم باألسباب األخذ مف حسبو يعد حيث كالتداكم لمعبلج بالغة أىمية اإلسبلـ يكلي -

 .تعالى اهلل عمى التككؿ عبادة تحقيؽ في ضركريا
 العبلج كتحديدا الحديثة النفسية العبلجات خصائص عمى الديني النفسي كالعبلج اإلرشاد يشتمؿ -

 .السمككي المعرفي
  ىي أساسية، مصادر ثبلثة في كالعبلجي، اإلرشادم النفس لعمـ اإلسبلمية الجذكر تتمخص -

 .االستشارات كطمب كاألزمات، لممصائب اإلسبلمي المفيكـ الحسبة،
 العبادة دكر في تقديمو يتـ الديني فالكعظ الديني، كالكعظ الديني النفسي اإلرشاد بيف فرؽ ىناؾ -

 فيتـ الديني النفسي اإلرشاد أما كالدعكة، اإلسبلمية الشريعة في كمتخصصيف أئمة طرؼ مف كالمساجد

 .النفسي كالعبلج النفس عمـ في متخصصيف طرؼ مف النفس عمـ مجاؿ في تقديمو
 العربية مجتمعاتنا في اإلسبلمي كتحديدا الديني النفسي العبلج الستخداـ مبررات عدة ىناؾ -

 قبؿ مف إىمالو تـ ما كثيرا المسمـ اإلنساف شخصية في ميما جانبا االعتبار بعيف يأخذ أنو إذ كاإلسبلمية،

 الذم كالمحتكل العبلج ىذا عمييا يقكـ التي األسس أف كما الركحي، الجانب كىك األخرل النفسية العبلجات

 ما كىك المسممة، العربية المجتمعات إلى ينتمي الذم الفرد ىذا ثقافة مع الحدكد أبعد إلى يتفؽ منو يتككف
 .النفسي العبلج في االعتبار بعيف (الثقافة عنصر) بو لؤلخذ العالمية الصحة منظمة دعت
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تقديـ البرنامج العالجي المقترح، أسسو، أىميتو كأىدافو، خطكات بنائو، المصادر  -
 -:األساسية الشتقاقو، تحكيمو، عرض جمساتو

سيتـ في ىذا الفصؿ عرض البرنامج العبلجي المقترح مف حيث األسس التي يقكـ عمييا، كالخطكات 
األساسية التي تـ بناؤه في ضكئيا، كأىميتو كاألىداؼ التي يرمي إلى تحقيقيا بعد انتيائو، كالخطكات 
األساسية التي تـ إتباعيا في بنائو، ككذا عرض ألىـ المصادر التي تـ االعتماد عمييا في بناء ىذا 

 .البرنامج، كالمبلمح األساسية لو، مراحمو األساسية ثـ عرض لمجمسات العبلجية المككنة لو
 

:  لبرنامجفمسفة ا -1
األبعاد الركحية كالمعرفية كاالنفعالية كالسمككية إضافة  يرتكز ىذا البرنامج عمى فمسفة مؤداىا أف

إلى األبعاد األخرل، ىي أبعاد أساسية في الشخصية اإلنسانية، لذلؾ فيك يكلي لكؿ بعد مف ىذه األبعاد 
 في النياية برنامجا مكحدا يرمي إلى التكفؿ باضطرابي القمؽ كاالكتئاب عند طالبات قدـاألىمية البلزمة لي

. الجامعة
 :لبرنامج عممية ؿاؿ األسس -2
 البحث الحالي، كىك لتحقيؽ أىداؼ إعدادىا تـ التي األساسية األدكات مف البرنامج ىذا يعد

 العبلجية كالتكفمية الضطرابي القمؽ الخدمات لتقديـ العممية األسس ضكء في كمنظـ مخطط برنامج
يمكف تمخيصيا فيما عممية يقكـ ىذا البرنامج عمى عدة أسس  ك.الجامعة طالبات كذلؾ عندكاالكتئاب 

 :يمي
 لمبرنامج، عاـ كإطار اعتمادىا خبلؿ مف إلييا الستنادؿ السمككية المعرفية النظريةتـ اختيار  -

 المعرفي العبلج في المتمثمة الثبلث العبلجية بالطرائؽ الخاصة التقنيات بعض استعارة تـ الصدد ىذا في
 ختياراال كقع كالتي التعديؿ المعرفي السمككي لدكنالد ميكينبكـ ك إليميس االنفعالي العقبلني كالعبلج لبيؾ
.  الحالي لمبحث العاـ التكجو تخدـ باعتبارىا عمييا

 متنكعة أساليب مف يتضمنو بما اإلسبلمي الديني التراث عمى االعتماد تـ ذلؾ جانب إلى -
 كالتي كالعربية، الغربية العممية الدراسات بعض نتائج مف انطبلقا كذلؾ كاضطراباتيا، النفس عبلج في

 القمؽ اضطرابي رأسيا كعمى النفسية، االضطرابات بمختمؼ التكفؿ في الديني النفسي العبلج فاعمية أثبتت
 . بحثنا مكضكع مق التي كاالكتئاب



.بع     تصميـ برنامج عالجي معرفي سمككي مف منظكر إسالمي لمتكفؿ باضطراب القمؽ كاضطراب االكتئابراالفصؿ اؿ  

 

 
246 

 كالفعالية كالشمكؿ كالكاقعية، كالفعالية الشمكؿ مبدأ عمى العبلج في اإلسبلمية الكجية تقكـ -
 ليس المستكل ىذا في اإلسبلمي البديؿ أف غير بالتجربة، تعرؼ إنما عبلجي أسمكب أم في كالكاقعية
. كالتكجيو كالتحميؿ الحكار لخطكات متميزة إسبلمية رؤية فيناؾ اآلخركف، جربو لما كانتقاء تجميع مجرد

 كجكد مع كجكده يتعارض ال حيث كمتفتح مرف عبلج ىك إسبلمي منظكر مف النفسي العبلج -
 .المتكفرة النفسية العبلجية البدائؿ مف كبديؿ يطرح بؿ األخرل، النفسية العبلجات

فإف ىذا البرنامج ىك محاكلة تقديـ كجية نظر مختمفة نكعا لما ىك سائد مف أنكاع  :كخالصةك
كليس انتقاصا مف قيمة  )العبلجات األخرل لبلضطرابات النفسية كعمى رأسيا اضطرابي القمؽ كاالكتئاب

تقنيات العبلجات النفسية الحديثة   مقاربة تسعى الباحثة مف خبلليا إلى استخداـإذ ىك (ىذه العبلجات
 إسبلمي، باستخداـ المفاىيـ النفسية الدينية اإلسبلمية، لتشكؿ في مجمكعيا تكليفة  دينيكتكظيفيا بمنظكر

تتككف مف عبلجيف أثبتت الدراسات العممية الفعالية الكبيرة لكمييما في خفض األعراض اإلكمينيكية 
. إلخ.. اضطراب القمؽ كاالكتئابكمنيا لمختمؼ االضطرابات النفسية 

 :أىمية البرنامج -3
 عمى اكتساب الميارات (طالبات الجامعة) البحث عينة مساعدة في المقترح البرنامج أىمية تكمف

 كشكؿ مف أشكاؿ الكقاية كالعبلج  المختمفة،المعرفية السمككية الدينية البلزمة لمكاجية ضغكط الحياة
: الضطرابي القمؽ كاالكتئاب، كتنبع ىذه األىمية انطبلقا مما يمي

لقد تـ استخداـ العبلج المعرفي السمككي كبطرؽ مختمفة في البيئة العربية كالجزائرية كمع  -
ة نكعا مبتكر ىذا النكع مف العبلج بطريقة تناكؿالعديد مف االضطرابات النفسية، لذلؾ ارتأت الباحثة أف ت

 . أم بتكليفو مع العبلج النفسي الديني كتحديدا مف المنظكر اإلسبلمي،ما
 الجامعيات، الطالبات فئة كىي بيا عني التي الفئة في الحالي البرنامج أىمية تتجمى كما -

 نجاحات مف حققتو مما بالرغـ تحديدا، كالجزائرية العربية المرأة أف كسائد معركؼ ىك ما إلى فإضافة
 االجتماعية الضغكط مف الكثير كطأة تحت تعيش الزالت أنيا إال كالعممي الميني الصعيديف عمى معتبرة

 تعانيو بما تتعمؽ كالتي الجامعية بالطالبة المتعمقة لمخصكصية إضافة ىذا. مجتمعاتنا في السائدة كالثقافية
 إف:" الشاعر قاؿ كما كىي المجتمع نصؼ ىي فالمرأة.. كالنقؿ اإلقامة كمشاكؿ الدراسة ضغكط مف

، الطالبة فيي ،"األعراؽ طيب شعبا أعددت أعددتيا  فالمرأة غدا،.. كالميندسة كالمعممة الزكجةك كاألـ اليـك
عداد تربية جانب مف ال كتطكره، المجتمع تنمية في فعاؿ كعنصر تسيـ أصبحت  بؿ فقط األجياؿ كا 
 لممرأة النفسية بالصحة االىتماـ فإف لذلؾ لكطنيا، االقتصادية التنمية مجاؿ في تسيـ كذلؾ أصبحت
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، ضركريا بؿ أساسيا مطمبا أصبح  في مختمفةك أساسية مجاالت عمى إيجابا ينعكس سكؼ ذلؾ ألف اليـك
 .إلخ.. الثقافة النفسية، الصحة األسرة، كالتعميـ، التربية االقتصاد، كمجاؿ المجتمع

 جميع كفي كانتشارا شيكعا النفسية االضطرابات أكثر مف كاالكتئاب القمؽ اضطرابي يعد -
، العالـ أنحاء  العبلجات عف يختمؼ بديؿ أك طريقة يطرح أنو في الحالي البرنامج أىمية كتكمف اليـك
 كالعبلج السمككي المعرفي العبلجيف بيف يجمع بحيث الحديثة، أك منيا التقميدية سكاء المتكفرة النفسية
 .الجزائرية البيئة في خاصة االضطرابات بيذه لمتكفؿ ما نكعا مبتكرةك مختمفة كمحاكلة الديني النفسي

 العبلج تطرح التي الجزائر في الرائدة الخطكات بيف مف الحالي العبلجي البرنامج يعد -
 كذلؾ كاالكتئاب، القمؽ الضطرابي النفسية العبلجية البدائؿ كأحد إسبلمي منظكر مف السمككي معرفياؿ
 .األخرل النفسية العبلجية البدائؿ كقيمة أىمية مف التقميؿ دكف

 تعديؿ األفكار البلعقبلنية تم تناكؿت اؿمف البرامج العبلجية الرائدةيعتبر البرنامج الحالي  -
كمف كجية نظر  بمحتكل ديني إسبلميكذلؾ  أسمكب بيؾ في تعديؿ األفكار اآللية تإليميس، كما استخدـ

نفسية دينية إسبلمية، كذلؾ مف خبلؿ تكظيؼ المفاىيـ النفسية الدينية كاإليماف بالقضاء كالقدر، كالصبر، 
 .كمحاكلة تعزيزىا باستخداـ التقنيات العبلجية المعرفية السمككية ..كالتككؿ عمى اهلل تعالى

كما تتمثؿ أىمية البرنامج الحالي في أنو ال يتطمب كقتا طكيبل لتطبيقو، كما ال يتطمب تدريبا -
 .طكيبل كشاقا، كما يمكف تطبيقو بصكرة فردية أك جماعية

  :أىداؼ البرنامج -4
 :ييدؼ البرنامج المقترح بعد االنتياء مف تطبيقو إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

 :الرئيسية األىداؼ- 4-1
:  لمبرنامج المقترح في ما يمياألىداؼ الرئيسيةتتمخص 

تحديدا المجمكعة )عينة البحث  أفراد عند لقمؽضطراب اخفض األعراض اإلكمينيكية ال -
 .(التجريبية

 .عينة البحث أفراد عند الكتئابضطراب اخفض األعراض اإلكمينيكية ال -
 .تعديؿ األفكار البلعقبلنية كاألفكار اآللية ألفراد عينة البحث -
 . البنية المعرفية السمككية الدينية ألفراد عينة البحثإعادة تشكيؿ أك تعديؿ -
 كالتي تساعدىـ- إف كجدت–النفسية الدينية أك تطكيرىا  إكساب أفراد عينة البحث الميارات -

 .بأقصى فاعمية ممكنة الضغكطات النفسية المختمفة تجاكز عمى
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التأثير عمى العمميات النفسية المعرفية ألفراد عينة البحث مف خبلؿ العمؿ عمى تغيير بعض  -
كسابيـ ميارات كاستراتيجيات يستطيعكف مف خبلليا  اتجاىاتيـ كطريقة إدراكيـ لؤلحداث المختمفة، كا 

التعامؿ مع الضغكط النفسية كالمشكبلت المختمفة بطريقة فعالة، مف خبلؿ تدريبيـ عمى ميارات نفسية 
 .معرفية سمككية دينية مختمفة كالعمؿ عمى تعزيزىا لدييـ

 :ةفرعياؿ األىداؼ- 4-2
 :تتمثؿ األىداؼ الفرعية لمبرنامج، فيما يمي

 عمى مساعدتيـ خبلؿ مف البحث عينة فرادأل الدينية السمككية المعرفية البنية تشكيؿ إعادة -
 صحيحة بأخرل كاستبداليا المعتقدات ىذه تغيير عمى ـكتدريبو البٌلعقبلنية، باعتقاداتيـ االستبصار
 المفاىيـ مف مجمكعة تكظيؼ خبلؿ مف الخاطئة، كاالعتقادات المشكىة األفكار تصحيح عمى كمساعدتيـ
 عمى كالعمؿ السمككي، المعرفي العبلج تقنيات إلى كباالستناد الحنيؼ، اإلسبلمي الديف مف المستكحاة
 تطبيقيا إعادة ثـ العبلجية الجمسة داخؿ ممارستيا عمى تدريبيـ خبلؿ مف البحث عينة أفراد لدل تعزيزىا

 .منزلي كاجب شكؿ عمى العبلجية الجمسة خارج قبميـ مف
 الضاغطة، الحياة إكساب أفراد عينة البحث المعمكمات الضركرية حكؿ ماىية أحداث -
ماىية القمؽ، أك ماىية االكتئاب، ماىية األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية، التأثيرات النفسية ، أسبابيا أنكاعيا،

 ،إلخ.. اإليجابية لممارسة بعض األساليب الدينية كأسمكب الصبلة كأسمكب القرآف الكريـ، كأسمكب الدعاء
 .عمى الصحة النفسية لدييـ

العمؿ عمى مساعدة أفراد عينة البحث عمى استبصار العبلقة بيف التفكير كاالنفعاؿ كالسمكؾ  -
 .كالتأثير المتبادؿ بينيا، كعبلقة ذلؾ بظيكر اضطراب القمؽ أك اضطراب االكتئاب لدييـ

 بتقنية مراقبة الذات ـتدريب أفراد عينة البحث عمى ميارة التقكيـ الذاتي مف خبلؿ تعريفو -
 رصد ، بيدؼ عمى تطبيقيا داخؿ الجمسة العبلجية ثـ خارجياـكتدريبو (استبصار النفس بالمبلحظة)

 إزاء ىذه المكاقؼ، كاألفكار المشكىة التي أفراد عينة البحثالمكاقؼ المثيرة لبلنفعاالت السمبية كرد فعؿ 
بعد ذلؾ مناقشتيا  ثـ ،المستخدمة ليذا الغرضكؿ اجداؿتصاحب ذلؾ، كالتعبير عف كؿ ذلؾ كتابيا عمى 

لتي تزيد اشفييا مع الباحثة، ليتمكف أفراد عينة البحث في األخير مف تحديد المكاقؼ كاألفكار المشكىة 
 .(تعديؿ المخططات) مف شدة القمؽ أك االكتئاب لدييـ كالعمؿ عمى استبداليا بأخرل أكثر إيجابية

 التشكىات المعرفية عند أفراد عينة البحث تجاه الذات كالعالـ كالمستقبؿ عديؿالعمؿ عمى ت -
 كمف خبلؿ استخداـ الحكار السقراطي معيـمف خبلؿ تنمية إدراكيـ بيذه األفكار المشكىة عف طريؽ 
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، إلى جانب تعزيز بعض المفاىيـ النفسية الدينية لدييـ كالتي تعتبر كتدعيـ لما سبؽ تقنية المراقبة الذاتية
 .كمفيـك التفاؤؿ كحسف الظف باهلل تعالى، كتناكؿ المفيـك اإلسبلمي لمببلء

إكساب أفراد عينة البحث ميارة التعميمات الذاتية مف خبلؿ تدريبيـ عمى االنتباه ألحاديثيـ  -
 عمى استبداليا بأخرل ـ، كتدريبوبطاقة تعديؿ الحكار الذاتي الداخميالسمبية باستخداـ  (الداخمية)الذاتية 

 (مخططات حسب بيؾما يعرؼ باسـ اؿ)إيجابية كتمقيف أنفسيـ بيا حتى تصبح تعميمات داخمية ضمنية 
 .كبالتالي تطبيقيا عمى أرض الكاقع

بذكر اهلل  التأمؿ ميارة  باستخداـاالسترخاء المعرفيتدريب أفراد عينة البحث عمى تقنية  -
. تعالى بيدؼ مكاجية القمؽ

 لمتعامؿ مع مختمؼ الضغكط النفسية الميارات النفسية الدينيةأفراد عينة البحث  إكساب -
 الحقا، كتعزيز مفيـك الصبر، التككؿ، الرضا، التسامح مع ـنيا حاليا أك قد تكاجيوكشمكالمشكبلت التي يع

 . إلخ..اآلخريف
 أفراد عينة البحث عمى ممارسة النشاطات النفسية الدينية كالدعاء كقراءة القرآف الكريـ دريبت -

، بيدؼ مكاجية القمؽ  كفؽ قكاعدىا الدينية الصحيحةإلخ.. بتدبر، الخشكع في الصبلة أك االستماع لو
 .المختمفة الحياتية المكاقؼ في كاالكتئاب كتطبيقيا

أسمكب التكبة كميارة أساسية لمتخمص مف الشعكر استخداـ تدريب أفراد عينة البحث عمى  -
 .لقمؽ أك االكتئاب أحيانا أك كعرض مصاحب ليماالذم يعد عامبل ميما في ظيكر ابالذنب 

 حاالت عمى التغمب عمى يساعدىـ الذم العضمي االسترخاء عمى أفراد عينة البحث  تدريب -
 .التكتر كالقمؽ كأسمكب عبلجي مساعد لباقي األساليب األخرل

أفراد عينة البحث عمى مراقبة عممية التنفس خاصة في المكاقؼ الضاغطة، كتدريبيف  تدريب -
. عمى ممارسة عممية التنفس الصحيحة، كذلؾ كنشاط متضمف لعممية االسترخاء

مشاعرىـ، كأفكارىـ بكؿ حرية كىذا ما يساعد  عف التعبير تدريب أفراد عينة البحث عمى -
عمى بناء العبلقة العبلجية بينيـ كبيف الباحثة، ككذا تعزيز الثقة بالنفس لدييـ كتحٌررىـ مف التكتر 

. االنفعالي
 .لدل أفراد عينة البحث كتقكية إرادتيـ بالمسئكلية اإلحساس تنمية -
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 عمى ممارسة كتطبيؽ ما يتـ تعممو خبلؿ الجمسات العبلجية خارج أفراد عينة البحث تدريب -
ىذه الجمسات في الحياة اليكمية مف خبلؿ تكميفيـ بالكاجب المنزلي، لتتطكر كؿ ذلؾ إلى استجابات 

 . لدييـضمنية
العمؿ عمى بناء ككضع أسس عبلجية معرفية سمككية دينية لمكاجية اضطرابي القمؽ  -

كاالكتئاب، تترجـ في صكرة أساليب كميارات معرفية كسمككية كدينية بشكؿ نظرم كعممي يتـ ممارستيا 
 .في الحياة اليكمية

: خطكات إعداد البرنامج -5
:  التاليةاألساسية لقد أخذت الباحثة بعيف االعتبار ككخطكة أكلى لبناء البرنامج النقاط 

 التعميمي؟المستكل المستكل الجنس؟ البحث؟ لعينة العمرية المرحمة البرنامج؟ يكجو لمف -
 .االجتماعي؟ االقتصادم
 ىي ما لتطبيقو؟ ةفرعياؿ األىداؼ ىي كما البرنامج لتطبيؽ األساسي اليدؼ ىك ما اليدؼ؟ -

 .لعبلجيا؟ يسعى التي النفسية المشكبلت أك االضطرابات
 كاألسس عمييا االعتماد يتـ التي النظرية )بناؤه يتـ ماذا كفؽ المحتكل؟ البرنامج؟ ىك ما -
 البلزمة العبلجية الجمسات عدد ىك ما ؟(كالمراجع المصادر )البرنامج بناء يتـ أيف مف ؟(لو الفمسفية
 ىي ما عبلجية؟ جمسة كؿ مف اليدؼ ىك ما عبلجية؟ جمسة كؿ محتكل ىك ما البرنامج؟ أىداؼ لتحقيؽ
 . لمبرنامج؟ المساعدة كاألدكات الكسائؿ

 .عبلجية؟ جمسة كؿ مدة فييا؟ البرنامج تطبيؽ يتـ التي الفترة متى؟ -
 .كالتتبعية  المقاييس كاالختبارات التقييمية -
 :البرنامج الشتقاؽ األساسية المصادر -6

تـ إعداد كبناء ىذا البرنامج مف خبلؿ االطبلع كاالستفادة مف العديد مف المراجع كالمصادر، 
: كالتي مف أىميا

األدبيات النظرية التي تناكلت متغيرات البحث المتمثمة في اضطراب القمؽ كاضطراب  -
 .االكتئاب خاصة التي تـ تناكليا مف المنظكر المعرفي السمككي أكمف المنظكر النفسي الديني اإلسبلمي
التراث الديني اإلسبلمي الذم يزخر بأساليب متنكعة في عبلج النفس كانحرافاتيا، إلى جانب 

كتاب التأصيؿ اإلسبلمي :  عمى مختمؼ األدبيات العممية الحديثة في ىذا الصدد كمف بينيااإلطبلع
كتاب الديف كالمجتمع لعبد اهلل محمكد شحاتة، كتاب القرآف كعمـ  تكفيؽ، الديف عز لمحمد لمدراسات النفسية
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النفس لمحمد عثماف نجاتي، كتاب دراسات في الصحة النفسية كاإلرشاد الديني لحامد عبد السبلـ زىراف، 
 قكلي، كتاب أساليب العبلج النفسي في ضكء إسماعيؿكتاب العبلج النفسي بيف الطب كاإليماف ألسامة 

القرآف الكريـ كالسنة النبكية لرشاد عبد العزيز مكسى، كتاب اإلشارات النفسية في القرآف الكريـ لمطفي 
الشربيني، كتاب عالج نفسؾ بالقرآف لعبد الدائـ الكحيؿ، كتاب الكابؿ الصيب البف قيـ الجكزية، كتاب 

 في النفسي الدعـ منياجحكؿ ، بحث ، لمدحت عبد الحميد أبك زيد3العبلج النفسي كتطبيقاتو الجماعية،ج
 .إلخ.. دؼ أبك خميؿ محمكد، لػ المعاصر الفمسطيني الكاقع في منو االستفادة ككيفية الكريـ القرآف

 باالعتماد الجمسات كمحتكل العبلجي الحالي ك فنياتو لمبرنامج العاـ اإلطار الباحثة اعتمدت -
النفسي كتحديدا العبلج المعرفي السمككي مف  العبلج كفنيات عمى األطر النظرية الذم تناكلت أساليب

العبلج العقبلني خبلؿ االستفادة مف بعض الفنيات األساسية لكؿ مف العبلج المعرفي ألركف بيؾ ك
السمككي لدكنالد ميكينبكـ، كمف بيف ما تـ االطبلع عميو في - االنفعالي أللبرت إيميس كالتعديؿ المعرفي

العبلج المعرفي السمككي لبلكتئاب لمحمكد مصطفى، العبلج المعرفي لبلكتئاب لزيزم : ىذا الصدد
السمككي المختصر لبيرنيككرني كآخركف ترجمة محمكد مصطفى، - إبراىيـ، العبلج المعرفي

Introduction aux thérapie cognitivo- comportementales de V. Pomini, La 

thérapie cognitivo- comportementales de Nail A. Rector , cognitive therapy of 

anxiety disorders for David Clark and Aaron . T . Beck, Cognitive bihavior 

therapy : Basics and beyond for Aaron T. Beck..إلخ. 
كفنيات العبلج   كاالستفادة مما كتب عف أساليبباإلطبلعإلى جانب ىذا فقد قامت الباحثة  -

 . النفسي الديني كخاصة مف المنظكر اإلسبلمي
الدراسات كاألبحاث التجريبية التي أجريت في مجاؿ العبلج المعرفي السمككي كالعبلج  -

 . النفسي الديني خاصة مع متغيرات القمؽ كاالكتئاب
 خاصة كالعبلجية اإلرشادية البرامج احتكت كالتي األجنبية أك العربية سكاء السابقة الدراسات -

 التفكير بيف العبلقة: كمف بينيا أخرل، نفسية اضطرابات أك االكتئاب أك القمؽ باضطراب اىتمت التي
 إرشادم برنامج كفاعمية فمسطيف في لجامعةا طمبة مف عينة لدل الصدمة بعد ما كضغكط البلعقبلني
 تنمية في مقترح برنامج حمدم، نزيو كمحمد شاىيف أحمد إعداد محمد مف خفضيا في انفعالي عقبلني

 الديف صبلح إعداد مف ككتابيا قرائيا معسريف التبلميذ لدل كالكتابة القراءة مستكل كرفع األكلية المكتسبات
 لدل كاالكتئاب القمؽ كخفض االجتماعية الميارات تنمية في السمككي المعرفي العبلج فاعمية تغميت،
 في سمككي معرفي عبلجي برنامج فاعمية مدل قكاقنو، صالح محمد حاـز المخدرات مف إعداد مدمني
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 العبلجي البرنامج فاعمية ىندية، سبلمة سعيد محمد إعداد مف األطفاؿ لدل االكتئاب حدة تخفيؼ
 عبلجي برنامج المقطرم، قائد حسيف إعداد مف الجامعي الشباب لدل القمؽ عبلج في السمككي المعرفي
 عبلج في ديني نفسي برنامج فاعمية مصطفى، عيد محمكد إعداد مف لبلكتئاب سمككي معرفي

 في( الجمعي- السمككي )اإلرشاد فعالية مكسى، العزيز عبد رشاد إعداد مف السيككسكماتية االضطرابات
 المتمثؿ ديني نفسي إرشادم برنامج فعالية السيؿ، راشد إعداد مف الجامعة طمبة لدل األرؽ مشكمة خفض
 الممتزمات كغير الممتزمات الطالبات لدل سيككسكماتية اضطرابات عدة تخفيؼ في الدعاء أسمكب في
 لدل األرؽ مشكمة خفض في( الديني- الجمعي السمككي )اإلرشاد فعالية كمكسى، محمكد إعداد مف دينيا
 السمكؾ خفض في الجمعي النفسي الديني اإلرشاد برنامج أثر السيؿ، عمي راشد إعداد مف الجامعة طمبة

دكر األدعية كاألذكار في  العطكم، الرحمف لعبد تبكؾ بمدينة المتكسطة المرحمة طبلب لدل العدكاني
 االكتئاب عمى كاألدعية األذكار الكريـ، بالقرآف الديني النفسي العبلج عبلج القمؽ إلسعاد البنا، فعالية

 .إلخ.. عنك عزيزة إعداد مف الجامعة طالبات لدل االستجابي
حيث قامت الباحثة بتحميؿ محتكل ىذه البرامج اإلرشادية كالعبلجية كاالستفادة منيا في صياغة 

. إلخ.. الفنيات كالميارات األساسية لمبرنامج، كطرؽ سير الجمسات العبلجية
النيائية ليتـ عرضو األكلية ثـ كفي ضكء كؿ ما سبؽ تـ بناء البرنامج العبلجي الحالي بصكرتو 

 .عمى األساتذة المحكميف

 : العالجيلمبرنامج الرئيسية المالمح -7
تصمح لمتطبيؽ ) فردية فعاليات عبلجية تضمنت  جمسة15 عمى الحالي المقترح البرنامج يشتمؿ
 في تساعد التي كاكتساب بعض األساليب التكيفية الميارات بعض التدريب عمى بيدؼ، (الجماعي كذلؾ

 زمفؽ كيستغر  في البرنامج العبلجي،يفالمشارؾأفراد عينة البحث تخفيض درجة القمؽ أك االكتئاب لدل 
 .د 60 إلى 45ما بيف  الجمسة

 .نيائيؿ بشؾ البرنامجـ كتقيي ،بحثمقاييس اؿ تطبيؽ يتـ عشر ةخامساؿ الجمسة نياية فيك
كقدتـ بناء البرنامج الحالي في ضكء النظرية المعرفية السمككية ككجية النظر النفسية الدينية 

 .اإلسبلمية

: نسؽ سير الجمسات العالجية -8
ة ىي جمسككؿ  ( د60- 45)   الجمسة العبلجية لكؿ مفحكصة في المتكسط بيف زمفلقد داـ
. ة األخرل كذلؾ يتعمؽ بالتدرج الذم يتطمبو العبلج النفسيجمسمختمفة عف اؿ
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فتح ب، أفراد عينة البحث خصصتيا الباحثة لبناء العبلقة العبلجية مع المقاببلت التمييدية الثبلث
. ة األكلى لتطبيؽ مقاييس البحثمقابؿكقد استيمت الباحثة اؿ. ـ لمتحدث عف مشكبلتوليـالمجاؿ 

 سمككية معرفية صياغة كصياغتيا البحث عينة فرادأل النفسية المشكبلت تحديد عمى العمؿ -
. الحالي البرنامج لتطبيؽ كأساسية أكلى كخطكة دينية

 عمى المياـ التي سكؼ يقكمكف بيا داخؿ أك خارج أفراد عينة البحثكقد اتفقت الباحثة مع 
الجمسة العبلجية، بعد أف قدمت ليـ أىمية البرنامج كأىدافو بصكرة مختصرة حتى تقدـ ليـ فكرة عامة عف 

.  سير الجمسات العبلجية
 في كؿ جمسة أفراد العينةقد حاكلت الباحثة أف تتطرؽ مع أما بالنسبة لمجمسات العبلجية ؼ

عبلجية، إلى ظركؼ تطبيؽ الكاجبات المنزلية كصعكبات التطبيؽ حيث تقـك الباحثة بتبسيط التقنية أكثر 
 بالنسبة ألسمكب التكبة حيث تعالجيف يسيؿ عمييـ تطبيقيا، كىذا ما حدث فعبل مع بعض الـليـ بحيث

 .تناكؿ ىذا األسمكب في أكثر مف جمسة مع بعض الحاالت حتى يسيؿ عمييـ تطبيقوب الباحثة قامت
أسمكب عبلجي مقدـ ككف كؿ م، كأسمكب عبلجي يتـ التطرؽ إلى مدل االستفادة مف كؿ كما
 بقياس قبمي كآخر بعدم لدرجة االضطراب ا مصحكب(كالذيف يقكمكف بتطبيقو ككاجب منزلي)ألفراد العينة 

االكتئاب، حتى تتمكف الباحثة مف اضطراب  منو سكاء تعمؽ األمر باضطراب القمؽ أك كفعافمالذم 
 كذلؾ تمشيا مع أىداؼ البحث ذلؾ األسمكبالتعرؼ عمى مدل التغيير الذم أمكف إحداثو مف خبلؿ 

.  الحالي
 في مراحؿ يسجمو أفراد العينة، عمى مدل التحسف الذم باإلطبلع التقييـ التككينيكذلؾ يسمح ىذا 

.  مختمفة مف البرنامج
كرغـ أف الباحثة قد التزمت باإلطار العاـ لمبرنامج بكؿ مراحمو كمككناتو، إال أف التطبيؽ الفردم 

لمبرنامج، جعؿ الباحثة تحاكؿ أف تكيؼ البرنامج حسب متطمبات كؿ حالة كحسب مشكبلتيا، حيث 
اضطرت في بعض الحاالت لتقديـ بعض التقنيات مع تأخير أخرل، ككمثاؿ عمى ذلؾ فقد قامت الباحثة 

التزاما بآراء بعض األساتذة المحكميف، لكف في بعض عمكما مع معظـ الحاالت بتأخير أسمكب التكبة 
 المكاتي كف يعانيف مف االكتئاب كاف أىـ تعالجاتمثبل إحدل الـ، ؼالحاالت قامت بتقديـ ىذا األسمكب

عرض تشكك منو ىك تأنيب الضمير كالمـك القاسي لمذات كالذم كاف ناتجا عف الكقكع في بعض األخطاء 
لذلؾ فاستخداـ أسمكب التكبة كاف يتطمب أف تمارسو المفحكصة كتبعا أك المعاصي بالمفيـك اإلسبلمي، 
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 الجمسات إلىتقديمو - حسب رأم الباحثة–عدة مرات لبلستفادة منو بشكؿ أعمؽ، لذلؾ كاف األكلى 
. األكلىالعبلجية 

لباحثة بعرض جدكؿ اكتبدأ الجمسة العبلجية عادة بربط الجمسة الحالية بالجمسة الماضية، ثـ تقـك 
، كمف ثـ سؤاؿ المفحكص عف الكاجب المنزلي كظركؼ تطبيقو كمدل االستفادة فراد العينةاألعماؿ لؤل

منو، ثـ التحدث عف األسبكع الماضي كما كقع فيو مف أحداث معينة لممفحكص كيككف ذلؾ عف طريؽ 
ثـ التطرؽ إلى محتكل الجمسة كفي األخير تقديـ . (11الممحؽ رقـ : سجؿ األفكار)جدكؿ المراقبة الذاتية 

.  الكاجب المنزلي كشرح كيفية تطبيقو لممفحكص
 :، بطريقتيف ىماكيتـ تقييـ كؿ جمسة بعد انتيائيا

 لما العينة أفراد استيعاب مف لمتأكد العبلجية الجمسة نياية في راجعة بتغذية القياـ خبلؿ مف -
 .الجمسة في تناكلو تـ

 (.12 رقـ ممحؽ أنظر )مفحكص لكؿ لمجمسة ذاتي تقييـ بطاقة تقديـ خبلؿ كمف -
 (سكاء مشكبلت سابقة أك جديدة)كذلؾ يتـ في الجمسة تناكؿ بعض المشكبلت مع المفحكص 

. بأسمكب معرفي سمككي ديني
 . في كؿ الجمسات العبلجيةأفراد العينةكيتـ التعاكف بيف الباحثة ك

 : لمبرنامجالكسائؿ كاألساليب المساعدة -9
كالعبلج النفسي الديني يتـ استخداـ عدد مف األساليب كالكسائؿ في العبلج المعرفي السمككي 

كقد قامت الباحثة باستخداـ عدد مف األساليب ، لمساعدة العميؿ لعبلج مشكبلتو السمككية كاالنفعالية
مثؿ أساليب )كآخر معرفي  (..مثؿ أساليب المراقبة الذاتية، ك الكاجبات المنزلية)بعضيا سمككي يات تقفكاؿ

، كالبعض اآلخر أساليب (..دحض كتفنيد األفكار البلعقبلنية، كرصد األفكار السمبية اآللية كمناقشتيا
إلحداث التغيير ، كذلؾ (..كأسمكب الصبلة، كأسمكب التكبة كأسمكب الدعاء)معرفية سمككية دينية إسبلمية 

:  ما يمي، كىي تشمؿ المطمكب
 .المحاضرة طريؽ عف النفسي التثقيؼ -

 .العبلج بالقراءة -

 .ركالحكا النقاش -

 باستخداـ منيجي عممي منيج كفؽ ذلؾ كيتـ: (بالمالحظة النفس استبصار )الذات مراقبة -
 رقـ الممحؽ أنظر )منتظـ بشكؿ بممئيا العينة أفراد قكـم جداكؿ
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 .الخمكة العبلجية -
 .الذاتي التفكير -
 .االنفعالي التفريغ -
 . البناء المعرفيتعديؿ أك إعادة -
 .التحصيف ضد الضغكط النفسية -
 .(مكنكلكجاؿ)تعديؿ الحكار الداخمي  -
  .التخيؿ -
 . لعب الدكر -
  .الكضكء كالصبلة -
  .قراءة القرآف الكريـ كاالستماع لو -
  .التأمؿ بذكر اهلل تعالى -
  .الدعاء -
  .أسمكب التكبة -
  .أسمكب الرضا -
  .أسمكب التسامح -
  .تزكية السمات اإليجابية -
. المنزلية الكاجبات -

 .تقنية التنفس -
 .تقنية االسترخاء -

 :البرنامج تقييـ -01
: ، تشمؿ ما يميةأساسي أربعة مراحؿ المقترح مف خبلؿيتـ تقييـ البرنامج 

 الباحثة تقكـ أيف العبلجية، البرنامج جمسات انطبلؽ قبؿ ذلؾ كيتـ: األكلي التقييـ -
 المعايير قائمة لمقمؽ، تايمكر مقياس في كالمتمثمة العينة أفراد عمى بحثاؿ لمقاييس األكلي بالتطبيؽ

 قائمة االكتئاب، بيؾ مقياس ،DSM4 الرابع اإلحصائي لمدليؿ كفقا القمؽ الضطراب التشخيصية
 العقالنية األفكار اختبار ،DSM4 الرابع اإلحصائي لمدليؿ كفقا االكتئاب الضطراب التشخيصية المعايير

 . كالالعقالنية



.بع     تصميـ برنامج عالجي معرفي سمككي مف منظكر إسالمي لمتكفؿ باضطراب القمؽ كاضطراب االكتئابراالفصؿ اؿ  

 

 
256 

 اكتسابيا، المطمكب الميارة تقديـ مف االنتياء بعد الباحثة تقكـ حيث :التككيني التقييـ -
 كما ة،جمس كؿ خبلؿ تـ لما راجعة تغذية كعمؿ التقييـ، بطاقات بتقديـ الميارة ليذه العينة أفراد كممارسة
 بعد( العينة نكع حسب )االكتئاب مقياس أك القمؽ لمقياس كبعدية قبمية قياسات بإجراء الباحثة قامت
 االستماع أك الكريـ القرآف قراءة كأسمكب الصبلة، كأسمكب )العبلجية األساليب لبعض العينة أفراد تطبيؽ
 .(إلخ.. الدعاء كأسمكب لو،

 مف األخيرة الجمسة نياية كفي العبلجية الجمسات مف االنتياء بعد :الختامي التقييـ -
 . آنفا المذككرة لبحثا مقاييس تطبيؽ بعد النيائي بالتقييـ الباحثة تقكـ لعبلجي،ا البرنامج جمسات

 استمرار فـ لمتأكد ،بحثاؿ مقاييس تطبيؽ بإعادة شير بعد الباحثة تقكـ: التتبعي التقييـ -
 .كالخاصة العامة ألىدافو البرنامج تحقيؽ

: العالجي البرنامج لتطبيؽ المساعدة المعمكمات جمع كسائؿ -11
 بيف كصؿ حمقةك النفسي، العبلج في أساسية خطكة المريض عف البلزمة المعمكمات جمع عممية إف

. العبلجي النفس عمـ في التطبيقي كالجانب النظرم الجانب
 المعمكمات مف ممكف قدر أكبر عمى الحصكؿ يمكف حتى بيا االستعانة يتـ عديدة كسائؿ كىناؾ

 كدراسة الشخصية، كالسيرة كالمقاييس، كاالختبارات كالمبلحظة، المقابمة، :الكسائؿ ىذه كمف المريض، حكؿ

 .الحالة
 

: كتحكيموبناء البرنامج  -21
 13مف في البداية  في صكرتو األكلية حيث تككف المقترحقامت الباحثة بإعداد البرنامج العبلجي 

جمسة عبلجية، جمستيف تمييديتيف كعشر حصص عبلجية كالحصة األخيرة لمتقييـ النيائي، بحيث يتـ 
كما تـ . ( د60- 45)تطبيؽ البرنامج بمعدؿ جمسة إلى جمستيف أسبكعيا، كما تتراكح مدة كؿ جمسة بيف 

تحديد األىداؼ لكؿ جمسة عبلجية كالكقت المتكقع لكؿ جمسة عبلجية، إلى جانب تحديد الفنيات كالتقنيات 
كتـ عرضو عمى مجمكعة مف األساتذة المتخصصيف في عمـ . كؿ جمسةالخاصة بكاألدكات المستخدمة 

، حيث تـ طرح (01أنظر الممحؽ رقـ  )(2011في سبتمبر سنة ) النفس كعمـك التربية كالعمـك اإلسبلمية
: األسئمة التالية عمييـ

، كتحديدا مف  أك اضطراب االكتئاب لمتكفؿ باضطراب القمؽمناسبىؿ ىذا البرنامج العبلجي 
: حيث
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 . أىداؼ البرنامجمدل مبلءمة عدد الجمسات لتحقيؽ -
 .األنشطة كاألساليب كالتقنيات المستخدمة لتحقيؽ أىداؼ البرنامجمدل مبلءمة  -
 .مدل مبلءمة ترتيب الجمسات العبلجية لتحقيؽ أىداؼ البرنامج -
 .عبلجية جمسة بكؿ الخاصة باألىداؼ لمبرنامج العامة األىداؼ اتساؽ -
 .البرنامج بأىداؼ البرنامج محتكل ارتباط مدل -

كمف بيف المبلحظات األساسية التي تـ تكجيييا لمبرنامج العبلجي كالتي اتفؽ عمييا معظـ 
 :األساتذة المحكميف، ما يمي

 .ضركرة تحديد خمفية نظرية لمبرنامج العبلجي بشكؿ أكثر كضكحا -
اتفؽ األساتذة المحكميف بالنسبة لعدد الجمسات العبلجية، عمى ضركرة زيادة عدد الجمسات  -

حيث في )العبلجية كذلؾ مف خبلؿ تكزيع بعض األساليب العبلجية عمى أكثر مف جمسة كاحدة 
 .(الصكرة األكلية لمبرنامج جمعت الباحثة مثبل في إحدل الجمسات بيف أسمكبي التكبة كالتسامح

 .رأل بعض األساتذة المحكميف ضركرة استخداـ كسائؿ لتقييـ كؿ جمسة عبلجية -
 العبلجية المستخدمة في البرنامج رأل األساتذة ضركرة تحديدىا إجرائيا حتى ألساليببالنسبة ؿ -

 .يسيؿ تطبيقيا
 اقترح بعض األساتذة إضافة تقنيات ألنشطة كالتقنيات المستخدمة لتحقيؽ أىداؼ البرنامجبالنسبة ؿ -

 .عبلجية أخرل مثؿ تقنية االسترخاء كأساليب عبلجية مساعدة
 .اتفؽ األساتذة عمى مبلءمة ترتيب جمسات البرنامج العبلجي -

بالنسبة لؤلىداؼ اتفؽ بعض األساتذة المحكميف عمى ضركرة تحديد األىداؼ العبلجية بشكؿ 
 :إجرائي مع مراعاة ما يمي

 .قابميتيا لمقياس كالمبلحظة -
 .كضكح المعنى كالقابمية لمفيـ -
 .أف يتضمف كؿ ىدؼ ناتجا عبلجيا -

كبناء عمى ذلؾ قامت الباحثة بإجراء التعديبلت الضركرية عمى البرنامج العبلجي كأعادت عرضو 
مع مبلحظة اكتفاء بعض األساتذة المحكميف باإلطبلع عمى الصكرة األكلية )عمى األساتذة المحكميف 

لمبرنامج دكف اإلطبلع عمى الصكرة النيائية لو، مع التأكيد عمى الباحثة ضركرة األخذ بعيف االعتبار 
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المبلحظات التي كضعكىا حكؿ البرنامج في إجراء التعديبلت المطمكبة عميو كىك ما قامت بو الباحثة 
 :، كالجدكؿ التالي يكضح نسب االتفاؽ عمى البرنامج في صكرتو النيائية(فعبل

 

نسب اتفاؽ األساتذة المحكميف حكؿ جكانب مختمفة لمبرنامج (: 04)جدكؿ رقـ 
 :العالجي

 نسب اتفاؽ األساتذة المحكميف عمى البرنامج العالجي المقترح

مدل مالءمة 
عدد الجمسات 
لتحقيؽ أىداؼ 

البرنامج 

مدل مالءمة 
األنشطة كاألساليب 

كالتقنيات المستخدمة 
لتحقيؽ أىداؼ 

 البرنامج

مدل مالءمة ترتيب 
الجمسات العالجية 

لتحقيؽ أىداؼ 
 البرنامج

 

اتساؽ األىداؼ 
العامة لمبرنامج 

باألىداؼ الخاصة 
بكؿ جمسة عالجية 

مدل ارتباط 
محتكل البرنامج 
بأىداؼ البرنامج 

عدد 
األساتذة 
 المكافقيف

النسبة 
 المئكية

عدد األساتذة 
 المكافقيف

النسبة 
 المئكية

عدد 
األساتذة 
 المكافقيف

النسبة 
 المئكية

عدد 
األساتذة 
 المكافقيف

النسبة 
 المئكية

عدد 
األساتذة 
 المكافقيف

النسبة 
 المئكية

16 /16 100 %16 /16 100 %15 /16 93.75 %16 /16 100 %16 /16 100 %

 

كعميو كمما يتبيف مف الجدكؿ أعاله فقد اتفؽ األساتذة المحكميف الذيف عرض 
 :عمييـ البرنامج بصكرتو الثانية، عمى ما يمي

 . أىداؼ البرنامجمبلءمة عدد الجمسات لتحقيؽ -
 .األنشطة كاألساليب كالتقنيات المستخدمة لتحقيؽ أىداؼ البرنامجمبلءمة  -
مع مبلحظة أف أحد األساتذة قد : مبلءمة ترتيب الجمسات العبلجية لتحقيؽ أىداؼ البرنامج -

نصح الباحثة بتأخير أسمكب التكبة حيث يتـ تقديـ األساليب األخرل عميو ألف المتعالج حسبو قد يشعر 
 .مف خبلؿ تقديـ ىذا األسمكب ضمف الجمسات العبلجية األكلى بأنو متيـ بالتقصير

 .عبلجية جمسة بكؿ الخاصة باألىداؼ لمبرنامج العامة األىداؼ اتساؽ -
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 .البرنامج بأىداؼ البرنامج محتكل ارتباط -
مبلءمة البرنامج مف حيث عدد جمساتو كاألنشطة كاألساليب : كمنو يمكف أف نخمص إلى ما يمي

المساعدة التي يحتكم عمييا كاألىداؼ العامة كالخاصة لو في التكفؿ باضطراب القمؽ كاضطراب 
 .االكتئاب

: التجريب االستطالعي لمبرنامج -13
 كذلؾ 2013قامت الباحثة بالقياـ بدراسة استطبلعية عمى حالة كاحدة خبلؿ شير مارس لسنة 

: األكلى فقط، بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التاليةالخمس لمجمسات 
 .العبلجي البرنامج تطبيؽ عمى التدرب -
 .لمبرنامج تطبيقيا خبلؿ الباحثة تكاجو أف يمكف التي الصعكبات عمى التعرؼ -
 استيعابيا كسيكلة كضكحيا كمدل البرنامج في المختارة النصكص مناسبة مدل عمى التعرؼ -

 .العبلجية العينة أفراد طرؼ مف
 .كتقنياتيا كمحتكاىا العبلجية الجمسات ترتيب مناسبة مدل عمى التعرؼ -
 .التعرؼ عمى مدل مناسبة األدكات المستخدمة في البرنامج العبلجي- 

 : لمبرنامجالمراحؿ األساسية -41
 :يشتمؿ البرنامج عمى ثبلث مراحؿ أساسية، ىي

ثبلث كتشتمؿ عمى : (المرحمة ما قبؿ العالجية)  التمييديةمقابالتاؿ: المرحمة األكلى
حيث تتطمب بعض الحاالت زيادة عدد الجمسات التمييدية كذلؾ حسب مستكل تعقد المشكمة )جمسات 

 .(كمدل تعاكف الحالة

.  جمسة عبلجيةأربعة عشركتشمؿ : مرحمة التدخالت العالجية: المرحمة الثانية

.  كتشمؿ جمستيف:  العالج كالكقاية مف االنتكاسإنياءمرحمة : المرحمة الثالثة
 :كالجدكؿ التالي يمخص المراحؿ األساسية لمبرنامج مع محتكاىا باختصار 
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 :المراحؿ األساسية لمبرنامج: (05)جدكؿ رقـ 
مراحؿ 
 رقـ الجمسة المحتكل البرنامج

 األكلى

 .جمع البيانات، التشخيص، التقييـ
 .تطبيؽ المقاييس القبمية
 .إقامة التحالؼ العبلجي

 .صياغة المشكمة صياغة معرفية سمككية دينية
 .تقديـ منطؽ البرنامج العبلجي

 تكضيح ماىية العبلج المعرفي السمككي الديني
، طبيعة الضغكط النفسية كعبلقتيا طبيعة اضطراب القمؽمتعالجة بزيادة كعي اؿ

 .بالقمؽ

المقابالت 
 التمييدية

ثالث )
 (مقابالت

 المتكسطة

 :إعادة تشكيؿ البنية المعرفية السمككية الدينية، مف خبلؿ استخداـ ما يمي

(1 -13) 

 :األساليب الدينية :األساليب المعرفية السمككية
تقنية تفحص الدليؿ، )مراقبة الذات 

تقنية إيجاد البديؿ، تقنية العمكد 
، التفكير (الثبلثي، سجؿ األفكار

الذاتي، التفريغ االنفعالي، تعديؿ 
تعديؿ األفكار )البناء المعرفي 

، التحصيف ضد (البلعقبلنية
الضغكط النفسية، تعديؿ الحكار 

الداخمي، التخيؿ، لعب الدكر، تقنية 
التنفس، تقنية االسترخاء، الكاجبات 

 .المنزلية

أسمكب الصبلة كالكضكء، أسمكب قراءة 
القرآف الكريـ أك االستماع لو، أسمكب 

التأمؿ بذكر اهلل تعالى، أسمكب الدعاء، 
أسمكب التكبة، أسمكب الرضا، أسمكب 

، تزكية السمات اإليجابيةالتسامح، 
 . الخمكة العبلجية

 األخيرة

. العبلجية الجمسات إلنياء المتعالجة تييئة -
 .المكتسبة األىداؼ بمكرة -
 مع التعامؿك  المكاجية مياراتؿ ةالمتعالج اكتساب أىمية تأكيد -

 .المختمفة كالمشكبلت النفسية الضغكط
 لمبرنامج المختمفة العبلجية األساليب مف المتعالجة استفادة مدل فحص -
 .االكتئاب اضطراب أك القمؽ الضطراب اإلكمينيكية األعراض انخفاض في
 .كالمتابعة البرنامج تقكيـ -

(14 -15) 
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 :البرنامج العالجي المقترحعرض  -51
 :القمؽ باضطراب لمتكفؿ المقترح العالجي البرنامج ممخص -51-1

 :عرض المقابالت التمييدية
الزمف  أىداؼ المقابمة رقـ المقابمة

 المستغرؽ
 

المقابمة 
 األكلى

المتعالجة بيدؼ التشخيص جمع البيانات كالمعمكمات عف *
. كالتقييـ النفسي

 .تطبيؽ المقاييس القبمية عمى المتعالجة*
 .إقامة التحالؼ العالجي*
. إنياء المقابمة كتحديد مكعد المقابمة القادمة- 

  د60- 45

المقابمة 
الثانية 

 

تقـك التي طيبة اؿنسانية اإلعالقة  تأسيس اؿالباحثةاستمرار *
. مع المتعالجةالثقة المتبادلة التقبؿ غير المشركط كعمى 

مكاصمة جمع بعض المعمكمات الضركرية حكؿ المفحكصة *
 .الستكماؿ صياغة المشكمة صياغة معرفية سمككية دينية

التعريؼ بالبرنامج العالجي، : تقديـ منطؽ البرنامج العالجي*
. (بشكؿ مختصر)أىدافو، تدريباتو، كعكامؿ نجاحو 

. إنياء المقابمة كتحديد مكعد المقابمة القادمة- 

  د60- 45

 
المقابمة 
 الثالثة

ا كتحديد أىداؼ  حكؿ مشكالتومتعالجةاستكماؿ تداعيات اؿ*
. العالج الخاصة بالمتعالجة

 .التعريؼ بالعالج النفسي الديني*
. الحديث عف المياـ كالكاجبات المنزلية*
.  إنياء المقابمة كتحديد مكعد الجمسة العالجية األكلى- 

  د60- 45
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 :عرض الجمسات العالجية -
 

رقـ 
 الجمسة

 

 مكضكعيا
ساليب األ
التقنيات ك

 المستخدمة

األدكات 
 المستخدمة

 

 أىداؼ الجمسة
 

 الزمف

 األكلى

طبيعة 
اضطراب 

القمؽ، كأىمية 
العالج 
النفسي 

الديني في 
 .عالجو

 

المحاضرة، *
الحكار كالنقاش *
التفريغ *

كاجب *االنفعالي 
 .منزلي

 

جياز إعالـ *
آلي 
باكربكينت *

(Power 
point) 

 .مطكية*
 

طبيعة اضطراب القمؽ ا ؿ كفيموالمتعالجةزيادة كعي *
. عاني منوتم ذاؿ
في التكفؿ النفسي الديني تبييف مدل أىمية العالج *

 .باضطراب القمؽ
، كفتح باب ا طرح أسئمتومتعالجةفتح المجاؿ لؿ*

 .كبيف الباحثةالمتعالجة المناقشة بيف 
ة، إعطاء الكاجب المنزلي، جمستمخيص ما كرد في اؿ*

. تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء الجمسة

 كتيبات متعالجةقدمت الباحثة لؿ: تقديـ الكاجب المنزلي*
تتناكؿ أىمية العالج النفسي الديني في تحقيؽ الصحة 

ككذا مختمؼ الفنيات كاألساليب التي  النفسية لألفراد
، كطمبت كما قدمت ليا مطبكعات حكؿ القمؽيستخدميا، 

 .منيا قراءتيا كتمخيصيا
. مةدة كاالتفاؽ عمى مكعد الجمسة القاجمسإنياء اؿ*

 د60- 45

 الثانية

عالقة مكاقؼ 
الضغط 
الحياتية 
بالقمؽ، 
تدريبات 
. التنفس

 

المحاضرة *
التفكير الذاتي *
 التخيؿ*
المراقبة *

الذاتية، 
تدريبات *

 التنفس
الحكار كالنقاش *

 .الجماعي
التفريغ *

كاجب  *االنفعالي
. منزلي

 

جياز إعالـ *
 .آلي
باكربكينت *

(Power 
point) .

 .كتّيب*

 :قمؽالضغكط النفسية كعالقتيا باؿ*
 .الحديث عف الضغكط النفسية- 
 . الضغط النفسييةماهتناكؿ - 
 .ؽالقؿبيف الضغكط النفسية كعالقة تكضيح اؿ- 
 المكاقؼ الحياتية، متعالجةمحاكلة رصد الباحثة رفقة اؿ*

 .ل المتعالجةكمكاقؼ الضغط التي أثارت أك تثير القمؽ لد
 عمى متعالجةتقديـ تقنية المراقبة الذاتية، كتدريب اؿ*

. كيفية استخداميا
. تقديـ تدريبات التنفس*
تمخيص ما كرد في الحصة، إعطاء الكاجب المنزلي، *

. تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء الجمسة
 مالحظة متعالجةالطمب مف اؿ: تقديـ الكاجب المنزلي*

، المكاقؼ (في الجدكؿ الخاص بالمراقبة الذاتية)كتدكيف 
 ليذه ا ككيفية استجابتواالتي تثير حالة القمؽ لديو

. المكاقؼ

 د60- 45
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 خاص بخطكات تدريبات التنفس كالطمب كتّيبتقديـ - 
 تطبيقيا حتى يتـ إتقانيا، كمف ثـ متعالجةمف اؿ

أنظر ممحؽ رقـ ) استخداميا في مكاقؼ الضغط كالقمؽ
22) .
. إنياء الجمسة كاالتفاؽ عمى مكعد الجمسة القادمة- 

 الثالثة

إدراؾ طبيعة 
األفكار 

الالعقالنية 
كالعمؿ عمى 

. ىاعديؿت
 

المحاضرة، *
 .ABCنظرية *
الحكار * 

كالنقاش 
 .الجماعي

 رتيبإعادة ت*
 .البناء المعرفي

الدحض *
 .كاإلقناع

تزكية السمات *
تعزيز : اإليجابية
يماف اإلمفيكـ 

كااللتزاـ الديني 
كعكامؿ أساسية 
لتحقيؽ السعادة، 

تعزيز مفيكـ 
اإليماف بأسماء 

 .اهلل تعالى
التفريغ *

 .االنفعالي
الكاجب *

. المنزلي

جياز إعالـ *
. آلي
باكربكينت *

(Power 
point) .

 .كتّيب*

 :ةالعقالني اؿا مف إدراؾ طبيعة أفكارهمتعالجةتمكيف اؿ*
 . مف إدراؾ ماىية األفكار الاّلعقالنيةمتعالجةتمكيف اؿ- 
التكيؼ  بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
 كالفكرة رقـ (5)الفكرة : تفنيد بعض األفكار الالعقالنية)
(01)). 
تمخيص ما كرد في الحصة، تقديـ الكاجب المنزلي، *

 :تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء الجمسة
: تقديـ الكاجب المنزلي

 تحكم شرحا مبسطا لكؿ نكع متعالجةتقديـ كتيبات لؿ- 
، (07أنظر الممحؽ رقـ) الخاصة ببيؾ مف أخطاء التفكير

 قراءتيا كتكممة لما تـ تقديمو في متعالجةكالطمب مف اؿ
. ةجمساؿ
جدكؿ تسجيؿ  مكاصمة استخداـ متعالجةالطمب مف اؿ- 

. األفكار
 رصد األفكار الالعقالنية في متعالجةالطمب مف اؿ- 

، امختمؼ المكاقؼ التي تثير أك تزيد مف درجة القمؽ لديو
الممحؽ رقـ : استمارة فنية العمكد الثالثي)مف خالؿ 

19 .)
. إنياء الجمسة كاالتفاؽ عمى مكعد الجمسة القادمة- 
 

 د60- 45

 الرابعة

أىمية 
الكضكء 

كالصالة في 
خفض شدة 

 قمؽاؿ
 .كأعراضو

 

أسمكب الصالة *
 .كالكضكء

 .المحاضرة*
الحكار *

 .كالنقاش
تقنية تفحص *

إعادة *. الدليؿ
ترتيب البناء 

جياز إعالـ *
 .آلي
باكربكينت * 

(Power 
point). 

. كتّيب*
 .مطكيات*

 قمؽتبييف أىمية الصالة كالكضكء في خفض شدة اؿ*
. كتحقيؽ الراحة النفسية

متعالجة األخطاء الشائعة في الكضكء تبيف الباحثة لؿ*
أنظر )كالصالة عف طريؽ مطكيات تحتكم عمى ذلؾ 

  (.09 كرقـ 08الممحؽ رقـ 
 التكيؼ بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
ية كمناقشتيا كتفنيدىا عقالفاختيار بعض األفكار الالّ )

. ((04)الفكرة : بأسمكب معرفي سمككي ديني

 د60- 45
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 .المعرفي
الدحض *

 .كاإلقناع
تزكية السمات *

تعزيز )اإليجابية 
مفيكـ البالء 

 .(كالصبر
التفريغ *

. االنفعالي
الكاجب *

 .المنزلي

الكاجب المنزلي،  تمخيص ما كرد في الجمسة، تقديـ*
 :إنياء الجمسة كتحديد مكعد الجمسة القادمة

: تقديـ الكاجب المنزلي
حث العميالت عمى االستمرار في مؿء جدكؿ المراقبة - 

. الذاتية كجدكؿ فنية العمكد الثالثي
الخشكع  حكؿ كيفية اب بكتمتعالجةتزكيد اؿ- 

صمى اهلل عميو )النبي حسب ما كرد عف صالة في اؿ
كتاب مختصر كيؼ تخشعيف في الصالة لرقية ) (كسمـ

، ككذا ((ـ2000ىػ، 1420)بنت محمد المحارب، 
 اكالطمب إليومطكيتاف حكؿ أخطاء الكضكء كالصالة 
مع قياس قبمي ) قراءتيا، كتطبيؽ ما تـ تعممو في الحصة

 .(كبعدم لمقمؽ باستخداـ مقياس تايمكر لمقمؽ
 .إنياء الجمسة كتحديد مكعد الجمسة القادمة- 

 الخامسة

أىمية قراءة 
القرآف الكريـ 
كاستماعو في 
خفض درجة 

. القمؽ
 

 القرآف أسمكب*
 .الكريـ

 .المحاضرة*
الحكار *

 .كالنقاش
إعادة ترتيب *

 .البناء المعرفي
الدحض *

تزكية  *.كاإلقناع
السمات 
تعزيز )اإليجابية 

مفيـك تحمؿ 
 .(المسؤكلية

 .المطكية*
الكاجب *

. المنزلي

جياز إعالـ *
. آلي
باكربكينت *

(Power 
point) .

 .كتّيب*

 .تبييف أىمية القرآف الكريـ في خفض درجة القمؽ*
 اآليات كالسكر المفضؿ قراءتيا أك االستماع لياعرض *

 .بيدؼ خفض القمؽ
التكيؼ  بعدـ المتصمةة المعرفي الجكانب بناء إعادة* 
 ((.07) الفكرة: تفنيد بعض األفكار الالعقالنية)
تمخيص ما كرد في الحصة، تقديـ الكاجب المنزلي، *

نياء الجمسة . تحديد مكعد الجمسة القادمة، كا 
: تقديـ الكاجب المنزلي

الطمب مف العميالت تخصيص كرد يكمي مف القرآف - 
الكريـ، مع االجتياد في تدبر آيات القرآف الكريـ كتأمؿ 

، مع تقديـ كتيب خاص باآليات كالسكر المفضؿ معانييا
 (.10أنظر الممحؽ رقـ )قراءتيا 

مع قياس )قراءة اآليات القرآنية الخاصة بعالج القمؽ - 
 .(قبمي كبعدم لمقمؽ

الطمب مف العميالت الحرص عمى االستمرار في مؿء - 
.  كاستمارة العمكد الثالثيدكؿ تسجيؿ األفكار

نياء الجمسة-  . تحديد مكعد الجمسة القادمة، كا 
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 السادسة

جمسة 
. استرخاء

 

الحكار *
 .كالنقاش

 .االسترخاء*
الكاجب *

 .المنزلي

مستمزمات *
عممية 

 .االسترخاء

 . لالستمرار في العالجا، كحفزهمتعالجةشحذ دافعية اؿ*
. جمسة استرخاء*
تقديـ الكاجب المنزلي، إنياء الجمسة، تحديد مكعد *

. الجمسة القادمة
: تقديـ الكاجب المنزلي
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 بااللتزاـ بتطبيؽ ما تـ تعممو متعالجةالتأكيد عمى اؿ- 
في الحصص الماضية كأداء الصالة في كقتيا، كأدائيا 

، ككذا االلتزاـ (صمى اهلل عميو كسمـ)بكيفية صالة النبي 
بتخصيص كرد يكمي مف القرآف الكريـ، كاالستمرار بمؿء 

. ككذا جداكؿ فنية العمكد الثالثيجدكؿ تسجيؿ األفكار 

 السابعة

تكضيح دكر 
الحديث الذاتي 

السمبي في 
. إحداث القمؽ

 

أسمكب الحديث *
. الذاتي الداخمي

 .المحاضرة*
الحكار *

. كالنقاش
 .التفكير الذاتي*
 .التخيؿ*
المراقبة *

 .الذاتية
إعادة ترتيب *

 .البناء المعرفي
تزكية السمات *،

تعزيز : اإليجابية
. مفيكـ التفاؤؿ

الدحض *
 .كاإلقناع

التفريغ *
 .االنفعالي

 .كاجب منزلي*

جياز إعالـ *
. آلي
باكربكينت *

(Power 
point) .

 .كتّيب*

، تكضيح العالقة بيف التفكير كاالنفعاؿ كالسمكؾ*
 .تكضيح دكر الحديث الذاتي السمبي في إحداث القمؽك
 .(الداخمي) الذاتي ا بحديثومتعالجةتنمية إدراؾ اؿ*
 عمى كيفية تغيير الحديث الذاتي متعالجةتدريب اؿ*
. السمبي، كاستبدالو بحديث إيجابي تفاؤلي (الداخمي)
التكيؼ  بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
 (.(6)الفكرة: تفنيد بعض األفكار الالعقالنية)
تمخيص ما كرد في الحصة، تقديـ الكاجب المنزلي، *

. تحديد مكعد الجمسة القادمة
: الكاجب المنزليتقديـ - 
جدكؿ  عمى االستمرار في استخداـ متعالجةحث اؿ- 

 .. كفنية العمكد الثالثيتسجيؿ األفكار
 عمى استخداـ األحاديث اإليجابية متعالجةحّث اؿ- 

التفاؤلية في مختمؼ المكاقؼ مع الحرص عمى مؿء 
أنظر ) (المكنكلكج)بطاقة تعديؿ الحكار الذاتي الداخمي 

سكؼ أشفى، أنا : "، كأف يكررف عبارة(20الممحؽ رقـ 
 ".قادرة عمى التغمب عمى ىذا االضطراب

قدمت الباحثة لممتعالجة كتيبا حكؿ التفاؤؿ كطمبت - 
أنظر الممحؽ )منيا قراءتو كاالستفادة مما كرد فيو 

 (.11رقـ
 بقراءة اآليات كاألحاديث النبكية التي متعالجةتكميؼ اؿ- 

تحث عمى التفاؤؿ كتكرارىا عمى األقؿ مرة في اليكـ 
كخاصة عند الشعكر بالقمؽ أك زيادة شدتو، أك عند )

 .(االستيقاظ مف النكـ أك مباشرة قبؿ النـك
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 الثامنة

دكر الذكر في 
خفض درجة 

 .القمؽ

 التأمؿ أسمكب*
 .بذكر اهلل تعالى

 .المحاضرة*
الحكار *

 .كالنقاش
 .الجماعي

جياز إعالـ *
 .آلي
باكربكينت *

(Power 
point). 

 .كتّيب*

. فضؿ الذكر في خفض درجة القمؽتبييف *
، مع  عمى التأمؿ بذكر اهلل تعالىمتعالجةتدريب اؿ*

كالطمب مف المأثكر قراءتيا عرض بعض األذكار 
 . تدبرىامتعالجة قراءتيا معاؿ
 لتكيؼ ابعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
، متعالجةؿالخاصة بااختيار بعض األفكار الالعقالنية )
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الخمكة *
 .العالجية

إعادة ترتيب *
 .البناء المعرفي

الدحض *
تزكية  *.كاإلقناع
السمات 
تعزيز )اإليجابية 
مفيكـ 
 .(اإليجابية

التفريغ *
 .االنفعالي

الكاجب *
 .المنزلي

  سمككيكمناقشتيا ثـ القياـ بتفنيدىا بأسمكب معرفي
. ((10)فكرة: ديني
تمخيص ما كرد في الحصة، تقديـ الكاجب المنزلي، *

 .تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء الجمسة
 :تقديـ الكاجب المنزلي- 
 في  بممارسة تأمؿ ذكر اهلل تعالىمتعالجةالطمب مف اؿ- 

خاصة عند الشعكر الخمكة كمما سنحت ليا الفرصة ك
قكؿ سبحاف اهلل، الحمد هلل، ال إلو إال اهلل، اهلل )بالقمؽ 
، حيث قدمت ليا (مع قياس قبمي كبعدم لمقمؽ) (..أكبر

كتّيب خاص باألذكار المأثكرة عف النبي صمى اهلل عميو 
 13أنظر ممحؽ رقـ)كسمـ كخاصة الخاصة بعالج القمؽ 

أنظر الممحؽ رقـ )، مع كيفية تطبيؽ ىذا األسمكب (14ك
12.) 
. كثرة االستغفارمتعالجة االلتزاـ بالطمب مف اؿ- 
 مكاصمة االلتزاـ بالنشاطات متعالجةالطمب مف اؿ- 

النفسية الدينية التي سبؽ التدرب عمييا في الجمسات 
السابقة كقراءة القرآف الكريـ، االستماع لو، تعديؿ الحكار 

 . إلخ..الداخمي
 .تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء الجمسة- 

 التاسعة

فضؿ الدعاء 
في تخفيؼ 
. درجة القمؽ

 

 .أسمكب الدعاء*
المحاضرة، *
الحكار *

إعادة *. كالنقاش
ترتيب البناء 

 .المعرفي
الدحض *

 .كاإلقناع
تزكية السمات *

تعزيز : اإليجابية
 .مفيكـ التككؿ

التفريغ *
 .االنفعالي

الكاجب *
 .المنزلي

جياز إعالـ *
 .آلي
باكربكينت *

(Power 
point). 

 .كتّيب*

 . درجة القمؽخفضتبييف أىمية الدعاء في *
دعاء اهلل تعالى كبث متعالجة عمى ؿتدريب الباحثة ؿ*

. الشككل إليو
 التكيؼ بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
، متعالجةؿالعقالنية الخاصة بااختيار بعض األفكار اؿ)

ىا بأسمكب نفسي معرفي فنيدكمناقشتيا ثـ القياـ بت
. ((8)الفكرة : سمككي ديني

إنياء الجمسة، تمخيص ما كرد فييا، تقديـ الكاجب *
. المنزلي، تحديد مكعد الجمسة القادمة

: الكاجب المنزليتقديـ - 
 االستمرار في أداء الكاجبات متعالجةالطمب مف اؿ- 

 جدكؿ تسجيؿ األفكار، كاستمارةالدينية، كمكاصمة مؿء 
فنية العمكد الثالثي كبطاقة المالحظة الذاتية لمحكار 

. الداخمي
 استخداـ الدعاء خاصة في المتعالجةالطمب مف - 

تضمف األدعية متعالجة كتيب متقديـ مطكية لؿ)الخمكة 
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أنظر الممحؽ : (صمى اهلل عميو كسمـ)المأثكرة عف النبي 
 المداكمة كالتعكد عمى الشككل ا، كالطمب منو(15رقـ 

 بالتكتر ا خاصة عند شعكرهاإلى اهلل تعالى كؿ ما يزعجو
 .(مع قياس قبمي كبعدم لمقمؽ) كالقمؽ

 العاشرة

أىمية التكبة 
في خفض 
. درجة القمؽ

 

 .أسمكب التكبة*
 .المحاضرة*
الحكار *

إعادة  *.كالنقاش
ترتيب البناء 

المعرفي 
الدحض *

 .كاإلقناع
تزكية السمات *

السعي )اإليجابية 
 .(نحك التغيير

تفريغ اؿ*
 .االنفعالي

الكاجب *
 .المنزلي

 

جياز إعالـ 
آلي، 

باكربكينت 
(Power 
point) ،

 .كتّيب

 عمى االستمرار في حضكر الجمسات متعالجةحث اؿ*
. العالجية، كتطبيؽ ما تـ تعممو

. تبييف أىمية التكبة مف الذنكب في خفض درجة القمؽ*
. تطبيؽ بعض ما تـ تعممو خالؿ الحصة*
 التكيؼـ بعد المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
اختيار بعض األفكار الالعقالنية الخاصة بالمتعالجة )

 الفكرة: كالقياـ بتفنيدىا بأسمكب معرفي سمككي ديني
 ((.09)رقـ
تمخيص ما كرد في الحصة، تقديـ الكاجب المنزلي، *

. تمخيص ما كرد في الحصة، إنياء الجمسة
 :المنزلي الكاجبتقديـ - 

تطبيؽ في   عمى االستمرارمتعالجةحث اؿ -
كؿ ما تـ اكتسابو كالتدريب عميو في الجمسات 

. الماضية
 إعادة كتابة كؿ متعالجةالطمب مف اؿ -

 انزعاجا ا بيا كالتي تسبب لو قامتاألفعاؿ التي سبؽ كأف
تباعتذكرىا، تعندما   خطكات التكبة التي تـ عرضيا كا 
، عمى أف يتـ االستغفار مف كؿ ذنب عمى حدة، أك اعميو

استخداـ جدكؿ الخاص االستغفار بشكؿ عاـ، مع 
بأسمكب التكبة، كما قدمت ليا الباحثة ممخصا حكؿ 

أنظر الممحؽ )التكبة كأىميتيا في خفض أعراض القمؽ 
. (مع قياس قبمي كبعدم لمقمؽ )(16رقـ 
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الحادية 
 عشر

جمسة 
. استرخاء

 

 .االسترخاء*
الكاجب *

 .المنزلي

مستمزمات *
عممية 

 .االسترخاء

. إجراء جمسة استرخاء*
تقديـ الكاجب المنزلي، إنياء الجمسة، تحديد مكعد *

. الجمسة القادمة
: تقديـ الكاجب المنزلي

 بااللتزاـ بتطبيؽ ما تـ تعممو متعالجةالتأكيد عمى اؿ- 
في الجمسات الماضية، كاالستمرار بمؿء استمارة المراقبة 

. الذاتية ككذا جداكؿ فنية العمكد الثالثي

 د60- 45

الثانية 
 عشر

أىمية الرضا 
في خفض 

 .أسمكب الرضا*
 .المحاضرة*

جياز إعالـ *
 .آلي

. أىمية الشعكر بالرضا في خفض درجة القمؽ*
 د60- 45 .تطبيؽ بعض ما تـ تعممو في الجمسة*
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. درجة القمؽ
 

الحكار *
إعادة  *.كالنقاش

ترتيب البناء 
 .المعرفي

الدحض *
 .كاإلقناع

تعزيز بعض *
السمات 
اإليجابية 

المركنة )
 .(كالشكرل

التفريغ *
 .االنفعالي

الكاجب *
. المنزلي

 

باكربكينت *
(Power 
point). 

التكيؼ  بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
، كمناقشتيا الالعقالنية لممتعالجةاختيار بعض األفكار )

الفكرة : دينيسمككي ثـ القياـ بتفنيدىا بأسمكب معرفي 
 ((.11)كالفكرة  (2)
تمخيص ما كرد في الجمسة، تقديـ الكاجب المنزلي، *

. تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء الجمسة
 :الكاجب المنزليتقديـ - 
 عمى االستمرار في أداء الكاجبات متعالجةحث اؿ- 

النفسية الدينية، كاالستمرار في مؿء جدكلي فنية العمكد 
. الثالثي، كبطاقة المالحظة الذاتية لمحكار الداخمي

 عمى تطبيؽ ما تـ تعممو في ىذه متعالجةحث اؿ- 
. الجمسة

ممارسة  التعكد عمى متعالجةالطمب مف اؿ- 
أسمكب الرضا باستخداـ الجدكؿ الخاص بأسمكب 

 (.26أنظر الممحؽ رقـ )الرضا 

الثالثة 
 عشر

أىمية 
التسامح في 
خفض درجة 

 .القمؽ

أسمكب *
 .التسامح

 .المحاضرة*
الحكار *

 .كالنقاش
أسمكب تفحص *

 .الدليؿ
إعادة ترتيب *

 .البناء المعرفي
الدحض *

تزكية  *.كاإلقناع
السمات 
اإليجابية 

 .(الكسطية)
تفريغ اؿ*

 .االنفعالي
الكاجب *

 .المنزلي
 

جياز إعالـ *
. آلي
باكربكينت *

(Power 
point) .

 .كتّيب*

أىمية التسامح مع اآلخريف في خفض درجة تناكؿ *
. القمؽ

عرض بعض اآليات القرآنية الكريمة كاألحاديث النبكية *
. التي تحث عمى التسامح مع اآلخريف

 بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
، الالعقالنية لممتعالجةاختيار بعض األفكار )التكيؼ

كمناقشتيا ثـ القياـ بتنفيذىا بأسمكب معرفي سمككي 
 ((.12)كالفكرة رقـ ( 3) رقـ الفكرة: ديني
تقديـ الكاجب المنزلي، تمخيص ما كرد في الجمسة، *

. تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء الجمسة
 :الكاجب المنزليتقديـ - 
 عمى االستمرار في أداء الكاجبات متعالجةحث اؿ- 

الدينية، كاالستمرار في مؿء جدكلي فنية العمكد الثالثي، 
. كبطاقة المالحظة الذاتية لمحكار الداخمي

 عمى تطبيؽ ما تـ تعممو في ىذه متعالجةحث اؿ- 
. الجمسة

 عمى تكرار اآليات كاألحاديث النبكية متعالجةحث اؿ- 
. التي تحث عمى التسامح مع تأمميا خاصة في الخمكة
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 عمى التسامح مع اآلخريف، كتطيير متعالجةحث اؿ- 
  مف كؿ حقد كضغينة تجاه أم أحد مف الناسبياقؿ

باتباع الخطكات المبينة في الكتيب الذم تقدمو ليا 
 قبمي كبعدم قياسمع )، (17أنظر ممحؽ رقـ )الباحثة 
 .(لمقمؽ

الخامسة 
 عشر

جمسة 
. استرخاء

 

 .االسترخاء*
الكاجب *

 .المنزلي

مستمزمات *
عممية 

 .االسترخاء

 .تييئة المتعالجة إلنياء العالج*
. إجراء جمسة استرخاء*
تقديـ الكاجب المنزلي، إنياء الجمسة، تحديد مكعد *

. الجمسة القادمة
: تقديـ الكاجب المنزلي- 
 بااللتزاـ بتطبيؽ ما تـ تعممو متعالجةالتأكيد عمى اؿ- 

في الجمسات الماضية، كاالستمرار بمؿء استمارة المراقبة 
. الذاتية ككذا جداكؿ فنية العمكد الثالثي

. تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء الجمسة- 
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الجمسة 
 الختامية

مراجعة كافة 
الميارات 
كاألساليب 

جراء  كا 
القياسات 

 البعدية

مراجعة كافة الميارات التي تـ عرضيا كتمقييا *  
.  خالؿ الجمسات العالجيةمتعالجةلؿ
. إجراء القياس البعدم*
. متعالجةتقديـ استمارة تقييـ البرنامج ككؿ لؿ*
 اإليجابي طكاؿ ا عمى تفاعمومتعالجةتقديـ الشكر لؿ*

 عمى الحضكر كتنفيذ االجمسات العالجية ككذا حرصو
. التعميمات

 بضركرة االستمرار في تطبيؽ ما متعالجةالتأكيد عمى اؿ*
تـ تعممو كاكتسابو مف خالؿ البرنامج العالجي كذلؾ في 

.  اليكميةاحياتو
االتفاؽ عمى مكعد القياس التتبعي بعد مركر خمسة *

، ثـ بعد شير  .عشر يـك
 .اإلعالف عف انتياء الجمسات العالجية*

 د60- 45

 :ممخص البرنامج العالجي المقترح الخاص باضطراب االكتئاب -15-2
في البرنامج العبلجي الخاص باالكتئاب اتبعت الباحثة نفس الخطكات كالمراحؿ كالكسائؿ 
 المساعدة المستخدمة في البرنامج العبلجي الخاص بالقمؽ مع بعض الفركؽ البسيطة، حيث ركزت 

الباحثة عمى انتقاء األساليب العبلجية المعرفية السمككية كاألساليب العبلجية الدينية المشتركة بيف 
اضطرابي القمؽ كاالكتئاب لبناء البرنامج العبلجي الحالي كاختبار مدل فعاليتو في التكفؿ بكؿ مف ىذيف 

 .االضطرابيف مع بعض الفركؽ المتعمقة بخصكصية كؿ منيما
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كفي ىذا العنصر سكؼ تقـك الباحثة بعرض مختصر لمبرنامج العبلجي الخاص باضطراب 
 .االكتئاب لتكضيح الفركؽ بيف البرنامجيف العبلجييف

 :عرض المقابالت التمييدية
الزمف  أىداؼ المقابمة رقـ المقابمة

 المستغرؽ
 

المقابمة 
 األكلى

المتعالجة بيدؼ التشخيص جمع البيانات كالمعمكمات عف *
. كالتقييـ النفسي

 .تطبيؽ المقاييس القبمية عمى المتعالجة*
 .إقامة التحالؼ العالجي*
. إنياء المقابمة كتحديد مكعد المقابمة القادمة- 
 

 د45-60

 
 

المقابمة 
الثانية 

 

تقـك التي طيبة اؿنسانية اإلعالقة  تأسيس اؿالباحثةاستمرار *
. مع المتعالجةالثقة المتبادلة التقبؿ غير المشركط كعمى 

مكاصمة جمع بعض المعمكمات الضركرية حكؿ المفحكصة *
 .الستكماؿ صياغة المشكمة صياغة معرفية سمككية دينية

التعريؼ بالبرنامج العالجي، : تقديـ منطؽ البرنامج العالجي*
. (بشكؿ مختصر)أىدافو، تدريباتو، كعكامؿ نجاحو 

. إنياء المقابمة كتحديد مكعد المقابمة القادمة- 
 

 د45-60

 
المقابمة 
 الثالثة

ا كتحديد أىداؼ  حكؿ مشكالتومتعالجةاستكماؿ تداعيات اؿ*
. العالج الخاصة بالمتعالجة

 .التعريؼ بالعالج النفسي الديني*
. الحديث عف المياـ كالكاجبات المنزلية*
.  إنياء المقابمة كتحديد مكعد الجمسة العالجية األكلى- 
 

 د45-60
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: جمسات العالجيةعرض اؿ -
 

 

رقـ 
 الجمسة

 

 مكضكعيا
ساليب األ
التقنيات ك

 المستخدمة

األدكات 
 المستخدمة

 

 أىداؼ الجمسة
 

 الزمف

الجمسة 
 األكلى

طبيعة 
اضطراب 
االكتئاب، 
كأىمية 
العالج 
النفسي 

الديني في 
 .عالجو

 

المحاضرة، *
الحكار كالنقاش *
التفريغ االنفعالي *
 .كاجب منزلي*
 

جياز إعالـ *
آلي 
باكربكينت *

(Power 
point) 

 .مطكية*
 

طبيعة ا ؿ كفيموالمتعالجةزيادة كعي *
. عاني منوتم ذ اؿكتئاباضطراب اال

في النفسي الديني تبييف مدل أىمية العالج *
 .كتئابالتكفؿ باضطراب اال

، كفتح ا طرح أسئمتومتعالجةفتح المجاؿ لؿ*
 . كبيف الباحثةالمتعالجة باب المناقشة بيف 

ة، إعطاء الكاجب جمستمخيص ما كرد في اؿ*
المنزلي، تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء 

. الجمسة

قدمت الباحثة : تقديـ الكاجب المنزلي*
 كتيبات تتناكؿ أىمية العالج النفسي متعالجةلؿ

ككذا  الديني في تحقيؽ الصحة النفسية لألفراد
مختمؼ الفنيات كاألساليب التي يستخدميا، 

، كما قدمت ليا مطبكعات حكؿ االكتئاب
 .منيا قراءتيا كتمخيصياكطمبت 

ة كاالتفاؽ عمى مكعد الجمسة جمسإنياء اؿ*
. القائمة

 

 د45-60

الجمسة 
 الثانية

عالقة 
مكاقؼ 
الضغط 
الحياتية 

، كتئابباال
تدريبات 
. التنفس

 

المحاضرة *
التفكير الذاتي *
 التخيؿ*
المراقبة الذاتية، *
 تدريبات التنفس*
الحكار كالنقاش *

 .الجماعي
 التفريغ االنفعالي *
. كاجب منزلي*
 

جياز إعالـ *
 .آلي
باكربكينت *

(Power 
point) .

 .كتّيب*

 :الضغكط النفسية كعالقتيا باالكتئاب*
 .الحديث عف الضغكط النفسية- 
 .؟ الضغط النفسييةماهتناكؿ - 
بيف الضغكط النفسية عالقة تكضيح اؿ- 
 .كتئاباالك
 المكاقؼ متعالجةمحاكلة رصد الباحثة رفقة اؿ*

الحياتية، كمكاقؼ الضغط التي أثارت أك تثير 
 .ا لديوكتئاباال
تقديـ تقنية المراقبة الذاتية، كتدريب *
.  عمى كيفية استخداميامتعالجةاؿ
. تقديـ تدريبات التنفس*

 د45-60



.بع     تصميـ برنامج عالجي معرفي سمككي مف منظكر إسالمي لمتكفؿ باضطراب القمؽ كاضطراب االكتئابراالفصؿ اؿ  

 

 
272 

تمخيص ما كرد في الحصة، إعطاء الكاجب *
المنزلي، تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء 

. الجمسة
 متعالجةالطمب مف اؿ: تقديـ الكاجب المنزلي- 

في الجدكؿ الخاص بالمراقبة )مالحظة كتدكيف 
 كتئاب االتزيد مف درجة، المكاقؼ التي (الذاتية
.  ليذه المكاقؼا ككيفية استجابتوالديو
 خاص بخطكات تدريبات التنفس كتّيبتقديـ - 

 تطبيقيا حتى يتـ متعالجةكالطمب مف اؿ
إتقانيا، كمف ثـ استخداميا في مكاقؼ الضغط 

. كتئابكاال
إنياء الجمسة كاالتفاؽ عمى مكعد الجمسة - 

. القادمة
 

الجمسة 
 الثالثة

إدراؾ طبيعة 
األفكار 

الالعقالنية 
كالعمؿ عمى 

. ىاعديؿت
 

المحاضرة، *
 .ABCنظرية *
الحكار كالنقاش * 

  .الجماعي
 رتيبإعادة ت*

 .البناء المعرفي
 .الدحض كاإلقناع*
تزكية السمات *

تعزيز : اإليجابية
يماف اإلمفيكـ 

كااللتزاـ الديني 
كعكامؿ أساسية 
لتحقيؽ السعادة، 

تعزيز مفيكـ 
اإليماف بأسماء اهلل 

 .تعالى
 .التفريغ االنفعالي*
. الكاجب المنزلي*

جياز إعالـ *
. آلي
باكربكينت *

(Power 
point) .

 .كتّيب*

 ا مف إدراؾ طبيعة أفكارهمتعالجةتمكيف اؿ*
. ةالعقالنياؿ
 مف إدراؾ ماىية األفكار متعالجةتمكيف اؿ*

 .الاّلعقالنية
 بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*

الفكرة : تفنيد بعض األفكار الالعقالنية)التكيؼ 
 .((01) كالفكرة رقـ (5)
تمخيص ما كرد في الحصة، تقديـ الكاجب *

المنزلي، تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء 
 :الجمسة

: تقديـ الكاجب المنزلي
 تحكم شرحا مبسطا متعالجةتقديـ كتيبات لؿ- 

 الخاصة ببيؾ لكؿ نكع مف أخطاء التفكير
 متعالجة، كالطمب مف اؿ(07أنظر الممحؽ رقـ )

. ةجمسقراءتيا كتكممة لما تـ تقديمو في اؿ
 مكاصمة استخداـ متعالجةالطمب مف اؿ- 

. جدكؿ تسجيؿ األفكار
 رصد األفكار متعالجةالطمب مف اؿ- 

الالعقالنية في مختمؼ المكاقؼ التي تثير أك 
، مف خالؿ ا لديوكتئابتزيد مف درجة اال

الممحؽ رقـ : استمارة فنية العمكد الثالثي)

 د45-60
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19 .)
إنياء الجمسة كاالتفاؽ عمى مكعد الجمسة - 

. القادمة

الجمسة 
 الرابعة

أىمية 
الكضكء 

كالصالة في 
خفض 

 كتئاباال
 .كأعراضو

 

أسمكب الصالة *
 .كالكضكء

 .المحاضرة*
 .الحكار كالنقاش*
تقنية تفحص *

إعادة *. الدليؿ
ترتيب البناء 

 .المعرفي
 .الدحض كاإلقناع*
تزكية السمات *

تعزيز )اإليجابية 
مفيكـ البالء 

 .(كالصبر
. التفريغ االنفعالي*
 .الكاجب المنزلي*

جياز إعالـ *
 .آلي
باكربكينت * 

(Power 
point). 

. كتّيب*
 .مطكيات*

تبييف أىمية الصالة كالكضكء في خفض *
.  كتحقيؽ الراحة النفسيةاالكتئاب

متعالجة األخطاء الشائعة في تبيف الباحثة لؿ*
الكضكء كالصالة عف طريؽ مطكيات تحتكم 

 .عمى ذلؾ
 بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*

ية عقالفاختيار بعض األفكار الالّ ) التكيؼ
كمناقشتيا كتفنيدىا بأسمكب معرفي سمككي 

. ((04)الفكرة : ديني
الكاجب  تمخيص ما كرد في الجمسة، تقديـ*

المنزلي، إنياء الجمسة كتحديد مكعد الجمسة 
 :القادمة

:  تقديـ الكاجب المنزلي
حث العميالت عمى االستمرار في مؿء - 

جدكؿ المراقبة الذاتية كجدكؿ فنية العمكد 
. الثالثي

 حكؿ كيفية اب بكتمتعالجةتزكيد اؿ- 
النبي حسب ما كرد عف صالة الخشكع في اؿ

كتاب مختصر كيؼ ) (صمى اهلل عميو كسمـ)
تخشعيف في الصالة لرقية بنت محمد 

، ككذا ((ـ2000ىػ، 1420)المحارب، 
كالطمب مطكيتاف حكؿ أخطاء الكضكء كالصالة 

، كتطبيؽ 09 ك08ممحؽ رقـ :  قراءتيااإليو
مع قياس قبمي ) ما تـ تعممو في الحصة

كبعدم لالكتئاب باستخداـ مقياس بيؾ 
 .(لالكتئاب

إنياء الجمسة كتحديد مكعد الجمسة - 
 .القادمة

 د45-60

الجمسة 
 الخامسة

أىمية قراءة 
القرآف الكريـ 
كاستماعو 
في خفض 

 القرآف أسمكب*
 .الكريـ

 .المحاضرة*
 .الحكار كالنقاش*

جياز إعالـ *
. آلي
باكربكينت *

(Power 

تبييف أىمية القرآف الكريـ في خفض *
 .االكتئاب

اآليات كالسكر المفضؿ قراءتيا أك عرض *
  . بيدؼ خفض االكتئاباالستماع ليا

  د45-60
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. االكتئاب
 

إعادة ترتيب *
 .البناء المعرفي

 .الدحض كاإلقناع*
تزكية السمات *

تعزيز )اإليجابية 
مفيـك تحمؿ 

 .(المسؤكلية
 .المطكية*
. الكاجب المنزلي*

point) .
 .كتّيب*

 بعدـ المتصمةة المعرفي الجكانب بناء إعادة*
 الفكرة: تفنيد بعض األفكار الالعقالنية)التكيؼ 

(07.)) 
تمخيص ما كرد في الحصة، تقديـ الكاجب *

نياء  المنزلي، تحديد مكعد الجمسة القادمة، كا 
. الجمسة

:  تقديـ الكاجب المنزلي
الطمب مف العميالت تخصيص كرد يكمي - 

مف القرآف الكريـ، مع االجتياد في تدبر آيات 
. القرآف الكريـ كتأمؿ معانييا

قراءة اآليات القرآنية الخاصة - 
أنظر )" اليـ كالغـ كالحزف"بعالج االكتئاب 

مع قياس قبمي كبعدم  )(10الممحؽ رقـ 
 .(لالكتئاب

الطمب مف العميالت الحرص عمى االستمرار - 
 كاستمارة العمكد دكؿ تسجيؿ األفكارفي مؿء 
.  الثالثي

نياء -  تحديد مكعد الجمسة القادمة، كا 
. الجمسة

 

الجمسة 
 السادسة

جمسة 
. استرخاء

 

 .الحكار كالنقاش*
 .االسترخاء*
 .الكاجب المنزلي*

مستمزمات *
عممية 

 .االسترخاء

 لالستمرار في ا، كحفزهمتعالجةشحذ دافعية اؿ*
 .العالج

. جمسة استرخاء*
تقديـ الكاجب المنزلي، إنياء الجمسة، تحديد *

. مكعد الجمسة القادمة
:  تقديـ الكاجب المنزلي

 بااللتزاـ بتطبيؽ ما متعالجةالتأكيد عمى اؿ- 
تـ تعممو في الحصص الماضية كأداء الصالة 

صمى )في كقتيا، كأدائيا بكيفية صالة النبي 
، ككذا االلتزاـ بتخصيص كرد (اهلل عميو كسمـ

يكمي مف القرآف الكريـ، كاالستمرار بمؿء 
ككذا جداكؿ فنية العمكد جدكؿ تسجيؿ األفكار 

. الثالثي
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الجمسة 
 السابعة

تكضيح دكر 
الحديث 
الذاتي 

السمبي في 
إحداث 

. كتئاباال
 

أسمكب الحديث *
. الذاتي الداخمي

 .المحاضرة*
. الحكار كالنقاش*
 .التفكير الذاتي*
 .التخيؿ*
 .المراقبة الذاتية*
إعادة ترتيب  *

 .البناء المعرفي
تزكية السمات *،

تعزيز : اإليجابية
. مفيكـ التفاؤؿ

 .الدحض كاإلقناع*
 .التفريغ االنفعالي*
 .كاجب منزلي*

جياز إعالـ *
. آلي
باكربكينت *

(Power 
point) .

 .كتّيب*

تكضيح العالقة بيف التفكير كاالنفعاؿ *
تكضيح دكر الحديث الذاتي السمبي ، ككالسمكؾ

 .كتئابفي إحداث اال
 الذاتي ا بحديثومتعالجةتنمية إدراؾ اؿ*
 .(الداخمي)
 عمى كيفية تغيير الحديث متعالجةتدريب اؿ*

السمبي، كاستبدالو بحديث  (الداخمي)الذاتي 
. إيجابي تفاؤلي

 بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
: تفنيد بعض األفكار الالعقالنية)التكيؼ 
 (.(6)الفكرة

تمخيص ما كرد في الحصة، تقديـ الكاجب *
. المنزلي، تحديد مكعد الجمسة القادمة

: الكاجب المنزليتقديـ - 
 عمى االستمرار في استخداـ متعالجةحث اؿ- 

 .. كفنية العمكد الثالثيجدكؿ تسجيؿ األفكار
 عمى استخداـ األحاديث متعالجةحّث اؿ- 

اإليجابية التفاؤلية في مختمؼ المكاقؼ مع 
بطاقة تعديؿ الحكار الذاتي الحرص عمى مؿء 

، (20أنظر الممحؽ رقـ ) (المكنكلكج)الداخمي 
سكؼ أشفى، أنا قادرة عمى : "كأف يكررف عبارة

 ".التغمب عمى ىذا االضطراب
قدمت الباحثة لممتعالجة كتيبا حكؿ التفاؤؿ - 

كطمبت منيا قراءتو كاالستفادة مما كرد فيو 
 (. 11أنظر الممحؽ رقـ )

 بقراءة اآليات كاألحاديث متعالجةتكميؼ اؿ- 
النبكية التي تحث عمى التفاؤؿ كتكرارىا عمى 

كخاصة عند الشعكر )األقؿ مرة في اليكـ 
بالقمؽ أك زيادة شدتو، أك عند االستيقاظ مف 

. (النكـ أك مباشرة قبؿ النـك

 د45-60

الجمسة 
 الثامنة

دكر الذكر 
في خفض 
 .االكتئاب

 التأمؿ أسمكب*
 .بذكر اهلل تعالى

 .المحاضرة*
 .الحكار كالنقاش*

  .الجماعي

جياز إعالـ *
 .آلي
باكربكينت *

(Power 
point). 

. االكتئابفضؿ الذكر في خفض *
 عمى التأمؿ بذكر اهلل متعالجةتدريب اؿ*

 .تعالى
عرض بعض األذكار كالطمب مف العميالت *

 .تدبرىا
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 .الخمكة العالجية*
إعادة ترتيب *

 .البناء المعرفي
 .الدحض كاإلقناع*
تزكية السمات *

تعزيز )اإليجابية 
 .(مفيكـ اإليجابية

 .التفريغ االنفعالي*
 .الكاجب المنزلي*

 بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة* .كتّيب*
اختيار بعض األفكار الالعقالنية  )لتكيؼا

، كمناقشتيا ثـ القياـ متعالجةؿالخاصة با
:  ديني سمككيبتفنيدىا بأسمكب معرفي

. ((10)فكرة
تمخيص ما كرد في الحصة، تقديـ الكاجب *

المنزلي، تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء 
 .الجمسة

 :تقديـ الكاجب المنزلي
 بممارسة تأمؿ ذكر اهلل متعالجةالطمب مف اؿ- 

 في الخمكة كمما سنحت ليا الفرصة تعالى
قكؿ )حزف أكالقمؽ خاصة عند الشعكر باؿك

سبحاف اهلل، الحمد هلل، ال إلو إال اهلل، اهلل 
، (مع قياس قبمي كبعدم لالكتئاب) (..أكبر

حيث قدمت ليا كتّيب خاص باألذكار المأثكرة 
عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كخاصة 

 13أنظر ممحؽ رقـ )الخاصة بعالج االكتئاب 
، كما زكدتيا بكتيب حكؿ (14كالممحؽ رقـ 

الخطكات الكاجب اتباعيا لتطبيؽ أسمكب 
أنظر الممحؽ رقـ )التأمؿ بذكر اهلل تعالى 

12.) 
كثرة متعالجة االلتزاـ بالطمب مف اؿ- 

. االستغفار
 مكاصمة االلتزاـ متعالجةالطمب مف اؿ- 

بالنشاطات النفسية الدينية التي سبؽ التدرب 
عمييا في الجمسات السابقة كقراءة القرآف 
 ..الكريـ، االستماع لو، تعديؿ الحكار الداخمي

 .إلخ
تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء - 

 .الجمسة

الجمسة 
 التاسعة

فضؿ الدعاء 
في تخفيؼ 

درجة 
. كتئاباال
 

 .أسمكب الدعاء*
المحاضرة، *
. الحكار كالنقاش*
إعادة ترتيب *

 .البناء المعرفي

جياز إعالـ *
 .آلي
باكربكينت *

(Power 
point). 

 درجة خفضتبييف أىمية الدعاء في *
 .كتئاباال
دعاء اهلل متعالجة عمى ؿتدريب الباحثة ؿ*

. تعالى كبث الشككل إليو
 بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
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 .الدحض كاإلقناع*
تزكية السمات *

تعزيز : اإليجابية
 .مفيكـ التككؿ

 .التفريغ االنفعالي*
 .الكاجب المنزلي*

العقالنية اختيار بعض األفكار اؿ )التكيؼ .كتّيب*
، كمناقشتيا ثـ القياـ متعالجةؿالخاصة با

: ىا بأسمكب نفسي معرفي سمككي دينيفنيدبت
. ((8)الفكرة 

إنياء الجمسة، تمخيص ما كرد فييا، تقديـ *
. الكاجب المنزلي، تحديد مكعد الجمسة القادمة

:  الكاجب المنزليتقديـ - 
 االستمرار في أداء متعالجةالطمب مف اؿ- 

جدكؿ تسجيؿ الكاجبات الدينية، كمكاصمة مؿء 
 فنية العمكد الثالثي كبطاقة األفكار، كاستمارة

. المالحظة الذاتية لمحكار الداخمي
 استخداـ الدعاء المتعالجةالطمب مف - 

متعالجة تقديـ مطكية لؿ)خاصة في الخمكة 
تضمف األدعية المأثكرة عف النبي كتيب م

أنظر الممحؽ ) (صمى اهلل عميو كسمـ)
 المداكمة كالتعكد عمى ا، كالطمب منو(15رقـ

 خاصة االشككل إلى اهلل تعالى كؿ ما يزعجو
مع قياس قبمي كبعدم )باالكتئاب  اعند شعكره
 .(لالكتئاب

الجمسة 
 العاشرة

أىمية التكبة 
في خفض 

درجة 
. الكتئابا
 

 .أسمكب التكبة*
 .المحاضرة*
 .الحكار كالنقاش*
إعادة ترتيب *

البناء المعرفي 
 .الدحض كاإلقناع*
تزكية السمات  *

السعي )اإليجابية 
 .(نحك التغيير

 .تفريغ االنفعالياؿ*
 .الكاجب المنزلي*
 

جياز إعالـ 
آلي، باكربكينت 

(Power 
point) ،

 .كتّيب

 عمى االستمرار في حضكر متعالجةحث اؿ*
. الجمسات العالجية، كتطبيؽ ما تـ تعممو

تبييف أىمية التكبة مف الذنكب في خفض *
. كتئابدرجة اال

. تطبيؽ بعض ما تـ تعممو خالؿ الحصة*
ـ بعد المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*

اختيار بعض األفكار الالعقالنية  )التكيؼ
الخاصة بالمتعالجة كالقياـ بتفنيدىا بأسمكب 

 ((.09) رقـالفكرة: معرفي سمككي ديني
تمخيص ما كرد في الحصة، تقديـ الكاجب *

المنزلي، تمخيص ما كرد في الحصة، إنياء 
. الجمسة

 :المنزلي الكاجبتقديـ - 
  عمى االستمرارمتعالجةحث اؿ -

 تطبيؽ كؿ ما تـ اكتسابو في
كالتدريب عميو في الجمسات 
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. الماضية
 إعادة متعالجةالطمب مف اؿ -

 بيا  قامتكتابة كؿ األفعاؿ التي سبؽ كأف
تباعتذكرىا، ت انزعاجا عندما اكالتي تسبب لو  كا 

، عمى أف اخطكات التكبة التي تـ عرضيا عميو
، أك حدهيتـ االستغفار مف كؿ ذنب عمى 

استخداـ الجدكؿ االستغفار بشكؿ عاـ، مع 
، مع (26أنظر الممحؽ رقـ )الخاص بالتكبة 

( 16أنظر ممحؽ)تزكيدىا بكتيب يتناكؿ التكبة 
. (مع قياس قبمي كبعدم لالكتئاب)

الجمسة 
الحادية 
 عشر

جمسة 
. استرخاء

 

 .االسترخاء*
 .الكاجب المنزلي*

مستمزمات *
عممية 

 .االسترخاء

. إجراء جمسة استرخاء*
تقديـ الكاجب المنزلي، إنياء الجمسة، تحديد *

. مكعد الجمسة القادمة
:  تقديـ الكاجب المنزلي

 بااللتزاـ بتطبيؽ ما متعالجةالتأكيد عمى اؿ- 
تـ تعممو في الجمسات الماضية، كاالستمرار 

 استمارةبمؿء استمارة المراقبة الذاتية ككذا 
. ة العمكد الثالثيتقني

 د45-60

الجمسة 
الثانية 
 عشر

أىمية الرضا 
في خفض 

درجة 
. كتئاباال
 

 .أسمكب الرضا*
 .المحاضرة*
 .الحكار كالنقاش*
إعادة ترتيب *

 .البناء المعرفي
الدحض  *

 .كاإلقناع
تعزيز بعض *

السمات اإليجابية 
المركنة )

 .(كالشكرل
 .التفريغ االنفعالي*
. الكاجب المنزلي*
 

جياز إعالـ *
 .آلي
باكربكينت *

(Power 
point). 

أىمية الشعكر بالرضا في خفض درجة *
. كتئاباال
 .تطبيؽ بعض ما تـ تعممو في الجمسة*
 بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*

الالعقالنية اختيار بعض األفكار )التكيؼ 
، كمناقشتيا ثـ القياـ بتفنيدىا لممتعالجة

( 2)الفكرة : دينيسمككي بأسمكب معرفي 
 ((.11)كالفكرة 

تمخيص ما كرد في الجمسة، تقديـ الكاجب *
المنزلي، تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء 

. الجمسة
 :الكاجب المنزليتقديـ - 
 عمى االستمرار في أداء متعالجةحث اؿ- 

الكاجبات النفسية الدينية، كاالستمرار في مؿء 
جدكلي فنية العمكد الثالثي، كبطاقة المالحظة 

. الذاتية لمحكار الداخمي
 عمى تطبيؽ ما تـ تعممو في متعالجةحث اؿ- 
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. ىذه الجمسة
 التعكد عمى متعالجةالطمب مف اؿ- 

ممارسة أسمكب الرضا باستخداـ الجدكؿ 
مع  )(26أنظر ممحؽ )الخاص بالرضا 

قياس قبمي كبعدم لالكتئاب باستخداـ 
 . (مقياس بيؾ لالكتئاب

الجمسة 
الثالثة 
 عشر

أىمية 
التسامح في 
خفض درجة 

 .كتئاباال

 .أسمكب التسامح*
 .المحاضرة*
 .الحكار كالنقاش*
أسمكب تفحص *

 .الدليؿ
إعادة ترتيب *

 .البناء المعرفي
 .الدحض كاإلقناع*
تزكية السمات *

اإليجابية 
 .(الكسطية)
 .تفريغ االنفعالياؿ*
 .الكاجب المنزلي*
 

جياز إعالـ *
. آلي
باكربكينت *

(Power 
point) .

 .كتّيب*

أىمية التسامح مع اآلخريف في خفض درجة *
. كتئاباال

عرض بعض اآليات القرآنية الكريمة *
كاألحاديث النبكية التي تحث عمى التسامح مع 

. اآلخريف

 بعدـ المتصمة المعرفية الجكانب بناء إعادة*
الالعقالنية اختيار بعض األفكار )التكيؼ

، كمناقشتيا ثـ القياـ بتنفيذىا لممتعالجة
( 3) رقـ الفكرة: بأسمكب معرفي سمككي ديني

 ((.12)كالفكرة رقـ 
تقديـ الكاجب تمخيص ما كرد في الجمسة، *

المنزلي، تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء 
. الجمسة

 :الكاجب المنزليتقديـ - 
 عمى االستمرار في أداء متعالجةحث اؿ- 

الكاجبات الدينية، كاالستمرار في مؿء جدكلي 
لحكار تعديؿ اة العمكد الثالثي، كبطاقة تقني

. الداخميالذاتي 
 عمى تطبيؽ ما تـ تعممو في متعالجةحث اؿ- 

. ىذه الجمسة
 عمى تكرار اآليات كاألحاديث متعالجةحث اؿ- 

النبكية التي تحث عمى التسامح مع تأمميا 
. خاصة في الخمكة

 عمى التسامح مع اآلخريف، متعالجةحث اؿ- 
 مف كؿ حقد كضغينة تجاه أم بياكتطيير قؿ

 باتباع الخطكات المبينة في أحد مف الناس
أنظر )الكتيب الذم الجدكؿ الخاص بالتسامح 
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 قبمي كبعدم قياسمع )، (17ممحؽ رقـ 
 .(لالكتئاب

الجمسة 
الرابعة 
 عشر

جمسة 
. استرخاء

 

 .االسترخاء*
 .الكاجب المنزلي*

مستمزمات *
عممية 

 .االسترخاء

 .تييئة المتعالجة إلنياء العالج*
. إجراء جمسة استرخاء*
تقديـ الكاجب المنزلي، إنياء الجمسة، تحديد *

. مكعد الجمسة القادمة
:  تقديـ الكاجب المنزلي- 
 بااللتزاـ بتطبيؽ ما متعالجةالتأكيد عمى اؿ- 

تـ تعممو في الجمسات الماضية، كاالستمرار 
بمؿء استمارة المراقبة الذاتية ككذا جداكؿ فنية 

. العمكد الثالثي
تحديد مكعد الجمسة القادمة، إنياء - 

. الجمسة

 د45-60

الجمسة 
 الختامية

مراجعة كافة الميارات التي تـ عرضيا *   
.  خالؿ الجمسات العالجيةمتعالجةكتمقييا لؿ

. إجراء القياس البعدم*
.  متعالجةتقديـ استمارة تقييـ البرنامج ككؿ لؿ*

 اإليجابي ا عمى تفاعمومتعالجةتقديـ الشكر لؿ*
 عمى اطكاؿ الجمسات العالجية ككذا حرصو

. الحضكر كتنفيذ التعميمات

 بضركرة االستمرار في متعالجةالتأكيد عمى اؿ*
تطبيؽ ما تـ تعممو كاكتسابو مف خالؿ 

.  اليكميةاالبرنامج العالجي كذلؾ في حياتو

االتفاؽ عمى مكعد القياس التتبعي بعد مركر *
، ثـ بعد شير  .خمسة عشر يـك

 .اإلعالف عف انتياء الجمسات العالجية*

 د45-60

 
 



 

 

 :خامسالفصؿ اؿ
 اإلطار المنيجي لمبحث

 :تمييد
 . البحثمنيج -1
  .حدكد البحث -2
 .الحدكد المكانية- 2-1
 .الحدكد الزمانية -2-2
 .بحثعينة اؿ -2-3
 .شركط اختيار عينة البحث -2-4
 .أدكات البحث -2-5
 . البسيطةالمالحظة- 2-5-1
 .المقابمة- 2-5-2
 .(الثبات/ الصدؽ )البحث لمقاييس السيككمترية الخصائص -2-5-3
 .مقياس تايمكر لمقمؽ- 2-5-3-1        
 .(قائمة بيؾ لالكتئاب)مقياس بيؾ لالكتئاب -  2-5-3-2        

 . األفكار العقالنية ك الالعقالنيةمقياس- 2-5-3-3
 .البرنامج العالجي المقترح- 2-5-3-4       

 .    األساليب اإلحصائية -2-6
 



                                                                 اإلطار المنيجي لمبحثخامسالفصؿ اؿ
 

 
282 

 :تمييد
يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار المنيجي لمبحث حيث يشتمؿ عمى التصميـ المنيجي المعتمد في 
البحث، إلى جانب التطرؽ إلى خصائص عينة البحث، كاألدكات المستخدمة في البحث كالتي تشمؿ 

مقياس تايمكر لمقمؽ، مقياس بيؾ لبلكتئاب، مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية لسميماف الريحاني، إلى 
إجراءات البحث، ككذا : جانب البرنامج العبلجي المقترح مف إعداد الباحثة، كما يتضمف ىذا الفصؿ

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي لمتحقؽ مف فركض البحث الحالي
 : البحثمنيج -1

إف اختيار منيج البحث مف الخطكات األساسية في كؿ بحث عممي جاد، كيتـ ذلؾ كفقا لعدة 
. الدراسة، نكع البحث كاليدؼ منوكطبيعة المكضكع مكضع البحث : اعتبارات، منيا

فعالية برنامج عبلجي  نظرا ألنو ييدؼ إلى اختبار شبو التجريبيةكيعد البحث الحالي مف البحكث 
 ،إثنكنفسي مف المنظكر اإلسبلمي في التكفؿ باضطرابي القمؽ كاالكتئاب لدل عينة مف طالبات الجامعة

.  لمعالجة البيانات التي تـ الحصكؿ عميياالمنيج الكصفي المقارفكما اختارت الباحثة 
-ألف ضبط المتغيرات في البحث الحالي شبو التجريبي أك البحث المنيج قد اختارت الباحثة ك

 .ال يككف بالدقة التي يتـ فييا الضبط في البحث التجريبي- نظرا لطبيعتو
مف خبلؿ اعتماده عمى ىذا المنيج التحكـ في المتغير المستقؿ المتمثؿ في الحالي كييدؼ البحث 

االكتئاب، مع ضبط اضطراب البرنامج العبلجي، كقياس العكامؿ التابعة كالمتمثمة في اضطرابات القمؽ أك 
العكامؿ الدخيمة كذلؾ مف خبلؿ األخذ بعيف االعتبار تجانس العينتيف الضابطة كالتجريبية مف خبلؿ 

، ككذا تجانسيا في  كالحالة االجتماعيةعكامؿ السف كالمستكل التعميمي كالمستكل االقتصادم االجتماعي
. نتائج المقاييس القبمية المطبقة عمى كبلىما

تصميـ االختبار القبمي  الذم اعتمدتو الباحثة في ىذا البحث ىك التجريبيشبو كالتصميـ 
، حيث يقـك الباحث بعرض العامؿ التجريبي عمى مجمكعة كاالختبار البعدم مع كجكد مجمكعة ضابطة

كاحدة ىي المجمكعة التجريبية مع تجاىؿ عرضو عمى المجمكعة الضابطة، بعدىا تتـ مقارنة المجمكعتيف 
بيدؼ التعرؼ عمى كجكد أم تغير مممكس عمى المجمكعة التجريبية كالذم يعكد في ىذه الحالة إلى 

.  (البرنامج العبلجي المقترح) العامؿ التجريبي
(. 43ص : 1999محمد عبيدات كآخركف، - بتصرؼ)-
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كيتطمب ىذا التصميـ التكزيع العشكائي ألفراد العينة عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كما 
 :يمي

 
 
 

 
  تشير إلى المعالجة، X تشير إلى  العشكائية، ك Rحيث 
O1 االختبار القبمي، ك O2االختبار البعدم . 

 (270ص : 2007، محمد كليد البطش، فريد كامؿ أبك زينة)

 .كيكضح الجدكؿ التالي بشكؿ أكضح التصميـ شبو التجريبي المعتمد في البحث الحالي
 :التصميـ شبو التجريبي المعتمد في البحث الحالي: (06)جدكؿ رقـ 

 
 

 المجمكعات

 التصميـ شبو التجريبي
القياس 
 القبمي

المتغير التجريبي 
 (البرنامج العالجي)

القياس 
 البعدم

القياس 
 التتبعي

مجمكعة 
 ضابطة

 ال نعـ ال نعـ

مجمكعة 
 تجريبية

 نعـ نعـ نعـ نعـ

:  الخطكات التاليةبإتباعكفي البحث الحالي قامت الباحثة باعتماد ىذا المنيج 
 كمتا يككف أف عمى الضابطة، كالمجمكعة التجريبية المجمكعة في لؤلفراد العشكائي التعييف -
 التعميـ )التعميمي كالمستكل( اإلناث مف جميعيـ )كالجنس العدد حيث مف متكافئتيف المجمكعتيف
 غير الحاالت جميع )االجتماعية كالحالة (المتكسط المستكل )االجتماعي االقتصادم كالمستكل( الجامعي
 أف يشترط التجريبية،كما المجمكعة األخرل تمثؿ بينما الضابطة المجمكعة إحداىا لتمثؿ ،(متزكجات

 االكتئاب اضطراب مف أك( القمؽ عينة حالة في )القمؽ اضطراب مف المجمكعتيف أفراد مف كؿ يعاني
 (.االكتئاب عينة حالة في)

 .كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف عمى البحث لمقاييس قبمي تطبيؽ -

R        A        O1        X          O2 

      R        B         O2          _            O2               

_        
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 عدـ مع التجريبية المجمكعة في لؤلفراد( العبلجي البرنامج تطبيؽ )التجريبية المعالجة تقديـ -
 .الضابطة المجمكعة عمى تطبيقو

 تطبيؽ مف االنتياء بعد كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف عمى البحث مقاييس تطبيؽ إعادة -
 .التجريبية المجمكعة عمى العبلجي البرنامج

 نتائجيا مع( العبلجي البرنامج تطبيؽ قبؿ )القبمي القياس عمى التجريبية العينة نتائج مقارنة -
 إلى كالبعدم القبمي القياسيف بيف تغيير أم كعزك ،(العبلجي البرنامج تطبيؽ بعد )البعدم القياس في

 .التجريبية العينة عمى العبلجي البرنامج أحدثو الذم األثر
 البرنامج تطبيؽ بعد )البعدييف القياسيف في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف نتائج مقارنة  -
 العبلجي البرنامج أحدثو الذم األثر إلى كالبعدم القبمي القياسيف بيف تغيير أم عزك ككذلؾ( العبلجي

 .التجريبية العينة عمى
 الحالي، لمبحث ةكالزماني ةالمكاني حدكداؿ لمبحث المنيجي اإلطار يتضمف: البحث حدكد -2

 كالخصائص البحث ىذا في المستخدمة األدكات جانب إلى البحث، عينة مكاصفات يتضمف كما
 .بيا المتعمقة السيككمترية
تـ تطبيؽ البرنامج عمى عينة البحث في العيادة الداخمية لكمية : ة المكانيحدكداؿ- 2-1

، كاستكممت الباحثة تطبيؽ الجمسات العبلجية في مكتب 02العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة سطيؼ 
. (سابقا) مقعد جامعي بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية 3000 ػجمعية ستيفيس لمصحة النفسية الكائف ب

تـ تطبيؽ البرنامج بشكؿ فردم عمى عينة البحث األساسية، كتبعا  :ة الزمانيحدكداؿ- 2-2
 .2014بداية شير مارس  إلى غاية 2013أفريؿ  شير منتصؼلذلؾ فقد امتدت مدة التطبيؽ مف 

 :بحثعينة اؿ -2-3
 منيف يمثمف 07 طالبة جامعية، 14 مف تككنت عينة البحث :بالنسبة لعينة القمؽ- أ -

 .ة التجريبيةمجمكع الباقيف يمثمف اؿ07الػ ة الضابطة ك مجمكعاؿ

 سنة بمعدؿ ( سنة24- 21)  بيفتتراكح أعمارىفبالنسبة لممجمكعة الضابطة  -
 .(1.19) بانحراؼ معيارم يقدر بػ (22.14)عمرم

 سنة بمعدؿ عمرم ( سنة24- 21) بيفتتراكح أعمارىفأما بالنسبة لمعينة التجريبية  -
 .(1.9) بانحراؼ معيارم يقدر بػ (21.71)
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عمـ النفس، )في الجامعة في تخصصات مختمفة  (ضابطة/ تجريبية)كيدرس كؿ أفراد العينة 
 .(تاريخ، أدب عربي، بيكلكجيا

 فينتمي كؿ أفراد العينة إلى مستكل اقتصادم لممستكل االقتصادم االجتماعيأما بالنسبة 
، كقد رصدت الباحثة غير متزكجات، كذلؾ فإف جميع أفراد العينة الضابطة كالتجريبية متكسطكاجتماعي 

.  التي أجرتيا مع أفراد عينة البحثالمقاببلتذلؾ مف خبلؿ 
 :(عينة القمؽ)التحقؽ مف تجانس أفراد المجمكعة الضابطة كالتجريبية  -

 :تـ التحقؽ مف تجانس أفراد المجمكعة الضابطة كالتجريبية، مف خبلؿ ما يمي

 :التحقؽ مف تجانس المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في متغير السف -
 استخدمت الباحثة  الضابطة كالتجريبية في متغير السفمجمكعتيفاؿالختبار الفرؽ في المتكسطات بيف 

 : كيتني، كالجدكؿ التالي يبيف النتائج المتحصؿ عمييا–اختبار ماف 
 الضابطة مجمكعتيفاؿداللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات بيف : (07)جدكؿ رقـ 
 .في متغير السف (عينة القمؽ)كالتجريبية 

 
حسب النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، فقد بمغ المتكسط الحسابي ألعمار المجمكعة 

، أما المتكسط الحسابي (1.19)بانحراؼ معيارم قدر بػ  (22.14)أفراد  (07)الضابطة البالغ عددىـ 
 المحسكبة فبمغت  U، أما قيمة (1.90)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (21.71)لممجمكعة التجريبية فقد بمغ 

(. 12 )كدرجة حرية( 0.05 )كىي غير دالة عند مستكل داللة، (17.5)
في متغير السف بيف  (0.05)كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 

. المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية لعينة القمؽ
التجانس في التطبيؽ القبمي لممقاييس بيف المجمكعة الضابطة التحقؽ مف  -
: كالتجريبية

ف المجمكعة المتغير 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

قيمة 
U 

درجة 
الحرية 

مستكل 
الداللة 

الداللة عند 
 0.05مستكل 

السف 
 

 1.19 22.14 07ضابطة 
غير دالة  0.45 12 17.5

 1.90 21.71 07تجريبية 
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 كيتني قامت الباحثة بحساب الفركؽ بيف متكسطات المجمكعة الضابطة –باستخداـ اختبار ماف 
 :كالتجريبية عمى المقاييس القبمية، كالجدكؿ التالي يضح المعالجات اإلحصائية التي أجريت ليذا الغرض

التطبيؽ القبمي داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في : (08)جدكؿ رقـ 
 :(عينة القمؽ) التجريبيةالمجمكعة المجمكعة الضابطة كأفراد بيف البحث لمقاييس 

المتكسط ف المجمكعة االختبار ـ 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
U 

مستكل 
الداللة 

الداللة عند 
 0.05مستكل 

1 
 

اختبار 
تايمكر لمقمؽ 

غير دالة  0.44 23.0 9.84 34.14 07الضابطة 

 7.01 33.57 07التجريبية 

  
2 
 
 

اختبار األفكار 
الالعقالنية 

غير دالة  0.46 23.5 5.59 78.14 07الضابطة 

 4.21 78.14 07التجريبية 

 
مف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله فقد بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة  -

، أما المجمكعة التجريبية فقد بمغ (9.84)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (34.14)عمى مقياس تايمكر لمقمؽ 
 Uأما قيمة . (7.01)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (33.57)متكسطيا الحسابي عمى مقياس تايمكر لمقمؽ 

(. 12 )كدرجة حرية (0.05) كىي غير دالة عند مستكل داللة، (23.0 )المحسكبة فبمغت
كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة 

(. 0.05)التجريبية عمى مقياس تايمكر لمقمؽ عند مستكل داللة 
كما يتضح مف الجدكؿ أعبله أف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار  -

، أما المجمكعة التجريبية فقد بمغ متكسطيا (5.59)بانحراؼ معيارم قدر بػ  (78.14)البلعقبلنية قد بمغ 
 Uأما قيمة . (4.21)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (78.14)الحسابي عمى مقياس األفكار البلعقبلنية 

 (.12)كدرجة حرية  (0.05)، كىي غير دالة عند مستكل داللة (23.5)المحسكبة فبمغت 
كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة 

 (.0.05)التجريبية عمى مقياس األفكار البلعقبلنية عند مستكل داللة 
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 منيف يمثمف 08 طالبة جامعية، 16تككنت عينة البحث مف  :كتئاب بالنسبة لعينة اال-ب
 .ة التجريبيةمجمكع الباقيف يمثمف اؿ08الػ ة الضابطة ك مجمكعاؿ

 سنة بمعدؿ عمرم ( سنة22- 20 ) بيفتتراكح أعمارىفبالنسبة لممجمكعة الضابطة  -
 (.3.25) بانحراؼ معيارم يقدر بػ (23.86)يقدر بػ 

  سنة بمعدؿ ( سنة23- 19 ) بيفتراكحت أعمارىفؼأما بالنسبة لمعينة التجريبية  -
 (.1.83) بانحراؼ معيارم يقدر بػ (21.25 ) يقدر بػعمرم

 .في الجامعة في تخصصات مختمفة (ضابطة/ تجريبية)كيدرس كؿ أفراد العينة 
أما بالنسبة لممستكل االقتصادم االجتماعي فينتمي كؿ أفراد العينة إلى مستكل اقتصادم 

. ، كرصدت الباحثة ذلؾ مف خبلؿ المقابمة التي أجرتيا مع أفراد عينة البحثكاجتماعي متكسط
 :(عينة القمؽ)التحقؽ مف تجانس أفراد المجمكعة الضابطة كالتجريبية  -
 :السف متغير في كالتجريبية الضابطة مجمكعتيفاؿ تجانس -

  الضابطة كالتجريبية في متغير السفمجمكعتيفاؿالختبار داللة الفركؽ في المتكسطات بيف 
 . كيتني، كالجدكؿ التالي يبيف النتائج المتحصؿ عمييا–استخدمت الباحثة اختبار ماف 

 الضابطة مجمكعتيفاؿ بيف الدرجات متكسطات بيف الفركؽ داللة(: 09 )رقـ جدكؿ
 :السف متغير في( االكتئاب عينة) كالتجريبية

 
حسب النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، فقد بمغ المتكسط الحسابي ألعمار المجمكعة 

، أما المتكسط الحسابي (3.25)بانحراؼ معيارم قدر بػ  (23.86)أفراد  (08)الضابطة البالغ عددىـ 

ف المجمكعة المتغير 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

قيمة 
U 

درجة 
الحرية 

مستكل 
الداللة 

الداللة 
عند مستكل 

0.05 

السف 
 

 3.25 23.86 08ضابطة 
غير دالة  0.20 14 24

 1.83 21.25 08تجريبية 
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 المحسكبة فبمغت U، أما قيمة (1.83)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (21.25)لممجمكعة التجريبية فقد بمغ 
(. 14)كدرجة حرية  (0.05)كىي غير دالة عند مستكل داللة ، (24)

في متغير السف بيف  (0.05)كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
. المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية لعينة القمؽ

: كبالتالي نقبؿ الفرض الصفرم الذم ينص عمى ما يمي
بيف متكسطات المجمكعة  (0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -

 .الضابطة كالمجمكعة التجريبية في متغير السف
 :التجانس في التطبيؽ القبمي لممقاييس  بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبية -

 استخدمت في التطبيؽ القبمي لممقاييس  بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبيةالختبار التجانس 
 .كيتني، كالجدكؿ التالي يكضح النتائج المتحصؿ عمييا- الباحثة اختبار ماف

 
 

في التطبيؽ القبمي لممقاييس بيف داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات : (10)جدكؿ رقـ 
 :(عينة االكتئاب) المجمكعة الضابطة كالتجريبية

ف المجمكعة االختبار ـ 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
U 

درجة 
الحرية 

 

مستكل 
الداللة 

الداللة 
عند مستكل 

0.05 

01 
اختبار بيؾ 
لالكتئاب 

 7.09 35 08الضابطة 
30.5 14 

غير دالة  0.44

 7.93 34 08التجريبية 
  

01 
 
 

اختبار 
األفكار 

الالعقالنية 

 4.20 79.25 08الضابطة 
غير دالة  0.45 14 30.5

 4.27 78.87 08التجريبية 

 
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله، فقد بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة عمى -      
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، أما المجمكعة التجريبية فقد بمغ متكسطيا (7.09)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (35)مقياس بيؾ لبلكتئاب 
 المحسكبة فبمغت Uأما قيمة . (7.93)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (34)الحسابي عمى مقياس بيؾ لبلكتئاب 

 (.14)كدرجة حرية  (0.05)، كىي غير دالة عند مستكل داللة (30.5)
كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة 

(. 0.05)التجريبية عمى مقياس بيؾ لبلكتئاب عند مستكل داللة 
كما يتضح مف الجدكؿ أعبله أف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار  -

، أما المجمكعة التجريبية فقد بمغ متكسطيا (4.20)بانحراؼ معيارم قدر بػ  (79.25)البلعقبلنية قد بمغ 
المحسكبة  U أما قيمة. (4.27)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (78.87)الحسابي عمى مقياس األفكار البلعقبلنية 

(. 12)كدرجة حرية  (0.05)، كىي غير دالة عند مستكل داللة (30.5)فبمغت 
كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية عمى 

(. 0.05)مقياس األفكار البلعقبلنية عند مستكل داللة 
 

: شركط اختيار عينة البحث -2-4
، كقد ركعي في اختيار أفراد عينة البحث بطريقة قصدية عشكائيةكقد تـ اختيار عينة الدراسة 

: الشركط التالية
ضطراب القمؽ أك التنطبؽ عمييـ المعايير التشخيصية لمدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع  -

باإلضافة إلى حصكليـ عمى درجات عمى مقياس تايمكر لمقمؽ أك مقياس بيؾ اضطراب االكتئاب، 
لبلكتئاب يتكافؽ مع الفئة التي تدؿ عمى إصابتيـ بالقمؽ أك االكتئاب، كقد بينت الدراسات العممية أنو 

يمكف استخداـ مقياس بيؾ لبلكتئاب في تشخيص االكتئاب لكحده، كرغـ ذلؾ فقد دعمت الباحثة 
 .DSM4- TRتشخيصيا ليذا االضطراب لدل الحاالت باستخداـ معايير 

كال يتعاطى أدكية قد تككف ليا آثار جانبية مف مرض عقمي يعاني أفراد عينة البحث أف ال  -
كىك ما تـ ضبطو مف خبلؿ المعايير التشخيصية لمدليؿ التشخيصي اإلحصائي عمى الحالة النفسية ، 

 .الرابع كمف خبلؿ المقاببلت المجراة مع أفراد عينة البحث
 .أف يككنكا مف الطمبة الجامعييف -
 .ناثمف اإلأف يككف جنس أفراد العينة  -
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حتى ال يككف ىناؾ تبايف كبير بيف أفراد العينة في  ( سنة24- 19)تراكح أعمارىـ بيف تأف  -
 .ينتمكف إلى نفس المرحمة العمريةل أنيـ عفبـالعمر، 

 .(اإلسبلمية) عمى األقؿ شعيرة الصبلة أفراد العينةأف يؤدم  -
 .المكافقة عمى الخضكع إلى البرنامج الذم يستند إلى خمفية نفسية دينية إسبلمية -

: أدكات البحث -2-5
ما شمؿتىي التشخيص كالتقييـ، كبيدؼ استخدمت الباحثة مجمكعة مف أدكات جمع المعمكمات 

: يمي

:  البسيطةالمالحظة- 2-5-1
في البحث الحالي استخدمت الباحثة المبلحظة البسيطة كذلؾ مف خبلؿ مبلحظة ما يصدر عف 

كالتطرؽ لمكاضيع )المتعالج مف أكضاع كاستجابات كانفعاالت في مكاقؼ معينة أك بكجكد مثيرات معينة 
تثير انتباه الباحثة  (إلخ.. معينة مثبل الحديث عف مرحمة الطفكلة، أك الحديث عف العبلقة مع األـ

كتساعدىا في االستبصار أكثر بمشكمة المتعالج، ككذا تمفت انتباىيا إلى جكانب قد يتجنب المتعالج 
 .التعرض فييا أك يدلي بمعمكمات مضممة حكليا

: المقابمة- 2-5-2
يدؿ مصطمح المقابمة ألكؿ كىمة عمى تقابؿ فرديف أك أكثر كجيا لكجو في مكاف ما كلفترة زمنية 

كىناؾ عدة تعريفات أعطيت لممقابمة كتقنية عممية تستخدـ في . معينة لسبب معركؼ مقدما لدل المتقابميف
 :مجاؿ اإلرشاد كالعبلج النفسي، نذكر منيا

عممية اتصاؿ مزدكج لتحقيؽ :"  عمى أنيا(Stewart & Cash, 1982)ستيكارت ككاش عرفيا 
ىدؼ سبؽ تحديده، متضمنة أسئمة كأجكبة عمييا، كتعتبر مف الكسائؿ الرئيسية في تغيير سمكؾ 

 ".المسترشديف
 (291ص: 2010مفتاح محمد عبد العزيز،  -بتصرؼ-)

عبارة عف محادثة مكجية بيف الباحث كشخص أك أشخاص آخريف بيدؼ :"  بأنيا أيضاتعرؼك
". الكصكؿ إلى حقيقة أك مكقؼ معيف يسعى الباحث لمعرفتو ألجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة

(. 55ص : 1999محمد عبيدات كمحمد أبك نصار كمقمة مبيضيف، )
األىداؼ األساسية لممقابمة الحصكؿ عمى البيانات التي يريدىا الباحث، باإلضافة إلى  كمف

. التعرؼ عمى مبلمح أك مشاعر أك تصرفات المبحكثيف في مكاقؼ معينة
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ؿ إليو عف كصتـ الك إلى التعرؼ عمى جكىر اإلنساف الذم ال يمكف أف مفمسفة المقابمة كتيدؼ
.  كلكنو ينعكس في سمككيات كأفعاؿ يمكف مشاىدتيالطريؽ المشاىدة، ألنو ال ير

كالمقابمة دكف فمسفة ال قيمة كال معنى ليا، كليذا ينبغي أف تككف كاضحة لمباحث كالمبحكث حتى 
.  يحسا بأىميتيا العممية كاإلنسانية في الدراسة، كالتشخيص كالعبلج

(. 183- 182ص: 1999عقيؿ حسيف، )
المقابمة العيادية شبو  ىي كقد عمدت الباحثة في ىذا البحث إلى استخداـ نكعيف مف المقابمة

 .(المغمقة)المقابمة المقننة كالمقننة أك ما يعرؼ بالمقابمة نصؼ المكجية 
: كتتكزع األسئمة التي تضمنتيا المقابمة عمى المحاكر التالية

: بيانات شخصية :المحكر األكؿ
االسـ كالمقب، : كيشمؿ ىذا المحكر األسئمة المتعمقة بالبيانات الشخصية لممفحكص، كتتمثؿ في

السف، المستكل التعميمي، التخصص، عدد اإلخكة، الرتبة بيف اإلخكة، سف األب، سف األـ، مينة األب، 
 .إلخ.. مينة األـ

: الجانب الصحي:  الثانيالمحكر
يشمؿ ىذا المحكر األسئمة المتعمقة بالجانب الصحي لممفحكص كالتي تشمؿ األمراض العضكية 

. التي يعاني منيا العميؿ اآلف، أك يككف قد عانى منيا سابقا، كىذا ما قد يساعد في عممية التشخيص
 :الحياة الشخصية :المحكر الثالث

يشمؿ ىذا المحكر األسئمة المتعمقة بظركؼ كالدة المفحكص كظركؼ نشأتو ككيؼ عاش طفكلتو، 
. إلخ.. كمراىقتو

 :المعاش النفسي: المحكر الرابع
يتضمف ىذا المحكر األسئمة التي ليا عبلقة باالضطراب الذم يعاني منو المفحكص، سكاء كاف 

، الظركؼ التي تزيد مف شدة ىذا االضطراب، األسباباضطراب القمؽ أك اضطراب االكتئاب، األعراض، 
نظرة المفحكص الضطرابو، تأثير ىذا االضطراب عمى حياتو بصكرة عامة، أىـ الكسائؿ التي استخدميا 

 . إلخ.. لمكاجية ىذا االضطراب
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 :المعاش االجتماعي: الخامس المحكر
يتضمف ىذا المحكر األسئمة التي تدكر حكؿ العبلقات االجتماعية لممفحكص ابتداء بأسرتو 

في حالة المفحكصات المقيمات بالحي )كانتياء بأصدقائو كزمبلئو في الجامعة أك في الحي الجامعي 
 .إلخ.. بالجنس اآلخر، عبلقتو (الجامعي

 :التصكرات المستقبمية: المحكر السادس
تتعمؽ أسئمة ىذا المحكر بالتطمعات المستقبمية لممفحكص كنظرتو لممستقبؿ، كمشاريعو في 

.  إلخ.. المستقبؿ
 (.394- 393ص : 2008عزيزة عنك، عف - بتصرؼ)-

 :الجانب الركحي: المحكر السابع
تتعمؽ أسئمة ىذا المحكر بالحياة الركحية لممفحكص كمدل التزامو دينيا كأخبلقيا بتعاليـ الديف 
اإلسبلمي، خاصة العبادات كالصبلة، كمدل خشكعو فييا، تخصيص كرد مف القرآف الكريـ لقراءتو، 

التزامو بالفرائض كالنكافؿ، مدل إسقاط المفاىيـ الدينية التي يؤمف بيا كالتككؿ كالصبر كاإليماف بالقضاء 
. إلخ.. كالقدر عمى حياتو اليكمية

 كذلؾ أثناء تقديـ مقاييس البحث لممفحكصات (المغمقة)المقابمة المقننة  استخدمت الباحثة كما
، مقياس تايمكر لمقمؽ، مقياس بيؾ لبلكتئاب، DSM4لئلجابة عمييا كالتي تشمؿ المعايير التشخيصية لػ 

 .مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية لسميماف الريحاني

 :(الثبات/ الصدؽ)الخصائص السيككمترية لمقاييس البحث - 2-5-3
 :الصدؽ - أ

يتمثؿ صدؽ االختبار في مدل نجاحو في القياس كالتشخيص كالتنبؤ عف ميداف السمكؾ الذم 
كضع االختبار ألجمو، أم أف االختبار صادؽ ألنو يقيس ما كضع لقياسو، كالمقياس الصادؽ عادة ما 

يككف ثابتا كلكف المقياس الثابت ال يشترط أف يككف صادقا، ككمما ارتفع معامؿ ثبات االختبار كمما سبب 
 .ىذا زيادة معامؿ الصدؽ

 : الثبات - ب
كيعني الثبات مدل إعطاء االختبار نفس الدرجات أك القيـ لنفس الفرد أك األفراد، إذا ما تكررت 

. عممية القياس
 (.59، 53ص : 1998عباس محمكد عكض،  )
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: مقياس تايمكر لمقمؽ- 2-5-3-1
سنة  (Jampolsky A. Taylor)تايمكر . أكؿ مف كضع ىذا المقياس ىك جامبكلسكي أ

. حيث نشره كمقاؿ كأكد عمى محدكدية نتائج الدراسة التي استخدمت مقياس القمؽ الصريح (1956)
 كبياتكف (Lowe)مف طرؼ لكم  (النسخة الخاصة بالراشديف)كقد تـ حساب صدؽ المقياس 

(Peyton) كرينكلدز (Reynolds) .
، حيث شمؿ MMPIك تـ كضع مقياس تايمكر انطبلقا مف مقياس الشخصية متعدد األكجو 

، كقد خضع الختبار خمس عيادييف بيدؼ االحتفاظ بالبنكد التي تصؼ بشكؿ MMPI بندا مف 200
. جيد القمؽ المزمف

 بندا لمقياس تايمكر أظيرت ارتباطا عاليا مع النتيجة العامة 50كبعد عدة تعديبلت تـ االحتفاظ بػ 
. لمقمؽ التي حصمت عمييا المجمكعة التجريبية

 بندا مع 255 بندا لمقياس تايمكر ىي جزء ال يتجزأ مف استبياف يشمؿ 50إف النسخة التي تشمؿ 
 .MMPIثبلثة سبللـ لمصدؽ كأيضا سمـ لمكذب لػ 

 
: الخصائص السيككمترية لممقياس -

 عبارة أم فركؽ بيف الجنسيف باستثناء معدالت بسيطة 50ال يظير مقياس تايمكر المكٌكف مف 
كحصؿ عمى نتائج  (طياريف كطمبة عمـ النفس)، كقد قاـ تايمكر بمقارنة عينتيف (لكف غير دالة إحصائيا)

. مماثمة
 طالبا عمى المقياس 59كقد ركجع ثبات المقياس بفترات متباعدة، ففي الدراسة األكلى أجاب 

. 0.89 أسابيع بيف التطبيؽ األكؿ كالتطبيؽ الثاني، ككاف معامؿ الثبات يقدر بػ 03بفارؽ 
 05 بفارؽ 0.82 طالبا كتـ الحصكؿ عمى معامؿ ثبات بقدر 163كطبقت دراسة أخرل عمى 

.  شيرا17 بعد 0.81أشير، كتـ الحصكؿ عمى معامؿ ثبات يقدر بػ 
أما بالنسبة لصدؽ المقياس فقد تـ مراجعة الصدؽ التقاربي بيف مقياس تايمكر لمقمؽ الصريح مع 

 أسبكعا 18 طالبا لمسنة األكلى عف مقياس تايمكر ثـ بعد 282، حيث أجاب MMPI بندا في إطار 50
 .0.68 كقدر معامؿ االرتباط بػ MMPIأجابكا عف 

(Nathalie Andrée & Louis Laurancelle, 2010 : p 459- 460) 
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بحساب الصدؽ التبلزمي بيف (Kaplan & Saccuzo, 2001) كما قاـ كؿ مف كابمف كساككزك
 كمقياس سمة القمؽ (Cattel & Sheirer)مقياس تايمكر لمقمؽ كمقياس القمؽ لكاتؿ كشيرر

 0.85 ك 0.73، ككانت الترابطات المحسكبة مرتفعة نسبيا، حيث تراكحت بيف (Spilberger)لسبيمبرجر
 . مما يشير إلى أف ىذه المقاييس تقيس خاصية كاحدة أك بعدا كاحدا كما نكه بذلؾ كابمف كساككزك

(. 21- 20ص: 2003امطانيكس ميخائيؿ، )

 :لخصائص السيككمترية لممقياس في البيئة العربيةا -
قاـ محمد حسف العبلكم كىك معد االختبار بصكرتو العربية، بحساب معامؿ صدؽ اختبار تايمكر 

، كىذا يعني أف المقياسيف يقيساف نفس 0.66مع مقياس كاتؿ لمقمؽ ككاف معامؿ الصدؽ يساكم 
. الخاصية

. 0.83 أما معامؿ ثبات المقياس بإعادة التطبيؽ في البيئة العربية فقدر بػ 
(. 134ص: 2000صالح إبراىيـ الصنيع، )

.  كىك معامؿ ثبات جيد لممقياس في البيئة العربية
تـ حساب الصدؽ التبلزمي بيف مقياس تايمكر لمقمؽ  (في البيئة العربية دائما)كفي دراسة أخرل 

ص : 2012سميماف الريحاني، . )0.83حيث كجد معامؿ االرتباط بينيما  مع قائمة سمة القمؽ لسبيمبرجر

 .كىذا يعني أف المقياسيف يقيساف نفس الخاصية. (189

 :الخصائص السيككمترية لممقياس في البيئة الجزائرية -
: قامت الباحثة بحساب الخصائص السيككمترية لممقياس في البيئة الجزائرية كذلؾ كما يمي

 :قامت الباحثة بحساب الصدؽ بطريقتيف، ىما: لصدؽ المقياس بالنسبة -1

 :قمؽمقياس تايمكر لؿ المقارنة الطرفية ؿؽصد - أ
 مف االختبار المطبؽ عمييـ بنتائج األعمىتقكـ ىذه الطريقة عمى مقارنة نتائج األفراد عمى الثمث 

 الثمث األدنى مف نفس االختبار الذم أجابكا عيو، كباستخداـ الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف المتكسطات
متكسطي ) كفي حالة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطيف T. Test (ت)باستخداـ اختبار 

. نستنتج أف االختبار يتمتع بالصدؽ (الثمث األعمى كالثمث األدنى لبلختبار
: كقد قامت الباحثة بحساب صدؽ المقياس بيذه الطريقة باتباع الخطكات التالية

( 54)قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس تايمكر لمقمؽ عمى عينة مف طمبة الجامعة يبمغ عددىـ  -
 .طالبا كطالبة
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األكلى تمثؿ أداء الفرد عمى الثمث األعمى مف : ثـ قامت الباحثة باستخراج درجتيف لكؿ فرد -
 .االختبار، كالدرجة الثانية تمثؿ أداء الفرد عمى الثمث األدنى مف المقياس

بحساب الفرؽ بيف متكسط نتائج أداء األفراد عمى الثمث  (ت)ثـ قامت كباستخداـ اختبار  -
حيث تـ الحصكؿ عمى النتائج . األعمى مف االختبار بمتكسط نتائج أدائيـ عمى الثمث األدنى مف المقياس

: المبينة في الجدكؿ التالي
 :المقارنة الطرفيةحساب الصدؽ لمقياس تايمكر لمقمؽ بطريقة : (11)جدكؿ رقـ 

 

 ف طرفي المقياسالمقياس 
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 ت

قيمة 
 ؿ

مستكل الداللة 
 0.01عند 

مقياس تايمكر 
لمقمؽ 

 3.22 18.33 15 الثمث األدنى
 دالة 0.000 13.64

 3.12 34.26 15 الثمث األعمى
 

بانحراؼ  (18.33)بمغ متكسط درجات أفراد العينة في الثمث األعمى مف مقياس تايمكر لمقمؽ 
( 34.26)، بينما بمغ متكسط درجات العينة في الثمث األدنى مف المقياس (3.22)معيارم يقدر بػ 

 كىي دالة عند مستكل داللة 13.64، كبمغت قيمة ت المحسكبة (3.12)بانحراؼ معيارم يقدر بػ 
0.01 .

. ك بالتالي فالمقياس صادؽ فيما يقيسو
 :الصدؽ الذاتي - ب

كتقكـ ىذه الطريقة عمى حساب الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات لمحصكؿ عمى الصدؽ الذاتي 
. لممقياس

 :كقد قامت الباحثة بحساب صدؽ المقياس بيذه الطريقة كحصمت عمى ما يمي

 :حساب الصدؽ الذاتي لمقياس تايمكر لمقمؽ: (12)جدكؿ رقـ 
الصدؽ الذاتي معامؿ الثبات المقياس 

 0.92 0.85مقياس تايمكر لمقمؽ 
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، كمنو المقياس 0.92مف خبلؿ ما ىك مكضح في الجدكؿ أعبله يقدر معامؿ الصدؽ الذاتي بػ 
. يتمتع بصدؽ جيد

 .كمنو فالمقياس يتمتع بالثبات كالصدؽ

 :بالنسبة لثبات المقياس -2
: قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقتيف، ىما

عادة التطبيؽ - أ  : حساب الثبات عف طريؽ التطبيؽ كا 
يعبر عف معامؿ الثبات باإلعادة بمعامؿ االرتباط بيف الدرجات المتحققة لمجمكعة مف األفراد 

 .عمى االختبار المراد إيجاد ثباتو، كالتي تـ الحصكؿ عمييا مرتيف منفصمتيف لتطبيؽ االختبار
(. 135ص : 2007، محمد كليد البطش كفريد كامؿ أبك زينة)

 :كقد قامت الباحثة بحساب معامؿ ثبات المقياس بيذه الطريقة باتباع الخطكات التالية
 طالبا 45قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس تايمكر لمقمؽ عمى عينة مف طمبة الجامعة يبمغ عددىـ  - 

. كطالبة
عمى نفس العينة كتحت نفس ظركؼ التطبيؽ   يكما15أعادت الباحثة تطبيؽ المقياس بعد - 

. األكؿ
استخرجت الباحثة لكؿ فرد مف أفراد العينة درجتيف تمثبلف أداءه عمى المقياس في مرتي - 

. التطبيؽ
ثـ قامت باستخراج معامؿ االرتباط بطريقة بيرسكف بيف الدرجات المتحققة لؤلفراد في التطبيقيف - 

. كالذم يعرؼ بمعامؿ الثبات باإلعادة
 :يبيف النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا ك الجدكؿ أدناه

عادة :(13)جدكؿ رقـ   نتائج حساب ثبات مقياس تايمكر لمقمؽ بطريقة التطبيؽ كا 
 .التطبيؽ

 نكع المقياس
نكع معامؿ 
الثبات 

ف 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ االرتباط 
الداللة عند 

0.01 

مقياس تايمكر 
لمقمؽ 

طريقة التطبيؽ 
عادة التطبيؽ  كا 
بعد أسبكعيف 

45 26.11 7.20 
دالة  0.85

45 25.49 8.55 



                                                                 اإلطار المنيجي لمبحثخامسالفصؿ اؿ
 

 
297 

: تشير النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله إلى ما يمي
بانحراؼ معيارم يقدر  (26.11)بمغ متكسط نتائج العينة في التطبيؽ األكلي لمقياس تايمكر لمقمؽ 

( 25.49) يكما مف التطبيؽ األكؿ 15، بينما بمغ متكسط نتائج العينة عمى مقياس تايمكر بعد (7.20)بػ 
 كىك داؿ عند مستكل داللة 0.85، أما معامؿ االرتباط ر فقدر ب (8.55)بانحراؼ معيارم يقدر بػ 

0.01 .
. كمنو المقياس يتمتع بثبات جيد

 :(ثبات االتساؽ الداخمي)حساب الثبات بالتجزئة النصفية  - ب
يتـ في ىذه الطريقة تطبيؽ أداة القياس عمى عينة مف األفراد، كبعد ذلؾ يتـ تقسيـ االختبار إلى 

زكجي أك يقسـ حسب الترتيب إلى نصؼ أعمى كنصؼ / إما يقسـ االختبار إلى فردم)قسميف متكافئيف 
، كيتـ بعدىا إيجاد معامؿ االرتباط بيف (أسفؿ، أك يقسـ باستخداـ معامؿ الصعكبة كمعامؿ التمييز لمفقرة
 .الدرجات المتحققة لؤلفراد في عينة الثبات عمى نصفي االختبار

 (.138- 137ص : 2007محمد كليد البطش كفريد كامؿ أبك زينة، ) 

: كقد قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس باستخداـ ىذه الطريقة، باتباع الخطكات التالية
 54قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس تايمكر لمقمؽ عمى عينة مف طمبة الجامعة يبمغ عددىـ  -

 .طالبا كطالبة
 .ثـ قامت بتقسيـ المقياس إلى قسميف متساكييف حسب ترتيب فقرات المقياس -
كبعد تجزئة المقياس قامت الباحثة باستخراج درجتيف لكؿ فرد، األكلى تمثؿ أداء الفرد عمى  -

 .فقرات النصؼ األكؿ، كالثانية تمثؿ أداءه عمى فقرات النصؼ الثاني
بيف الدرجات المتحققة لؤلفراد في عينة الثبات عمى  ثـ قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط -

 .نصفي المقياس أك ما يعرؼ بمعامؿ الثبات النصفي
: كالجدكؿ التالي يمثؿ النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا
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ثبات )بالتجزئة النصفية نتائج حساب ثبات مقياس تايمكر لمقمؽ  :(14)جدكؿ رقـ 
 :(االتساؽ الداخمي

نكع 
المقياس 

نكع معامؿ 
الثبات 

ف 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ االرتباط 
ر 

الداللة عند 
0.01 

مقياس 
تايمكر 
لمقمؽ 

طريقة 
التجزئة 
النصفية 

54 13.04 3.50 
دالة  0.66

54 13.48 4.21 

: مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله يتضح ما يمي
 طالبا كطالبة عمى النصؼ األكؿ 54بمغ المتكسط الحسابي لدرجات أفراد العينة البالغ عددىـ 

، بينما بمغ متكسط درجات أفراد (3.50)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (13.04)مف مقياس تايمكر لمقمؽ 
أما . (4.21)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (13.48)العينة عمى النصؼ الثاني مف مقياس تايمكر لمقمؽ 

 كىك داؿ عند 0.66معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد العينة المتحققة عمى نصفي المقياس فيساكم 
0.01 .

 .كمنو المقياس أيضا يتمتع بالثبات
 :مفتاح تصحيح المقياس -

 :يتـ تصحيح مقياس تايمكر لمقمؽ، كما يمي
 .(نعـ)تعطى درجة كاحدة عف كؿ إجابة بػ  -
 :يدرس مستكل القمؽ الذم يعانيو المفحكص مف الجدكؿ التالي -

 :مستكيات القمؽ الخاصة بمقياس تايمكر لمقمؽ: (15)جدكؿ رقـ 

 مستكل القمؽ مف ك إلى: الدرجة الفئة
 خاؿ مف القمؽ 16- صفر أ
 قمؽ بسيط 20- 17 ب
 قمؽ نكعا ما 26- 21 ج
 قمؽ شديد 29- 27 د
 قمؽ شديد جدا 50- 30 ق

 ((دت)مصطفى فيمي كمحمد أحمد غالي، )
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: مبررات استخداـ مقياس تايمكر لمقمؽ في البحث الحالي -
رغـ التكجو المعرفي السمككي الديني لمبحث الحالي إال أف الباحثة قد استخدمت مقياس تايمكر 

: لمقمؽ لممبررات التالية
عثرت الباحثة بعد فترة طكيمة مف البحث عمى مقياس بيؾ لمقمؽ لكف لـ تتمكف مف الحصكؿ  -

عمى مفتاح التصحيح كىك ما ال يمكف لمباحثة االستغناء عنو في البحث الحالي الذم يتطمب تحديد 
 .درجات المفحكصيف في القياس القبمي كالقياس البعدم كالقياس التتبعي

 . معظـ عبارات مقياس بيؾ لمقمؽ متضمنة في مقياس تايمكر لمقمؽأفالحظت الباحثة  -
الحظت الباحثة أف ىناؾ عدة دراسات أجنبية كعربية قد قامت بحساب الصدؽ التبلزمي بيف  -

ىذه  مقياس تايمكر لمقمؽ كبيف كؿ مف مقياس كاتؿ كسبيمبرجر ككجدت معامؿ صدؽ مرتفع بينيا أم أف
 .تقيس نفس الخاصيةالمقاييس 

 :(قائمة بيؾ لالكتئاب)مقياس بيؾ لالكتئاب -  2-5-3-2
في البيئة الجزائرية، كقد  قاـ الباحث بشير معمرية بحساب الخصائص السيككمترية لمقياس بيؾ لبلكتئاب

 .اكتفت الباحثة بذلؾ

 
 :باالكتئا لقياس ةمفالثا يؾب ةقائـ ؼكص -

ياس ؽكائـ بيؾ ؿؽأحدث صكرة ؿ، ياس االكتئابؽؿ BDI -1/ بيؾ الثانية. ت. آتعد قائمة 
 ىذه ز كتتمي.سنة 16 ياس شدة االكتئاب ابتداء مف عمرؽمجمكعة بنكد ؿ 21  كتتككف مف.االكتئاب

ييـ أعراض االكتئاب المتضمنة في محكات تشخيص االكتئاب في الدليؿ ؽبأف بناءىا تـ بيدؼ ت، ائمةؽاؿ
الصادر عف الجمعية األمريكية لمطب ، ليةؽلبلضطرابات الع (DSM -IV)اإلحصائي كالتشخيصي الرابع 

. 1994 ـاالنفسي ع
ك في صكرتيا األكلى ، أBDI 1961سكاء في صكرتيا األكلى ، ائمةؽكتـ إجراء تعديبلت عمى اؿ

: ديبلت ما يميعكمف ىذه الت، BDI-IA 1979المعدلة 
لتغير في ، افزداف الكؽؼ: كالبنكد التي تـ استبداليا ىي. تـ حذؼ أربعة بنكد كاستبداليا بأخرل (1

انعداـ ، التييج كاالستثارة: كاستبدلت بالبنكد التالية. صعكبة العمؿ، الىتمامات الجسدية، اصكرة الجسـ
ككاف غرض استبداؿ البنكد األربعة ىك متابعة األعراض النمطية . داف الطاقةؽؼ، لتركيز اصعكبة، يمةؽاؿ

 .اب الذم يككف صاحبو بحاجة إلى الحجز بالمستشفىئ أك االكت،ابئلشدة االكت
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. ائمةؽ كما تمت تغييرات في بعض البنكد األخرل في اؿ( 2
فبينما كاف يطمب مف المفحكص في الصكرة األكلى . ائمةؽ كتـ التغيير في تعميمات تطبيؽ اؿ(3

 تغيرت التعميمات في ،أف يختار العبارات األكثر تعبيرا عف حالتو في الكقت الراىف، 1961 ائمةؽلؿ
فصار يطمب مف المفحكص أف يختار العبارات األكثر تعبيرا عف حالتو ، 1979الصكرة األكلى المعدلة 

د صار يطمب مف المفحكص ؽؼ، 1996 ائمة الثانيةؽأما في اؿ. خبلؿ األسبكع الماضي بما في ذلؾ اليكـ
كنبلحظ أف . أف يختار العبارات األكثر تعبيرا عف حالتو خبلؿ األسبكعيف األخيريف بما في ذلؾ اليكـ

. ائمةؽنطاؽ الكقت الذم تحدث فيو أعراض االكتئاب قد اتسع إلى أسبكعيف كيـك اإلجابة عمى بنكد اؿ
كىذا كمو مف أجؿ أف تتسؽ إجابات المفحكصيف مع محكات الدليؿ اإلحصائي كالتشخيصي الرابع 

. ليةؽلبلضطرابات الع
يسو البنكد ؽعنكاف فرعي يشير إلى العرض الذم ت 21الػ ائمة ؽ كضع لكؿ بند مف بنكد اؿ(4
.   كذلؾ مف أجؿ جعؿ المفحكص يركز انتباىو عمى ذلؾ العرض،األربعة

: ىي ما يمي، يسيا قائمة بيؾ الثانية لبلكتئابؽالتي ت  21الػ كاألعراض 
مشاعر .6. مشاعر اإلثـ.5. داف االستمتاعؽؼ.4. الفشؿ السابؽ.3.  التشاؤـ.2. الحزف.1

. التييج كاالستثارة.11. البكاء.10. األفكار االنتحارية.9. د الذاتؽف.8. عدـ حب الذات.7. ابؽالع
داف ؽؼ.15. يمةؽانعداـ اؿ.14. راراتؽالتردد في اتخاذ اؿ.13. داف االىتماـ أك االنسحاب االجتماعيؽؼ.12

. تغيرات في الشيية.18. ابمية لمغضب أك االنزعاجؽاؿ.17. تغيرات في نمط النكـ.16. الطاقة
.  سفداف االىتماـ بالجؽؼ.21. اإلرىاؽ أك اإلجياد.20. صعكبة التركيز.19

ياس االكتئاب منذ ظيكرىا ألكؿ مرة في مجاؿ البحث السيككلكجي عاـ ؽكحظيت قكائـ بيؾ ؿ
فترجمت إلى عدة لغات كتـ استعماليا في البحث النفسي . باىتماـ كبير عمى المستكل العالمي، 1961

كمنذ ظيكرىا عاـ . ككانت مؤشرات صدقيا كثباتيا مرتفعة. كالطب النفسي في عدد كبير مف البمداف
 . Googleإشارة إلييا في محرؾ البحث  180000كجدت حكالي  2008إلى عاـ   1961

 كفي مجاؿ التشخيص العيادم ،كتستعمؿ قائمة بيؾ الثانية لبلكتئاب في مجاؿ البحث النفسي
. سنة في الكاليات المتحدة األمريكية 16يف كالبالغيف ابتداء مف عمر ؽلممراه

 :مةجالتر ؽدكص بائاالكت لقياس يةفالثا يؾب مةئقا مةجتر -
ائمة بخبرة ؽكيتمتع مترجـ اؿ، 2000ائمة كتعميماتيا غريب عبد الفتاح غريب عاـ ؽقاـ بترجمة اؿ

ياس ؽؿ BDI-IAقائمة بيؾ األكلى المعدلة  1985ككاف قد ترجـ عاـ ، طكيمة في بحكثو حكؿ االكتئاب
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كما قاـ بإجراء دراسات عديدة حكؿ االكتئاب في عدد مف . االكتئاب في مصر كاإلمارات العربية المتحدة
. الببلد العربية

كاميس كالمعاجـ لمكصكؿ ؽائمة إلى العربية عمى عدد مف اؿؽيذكر المترجـ أنو اعتمد في ترجمتو لؿ
كقاـ بمراجعة الترجمة عدة . إلى المصطمحات كالتعبيرات المبلئمة لما تتضمنو النسخة األمريكية مف معاف

 .مرات عمى فترات متباعدة
 :مةجؽ التردص

ائمة بعرض الترجمة العربية مرفكقة باألصؿ اإلنجميزم عمى عدد مف أساتذة عمـ ؽقاـ مترجـ اؿ
 لمراجعتيا ،ممف يجيدكف المغة العربية كالمغة اإلنجميزية. النفس في مصر كالكاليات المتحدة األمريكية

د ؽثـ ع. ترحات ىؤالء األساتذةؽات كـؽ تعميؽكبعد أسابيع مف ذلؾ تؿ. كاقتراح أية تعديبلت عمى بنكدىا
مف أجؿ الكصكؿ إلى قدر . ييـؽجمسات مع البعض منيـ لتناكؿ كؿ مجمكعة بنكد عمى حدة بالمناقشة كالت

.  كبير مف صدؽ الترجمة
 اتفعيؿا عمى بائاالكت لقياس يةفالثا ييؾ مةئقا نيفلتؽ يةفادالمي راءاتجإلا -

 (:الجزائرية البيئة )الحالية
 :نيفة التؽفعي -

راكحت أعمار عينة الذككر ، تإناث 525ذككر ك 473نيـ ؛ ـفردا 998 مف يففؽتككنت عينة الت
تراكحت أعمار اإلناث ك. 3.66كانحراؼ معيارم قدره  26.55بمتكسط حسابي قدره ، سنة 49-18بيف 
كتـ سحب العينتيف ، 5.06كانحراؼ معيارم قدره  24.80بمتكسط حسابي قدره ، سنة 45-18 بيف
 كمف مراكز ،كشممت الطمبة كالمكظفيف كاألساتذة، مف كميات جامعة الحاج لخضر باتنة (الذككر كاإلناث)

  .التككيف الميني كالتككيف شبو الطبي بمدينة باتنة
كاستغرقت عممية التطبيؽ . ياس االكتئاب مف قبؿ الباحث شخصيؽتـ تطبيؽ قائمة بيؾ الثانية ؿ

 .2010 جانفي 15 إلى 2009 أكتكبر 11مف 

 :مةئة لمقامص السيككمترئصاخاؿ -
ياس االكتئاب ؽبعد إجراءات التطبيؽ كتصحيح إجابات المفحكصيف عمى قائمة بيؾ الثانية ؿ

ائمة عمى ؽأسفرت ىذه العمميات عف النتائج التالية فيما يتعمؽ بصدؽ كثبات اؿ. عياقة ـكاالستبيانات المطب
. عينتي البحث
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: تـ حساب معامؿ الصدؽ بثبلث طرؽ: ؽلصدا

 :فتيؼ متطرفمكعتيج ـفمز بلى التمييعمة ئرة القادم أك ؽزؽ التمييدالص( 1
 :ككرذة اؿفعي

ارنة بيف ؽيث تمت الـ، حارنة الطرفيةؽة الـؽـ استعماؿ طرم، تلحساب ىذا النكع مف الصدؽ
مفحكص بكاقع سحب  100حجـ كؿ عينة يساكم ، عينتيف تـ سحبيما مف طرفي الدرجات لعينة الذككر

 (.372= ف )مف العينة الكمية 27%

 :اثف اإلعينة
 حجـ كؿ عينة ،ارنة كذلؾ بيف عينتيف تـ سحبيما مف طرفي الدرجات لعينة اإلناثؽتمت الـ

(. 448= ف )مف العينة الكمية %25مفحكص بكاقع سحب  112يساكم 
: قياتؼ االدؽالص( 2 

ياس ؽياس االكتئاب مع قائمة بيؾ ؿؽتـ تطبيؽ قائمة بيؾ الثانية ؿ، لحساب ىذا النكع مف الصدؽ
. ياس الشعكر باليأس لدل الراشديفؽ كاستبياف معمرية ؿ(165، 2001، بدر محمد األنصارم). اليأس

(. 62، 1998، أحمد محمد عبد الخالؽ).  كاستبياف قياس التشاؤـ،(191-189، 2007، بشير معمرية)
. (122-121، 2006، أحمد محمد عبد الخالؽ، سماح أحمد الذيب). مفزكاستبياف قياس التعب الـ

(. 340، 2005، يزم السيد إبراىيـز)لؽ ؽياس اؿؽكقائمة بيؾ ؿ
تتصؼ بمعامبلت ، ياس االكتئابؽف قائمة بيؾ الثانية ؿأيتبيف مف معامبلت الصدؽ االتفاقي 

. صدؽ مرتفعة

: عارضيتاؿ دؽالص( 3
. ياس االكتئاب مع قائمة تككيد الذاتؽتـ تطبيؽ قائمة بيؾ الثانية ؿ، كلحساب الصدؽ التعارضي

ياس ؽ كاستبياف ؿ،(10-9، 1995، غريب عبد الفتاح غريب)يؼ ككلب زاركس كجكزأرنكلد ال: إعداد
أحمد محمد عبد )ياس التفاؤؿ ؽكاستبياف ؿ.(32، 1995،  ماجدة خميس عمي،مايسة أحمد النياؿ) السعادة
(. 62، 1998، الخالؽ

: ريقتيفطساب الثبات بحتـ : تابالث
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 ارختبيؽ االبادة تطعقة إمطر : 
 :اؼمعامؿ أؿ -

ياس االكتئاب ؽأف قائمة بيؾ الثانية ؿ، يتبيف مف معامبلت الصدؽ كالثبات التي تـ الحصكؿ عمييا
مما يجعميا صالحة لبلستعماؿ بكؿ ، تتميز بشركط سيككمترية مرتفعة عمى عينات مف البيئة الجزائرية

. سكاء في مجاؿ البحث النفسي أك مجاؿ التشخيص العيادم، اطمئناف
. المفحكص ةدرج رتقدمك حيامصحتك ةائـؽاؿ ؽمطبت يقةطر -

أما ، سكاء لطبلب الجامعة أـ لطبلب التككيف الميني، ائمة في الحصص الدراسيةؽتـ تطبيؽ اؿ
 ككاف عدد المفحكصيف في كؿ جمسة تطبيؽ ،د أجابكا عمى االستبيانات في مكاتبيـؽبالنسبة لممكظفيف ؼ

مما جعؿ الباحث يتحكـ في مجريات العممية مف حيث مراقبتو لفيـ أفراد العينة ، فردا 58ك 15يتراكح بيف 
 ،ككاف يطمب منيـ أف يسجمكا إجاباتيـ بكؿ اىتماـ كجدية، ة اإلجابة عف بنكدىاؽائمة كطرمؽلتعميمات اؿ

 ككاف الكقت الذم يستغرؽ في كؿ جمسة لئلجابة عمى ،ألف ذلؾ سيفيد في صدؽ كمكضكعية ىذه الدراسة
ت معيا لحساب الصدؽ االتفاقي كالتعارضي ؽياس االكتئاب كاالستبيانات التي طبؽقائمة بيؾ الثانية ؿ

. ةؽدقي 20-15يتراكح بيف 
مجمكعة  21ائمة تتككف مف ؽت اإلشارة إلى أف اؿؽد سب، فؽائمةؽة تصحيح اؿؽأما بالنسبة لطرم

يساف تغيرات في نمط النـك ؽما عدا المجمكعتيف المتيف ت) كيتككف كؿ عرض مف أربعة عبارات ،أعراض
ة متدرجة مف ال ؽيس العرض بطرمؽت(  فإنيما تتككناف مف سبع عبارات لكؿ مجمكعة،كتغيرات في الشيية

ال )ابؿ ذلؾ متدرجة مف صفر ؽكبالتالي تكجد أربع درجات في ـ، كجكد لمعرض إلى كجكده بدرجة مرتفعة
:  ىكذا(العرض مكجكد بدرجة مرتفعة) إلى ثبلثة درجات (كجكد لمعرض

0............... - 
1............... - 
2................ - 
3................ - 

يطمب مف المفحكص أف يضع دائرة حكؿ ، ائمةؽكتنص التعميمات عمى أنو عند اإلجابة عمى اؿ
بحيث تككف العبارة التي . 3أك  2أك  1أك 0سكاء كانت ، رقـ العبارة التي يختارىا مف العبارات األربعة

 األسبكعيف الماضييف بما في ذلؾ اليـك الذم يجيب فيو عف ؿة أفضؿ حالتو خبلؽيختارىا تصؼ بطرم
فيحصؿ عمى ، ـك الباحث بجمع األرقاـ الكاحد كالعشريف التي كضع عمييا المفحكص دكائرؽكم، العبارة
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 63 ك( ال يكجد اكتئاب) كبيذا تتراكح درجة كؿ مفحكص نظريا بيف صفر ،الدرجة الخاـ لكؿ مفحكص
، درجة 49 -د تراكحت عند عينة الذككر بيف صفر ؽأما الدرجات الفعمية ؼ، (أقصى درجات االكتئاب)

. درجة 51 -كعند اإلناث تراكحت بيف صفر 
 :مةئاالت استعماؿ القاجـ -

أما بالنسبة ، ائمةؽيعتبر البحث النفسي ىك المجاؿ األكؿ الستعماؿ ىذه اؿ، بطبيعة الحاؿ
ائمة ؽ قامكا ببناء اؿ"بيؾ كآخركف"أف . د ذكرت فيما سبؽ مف ىذه الدراسةؽالستعماليا كأداة تشخيص ؼ

مع محكات التشخيص في الدليؿ اإلحصائي قة مف أجؿ أف تككف متؼ، ياس االكتئابؽالثانية ؿ
 خاصة إذا ،كلذا فإنو مف الممكف جدا أف تستعمؿ كأداة تشخيص، 1994كالتشخيصي الرابع الصادر عاـ 

. ياس النفسيؽقاـ بذلؾ شخص متدرب عمى تشخيص االكتئاب خاصة كلو خبرة جيدة في اؿ
 :المعايير -
 :المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية: أكال
 :ةاليمعادلة التباؿم ب المتكسط الحسابتـ حسا- 1

 
. د العينةافرأعدد = ف ة، رجالد = س، مجمكع = مجالمتكسط الحسابي، = ـ 
 :المعادلة التاليةبارم مالمعؼ حرافاالب تـ حسا- 2

  =2 ـ= ع 

المتكسط = عدد أفراد العينة، ـ = الدرجة، ف = مجمكع، س = االنحراؼ المعيارم، مج = ع 
 .الحسابي

 :الدرجات المعيارية التائية: ثانيا
 :تـ حساب الدرجات المعيارية التائية بالمعادلة التالية

  =50 + 10 × = الدرجة المعيارية التائية 

 50 انحراؼ معيارم جديد، 10االنحراؼ المعيارم، = المتكسط الحسابي، ع = الدرجة، ـ = س 
 .متكسط حسابي جديد
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 :بئاتالؾت اامكتمسديد حة لتاصؿؼؿالدرجات ا
ـك عمى مفيـك ؽلتحديد مستكيات االكتئاب استعمؿ الباحث أسمكب الدرجات الفاصمة الذم م

، 10كانحراؼ معيارم ثابت يساكم ، 50التي ليا متكسط حسابي ثابت يساكم ، الدرجات المعيارية التائية
ياس ؽة التي تـ بيا تحديد الدرجات الفاصمة في قائمة منسكتا متعددة األكجو ؿؽؿ الباحث ىنا بالطرمثكيتـ

، دليؿ عمى انخفاض االكتئابMMPIفأقؿ عمى 44بحيث تعتبر الدرجة التائية ، (MMPI)الشخصية 
بينما تعتبر ، ؿداكتئاب معت 69-60اكتئاب عادم كيمثؿ المدل  95إلى  45كيمثؿ مدل الدرجة التائية 

الحد الفاصؿ بيف األسكياء  (انحرافيف معيارييف+ أكثر مف متكسط حسابي )فأكثر  70الدرجة التائية 
 بحيث تبدأ الدرجة ،ة تـ تحديد شدة االكتئاب ضمف أربع مستكياتؽ ىذه الطرملكبناء عؿ. كالمرضى

+ ـ)ياس االكتئاب بجمع المتكسط الحسابي مع انحراؼ معيارم كاحد ؽالمرتفعة عمى قائمة بيؾ الثانية ؿ
(. 1ع

 (102- 92ص : 2010بشير معمرية، )

:  األفكار العقالنية ك الالعقالنيةمقياس- 2-5-3-3
يتككف المقياس في صكرتو األجنبية مف إحدل عشرة فكرة العقبلنية كضعيا ألبرت أليس، كقاـ 

بترجمة ىذا المقياس كتقنينو عمى البيئة األردنية، كأضاؼ فكرتيف غير عقبلنيتيف،  (1985)الريحاني 
: كرأل أنيما منتشرتاف في المجتمعات العربية، كىما

ينبغي أف يتسـ الشخص بالرسمية كالجدية في التعامؿ مع اآلخريف حتى تككف لو قيمة أك  -
 .مكانة محترمة بيف الناس

 .ال شؾ أف مكانة الرجؿ ىي األىـ فيما يتعمؽ بعبلقتو مع المرأة -
 فكرة فرعية تشمؿ كؿ كاحدة منيا عمى أربعة أسئمة، نصفيا إيجابي 13كبذلؾ يتككف المقياس مف 

. يتفؽ مع الفكرة كالنصؼ اآلخر سمبي يختمؼ معيا كيناقضيا
 :تصحيح المقياس -

، (ال/ نعـ)فقرة كيتـ اإلجابة عمى فقرات المقياس باالختيار بيف  ( 52 )يبمغ عدد فقرات المقياس 
فيي تعبر عف  (ال)معبرة عف تمسؾ المفحكص بالفكرة البلعقبلنية كتأخذ درجتاف، أما  (نعـ)بحيث تككف 

، 20، 17، 15، 13، 12، 10، 8)رفض المفحكص لمفكرة كتأخذ درجة كاحدة، إال في العبارات التالية 
25 ،27 ،31 ،33 ،35 ،36 ،38 ،39 ،43 ،45 ،46 ،47 .)

فتأخذ  (ال)درجة كاحدة أما  (نعـ)في حالة العبارات السمبية تككف الدرجات بالعكس بحيث تأخذ 
 .درجتاف

(. 94ص : 2005ناصر بف عبد العزيز الصقياف، )
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تعبر عف رفض  (52)، الحد األدنى (104 - 52)العبلمة الكمية عمى المقياس تتراكح بيف  -
. الطالب لجميع األفكار البلعقبلنية التي يمثميا المقياس أك تعبر عف درجة عميا مف التفكير العقمي

كىي تعبر عف قبكؿ الطالب لجميع األفكار البلعقبلنية التي يمثميا المقياس  (104)الحد األعمى 
. أك تعبر عف درجة عميا مف التفكير البلعقبلني

 .عبلمات  (8 - 4)كتتراكح العبلمة عمى كؿ بعد بيف  -
تعبر عف  ( 8) تعبر عف درجة عميا مف التفكير العقمي، كالحد األعمى   ( 4 )الحد األدنى  -

.  درجة عميا مف التفكير البلعقبلني
الميؿ إلى العقبلنية  كالعبلمة  ( 5 - 4) ال عقبلنية ك مف   ( 8 - 7 )العبلمة الفرعية مف  -

. تمثؿ التأرجح بيف العقبلنية كالبلعقبلنية  (6)
كيتـ الحصكؿ عمى العبلمة الفرعية يتـ الحصكؿ عمييا بجمع أربع فقرات بشكؿ مكضكعيو بشكؿ 

. عمكدم في كرقة اإلجابة

: مثاؿ 
. تقيس الفكرة األكلى (40 ،27 ،14 ،1)الفقرات رقـ 

: ىياألفكار الثبلثة عشر كالفقرات التي تقيسيا كؿ فكرة  -
. مف الضركرم أف يككف الشخص محبكبا أك مقبكال مف كؿ فرد مف أفراد بيئتو المحمية -1

(. 40، 27، 14، 1 ) الفقرات التي تقيسيا
الفقرات التي . يجب أف يككف الفرد فعاال كمنجزا بشكؿ يتصؼ بالكماؿ حتى تككف لو قيمو -2

 (.41، 28 ، 15، 2 ) تقيسيا
بعض الناس سيئكف كشريركف كعمى درجة عالية مف الخسة كالنذالة كلذا يجب أف يبلمكا  -3
 (.42، 29، 16، 3 ) الفقرات التي تقيسيا. كيعاقبكا 

الفقرات التي تقيسيا .انو لمف المصيبة الفادحة أف تأتي األمكر عمى غير ما يتمنى الفرد -4
(4 ،17 ،30 ،43.) 

الفقرات . تنشا تعاسة الفرد عف ظركؼ خارجية، ال يستطيع السيطرة عمييا أك التحكـ بيا -5
(. 44، 31، 18، 5 ) التي تقيسيا
األشياء المخيفة أك الخطرة تستدعي االىتماـ الكبير كاالنشغاؿ الدائـ في التفكير بيا كبالتالي  -6

(. 45، 32، 19، 6 ) الفقرات التي تقيسيا. فاف احتماؿ حدكثيا يجب أف يشغؿ الفرد بشكؿ دائـ



                                                                 اإلطار المنيجي لمبحثخامسالفصؿ اؿ
 

 
307 

الفقرات التي . مف السيؿ أف نتجنب بعض الصعكبات كالمسئكليات بدال مف أف نكاجييا -7
(. 46، 33 ،20 ،7 ) تقيسيا

 كيجب أف يككف ىناؾ مف ىك أقكل منو لكي ،يجب أف يككف الشخص معتمدا عمى اآلخريف -8
(. 47، 34، 21، 8 ) الفقرات التي تقيسيا. يعتمد عميو 
 كاف تأثير الماضي ال يمكف تجاىمو ،إف الخبرات كاألحداث الماضية تقرر السمكؾ الحاضر -9
(. 48، 35، 22، 9 ) الفقرات التي تقيسيا. أك محكه 

الفقرات . ينبغي أف ينزعج الفرد أك يحزف لما يصيب اآلخريف مف مشكبلت كاضطرابات  -10
(. 49، 36، 10،23 ) التي تقيسيا
ىناؾ دائما حؿ مثالي كصحيح لكؿ مشكمة كىذا الحؿ البد مف إيجاده ك إال فالنتيجة  -11
(. 50، 37، 24، 11 ) الفقرات التي تقيسيا. تككف مفجعة
ينبغي أف يتسـ الشخص بالرسمية كالجدية في تعاممو مع اآلخريف حتى تككف لو قيمة أك  -12

(. 51، 38، 25، 12 ) الفقرات التي تقيسيا. مكانة محترمة بيف الناس
الفقرات التي .ال شؾ في أف مكانة الرجؿ ىي األىـ فيما يتعمؽ بعبلقتو مع المرأة -13

 (.52، 39، 26، 13)تقيسيا

: مقياسصدؽ اؿ -
: قاـ الريحاني بحساب صدؽ االختبار بالطرؽ التالية

تـ استخراج داللة الصدؽ المنطقي لبلختبار بالمجكء ألسمكب التحكيـ  :الصدؽ المنطقي - أ
منيـ عمى صدؽ الفقرات في  (%90)مف قبؿ المتخصصيف في عمـ النفس كاإلرشاد النفسي كذلؾ باتفاؽ 

 .القياس البعدم الذم كضعت لقياسو لمعيار ىذا الشكؿ مف أشكاؿ الصدؽ

يتمتع االختبار بدالالت صدؽ تجريبية ظيرت في قدرتو عمى التمييز  :الصدؽ التجريبي - ب
بيف األسكياء كالعصابييف، حيث دلت نتائج تحميؿ التبايف عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

. بيف متكسط العصابييف كاألسكياء عمى الدرجة الكمية لبلختبار (0.01)مستكل 
أما نتائج التحميؿ التمييزم بيف العصابييف كاألسكياء عمى جميع أبعاد االختبار الثبلثة عشر 
الفرعية، قد دلت عمى أف جميع أبعاد االختبار الثبلثة عشرة تتمتع بقدرة عمى التمييز بيف األسكياء 

( 0.05)بمستكيات داللة تراكحت بيف  (17.30)ك (3.94)بيف  (ؼ)كالعصابييف، حيث تراكحت قيـ 
(. 0.01)ك
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إف نتائج التحميؿ العاممي لنتائج االختبار أظيرت معامبلت ارتباط ذات : الصدؽ العاممي- ج
داللة إحصائية بيف معظـ أبعاد االختبار فيما بينيا كبيف الدرجة الكمية لبلختبار، كقد أمكف استخبلص 

: ، كىذه العكامؿ كانت كالتالي(%55)أربع عكامؿ فسرت معظـ تبايف أجزاء االختبار 
، 3)يسمى البلعقبلنية المرتبطة بمظاىر اإلحباط كالقمؽ، كتمثميا العبارات  :العامؿ األكؿ -

5 ،6 ،7 ،8 ،9.) 
، 4، 2)يسمى البلعقبلنية المرتبطة بالمثالية كالكماؿ، كتمثميا العبارات  :العامؿ الثاني -

11.) 

 (.10، 1)كيسمى البلعقبلنية المرتبطة بالحب كاالنتماء، كتمثميا العبارات  :العامؿ الثالث -

، 12)يسمى البلعقبلنية المرتبطة بالعبلقات الشخصية، كتمثميا العبارات  :العامؿ الرابع -
13.) 

: ثبات االختبار -
: تـ حساب ثبات االختبار بطريقتيف، ىما

حيث تراكحت قيـ معامؿ الثبات لمدرجات الفرعية الثبلثة عشر بيف  :إعادة االختبار - أ
، كبحساب معامؿ الثبات عمى أساس الدرجة الكمية لبلختبار (0.70)، بمتكسط قدره (0.83)ك (0.45)

 (.0.85)فقد كصؿ معامؿ ثبات االختبار إلى 
تراكحت قيـ معامبلت : طريقة االتساؽ الداخمي باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ - ب

، أما معامؿ الثبات (0.79)كبمتكسط قدره  (0.91)ك (0.54)الثبات ألبعاد االختبار الثبلثة عشر ما بيف 
 (.0.92)عمى أساس الدرجة الكمية فكاف 

كما تـ استخداـ االختبار عدة دراسات كأبحاث عممية كفي بيئات عربية مختمفة، مثبل في البيئة 
، حسيف (ق1417)، منيرة الشمساف (ق1416)زيف محمد حجبلف : السعكدية استخدـ في الدراسات التالية

، سامي الجكفي (ق1424)، مركاف المحمدم (ق1423)، عبد الرحمف العمرم (1999)األسمرم 
ص : 2010حسيف بف عمي الزىراني، . )(2009)، غـر اهلل الغامدم (ق1428)، فيد العنزم (ق1425)

114 -118 .)

: الخصائص السيككمترية لممقياس في البيئة الجزائرية -
 قامت الباحثة بحساب صدؽ المقياس بطريقتيف، ىما :الصدؽ: 
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 :صدؽ المقارنة الطرفية - أ
: لحساب صدؽ المقياس باستخداـ ىذه الطريقة  قامت الباحثة باتباع الخطكات التالية

قامت الباحثة أكال بتطبيؽ مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية عمى عينة مف طمبة الجامعة يبمغ  -
 .طالبا كطالبة (49)عددىـ 

األكلى تمثؿ أداء الفرد عمى الثمث األعمى مف : ثـ قامت الباحثة باستخراج درجتيف لكؿ فرد -
 .االختبار، كالدرجة الثانية تمثؿ أداء الفرد عمى الثمث األدنى مف المقياس

بحساب الفرؽ بيف متكسط نتائج أداء األفراد عمى الثمث األعمى  (ت)ثـ قامت كباستخداـ اختبار  -
حيث تـ الحصكؿ عمى النتائج . مف االختبار بمتكسط نتائج أدائيـ عمى الثمث األدنى مف المقياس

: المبينة في الجدكؿ التالي
: حيث يبف الجدكؿ التالي النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا

حساب صدؽ مقياس األفكار العقالنية كالالعقالنية بطريقة المقارنة : (16)جدكؿ رقـ 
 .الطرفية

نكع المقياس 
طرفي 
 المقياس

 ف
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 ت

قيمة 
 ؿ

مستكل الداللة 
 0.01عند 

مقياس األفكار 
الالعقالنية 

الثمث 
 األدنى

11 70.09 1.70 
 دالة 0.000 7.14

الثمث 
 األعمى

11 78.09 3.30 

 
بمغ متكسط درجات أفراد العينة في الثمث األعمى مف مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية 

، بينما بمغ متكسط درجات العينة في الثمث األدنى مف (1.70)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (70.09)
 كىي دالة عند 7.14، كبمغت قيمة ت المحسكبة (3.30)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (78.09)المقياس 

. 0.01مستكل داللة 
 .ك بالتالي فالمقياس صادؽ فيما يقيسو

 : الصدؽ الذاتي - ب
 : قامت الباحثة بحساب صدؽ المقياس بيذه الطريقة كحصمت عمى ما يمي
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حساب صدؽ مقياس األفكار العقالنية كالالعقالنية بطريقة : (17)جدكؿ رقـ 
 :الصدؽ الذاتي

الصدؽ معامؿ الثبات المقياس اسـ 
الذاتي 

مقياس األفكار 
العقالنية كالالعقالنية 

0.56 0.74 

 
، كمنو المقياس 0.74مف خبلؿ ما ىك مكضح في الجدكؿ أعبله يقدر معامؿ الصدؽ الذاتي بػ 

 .يتمتع بصدؽ جيد
 

 ثبات المقياس: 
: قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقتيف، ىما

عادة التطبيؽ- أ  : حساب الثبات عف طريؽ التطبيؽ كا 
قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية عمى عينة مف طمبة الجامعة يبمغ - 

.  طالبا كطالبة35عددىـ
 يكما عمى نفس العينة كتحت نفس ظركؼ التطبيؽ 15أعادت الباحثة تطبيؽ المقياس بعد - 

. األكؿ
استخرجت الباحثة لكؿ فرد مف أفراد العينة درجتيف تمثبلف أداءه عمى المقياس في مرتي - 

. التطبيؽ
ثـ قامت باستخراج معامؿ االرتباط بطريقة بيرسكف بيف الدرجات المتحققة لؤلفراد في التطبيقيف - 

.  كالذم يعرؼ بمعامؿ الثبات باإلعادة
 :ك الجدكؿ أدناه يبيف النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا

 
 



                                                                 اإلطار المنيجي لمبحثخامسالفصؿ اؿ
 

 
311 

 نتائج حساب ثبات مقياس األفكار العقالنية كالالعقالنية بطريقة :(18)جدكؿ رقـ 
عادة التطبيؽ  .التطبيؽ كا 

نكع المقياس 
نكع معامؿ 

 الثبات
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االرتباط 

الداللة عند 
0.01 

مقياس األفكار 
الالعقالنية 

طريقة إعادة 
التطبيؽ بعد 
 أسبكعيف

35 73.77 3.91 
دالة  0.56

35 73.40 3.4 

 
: تشير النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله إلى ما يمي

( 73.77)بمغ متكسط نتائج العينة في التطبيؽ األكلي لمقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية 
، بينما بمغ متكسط نتائج العينة عمى مقياس األفكار العقبلنية (3.91)بانحراؼ معيارم يقدر بػ 

، أما معامؿ (3.4)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (73.40) يكما مف التطبيؽ األكؿ 15كالبلعقبلنية بعد 
. 0.01 كىك داؿ عند مستكل داللة 0.56االرتباط ر فقدر ب 

. كمنو المقياس يتمتع بالثبات
: (ثبات االتساؽ الداخمي)حساب الثبات بالتجزئة النصفية - ب

قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية عمى عينة مف طمبة الجامعة يبمغ  -
 . طالبا كطالبة49عددىـ 

 .ثـ قامت بتقسيـ المقياس إلى قسميف متساكييف حسب ترتيب فقرات المقياس -
كبعد تجزئة المقياس قامت الباحثة باستخراج درجتيف لكؿ فرد، األكلى تمثؿ أداء الفرد عمى  -

 .فقرات النصؼ األكؿ، كالثانية تمثؿ أداءه عمى فقرات النصؼ الثاني
ثـ قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجات المتحققة لؤلفراد في عينة الثبات عمى  -

 .نصفي المقياس أك ما يعرؼ بمعامؿ الثبات النصفي
 :كالجدكؿ التالي يمثؿ النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا
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حساب ثبات مقياس األفكار العقالنية كالالعقالنية بطريقة التجزئة  :(19)جدكؿ رقـ 
 :النصفية

نكع المقياس 
نكع معامؿ 

 الثبات
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االرتباط 

الداللة عند 
0.05 

مقياس األفكار 
الالعقالنية 

طريقة التجزئة 
 النصفية

49 37.39 2.64 
دالة  0.31

49 36.69 2.80 
 

: تشير النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله إلى ما يمي
 طالبا كطالبة عمى النصؼ األكؿ 49بمغ المتكسط الحسابي لدرجات أفراد العينة البالغ عددىـ 

، بينما بمغ متكسط (2.64)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (37.39) مف مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية
بانحراؼ  (13.48)درجات أفراد العينة عمى النصؼ الثاني مف مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية

أما معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد العينة المتحققة عمى نصفي المقياس . (2.80)معيارم يقدر بػ 
. 0.05 كىك داؿ عند 0.31فيساكم 

. كمنو المقياس يتمتع بالثبات
 :إضافة إلى أدكات البحث المذككرة سابقا فقد استخدمت الباحثة إلى جانبيا أدكات القياس التالية

 الخاصة  (DSM4-TR)المعايير التشخيصية لمدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع المعدؿ -
 .(أنظر الممحؽ رقـ كرقـ) بتشخيص اضطراب القمؽ أك اضطراب االكتئاب

 .(أنظر ممحؽ رقـ)استمارة التقييـ الذاتي  -
 .(أنظر ممحؽ رقـ)استمارة التقييـ النيائي  -

 :البرنامج العالجي المقترح- 2-5-3-4
 األسس التي يقـك عمييا العبلجفي ضكء  عبلجي إثنكنفسي برنامجقامت الباحثة بتصميـ 

 بمصدريو القرآف الكريـ سبلميمستكحاة مف الديف اإل نفسية دينية كباستخداـ أساليب المعرفي السمككي
 .كالسنة النبكية، إضافة إلى االستفادة مف االجتيادات العممية كاألدبيات النظرية في ىذا المجاؿ
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 بيدؼ، فردية فعاليات عبلجية تضمنتعالجية   جمسة15 عمىكيشتمؿ البرنامج المقترح 
تخفيض درجة القمؽ أك االكتئاب لدل المشاركات في  في تساعد التي الميارات بعض التدريب عمى

 .(دقيقة 60 – 45)ما بيف  الجمسة زمفؽ يستغر حيث البرنامج العبلجي،
ـ مدل استفادة أفراد العينة تقييكما يتـ  ،بحثمقاييس اؿ تطبيؽ عادم عشر السادسة الجمسة نياية في     ك
 .  يـك ثـ بعد شير15بمختمؼ أساليبو كتقنياتو، كيصاحب ذلؾ تقييـ تتبعي لمبرنامج بعد  البرنامجمف 

عداد البرنامج المقترح بمرحمتيف، المرحمة األكلى أيف قامت الباحثة بإعداد صكرة  كقد مر تصميـ كا 
أكلية لمبرنامج ك قامت بعرضو عمى مجمكعة مف األساتذة المتخصصيف في عمـ النفس العيادم كالمناىج 
كاإلرشاد النفسي كمتخصصيف في العبلج المعرفي السمككي إلى جانب أساتذة متخصصيف في الشريعة 

بتعديؿ  اإلسبلمية، ثـ كمف خبلؿ المبلحظات التي قدميا األساتذة المحكميف حكؿ البرنامج قامت الباحثة
عداد الصكرة النيائية لو، حيث أعادت عرضو عمى األساتذة المحكميف الذيف أجمعكا عمى  البرنامج كا 

في التكفؿ باضطرابي القمؽ  (..الجمسات، األساليب كالتقنيات)مبلءمة البرنامج بمختمؼ مككناتو 
 .كاالكتئاب

 .1مع مبلحظة أف الباحثة قامت بتطبيؽ البرنامج بنفسيا عمى أفراد عينة البحث

 :األساليب اإلحصائية -2-7
استخدمت الباحثة مجمكعة مف األساليب اإلحصائية لمعالجة نتائج البحث المتحصؿ عمييا كذلؾ 

، حيث استخدمت الباحثة االختبارات البلبارامترية 19.0اإلصدار  (SPSS)باستخداـ الحزمة اإلحصائية 
 :، كمف ىذه األساليب اإلحصائية(10أقؿ مف )نظر لصغر حجـ عينة البحث 

  اختبار كيمكككسكف(Wilcoxon). 
  اختبار مانكيتني (Mann- Whitney U). 
  معامؿ االرتباط بيرسكف (Pearson). 
 متكسط الرتب. 
 مجمكع الرتب. 
 المتكسط الحسابي. 
 االنحراؼ المعيارم. 

                                                 
1
مقدمة من طرف المدرب العالمي  (العالج بالتقبل وااللتزام)أجرت الباحثة دورة تكوينية في العالج المعرفي السلوكي -  

 . 2013والمتخصص في العالج المعرفي السلوكي بنيامين شوندروف سنة 



 

 

:الفصؿ السادس  
 .عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج البحث

: البحثعرض ك تحميؿ نتائج : المبحث األكؿ
:  عينة القمؽبالنسبة ؿ -4
 . الضابطة كالتجريبية في متغير السفمجمكعتيفتجانس اؿاختبار  -4-1
مقياس تايمكر لمقمؽ كمقياس ) البحث التجانس في التطبيؽ القبمي لمقاييساختبار  -4-2

 .التجريبيةأفراد المجمكعة المجمكعة الضابطة كأفراد   بيف (األفكار العقالنية كالالعقالنية
 .عينة االكتئاب بالنسبة ؿ -5
 . الضابطة كالتجريبية في متغير السفمجمكعتيفاؿبيف تجانس اختبار اؿ -5-1

مقياس تايمكر لمقمؽ كمقياس ) البحث التجانس في التطبيؽ القبمي لمقاييساختبار  -5-2
 .التجريبيةأفراد المجمكعة المجمكعة الضابطة كأفراد   بيف (األفكار العقالنية كالالعقالنية

 .البحث فرضيات صحة اختبار نتائج -6
 
 .بحثاؿ نتائج مناقشةك تفسير: الثاني المبحث -
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: البحثعرض ك تحميؿ نتائج : المبحث األكؿ
سكؼ يتـ في ىذا المبحث عرض كتحميؿ نتائج البحث في ضكء المعالجات اإلحصائية 

، كذلؾ في ضكء اليدؼ العاـ لمبحث 19.0 اإلصدار (SPSS)المستخدمة بكاسطة الحزمة اإلحصائية 
مف المنظكر  (معرفي سمككي ديني)الحالي كالذم يتمثؿ في اختبار فعالية برنامج عبلجي إثنكنفسي 

 .اإلسبلمي في التكفؿ باضطرابي القمؽ كاالكتئاب لدل طالبات الجامعة
 :حيث كانت النتائج المتحصؿ عمييا كما يمي

 :قبؿ التطرؽ لعرض كتحميؿ النتائج يتـ التذكير بفرضيات البحث، كالتي تتمثؿ فيما يمي

 :عامة األكلى اؿالفرضيات -1
 لدل القمؽ درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:1 )األكلى العامة الفرضية

 . البعدم كالقياس القبمي القياس في الضابطة المجمكعة أفراد

 درجات القمؽ لدل ات فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطتكجد (:2)الفرضية العامة األكلى 
 .في القياس القبمي كالقياس البعدمالمجمكعة التجريبية أفراد 

 لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:3 )األكلى العامة الفرضية
 .البعدم كالقياس القبمي القياس في التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ كدرجات الضابطة المجمكعة أفراد

 لدل القمؽ درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:4 )األكلى العامة الفرضية
 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم القياس في التجريبية المجمكعة أفراد

 :الفرضيات الفرعية األكلى -2
 لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:1 )األكلى الفرعية الفرضية

 كأ الكريـ القرآف قراءة كأسمكب كالكضكء الصبلة سمكبأ )مف كؿ تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد
 أسمكبك الرضا، أسمكبك التكبة، كأسمكب الدعاء، ،كأسمكبتعالى اهلل بذكر التأمؿ كأسمكب لو، االستماع
. اكبعده (التسامح

 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:أ- 1 )األكلى الفرعية الفرضية
 .كبعده الصبلة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل

 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:ب- 1 )األكلى الفرعية لفرضيةا
 .كبعده الكريـ القرآف أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل
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 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:ج- 1 )األكلى الفرعية الفرضية
 .كبعده تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل

 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:د- 1 )األكلى الفرعية الفرضية
 .كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل

 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:ق- 1 )األكلى الفرعية الفرضية
 .كبعده التكبة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل

 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:ك- 1 )األكلى الفرعية الفرضية
 .كبعده الرضا أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل

 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:م- 1 )األكلى الفرعية الفرضية
 .كبعده التسامح أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل

أفراد  درجات ات فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطتكجد (:2)الفرضية الفرعية األكلى 
في القياس القبمي كالقياس البلعقبلنية العقبلنية كعمى مقياس األفكار  (عينة القمؽ)المجمكعة التجريبية 

 .البعدم

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات أفراد  (:3)الفرضية الفرعية األكلى 
مقارنة بأفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار العقبلنية  (عينة القمؽ)المجمكعة التجريبية 

 .كالبلعقبلنية في القياس البعدم
أفراد  درجات ات فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطتكجد(: 4)الفرضية الفرعية األكلى 

 كالقياس في القياس البعدمالبلعقبلنية العقبلنية كعمى مقياس األفكار  (عينة القمؽ)المجمكعة التجريبية 
 .التتبعي

 :الفرضيات العامة الثانية -3
 لدل االكتئاب درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:1 )الثانية العامة الفرضية

 . البعدم كالقياس القبمي القياس في الضابطة المجمكعة أفراد
 لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:2 )الثانية العامة الفرضية

 .البعدم كالقياس القبمي القياس في التجريبية المجمكعة أفراد
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 لدل كتئاب درجات االات فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطتكجد (:3)الفرضية العامة الثانية 
في القياس القبمي كالقياس المجمكعة الضابطة كدرجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة التجريبية أفراد 
 .البعدم

 لدل االكتئاب درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:4 )الثانية العامة الفرضية
 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم القياس في التجريبية المجمكعة أفراد

 :الفرضيات الفرعية الثانية -4
 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:1 )الثانية الفرعية الفرضية -

 القرآف قراءة كأسمكب كالكضكء الصبلة سمكبأ )مف كؿ تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل كتئاباال
 الرضا، أسمكبك التكبة، كأسمكب الدعاء، كأسمكب ،تعالى اهلل بذكر التأمؿ لو،كأسمكب االستماع كأ الكريـ

. اكبعده (التسامح أسمكبك
 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:أ- 1 )الثانية الفرعية الفرضية -

 .كبعده الصبلة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل كتئاباال

 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:ب- 1 )الثانية الفرعية الفرضية -
 .كبعده الكريـ القرآف أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل كتئاباال

 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:ج-1 )الثانية الفرعية الفرضية -
 .كبعده تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل كتئاباال

 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:د- 1 )الثانية الفرعية الفرضية -
 .كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل الكتئابا

 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:ق- 1 )الثانية الفرعية الفرضية -
 .كبعده التكبة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل كتئاباال

 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:ك- 1 )الثانية الفرعية الفرضية -
 .كبعده الرضا أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل كتئاباال

 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:م- 1 )الثانية الفرعية الفرضية -
 .كبعده التسامح أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل كتئاباال
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 أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:2 )الثانية الفرعية الفرضية -
 القبمي القياس في البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى(االكتئاب عينة) التجريبية المجمكعة
. البعدم كالقياس

 أفراد درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد (:3 )الثانية الفرعية الفرضية -
 األفكار مقياس عمى الضابطة المجمكعة أفراد كدرجات( االكتئاب عينة )التجريبية المجمكعة
 .البعدم القياس في البلعقبلنية

 أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد ال (:4 )الثانية الفرعية الفرضية -
 القياس في البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى( االكتئاب عينة) التجريبية المجمكعة
 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم

:  عينة القمؽبالنسبة ؿ -7
 : الضابطة كالتجريبية في متغير السفمجمكعتيفتجانس اؿاختبار  -7-1

  كيتني–اختبار ماف الختبار تجانس أفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية استخدمت الباحثة 
Mann-Whitney U ، حيث تـ حساب كؿ مف معامؿ الرتب كمجمكع الرتب، ككذا المتكسط الحسابي

 . في متغير السفومستوى الداللة بين المتوسطات Uكاالنحراؼ المعيارم، ككذلؾ قيمة 

أفراد المجمكعة الضابطة كأفراد المجمكعة  داللة الفرؽ بيف متكسط درجاتكالجدكؿ التالي يمثؿ 
 :التجريبية في متغير السف

داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في متغير السف بيف أفراد  (:20) رقـ جدكؿ
 :(عينة القمؽ)المجمكعة الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبية 

 

ف المجمكعة المتغير 
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

قيمة 
U 

درجة 
الحرية 

 ؿ
الداللة 

عند مستكل 
0.05 

السف 
 

غير دالة  0.45 12 17.5 1.19 22.14 59.5 8.50 07ضابطة 

 1.90 21.71 45.5 6.50 07تجريبية 
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متكسط الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة في حسب النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، فقد بمغ 
، أما متكسط الرتب ألفراد المجمكعة التجريبية في متغير (59.5)كمجمكع الرتب  (8.50)متغير السف 
المجمكعة الضابطة أفراد المتكسط الحسابي ألعمار ، أما (45.5)كمجمكع الرتب  (6.50)السف فقدر بػ 
عمار ، أما المتكسط الحسابي أل(1.193)بانحراؼ معيارم  (22.14)فقدر بػ أفراد  (07)البالغ عددىـ 

 المحسكبة U، أما قيمة (1.90)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (21.71)لمجمكعة التجريبية فقد بمغ أفراد ا
(. 12)كدرجة حرية  (0.05)، كىي غير دالة عند مستكل داللة (17.5)فبمغت 

في متغير السف بيف  (0.05)كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
. المجمكعة التجريبية لعينة القمؽأفراد المجمكعة الضابطة كأفراد 

بيف  (0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة : نستنتج ما يميكبالتالي 
 .المجمكعة التجريبية في متغير السفأفراد  المجمكعة الضابطة كات درجات أفرادمتكسط

مقياس تايمكر لمقمؽ كمقياس ) البحث التجانس في التطبيؽ القبمي لمقاييساختبار  -7-2
أفراد المجمكعة المجمكعة الضابطة كأفراد   بيف (األفكار العقالنية كالالعقالنية

 :التجريبية
مقياس تايمكر لمقمؽ كمقياس األفكار )القياس القبمي لمقاييس البحث  في الختبار التجانس

 –ماف استخدمت الباحثة اختبار ، التجريبيةكأفراد المجمكعة  المجمكعة الضابطة بيف أفراد (البلعقبلنية
حيث تـ حساب كؿ مف معامؿ الرتب كمجمكع الرتب، ككذا المتكسط ، Mann-Whitney U كيتني

 . في متغير السفومستوى الداللة بين المتوسطاتU الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، ككذلؾ قيمة 
كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات لكؿ مف أفراد المجمكعة الضابطة 

 .(مقياس تايمكر كمقياس األفكار البلعقبلنية)كأفراد المجمكعة التجريبية في القياس القبمي لممقاييس 
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داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في القياس القبمي : (21)الجدكؿ رقـ 
بيف أفراد المجمكعة  (مقياس تايمكر كمقياس األفكار الالعقالنية)لمقاييس البحث 

 .(عينة القمؽ)الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبية 
 

ف المجمكعة  المقياسـ 
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
U 

 ؿ

الداللة 
عند 

مستكل 
0.05 

1 
 

 مقياس
تايمكر لمقمؽ 

 9.84  34.14 54.0 7.71 07الضابطة 
غير دالة  0.44 23

 7.01 33.57 51.0 7.29 07التجريبية 

2 
 
 

 مقياس
األفكار 
العقالنية 

 النيةالالعؽك

غير دالة  0.46 23.5 5.59 78.14 51.5 7.36 07الضابطة 

 4.21 78.14 53.5 7.64 07التجريبية 

 
متكسط الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة  بمغ ،مف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله -

، أما متكسط الرتب ألفراد (54.0)كمجمكع الرتب  (7.71)عمى مقياس تايمكر لمقمؽ في القياس القبمي 
، (51.0)كمجمكع الرتب  (7.29)المجمكعة التجريبية عمى مقياس تايمكر لمقمؽ في القياس القبمي فبمغ 

في القياس القبمي لمجمكعة الضابطة عمى مقياس تايمكر لمقمؽ درجات أفراد االمتكسط الحسابي ؿ كبمغ
 الحسابي متكسطاؿ المجمكعة التجريبية فقد بمغ  أفراد، أما(9.84)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (34.14)

أما . (7.01)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (33.57)في القياس القبمي  عمى مقياس تايمكر لمقمؽ ـقلدرجات
(. 12)كدرجة حرية  (0.05)عند مستكل داللة  ، كىي غير دالة(23.0) المحسكبة فبمغت Uقيمة 

درجات القمؽ لدل أفراد كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 
عند مستكل في القياس القبمي كذلؾ المجمكعة التجريبية درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة الضابطة ك

(. 0.05)داللة 
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متكسط الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس كما يتضح مف الجدكؿ أعبله أف  -
، أما متكسط (51.5)كمجمكع الرتب  (7.36)األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في القياس القبمي قد بمغ 

الرتب ألفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في القياس القبمي فبمغ 
لمجمكعة الضابطة عمى مقياس درجات أفراد االمتكسط الحسابي ؿ، أما (53.5)كمجمكع الرتب  (7.64)

، أما (5.59)بانحراؼ معيارم قدر بػ  (78.14)قد بمغ في القياس القبمي البلعقبلنية العقبلنية كاألفكار 
البلعقبلنية العقبلنية كعمى مقياس األفكار لدرجاتيا متكسط الحسابي اؿالمجمكعة التجريبية فقد بمغ أفراد 

 ،(23.5 )فبمغت المحسكبة Uأما قيمة . (4.21)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (78.14)في القياس القبمي 
 (.12 )حرية كدرجة( 0.05 )داللة مستكل عند دالة غير كىي

 المجمكعة الضابطة  درجات أفرادكىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات
(. 0.05)عند مستكل داللة في القياس القبمي المجمكعة التجريبية عمى مقياس األفكار البلعقبلنية أفراد ك

بيف  (0.05)كمنو نخمص إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
. المجمكعة الضابطة كالتجريبية عمى المقاييس القبميةدرجات متكسطات 
 فالمجمكعتيف الضابطة كالتجريبية متجانستيف في متغير السف، ككذلؾ متجانستيف في عميوك

 .القياس القبمي لممقاييس المستخدمة في ىذا البحث

 :عينة االكتئاببالنسبة ؿ -8
 : الضابطة كالتجريبية في متغير السفمجمكعتيفاؿبيف تجانس اختبار اؿ -8-1

ماف الختبار تجانس أفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في متغير السف، استخدمت الباحثة اختبار 
حيث تـ حساب كؿ مف معامؿ الرتب كمجمكع الرتب، ككذا المتكسط ، Mann-Whitney U كيتني –

 .الدرجات في متغير السف ومستوى الداللة بين متوسطاتU الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، ككذلؾ قيمة 

داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في متغير السف بيف أفراد المجمكعة كالجدكؿ التالي يمثؿ 
 :الضابطة كالمجمكعة التجريبية

داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في متغير السف بيف أفراد  (:22)رقـ  جدكؿ
 :(عينة االكتئاب)المجمكعة الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبية 
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متكسط الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة في حسب النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، فقد بمغ 
، أما متكسط الرتب لممجمكعة التجريبية في متغير السف (60.0)كمجمكع الرتب  (7.50)متغير السف 

المجمكعة الضابطة البالغ أفراد المتكسط الحسابي ألعمار ، أما (76.0)كمجمكع الرتب  (9.50)فبمغ 
، أما المتكسط (3.25)بانحراؼ معيارم قدر بػ  (23.86)في متغير السف فقدر بػ أفراد  (08)عددىـ 

 U، أما قيمة (1.83)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (21.25)لمجمكعة التجريبية فقد بمغ فراد االحسابي أل
(. 14)كدرجة حرية  (0.05)، كىي غير دالة عند مستكل داللة (24)المحسكبة فبمغت 

في متغير السف بيف  (0.05)كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
. كتئابالمجمكعة التجريبية لعينة االأفراد المجمكعة الضابطة كأفراد 

: كبالتالي نقبؿ الفرض الصفرم الذم ينص عمى ما يمي
 أفراد درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -
 .السف متغير في التجريبية المجمكعة أفرادك الضابطة المجمكعة
المجمكعة أفراد بيف البحث  التجانس في التطبيؽ القبمي لمقاييساختبار  -8-2

: التجريبيةأفراد المجمكعة الضابطة ك
درجات أفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ القبمي لمقاييس البحث  الختبار تجانس

-Mann كيتني- ماف استخدمت الباحثة اختبار  (مقياس بيؾ لبلكتئاب كمقياس األفكار البلعقبلنية)

Whitney U ، حيث تـ حساب كؿ مف معامؿ الرتب كمجمكع الرتب، ككذا المتكسط الحسابي كاالنحراؼ
 .الدرجات في متغير السف كمستكل الداللة بيف متكسطاتU المعيارم، ككذلؾ قيمة 

داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في التطبيؽ القبمي لمقاييس البحث كالجدكؿ التالي يمثؿ 
 :بيف أفراد المجمكعة الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبية

ف المجمكعة المتغير 
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

قيمة 
U 

درجة 
الحرية 

 ؿ

الداللة 
عند 

مستكل 
0.05 

السف 
 3.25 23.86 60.0 7.50 8ضابطة 

غير دالة  0.20 14 24
 1.83 21.25 76.0 9.50 8تجريبية 
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التطبيؽ القبمي لمقاييس  داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في (:23)رقـ جدكؿ 
 :(عينة االكتئاب)بيف أفراد المجمكعة الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبية  البحث

ف المجمكعة االختبار ـ 
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
U 

درجة 
الحرية 

 
 ؿ

الداللة 
عند 

مستكل 
0.05 

1 
اختبار بيؾ 
لالكتئاب 

 7.09 35 69.5 8.69 8الضابطة 
غير دالة  0.44 14 30.5

 7.93 34 66.5 8.31 8التجريبية 

2 
 
 

اختبار 
 األفكار

 العقالنية ك
الالعقالنية 

 4.20 79.25 69.5 8.69 8الضابطة 
غير دالة  0.45 14 30.5

 4.27 78.87 66.5 8.31 8التجريبية 

متكسط الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله، فقد بمغ  - 
، كبمغ متكسط الرتب (69.5)كبمغ مجمكع الرتب  (8.69)عمى مقياس بيؾ لبلكتئاب في القياس القبمي 

، (66.5)كمجمكع الرتب  (8.31)ألفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس بيؾ لبلكتئاب في القياس القبمي 
بانحراؼ  (35)فقدر بػ لمجمكعة الضابطة عمى مقياس بيؾ لبلكتئاب درجات أفراد االمتكسط الحسابي ؿأما 

عمى مقياس بيؾ لدرجاتيا متكسط الحسابي اؿالمجمكعة التجريبية فقد بمغ أفراد ، أما (7.09)معيارم 
، كىي غير دالة (30.5)محسكبة فبمغت  اؿU أما قيمة. (7.93)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (34)لبلكتئاب 

 (.14)كدرجة حرية  (0.05)عند مستكل داللة 
المجمكعة الضابطة  درجات أفراد كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات

(. 0.05)عند مستكل داللة في القياس القبمي المجمكعة التجريبية عمى مقياس بيؾ لبلكتئاب أفراد ك
 متكسط الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس كما يتضح مف الجدكؿ أعبله أف -

، أما متكسط (69.5)كمجمكع الرتب  (8.69)األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في القياس قبمي قد بمغ 
الرتب ألفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في القياس القبمي قد بمغ 

لمجمكعة الضابطة عمى مقياس درجات أفراد ا المتكسط الحسابي ؿ، أما(66.5)كمجمكع الرتب  (8.31)
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المجمكعة أفراد ، أما (4.20)بانحراؼ معيارم قدر بػ  (79.25)البلعقبلنية قد بمغ العقبلنية كاألفكار 
( 78.87)البلعقبلنية العقبلنية كعمى مقياس األفكار لدرجاتيا متكسط الحسابي اؿالتجريبية فقد بمغ 

 مستكل عند دالة غير كىي ،(30.5 )فبمغت المحسكبة Uأما قيمة . (4.27)بانحراؼ معيارم يقدر بػ 
(. 12 )حرية كدرجة( 0.05 )داللة

 المجمكعة الضابطة ات درجات أفرادكىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط
عند مستكل داللة في القياس القبمي البلعقبلنية العقبلنية ككالمجمكعة التجريبية عمى مقياس األفكار 

(0.05 .)
بيف  (0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة :  أنو القكؿ إلىكنخمص إلى

.  المجمكعة الضابطة كالتجريبية عمى المقاييس القبمية درجات أفرادمتكسط
كمنو فالمجمكعتيف الضابطة كالتجريبية متجانستيف في متغير السف، ككذلؾ متجانستيف في القياس 

 . القبمي لممقاييس المستخدمة في ىذا البحث

 :البحث فرضيات صحة اختبار نتائج -9
 العامة الفرضية الختبار صحة: (1 )األكلى عامةاؿ يةالفرض صحة اختبار نتائج -

 أفراد لدل القمؽ درجات متكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( 1 )األكلى
 ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت البعدم، كالقياس القبمي القياس في ةضابطاؿ المجمكعة
 جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة الضابطة في القياس 
 .القبمي كالبعدم عمى مقياس تايمكر لمقمؽ

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة : (24)جدكؿ رقـ 
 .الضابطة في القياس القبمي كالقياس البعدم

ف القياس المقياس 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

ؿ 
الداللة عند 
مستكل 

 0.05داللة 
مقياس تايمكر 

لمقمؽ 
 9.72 34.40 07قبمي 

غير دالة  0.161 12 1.10
 9.61 32.43 07بعدم 
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: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، ما يمي
 بانحراؼ( 34.4 )القبمي القياس في الضابطة المجمكعة أفراد درجاتؿ الحسابي المتكسط بمغ -
 البعدم القياس في الضابطة المجمكعة أفراد درجاتؿ الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(9.72 )معيارم

 إحصائيا، داؿ غير كىك( 1.97 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم ،(9.61 )معيارم بانحراؼ( 32.43)
 حرية كدرجة( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة غير كىي( 1.10 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث
12. 

 درجات متكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -
 .القمؽ تايمكر مقياس عمى كالبعدم القبمي التطبيؽ في الضابطة ةمجمكعاؿ أفراد

 إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( 1 )األكلى العامة يةالفرض رفضف كمنو -
 تطبيؽ قبؿ الضابطة المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند

 .كبعده العبلجي البرنامج

( 2 )األكلى العامة الفرضية الختبار صحة: (2)ل  األكؿعامة اؿيةالفرضنتائج اختبار  -
 المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي

 .البعدم كالقياس القبمي القياس في التجريبية
حيث تـ حساب كبل ، Wilcoxon-test نات المرتبطةماختبار كيمكككسف لمعاستخدمت الباحثة 

 . كداللة الفركؽ بيف المتكسطاتZ مف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، إلى جانب حساب قيمة
كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة التجريبية في القياس 

 .القبمي كالبعدم عمى مقياس تايمكر لمقمؽ

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة : (25)جدكؿ رقـ 
 .التجريبية في القياس القبمي كالقياس البعدم

ف القياس المقياس 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

ؿ 
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
 مقياس تايمكر
لمقمؽ 

 6.48 33.57 07قبمي 
دالة  0.007 12 2.37

 6.37 15.29 07بعدم 
: التالية المبلحظات رصد يمكف أعبله، الجدكؿ في المبينة النتائج خبلؿ مف
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 القبمي القياس في لمقمؽ تايمكر مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد درجات متكسط بمغ -
 بانحراؼ( 15.29 )البعدم القياس في درجاتيـ متكسط بمغ بينما ،(6.48 )معيارم بانحراؼ( 33.57)

( 18.28 )بمغ البعدم كالقياس القبمي القياس في الدرجات اتمتكسط بيف الفرؽ كبمغ ،(6.37 )معيارم
 مستكل عند إحصائية دالة ذات كىي( 2.37 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ فرؽ كىك
 .12 حرية كدرجة (0.01 )داللة

 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -
 .البعدم التطبيؽ لصالح كالبعدم القبمي التطبيؽ في التجريبية ةمجمكعاؿ ألفراد القمؽ

 إحصائيا دالة فركؽ تكجد :يمي ما عمى نصت متاؿ( 2 )األكلى العامة يةالفرض نقبؿ كمنو -
 تطبيؽ كبعد قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند

 .البعدم التطبيؽ لصالح العبلجي البرنامج
( 3 )األكلى العامة الفرضية صحة الختبار: (3 )كلىاأل عامةاؿ يةالفرض اختبار نتائج -

 المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي
 اختبار الباحثة استخدمت ،"البعدم كالقياس القبمي القياس في الضابطة المجمكعة أفرادب مقارنة التجريبية

 الرتب معامؿ كمجمكع الرتب معامؿ مف كبل حساب تـ حيث ،Mann-Whitney U كيتني – ماف
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة U قيمة حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط ككذا

الضابطة كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ ألفراد المجمكعة 
 .التجريبية في القياس البعدممقارنة بأفراد المجمكعة 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة : (26)جدكؿ رقـ 
 .التجريبية في القياس البعدمالضابطة مقارنة بأفراد المجمكعة 

ف المجمكعة المقياس 
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
U 

درجات 
الحرية 

 ؿ

الداللة 
عند 

مستكل 
0.05 

مقياس 
تايمكر 
لمقمؽ 

 10.09 32.49 73.5 10.5 7الضابطة 
دالة  0.002 12 3.5

 6.37 15.29 31.5 4.5 7التجريبية 
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: تدؿ النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله عمى ما يمي
متكسط الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس تايمكر لمقمؽ في القياس البعدم بمغ  -

، أما متكسط الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس تايمكر لمقمؽ (73.5)كمجمكع الرتب  (10.5)
المجمكعة الضابطة عمى أفراد متكسط درجات  ، كبمغ(31.5)كمجمكع الرتب  (4.5)في القياس البعدم 
أفراد ، بينما بمغ متكسط درجات (10.09)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (32.49)مقياس تايمكر لمقمؽ
( 17.2)، أم أف الفرؽ بيف المتكسطيف يبمغ (6.37)بانحراؼ معيارم  (15.29)المجمكعة التجريبية 

كىي دالة إحصائيا عند مستكل  (3.5) المحسكبة Uكىك فرؽ كبير كداؿ إحصائيا، حيث قدرت قيمة 
(.  12)كدرجة حرية  (0.01)داللة 

 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ يكجد أنو يعني كىذا -
 المجمكعة لصالح البعدم قياساؿ في التجريبية المجمكعة أفرادك الضابطة المجمكعة أفراد لدل القمؽ

 .التجريبية
 إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى نصت متاؿ( 3 )األكلى العامة الفرضية نقبؿ كمنو -

 التجريبية كأفراد الضابطة المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند
 .التجريبية المجمكعة لصالح العبلجي البرنامج تطبيؽ بعد

 العامة الفرضية الختبار صحة(: 4 )األكلى العامة الفرضية صحة اختبار نتائج -
 أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( 4 )األكلى

 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم القياس في التجريبية المجمكعة
حيث تـ حساب كبل ، Wilcoxon-test نات المرتبطةماختبار كيمكككسف لمعاستخدمت الباحثة 

 . كداللة الفركؽ بيف المتكسطاتZ مف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، إلى جانب حساب قيمة
كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد العينة التجريبية في 

 .القياس البعدم كالقياس التتبعي
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داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة : (27)جدكؿ رقـ 
 .التتبعي كالقياس التجريبية في القياس البعدم

ف القياس المقياس 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
 مقياس تايمكر
لمقمؽ 

 6.37 15.2 07 بعدم
دالة غير  0.12 12 1.51

 8.26 13.6 07 تتبعي
 

: التالية المبلحظات رصد يمكف أعبله، الجدكؿ في المبينة النتائج خبلؿ مف
 مبعداؿ القياس في لمقمؽ تايمكر مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد درجات متكسط بمغ -

 بانحراؼ( 13.6 )متتبعاؿ القياس في درجاتيـ متكسط بمغ بينما ،(6.37 )معيارم بانحراؼ( 15.29)
 كىك( 1.6 )بمغ البعدم كالقياس القبمي القياس في الدرجات اتمتكسط بيف الفرؽ كبمغ ،(8.26 )معيارم
 مستكل عند اإحصائي دالة غير كىي( 1.51 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ غير فرؽ
 .12 حرية كدرجة (0.05 )داللة

 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -
 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم قياساؿ في التجريبية ةمجمكعاؿ ألفراد القمؽ

 إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى نصت متاؿ( 4 )األكلى العامة يةالفرض رفضف كمنو -
 البعدم قياساؿ في التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند

 .شير بعد التتبعي كالقياس
الختبار صحة الفرضية  :(أ- 1)ل  األكؿة الفرعييةالفرضنتائج اختبار صحة  -

 القمؽ درجات متكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد : "التي تنص عمى ما يمي (أ- 1)ل  األكؿةالفرعي
 اختبار الباحثة استخدمت ،"كبعدىا كالكضكء الصبلة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل

 كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف
 .الدرجات متكسط بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى المعيارم،

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية 
 . الصبلة كالكضكء كبعدىاتطبيؽ أسمكبقبؿ 
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داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة : (28)جدكؿ رقـ 
 . الصالة كالكضكء كبعدىاتطبيؽ أسمكبقبؿ التجريبية 

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس تايمكر 

لمقمؽ 
 6.50 21.67 07قبمي 

غير دالة  0.165 12 1.05
 9.24 19.83 07بعدم 

 
: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، ما يمي

 الصبلة أداء قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -
 أفراد لدل القمؽ درجاتؿ الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(6.50 )معيارم بانحراؼ( 21.67 )كالكضكء
 بفارؽ أم ،(9.24 )معيارم بانحراؼ( 19.83 )كالكضكء الصبلة أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية المجمكعة

( 1.05 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ غير فرؽ كىك( 1.84 )بػ يقدر المتكسطيف بيف
 .12 حرية كدرجة( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة غير كىي

 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -
 .كبعده كالكضكء الصبلة أسمكب أداء قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ

 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى نصت متاؿ (أ- 1)ل  األكؿةالفرعي يةالفرض رفضف كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده كالكضكء الصبلة أسمكب تطبيؽ

الختبار صحة الفرضية  :(ب- 1)كلى  األة الفرعييةالفرضنتائج اختبار صحة  -
 القمؽ درجات متكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي (ب- 1)كلى  األةالفرعي
 استخدمت ،"كبعده لو االستماع أك الكريـ القرآف قراءة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل

 المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية 
 .قراءة القرآف الكريـ أك االستماع لو كبعده تطبيؽ أسمكبقبؿ 
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الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة داللة (: 29)جدكؿ رقـ 
 :قراءة القرآف الكريـ أك االستماع لو كبعده تطبيؽ أسمكبقبؿ التجريبية 

ف القياس المقياس 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس تايمكر 

لمقمؽ 
 8.01 23.86 07قبمي 

دالة  0.008 12 2.35
 7.17 15.86 07بعدم 

 
: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، ما يمي

 قراءة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -
 لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(8.01 )معيارم بانحراؼ( 23.86 )لو االستماع أك الكريـ القرآف
 ،(7.17 )معيارم بانحراؼ( 15.86 )الكريـ القرآف أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية ةمجمكعؿا ألفراد القمؽ
 Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، كداؿ كجكىرم كبير فرؽ كىك( 8.0 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم

 .12 حرية كدرجة( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة كىي( 2.35 )المحسكبة
 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -

 .كبعده لو االستماع أك الكريـ القرآف قراءة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةالمجمكع أفراد لدل القمؽ
 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى نصت متاؿ (ب- 1)كلى  األةالفرعيالفرضية  نقبؿ كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده لو االستماع أك الكريـ القرآف قراءة أسمكب تطبيؽ

الختبار صحة الفرضية : (ج- 1)كلى  األة الفرعييةالفرضنتائج اختبار صحة  -
 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد :"التي تنص عمى ما يمي (ج- 1)الفرعية األكلى 

 اختبار الباحثة استخدمت ،"كبعده تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل
 كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Zقيمة حساب جانب إلى المعيارم،

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية 
 .تطبيؽ أسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى كبعدهقبؿ 



                                عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج البحث                   ادسالفصؿ الس
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داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة : (30)جدكؿ رقـ 
 :تطبيؽ أسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى كبعدهقبؿ التجريبية 

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس تايمكر 

لمقمؽ 
 13.68 19.28 07قبمي 

غير دالة  0.10 12 1.35
 7.68 15.43 07بعدم 

 
: ما يميعمى تدؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، 

 التأمؿ أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -
 القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(13.68 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 19.28 )تعالى اهلل بذكر
 معيارم بانحراؼ( 15.43 )تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل
 Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ غير فرؽ كىك( 3.85 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم ،(7.68)

 .12 حرية كدرجة( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة غير كىي( 1.35 )المحسكبة
 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -

 .كبعده تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل القمؽ
 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى نصت التي (ج- 1)الفرضية الفرعية األكلى  نرفض كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ

 يةالفرض صحة الختبار :(د- 1 )كلىاأل ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( د- 1 )كلىاأل ةالفرعي
 كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت."كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل
 المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية 
 .تطبيؽ أسمكب الدعاء كبعدهقبؿ 



                                عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج البحث                   ادسالفصؿ الس
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داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة : (31)جدكؿ رقـ 
 .تطبيؽ أسمكب الدعاء كبعدهقبؿ التجريبية 

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس تايمكر 

لمقمؽ 
 6.85 16.83 07قبمي 

غير دالة  0.5 12 0.14
 7.61 15.67 07بعدم 

 
: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي

 أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -
 ةمجمكعاؿ أفراد لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(6.85 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 16.83 )الدعاء

 أم ،(7.61 )معيارم بانحراؼ( 15.67 )الدعاء أسمكب تطبيؽ بعد لمقمؽ تايمكر مقياس عمى التجريبية
 المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ غير فرؽ كىك( 1.16 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ

 .12 حرية كدرجة( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة غير كىي( 0.14)
 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -

 .كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل القمؽ
 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( د- 1 )كلىاأل ةالفرعي يةالفرض نرفض كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ

 يةالفرض صحة الختبار: (ق- 1 )كلىاأل ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( ق- 1 )كلىاأل ةالفرعي
 كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت ،"كبعده التكبة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل
 المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Zقيمة حساب جانب إلى

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية 
 .تطبيؽ أسمكب التكبة كبعدهقبؿ 



                                عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج البحث                   ادسالفصؿ الس
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داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة : (32)جدكؿ رقـ 
 .التكبة كبعده تطبيؽ أسمكبقبؿ التجريبية 

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس تايمكر 

لمقمؽ 
 9.93 27.0 07قبمي 

دالة  0.016 12 2.21
 8.07 18.14 07بعدم 

 
: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي

 التكبة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةلمجمكعا أفراد لدل القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -
 ةمجمكعاؿ لدل القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(9.93 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 27.0)

 يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم ،(8.07 )معيارم بانحراؼ( 18.14 )التكبة أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية
 دالة كىي( 2.21 )المحسكبة  Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، كداؿ كجكىرم كبير فرؽ كىك( 8.86 )بػ

 .12 حرية كدرجة( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا
 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -

 .كبعده التكبة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةلمجمكعا أفراد لدل القمؽ
 إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( ق- 1 )كلىاأل ةالفرعي يةالفرض نقبؿ كمنو
 التكبة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند
 .كبعده

 يةالفرض صحة الختبار: (ك- 1 )ألكلىا ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد" : يمي ما عمى تنص التي( ك- 1 )ألكلىا ةالفرعي
 ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت. "كبعده الرضا أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة لدل

 جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-testالمرتبطة
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب

قبؿ كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد العينة التجريبية 
 .تطبيؽ أسمكب الرضا كبعده



                                عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج البحث                   ادسالفصؿ الس
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داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة : (33)جدكؿ رقـ 
 .تطبيؽ أسمكب الرضا كبعدهقبؿ التجريبية 

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس تايمكر 

لمقمؽ 
 9.93 23.29 07قبمي 

دالة  0.031 12 1.95
 5.02 17.29 07بعدم 

 
: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي

 الرضا أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةلمجمكعا أفراد لدل القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -
 أفراد لدل القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(9.93 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 23.29)
 بيف بفارؽ أم ،(5.02 )معيارم بانحراؼ( 17.29 )الرضا أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية ةمجمكعاؿ

 المحسكبة  Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، كداؿ كجكىرم كبير فرؽ كىك( 6.0 )بػ يقدر المتكسطيف
 .12 حرية كدرجة( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة  كىي( 1.95)

 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -
 .كبعده الرضا أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ لدل القمؽ

 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( ك- 1 )ألكلىا ةالفرعي يةالفرض نقبؿ كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده الرضا أسمكب تطبيؽ

 يةالفرض صحة الختبار: (م- 1 )كلىاأل ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( م- 1 )كلىاأل ةالفرعي
 كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت."كبعده التسامح أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل
 المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة التجريبية 
 .تطبيؽ أسمكب التسامح كبعدهقبؿ 



                                عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج البحث                   ادسالفصؿ الس
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داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة : (34) جدكؿ رقـ 
 .تطبيؽ أسمكب التسامح كبعدهقبؿ التجريبية 

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس تايمكر 

لمقمؽ 
 6.44 19.67 07قبمي 

غير دالة  0.27 12 0.68
 6.82 18.83 07بعدم 

 
: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي

 أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -
 لدل القمؽ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(6.44 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 19.67 )التسامح

 بيف بفارؽ أم ،(6.82 )معيارم بانحراؼ( 18.83 )التسامح أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد
  كىي( 0.68 )المحسكبة  Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ غير فرؽ كىك( 0.84 )بػ يقدر المتكسطيف

 .12 حرية كدرجة( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة غير
 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -

 .كبعده التسامح أسمكب تطبيؽ قبؿ لمقمؽ تايمكر مقياس عمى التجريبية العينة
 دالة فركؽ تكجد ال: يمي ما عمى تنص التي( م- 1 )كلىاأل ةالفرعي يةالفرض نرفض كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده التسامح أسمكب تطبيؽ

 الفرعية الفرضية صحة الختبار :(2 )كلىاأل ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( 2 )األكلى

 استخدمت ،"البعدم كالقياس القبمي القياس في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى( القمؽ عينة) التجريبية
 المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس 
 .األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في القياس القبمي كالقياس البعدم



                                عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج البحث                   ادسالفصؿ الس
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داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى : (35)جدكؿ رقـ 
 .(عينة القمؽ)مقياس األفكار العقالنية كالالعقالنية في القياس القبمي كالقياس البعدم 

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس األفكار 

الالعقالنية العقالنية ك
 4.34 78.14 07قبمي 

دالة  0.008 12 2.37
 2.82 64.57 07بعدم 

 
: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي

 العقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -
 بمغ بينما ،(4.34 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 78.14 )العبلجي البرنامج تطبيؽ قبؿ البلعقبلنيةك

 تطبيؽ بعد البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدرجات الحسابي المتكسط
 بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم ،(2.82 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 64.57 )العبلجي البرنامج

 إحصائيا دالة كىي( 2.37 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ جكىرم فرؽ كىك( 13.57)
 .12 حرية كدرجة( 0.01 )داللة مستكل عند

 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -
 لصالح كبعده العبلجي البرنامج تطبيؽ قبؿ البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية العينة

 .البعدم التطبيؽ
 إحصائيا دالة فركؽ تكجد :يمي ما عمى تنص التي( 2 )األكلى الفرعية الفرضية نقبؿ كمنو -

 العقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند
 .البعدم التطبيؽ لصالح كبعده العبلجي البرنامج تطبيؽ قبؿ البلعقبلنيةك

الختبار صحة الفرضية الفرعية : (3)كلى  األة الفرعييةالفرضاختبار صحة نتائج - 
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة  : "التي تنص عمى ما يمي (3)األكلى 

كدرجات أفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في  (عينة القمؽ)التجريبية 
حيث تـ حساب كؿ ، Mann-Whitney U كيتني –ماف ، استخدمت الباحثة اختبار "القياس البعدم
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ومستوى  Uمف معامؿ الرتب كمجمكع الرتب، ككذا المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، ككذلؾ قيمة 

 . في متغير السفالداللة بين المتوسطات

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية مقارنة بأفراد كالجدكؿ التالي يمثؿ 
 .المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار البلعقبلنية في القياس البعدم

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية مقارنة : (36)رقـ جدكؿ 
بأفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار العقالنية كالالعقالنية في القياس البعدم 

 .(عينة القمؽ)

ف المجمكعة المقياس 
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
U 

درجات 
الحرية 

 ؿ
الداللة 

عند مستكل 
0.05 

مقياس 
األفكار 
العقالنية 

الالعقالنية ك

 4.77 76.14 76.5 10.93 7الضابطة 

دالة  0.000 12 0.50
التجريبية 

 
7 4.07 28.5 64.57 2.82 

 
: تشير النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله إلى ما يمي

الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة في القياس البعدم عمى مقياس األفكار بمغ متكسط  -
الرتب ألفراد المجمكعة متكسط ، بينما بمغ (76.5)كبمغ مجمكع الرتب  (10.93)العقبلنية كالبلعقبلنية 

كبمغ مجمكع الرتب  (4.07)التجريبية في القياس البعدم عمى مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية 
البلعقبلنية في العقبلنية كالمجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار أفراد درجات ، أما متكسط (28.5)

أفراد ، بينما بمغ متكسط درجات (4.77)كبانحراؼ معيارم يقدر بػ  (76.14)فبمغ القياس البعدم 
بانحراؼ  (64.57)البلعقبلنية في القياس البعدم العقبلنية كالمجمكعة التجريبية عمى مقياس األفكار 

كىك فرؽ كبير كجكىرم كداؿ  (11.57)، أم أف الفرؽ بيف المتكسطيف يبمغ (2.82)معيارم يقدر بػ 
كدرجة  (0.01)كىي دالة إحصائيا عند مستكل داللة  (0.5) المحسكبة Uإحصائيا، حيث قدرت قيمة 

(.  14)حرية 
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 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ يكجد أنو يعني كىذا -
 البعدم التطبيؽ في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية المجمكعة أفرادك الضابطة المجمكعة أفراد

 .التجريبية المجمكعة لصالح
 إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( 3 )األكلى الفرعية الفرضية نقبؿ كمنو -

 التجريبية المجمكعة أفرادك الضابطة المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند
 .التجريبية المجمكعة أفراد لصالح البعدم التطبيؽ في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى

 ةالفرعي يةالفرض صحة الختبار :(4 )األكلى ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( 4 )األكلى

 التتبعي، كالقياس البعدم القياس في البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى (قمؽاؿ عينة )التجريبية
 مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس 
 .األفكار البلعقبلنية في القياس البعدم كالقياس التتبعي

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى : (37)جدكؿ رقـ 
 .(عينة القمؽ)مقياس األفكار الالعقالنية في القياس البعدم كالقياس التتبعي 

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس األفكار 
العقالنية 

 2.82 64.57 07بعدم 
دالة غير  0.19 14 1.29

 2.66 62.33 07 تتبعي
 

: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي
 األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد درجات متكسطاتؿ الحسابي المتكسط بمغ -
 المتكسط بمغ بينما ،(2.82 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 64.57 )البعدم القياس في البلعقبلنيةك العقبلنية
 في البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد درجات متكسطاتؿ الحسابي
( 2.24 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم ،(2.66 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 62.33 )التتبعي القياس
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 مستكل عند إحصائيا دالة غير كىي( 1.29 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ غير فرؽ كىك
 .12 حرية كدرجة( 0.05 )داللة

 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -
 .التتبعي كالقياس البعدم القياس في البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد

تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند : التي تنص عمى ما يمي (4)األكلى  ة الفرعيية الفرضنرفضكمنو 
العقبلنية المجمكعة التجريبية عمى مقياس األفكار أفراد  درجات اتبيف متكسط (0.05)مستكل داللة 

 . كالقياس التتبعي البعدمفي القياسالبلعقبلنية ك

 العامة الفرضية الختبار صحة :(1)العامة الثانية  يةالفرضنتائج اختبار صحة  -
 أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( 2 )الثانية

 ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت ،"البعدم كالقياس القبمي القياس في ةضابطاؿ المجمكعة
 جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Zقيمة حساب

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة 
 .الضابطة في القياس القبمي كالبعدم

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (38)جدكؿ رقـ 
 .المجمكعة الضابطة في القياس القبمي كالقياس البعدم

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

 ؿ
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس بيؾ 
لالكتئاب 

 7.09 35.0 08قبمي 
دالة  0170. 12 2.21

 7.23 31.0 08بعدم 
: تدؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، ما يمي      

 بيؾ مقياس عمى القبمي القياس في الضابطة ةمجمكعاؿ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -
 ةمجمكعاؿ لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(7.09 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 35.0 )لبلكتئاب
 أم ،(7.23 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 31.0 )لبلكتئاب بيؾ مقياس عمى البعدم القياس في الضابطة
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( 2.21 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ فرؽ كىك( 4.0 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ
 .14 حرية كدرجة( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة كىي

 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -
 .كالبعدم القبمي التطبيؽ في الضابطة ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب

 إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( 2 )الثانية العامة الفرضية قبؿف كمنو -
 قياساؿ في الضابطة المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند

 .البعدم قياسكاؿ القبمي
:  (2 )ةالثاني عامةاؿ يةالفرض صحة اختبار نتائج -

 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( 2 )الثانية العامة الفرضية الختبار صحة -
 كالقياس القبمي القياس في التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف إحصائيا
 كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت ،"البعدم

 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Zقيمة حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف
كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة 

 .التجريبية في القياس القبمي كالبعدم
داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (39)جدكؿ رقـ 

 .المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالقياس البعدم

ف القياس المقياس 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

ؿ 
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس بيؾ 
لالكتئاب 

 7.93 34.00 08قبمي 
دالة  0.004 14 2.54

 6.00 9.25 08بعدم 
: مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله، يمكف رصد المبلحظات التالية        

( 34.00 )القبمي القياس في التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بمغ -
 بانحراؼ( 9.25 )البعدم القياس في لدييـ االكتئاب درجات متكسط بمغ بينما ،(7.93 )معيارم بانحراؼ
( 24.75 )البعدم كالقياس القبمي القياس في االكتئاب درجات متكسط بيف الفرؽ كبمغ ،(6.00 )معيارم
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 مستكل عند إحصائية دالة ذات كىي( 2.54 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ فرؽ كىك
 . 14 حرية كدرجة( 0.01 )داللة

 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -
 .البعدم التطبيؽ لصالح القبمي التطبيؽ في التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب

 إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( 2 )الثانية العامة الفرضية قبؿف كمنو -
 تطبيؽ قبؿ التجريبية لمجمكعةا أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند

 .البعدم التطبيؽ لصالح كبعده العبلجي البرنامج
( 3 )العامة الفرضية صحة الختبار :(3)عامة الثانية  اؿيةالفرضنتائج اختبار صحة  -

 المجمكعة أفراد لدل كتئاباال درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي
 اختبار الباحثة استخدمت ،"البعدم كالقياس القبمي القياس في الضابطة المجمكعة أفرادب مقارنة التجريبية

 الرتب معامؿ كمجمكع الرتب معامؿ مف كبل حساب تـ حيث ،Mann-Whitney U كيتني – ماف
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة U قيمة حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط ككذا

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة 
 .التجريبية في القياس البعدمالضابطة كأفراد المجمكعة 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (40)جدكؿ رقـ 
 .التجريبية في القياس البعدمالضابطة مقارنة بأفراد المجمكعة المجمكعة 

ف المجمكعة االختبار 
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
U 

درجات 
الحرية 

ؿ 
الداللة 

عند مستكل 
0.05 

اختبار بيؾ 
لالكتئاب 

 7.23 31 99.5 12.44 8الضابطة 
دالة  0.000 14 0.50

 6.00 9.25 36.5 4.50 8التجريبية 
 

: تشير النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله إلى ما يمي
الرتب لممجمكعة الضابطة عمى مقياس بيؾ لبلكتئاب في القياس البعدم بمغ متكسط  -

الرتب ألفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس بيؾ بمغ متكسط ، بينما (99.5)كمجمكع الرتب  (12.44)
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، أما متكسط درجات أفراد المجمكعة (36.5)كمجمكع الرتب بمغ  (4.56)لبلكتئاب في القياس البعدم 
، (7.23)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (31.0)في القياس البعدم فبمغ الكتئاب ؿعمى مقياس بيؾ الضابطة 

بانحراؼ  (9.25)عمى مقياس بيؾ في القياس البعدم بينما بمغ متكسط درجات المجمكعة التجريبية 
كىك فرؽ كبير كداؿ إحصائيا، حيث قدرت  (21.75)، أم أف الفرؽ بيف المتكسطيف يبمغ (6.0)معيارم 
(.  14)كدرجة حرية  (0.01)كىي دالة إحصائيا عند مستكل داللة  (0.5) المحسكبة Uقيمة 

 درجات تمتكسطا بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ يكجد أنو يعني كىذا -
 أفراد لصالح البعدم التطبيؽ في التجريبية المجمكعة أفرادك الضابطة المجمكعة أفراد لدل االكتئاب
 .التجريبية المجمكعة
 عند إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( 3 )العامة الفرضية قبؿف كمنو -

 المجمكعة أفرادك الضابطة المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل
 .التجريبية المجمكعة لصالح العبلجي البرنامج تطبيؽ بعد التجريبية

 
 العامة الفرضية الختبار صحة(: 4 )الثانية العامة الفرضية صحة اختبار نتائج -

 أفراد لدل كتئاباال درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( 4 )الثانية
 .التتبعي كالقياس البعدم القياس في التجريبية المجمكعة

حيث تـ حساب كبل ، Wilcoxon-test نات المرتبطةماختبار كيمكككسف لمعاستخدمت الباحثة 
 . كداللة الفركؽ بيف المتكسطاتZ مف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، إلى جانب حساب قيمة

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد العينة التجريبية 
 .في القياس البعدم كالقياس التتبعي

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (41)جدكؿ رقـ 
 .المجمكعة التجريبية في القياس البعدم كالقياس التتبعي

ف القياس المقياس 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

ؿ 
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
بيؾ مقياس 

 كتئابلال
 6.00 9.25 08 بعدم

دالة غير  0.24 14 0.84
 5.34 7.37 08 تتبعي
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: يمي ما تسجيؿ يمكف أعبله، الجدكؿ في المبينة النتائج خبلؿ مف
 مبعداؿ القياس في لبلكتئاب بيؾ مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد درجات متكسط بمغ -

 بانحراؼ( 7.37 )متتبعاؿ القياس في درجاتيـ متكسط بمغ بينما ،(5.73 )معيارم بانحراؼ( 9.25)
 كىك( 1.88 )بمغ البعدم كالقياس القبمي القياس في الدرجات اتمتكسط بيف الفرؽ كبمغ ،(5.34 )معيارم
 مستكل عند اإحصائي دالة غير كىي( 0.84 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ غير فرؽ
 .14 حرية كدرجة (0.05 )داللة

 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -
 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم قياساؿ في التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب

 إحصائيا دالة فركؽ تكجد :يمي ما عمى تنص التي( 4 )الثانية العامة الفرضية نرفض كمنو -
 قياساؿ في التجريبية المجمكعة أفراد لدل كتئاباال درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند

 .شير بعد التتبعي كالقياس البعدم

 الفرضية صحة الختبار :(أ- 1 )الثانية ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 االكتئاب درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( أ-1 )الثانية الفرعية
 اختبار الباحثة ،استخدمت"كبعده كالكضكء الصبلة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل

 كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى المعيارم،

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة 
 . الصبلة كالكضكء كبعدىاتطبيؽ أسمكبقبؿ التجريبية 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (42)جدكؿ رقـ 
 . الصالة كالكضكء كبعدىاتطبيؽ أسمكبقبؿ المجمكعة التجريبية 

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

ؿ 
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس بيؾ 
لالكتئاب 

 13.95 25.37 08قبمي 
غير دالة  0.102 14 1.35

 8.46 17.25 08بعدم 
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: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، ما يمي
 قبؿ لبلكتئاب بيؾ مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -

 الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(13.95 )معيارم بانحراؼ( 25.37 )كالكضكء الصبلة أسمكب تطبيؽ
 كالكضكء الصبلة أسمكب تطبيؽ بعد لبلكتئاب بيؾ مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدرجات

 داؿ غير فرؽ كىك( 8.12 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم ،(8.46 )معيارم بانحراؼ( 17.25)
( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة غير كىي( 1.35 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا،
 .14 حرية كدرجة

 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -
 .كبعده كالكضكء الصبلة أسمكب أداء قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ لدل االكتئاب

 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( أ- 1 )الثانية الفرعية الفرضية نرفض كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده كالكضكء الصبلة أسمكب تطبيؽ

 الفرضية صحة الختبار: (ب- 1) ةالثاني ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( ب-1 )الثانية الفرعية
 ،"كبعده لو االستماع أك الكريـ القرآف قراءة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب
 مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Zقيمة حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة 
 .تطبيؽ أسمكب قراءة القرآف الكريـ أك االستماع لو كبعدهقبؿ التجريبية 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (43)جدكؿ رقـ 
 .أسمكب تطبيؽ قراءة القرآف الكريـ كبعدهقبؿ المجمكعة التجريبية 

المقياس 
نكع 

القياس 
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المتكسط 
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االنحراؼ 
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0.05 
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 9.10 18.25 08قبمي 
دالة  0.008 14 2.37

 5.77 9.87 08بعدم 
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: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، ما يمي
 قبؿ لبلكتئاب بيؾ مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -

 بمغ بينما ،(9.10 )معيارم بانحراؼ( 18.25 )لو االستماع أك الكريـ القرآف قراءة أسمكب تطبيؽ
 القرآف قراءة أسمكب تطبيؽ بعد لبلكتئاب بيؾ مقياس عمى التجريبية ةمجمكعؿا درجاتؿ الحسابي المتكسط
 فرؽ كىك( 8.38 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم ،(5.77 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 9.87 )الكريـ
 مستكل عند إحصائيا دالة كىي( 2.37 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، كداؿ كجكىرم كبير
 .14 حرية كدرجة( 0.01 )داللة

 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -
 .كبعده لو االستماع أك الكريـ القرآف قراءة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب

 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( ب-1 )الثانية الفرعية الفرضية نقبؿ كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده لو االستماع أك الكريـ القرآف قراءة أسمكب تطبيؽ

 يةالفرض صحة الختبار: (ج- 1 )نيةالثا ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد  ":يمي ما عمى تنص التي (ج- 1 )نيةالثا ةالفرعي

 ،استخدمت"كبعده تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب
 المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة 
 .تطبيؽ أسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى كبعدهقبؿ التجريبية 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (44)جدكؿ رقـ 
 :تطبيؽ أسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى كبعدهقبؿ المجمكعة التجريبية 

المقياس 
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: تدؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، ما يمي
 أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -

 لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(12.12 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 17.5 )تعالى اهلل بذكر التأمؿ
 بانحراؼ( 8.62 )تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب
 بمغت حيث إحصائيا، كداؿ جكىرم فرؽ كىك( 8.88 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم ،(7.5 )معيارم
 .14 حرية كدرجة( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة غير  كىي( 2.21 )المحسكبة  Z قيمة

 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -
 .كبعده تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب

 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي (ج- 1 )نيةالثا ةالفرعي يةالفرض نقبؿ كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ

 الفرضية صحة الختبار: (د- 1 )الثانية ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد" :يمي ما عمى تنص التي( د- 1 )الثانية الفرعية
 اختبار الباحثة استخدمت ،"كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب

 كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى المعيارم،

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة 
 .تطبيؽ أسمكب الدعاء كبعدهقبؿ التجريبية 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (45)جدكؿ رقـ 
 :تطبيؽ أسمكب الدعاء كبعدهقبؿ المجمكعة التجريبية 
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: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي
 لبلكتئاب بيؾ مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ لدل االكتئاب لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -

 الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(8.60 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 14.37 )الدعاء أسمكب تطبيؽ قبؿ
 معيارم بانحراؼ( 10.87 )الدعاء أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب لدرجات

  Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، كداؿ جكىرم فرؽ كىك( 3.5 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم ،(8.25)
 .14 حرية كدرجة( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة  كىي( 2.21 )المحسكبة

 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -
 .كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب

 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( د- 1 )الثانية الفرعية الفرضية نقبؿ كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ

- 1 )الثانية ةالفرعي يةالفرض صحة الختبار :(ق- 1 )الثانية ةالفرعي يةالفرض نتائج -
 المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات متكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( ق

 المرتبطة ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت ،"كبعده التكبة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية
Wilcoxon-test، حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث 

 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة
كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة 

 .تطبيؽ التكبة كبعدهقبؿ التجريبية 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (46)جدكؿ رقـ 
 :تطبيؽ أسمكب التكبة كبعدهقبؿ المجمكعة التجريبية 
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: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي
 أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -

 لدل االكتئاب لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(15.98 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 16.62 )التكبة
 بيف بفارؽ أم ،(6.02 )معيارم بانحراؼ( 9.00 )التكبة أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد

 المحسكبة  Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، كداؿ كجكىرم كبير فرؽ كىك( 7.62 )بػ يقدر المتكسطيف
 .14 حرية كدرجة( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة  كىي( 1.89)

 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -
 .كبعده التكبة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب

 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( ق- 1 )الثانية ةالفرعي يةالفرض نقبؿ كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده التكبة أسمكب تطبيؽ

 يةالفرض صحة الختبار :(ك- 1 )الثانية ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( ك- 1 )الثانية ةالفرعي

 اختبار الباحثة استخدمت ،"كبعده الرضا أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب
 كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى المعيارم،

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد العينة التجريبية 
 .تطبيؽ أسمكب الرضا كبعدهقبؿ 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (47)جدكؿ رقـ 
 .تطبيؽ أسمكب الرضا كبعدهقبؿ المجمكعة التجريبية 

المقياس 
نكع 

القياس 
ف 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Z قيمة
درجات 
 الحرية

ؿ 
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس بيؾ 
لالكتئاب 

 6.80 13.75 08قبمي 
غير دالة  0.331 14 0.51

 6.83 12.87 08بعدم 
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: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي
 أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -

 لدل االكتئاب لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(6.80 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 13.75 )الرضا
 بيف بفارؽ أم ،(6.83 )معيارم بانحراؼ( 12.87 )الرضا أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد

 كىي( 0.51 )المحسكبة  Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ غير فرؽ كىك( 0.88 )بػ يقدر المتكسطيف
 .14 حرية كدرجة( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة غير

 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -
 .كبعده الرضا أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب

 دالة فركؽ تكجد: يمي ما عمى تنص التي( ك- 1 )الثانية ةالفرعي يةالفرض نرفض كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده الرضا أسمكب تطبيؽ

 يةالفرض صحة الختبار :(م- 1 )الثانية ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( م- 1 )الثانية ةالفرعي

 اختبار الباحثة ،استخدمت"كبعده التسامح أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب
 كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Zقيمة حساب جانب إلى المعيارم،

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد المجمكعة 
 .تطبيؽ أسمكب التسامح كبعدهقبؿ التجريبية 

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد : (48)جدكؿ رقـ 
 :تطبيؽ أسمكب التسامح كبعدهقبؿ المجمكعة التجريبية 

المقياس 
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الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم
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دالة  0.05 14 1.80

 10.67 11.29 08بعدم 
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: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي
 أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل االكتئاب لدرجات الحسابي المتكسط بمغ -
 االكتئاب لدرجات الحسابي المتكسط بمغ بينما ،(10.26 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 15.71 )التسامح

 أم ،(10.67 )معيارم بانحراؼ( 11.29 )التسامح أسمكب تطبيؽ بعد التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل
 المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، كداؿ جكىرم فرؽ كىك( 4.42 )قدره المتكسطيف بيف بفارؽ

 .14 حرية كدرجة( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة كىي( 1.80)
 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -

 .كبعده التسامح أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد لدل الكتئابا
 دالة فركؽ تكجد :يمي ما عمى تنص التي( م- 1 )الثانية ةالفرعي يةالفرض نقبؿ كمنو -
 قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا
 .كبعده التسامح أسمكب تطبيؽ

 ةالفرعي يةالفرض صحة الختبار :(2 )الثانية ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( 2 )الثانية

 القياس في البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى (االكتئاب عينة )التجريبية المجمكعة
-Wilcoxon المرتبطة ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت البعدم، كالقياس القبمي

test، قيمة حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط مف كبل حساب تـ حيثZ 
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس 
 .األفكار البلعقبلنية في القياس القبمي كالقياس البعدم

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى : (49) جدكؿ رقـ 
 .(عينة االكتئاب)مقياس األفكار الالعقالنية في القياس القبمي كالقياس البعدم 
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 4.17 66.5 08بعدم 



                                عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج البحث                   ادسالفصؿ الس

 

 
351 

: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي
 األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد درجات متكسطاتؿ الحسابي المتكسط بمغ -
 بينما ،(3.27 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 78.87 )العبلجي البرنامج تطبيؽ قبؿ البلعقبلنيةك العقبلنية

 العقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد درجات متكسطاتؿ الحسابي المتكسط بمغ
 بيف بفارؽ أم ،(4.17 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 66.5 )العبلجي البرنامج تطبيؽ بعد البلعقبلنيةك

( 2.52 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿك جكىرم فرؽ كىك( 12.37 )بػ يقدر المتكسطيف
 .14 حرية كدرجة( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة كىي

 أفراد درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد يعني كىذا -
 لصالح كبعده العبلجي البرنامج تطبيؽ قبؿ البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ

 .البعدم التطبيؽ
تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند : التي تنص عمى ما يمي (2)الثانية  ة الفرعييةالفرضنقبؿ كمنو 
العقبلنية المجمكعة التجريبية عمى مقياس األفكار أفراد  درجات اتبيف متكسط (0.01)مستكل داللة 

 .البلعقبلنية قبؿ تطبيؽ البرنامج العبلجي كبعده لصالح التطبيؽ البعدمك

الختبار صحة الفرضية الفرعية : (3)اختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية  نتائج -
 أفراد درجات اتمتكسط بيف  فركؽ دالة إحصائياتكجد:" التي تنص عمى ما يمي (3)الثانية 

 العقبلنية األفكار مقياس عمى الضابطة المجمكعة كأفراد (االكتئاب عينة )التجريبية المجمكعة
 Mann-Whitney كيتني – ماف اختبار الباحثة استخدمت البعدم، القياس في البلعقبلنيةك

U ،كاالنحراؼ الحسابي المتكسط ككذا الرتب، كمجمكع الرتب معامؿ مف كؿ حساب تـ حيث 
 .ومستوى الداللة بين المتوسطات U قيمة ككذلؾ المعيارم،

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية كأفراد كالجدكؿ التالي يمثؿ 
 .المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في القياس البعدم
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داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية  (:50)رقـ جدكؿ 
 .كأفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار الالعقالنية في القياس البعدم

ف المجمكعة المقياس 
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
U 

درجات 
الحرية 

ؿ 
الداللة 

عند مستكل 
0.05 

مقياس 
 األفكار

العقالنية 
الالعقالنية ك

 2.86 77.37 99.5 12.44 8الضابطة 

دالة  0.000 14 0.50
 4.66 66.5 36.5 4.56 8التجريبية 

 
: تشير النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله إلى ما يمي

الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في بمغ متكسط 
الرتب ألفراد المجمكعة التجريبية بمغ متكسط ، بينما (99.5)كمجمكع الرتب  (12.44)القياس البعدم 

، كبمغت (36.5)كمجمكع الرتب  (4.56)عمى مقياس األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية في القياس البعدم 
البلعقبلنية في القياس البعدم العقبلنية كالمجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار أفراد درجات متكسط 

، بينما بمغ متكسط درجات المجمكعة التجريبية عمى مقياس (2.86)كبانحراؼ معيارم يقدر بػ  (77.37)
، أم أف الفرؽ (4.66)بانحراؼ معيارم يقدر بػ  (66.5)البلعقبلنية في القياس البعدم العقبلنية كاألفكار 

 المحسكبة Uكىك فرؽ كبير كجكىرم كداؿ إحصائيا، حيث قدرت قيمة  (10.87)بيف المتكسطيف يبمغ 
(.  14)كدرجة حرية  (0.01)كىي دالة إحصائيا عند مستكل داللة  (0.5)

 درجات متكسطات بيف( 0.01 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ يكجد أنو يعني كىذا -
 البعدم التطبيؽ في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية المجمكعة أفرادك الضابطة المجمكعة أفراد

 .التجريبية المجمكعة لصالح
 إحصائيا دالة فركؽ تكجد": التي تنص عمى ما يمي (3) نقبؿ الفرضية الفرعية الثانية كمنو -

 التجريبية المجمكعة أفرادك الضابطة المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف( 0.01 )داللة مستكل عند
 ".التجريبية المجمكعة لصالح العبلجي البرنامج تطبيؽ بعد البلعقبلنية األفكار مقياس عمى
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 ةالفرعي يةالفرض صحة الختبار :(4 )الثانية ةالفرعي يةالفرض صحة اختبار نتائج -
 المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص التي( 4 )الثانية

 التتبعي، كالقياس البعدم القياس في البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى(االكتئاب عينة )التجريبية
 مف كبل حساب تـ حيث ،Wilcoxon-test المرتبطة ناتملمع كيمكككسف اختبار الباحثة استخدمت
 .المتكسطات بيف الفركؽ كداللة Z قيمة حساب جانب إلى المعيارم، كاالنحراؼ الحسابي المتكسط

كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس 
 .األفكار البلعقبلنية في القياس البعدم كالقياس التتبعي

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى : (51)جدكؿ رقـ  
 .(عينة االكتئاب)مقياس األفكار الالعقالنية في القياس البعدم كالقياس التتبعي

المقياس 
نكع 

القياس 
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المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

 Zقيمة 
درجات 
 الحرية

ؿ 
الداللة عند 
مستكل داللة 

0.05 
مقياس األفكار 
العقالنية 

 4.66 66.50 08بعدم 
دالة غير  0.19 14 1.29

 4.27 65.71 08 تتبعي
: تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله، إلى ما يمي

 األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد درجات متكسطاتؿ الحسابي المتكسط بمغ -
 المتكسط بمغ بينما ،(4.66 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 66.5 )البعدم القياس في البلعقبلنيةك العقبلنية
 في البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد درجات متكسطاتؿ الحسابي
( 0.79 )بػ يقدر المتكسطيف بيف بفارؽ أم ،(4.27 )بػ يقدر معيارم بانحراؼ( 66.5 )التتبعي القياس
 مستكل عند إحصائيا دالة غير كىي( 1.29 )المحسكبة Z قيمة بمغت حيث إحصائيا، داؿ غير فرؽ كىك
 .14 حرية كدرجة( 0.05 )داللة

 درجات متكسطات بيف( 0.05 )داللة مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يعني كىذا -
 .التتبعي كالقياس البعدم القياس في البلعقبلنيةك العقبلنية األفكار مقياس عمى التجريبية ةمجمكعاؿ أفراد

تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند  ":التي تنص عمى ما يمي (4)الثانية  ة الفرعييةالفرضنرفض كمنو 
العقبلنية المجمكعة التجريبية عمى مقياس األفكار أفراد  درجات اتبيف متكسط (0.05)مستكل داللة 

. " كالقياس التتبعي بعد شير البعدمفي القياسالبلعقبلنية ك
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 .بحثنتائج اؿ مناقشةتفسير ك: المبحث الثاني
يتـ في ىذا المبحث تفسير كمناقشة نتائج البحث في ضكء فرضيات البحث كالدراسات السابقة، 

 :كما يمي
 :في ضكء ما تـ عرضو كتحميمو مف نتائج البحث، فقد تكصؿ البحث الحالي إلى النتائج التالية

تكجد فركؽ دالة : "كالتي تنص عمى ما يمي: (1)بالنسبة لمفرضية العامة األكلى  - 
إحصائيا بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة الضابطة في القياس القبمي كالقياس 

، فمف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا لـ تتحقؽ ىذه الفرضية حيث ال يكجد فركؽ دالة إحصائيا "البعدم
كىذا يعكد  بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة الضابطة في القياس القبمي كالقياس البعدم،

حسب الباحثة إلى عدـ استفادة المجمكعة الضابطة مف المتغير التجريبي المتمثؿ في البرنامج العبلجي 
المقترح، كبالتالي عدـ تسجيؿ أم تغير داؿ بيف متكسطات درجات القمؽ في التطبيقيف القبمي كالبعدم 

 .لدل أفراد المجمكعة الضابطة
 ىذه تحققت فقد عمييا المحصؿ النتائج خبلؿ مف (:2 )األكلى العامة لمفرضية بالنسبة -

 أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد:" يمي ما عمى تنص كىي الفرضية
 اإليجابي التأثير إلى الباحثة حسب يعكد كىذا ،البعدم كالقياس القبمي القياس في التجريبية المجمكعة

 ظير كما البحث، عينة أفراد لدل القمؽ درجة خفض إلى دلأ الذمك المقترح العبلجي لبرنامجا عف الناتج
 سابقة عممية دراسات عدة نتائج مع ذلؾ كيتفؽ القمؽ، تايمكر لمقياس البعدم التطبيؽ نتائج في ذلؾ

( 2005 المقطرم، حسيف )كدراسة ،(2004 كآخركف، ليندف )كدراسة ،(2003 ليجر، إيمياف )كدراسة
 تتفؽ كما القمؽ، الضطراب اإلكمينيكية األعراض خفض في السمككي المعرفي العبلج فاعمية أثبتت التي

 أثبتت كالتي( 2005 الصقعاف، ناصر )مف كؿ دراسة نتائج مع الحالي البحث إلييا تكصؿ التي النتائج
 .القمؽ خفض في االنفعالي العقبلني العبلج فاعمية

 كدراسة ،(1990)إسعاد البنا كدراسة كما تتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة 
اليمص، )، كدراسة (1996الكعبي، )، دراسة (1995محمد، )كدراسة  (1995محمد دركيش محمد، )

، كالتي أجمعت كميا عمى فاعمية العبلج النفسي الديني في خفض األعراض اإلكمنيكية (2002
 .الضطراب القمؽ

كالتي تكصمت إلى فعالية العبلج المعرفي  ((ت.د)خمؼ أحمد مبارؾ، )كما تتفؽ مع نتائج دراسة 
 .السمككي الديني في خفض قمؽ المكت
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 كحسب ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج، فقد تحققت (3)بالنسبة لمفرضية العامة األكلى  -
أفراد  درجات القمؽ لدل ات فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطتكجد:" ىذه الفرضية التي تنص عمى ما يمي

، كيرجع ذلؾ "في القياس القبمي كالقياس البعدمالمجمكعة الضابطة أفراد المجمكعة التجريبية مقارنة ب
حسب الباحثة بشكؿ مباشر إلى األثر اإليجابي الناتج عف المتغير التجريبي كالمتمثؿ في البرنامج 

العبلجي المقترح الذم خضع لو أفراد المجمكعة التجريبية كالذم أدل إلى خفض القمؽ لدييـ، بينما لـ 
 .يخضع في المقابؿ أفراد المجمكعة الضابطة لممتغير التجريبي

، لـ تتحقؽ ىذه الفرضية حسب ما تـ التكصؿ إليو (1)بالنسبة لمفرضية العامة الثانية - 
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات االكتئاب لدل أفراد " مف نتائج، كىذا يعني أنو 

، كىذا يعكد حسب "المجمكعة الضابطة في القياس القبمي كالقياس البعدم لصالح القياس البعدم
الباحثة إلى عامؿ األلفة بالمقاييس، إلى جانب عامؿ النمك كالنضج الذم حصؿ ألفراد العينة الضابطة 

خبلؿ الفترة التي تفصؿ بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم، خاصة أف معظـ أفرادىا ىـ طمبة في عمـ النفس، 
، قد تسببت في تأخر الباحثة (2014- 2013)كما أف فترة االمتحانات السداسي األكؿ لمسنة الجامعية 

في تطبيؽ المقاييس البعدية عمى أفراد المجمكعة الضابطة خاصة أف المدة التي يتطمبيا تطبيؽ البرنامج 
ال تتجاكز في المتكسط شيريف إلى شيريف كنصؼ كفي المقابؿ فقد تـ التطبيؽ البعدم عمى أفراد 

 .المجمكعة الضابطة بعد أكثر مف ثبلثة أشير لؤلسباب آنفة الذكر
 تحققت فقد نتائج مف إليو التكصؿ تـ ما كحسب ،(2 )الثانية العامة لمفرضية بالنسبة- 

 أفراد لدل االكتئاب درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد " أنو يعني كىذا الفرضية ىذه
 مع النتيجة ىذه كتتفؽ ،"البعدم القياس لصالح البعدم كالقياس القبمي القياس في التجريبية المجمكعة

 كآخركف، ديركبيس)ك ،(1985 كآخركف، جكنزاليز)ك( 1978 شربتجي، )مف لكؿ السابقة الدراسات نتائج
( مصطفى عيد محمكد)ك ،(2002 إيمبمنج،)ك ،(1994 اهلل، عبد)ك ،(1991 كآخركف، تاس)ك ،(1990
 .االكتئاب أعرض خفض في السمككي المعرفي العبلج فعالية مفادىا نتيجة إلى انتيت كالتي

 االنفعالي العقبلني العبلج فعالية أثبتت التي( 1994 اهلل، عبد )دراسة مع النتيجة ىذه تتفؽ كما
 المعرفي العبلج مف كؿ فعالية أثبتت التي( 2003 ىندية، محمد )كدراسة االكتئاب، أعراض خفض في
 .االكتئاب أعراض خفض في إليميس االنفعالي العقبلني كالعبلج لبيؾ
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 اختبرت التي السابقة الدراسات بعض مع النتيجة ىذه تتفؽ أخرل ناحية كمف ناحية، مف ىذا
 العبلج مف النكع ىذا فعالية إلى تكصمت كالتي االكتئاب أعراض خفض في الديني النفسي العبلج فعالية
 (.2008 عنك، )كدراسة االكتئاب أعراض خفض في

 أفراد عمى المقترح العبلجي البرنامج تطبيؽ عف تأتى الذم اإليجابي باألثر ذلؾ الباحثة كتفسر
 .لدييـ االكتئاب خفض إلى أدل كالذم التجريبية العينة

أسيـ البرنامج العبلجي المقترح بما يحتكيو مف أساليب عبلجية معرفية سمككية كأخرل دينية فقد 
إسبلمية عمى إكساب أفراد المجمكعة التجريبية استراتيجيات فعالة لمتعامؿ مع اضطراب االكتئاب الذم 

كانكا يعانكف منو، كذلؾ مف خبلؿ زيادة إدراكيـ لمعكامؿ األساسية التي أدت إلى إصابتيـ بيذا 
االضطراب كالعكامؿ التي أسيمت في استمرار ىذا االضطراب لدييـ، كعمى رأسيا أنماط التفكير السمبي 
كالبلعقبلني، كالحديث الداخمي السمبي، حيث عمؿ البرنامج العبلجي المقترح عمى تعديؿ تمؾ األفكار 

كاألحاديث السمبية بتعزيز مفاىيـ نفسية دينية مستكحاة مف الديف اإلسبلمي مف مصادره المختمفة، كالتككؿ 
عطاء المصائب كالمشكبلت داللة الببلء كالتفاؤؿ .. عمى اهلل تعالى كاإليماف بالقضاء كالقدر، كالصبر كا 

 .إلخ
كما أف إعادة تشكيؿ البنية المعرفية السمككية الدينية ألفراد العينة التجريبية قد أدل إلى تحسيف 
عبلقة أفراد المجمكعة التجريبية باهلل تعالى كبالتالي انعكس ذلؾ عمى عبلقتيـ بأنفسيـ كعبلقتيـ مع 

 .اآلخريف، إلى جانب تحسيف نظرتيـ لحاضرىـ كمستقبميـ

فقد تحققت ىذه الفرضية حسب ما تـ التكصؿ إليو ، (3)لمفرضية العامة الثانية  بالنسبة- 
أفراد  لدل كتئاب درجات االات فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطتكجد"مف نتائج، كىذا يعني أنو 

في القياس القبمي كالقياس البعدم لصالح المجمكعة الضابطة أفراد المجمكعة التجريبية مقارنة ب
 كتفسر الباحثة ذلؾ بسبب عدـ تعرض المجمكعة الضابطة لممعالجة التجريبية ،"المجمكعة التجريبية

المتمثمة في البرنامج العبلجي المقترح، بينما خضعت المجمكعة التجريبية لمبرنامج العبلجي المقترح مما 
أدل إلى كجكد فرؽ كاضح كداؿ إحصائيا بينيا كبيف المجمكعة الضابطة، كالفرؽ الداؿ بينيما يرجع 

 .مباشرة إلى البرنامج العبلجي الذم كاف لو أثر فعاؿ في خفض درجة االكتئاب
 في التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد ال- 

 .التتبعي كالقياس البعدم القياس
 :إلييا التكصؿ تـ التي النتائج يمخص التالي كالشكؿ
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 التجريبية المجمكعة أفراد درجات متكسطات بيف الفركؽ(: 08 )رقـ شكؿ
 االكتئاب كعينة( لمقمؽ تايمكر مقياس عمى )القمؽ عينة مف لكؿ الضابطة كالمجمكعة

 :البعدم كالقياس القبمي القياس في( لالكتئاب بيؾ مقياس عمى)
 

 
 

، لـ تتحقؽ ىذه الفرضية حسب ما تـ التكصؿ (أ- 1)لمفرضية الفرعية األكلى بالنسبة - 
المجمكعة أفراد  درجات القمؽ لدل ات فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطال تكجد"إليو مف نتائج، أم أنو 

فبالرغـ مف عدـ داللة الفركؽ في متكسطات  كحسب الباحثة":  تطبيؽ أسمكب الصالة كبعدهالتجريبية قبؿ
درجات القمؽ ألفراد المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ أسمكب الصبلة كبعده، إال أنو تـ تسجيؿ فرؽ بيف 

التطبيؽ القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم، أم أف ىناؾ انخفاض في درجة القمؽ بعد أداء أسمكب 
 (.1.84)الصبلة كالكضكء قدر ب 

 فركؽ دالة ال تكجد" أم أنو ، (أ- 1)أيضا لـ تتحقؽ الفرضية الفرعية الثانية - 
 تطبيؽ أسمكب الصالة المجمكعة التجريبية قبؿأفراد  لدل كتئاب درجات االاتإحصائيا بيف متكسط

، كحسب الباحثة فرغـ أف الفرؽ كاف غير داؿ إحصائيا إال أنو تـ تسجيؿ فرؽ في متكسط درجات "كبعده
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كىك فرؽ كبير  (8.12)االكتئاب قبؿ تطبيؽ أسمكب الصبلة كبعده لصالح التطبيؽ البعدم، كيقدر بػ 
 .كيدؿ عمى تأثير أسمكب الصبلة كالكضكء عمى خفض شدة االكتئاب

كتتفؽ ىاتيف النتيجتيف مع بعض الدراسات السابقة التي استخدمت أسمكب الصبلة كالكضكء كأحد 
، كما أف دراسة (2008عنك، )األساليب العبلجية لخفض أعراض القمؽ أك أعراض االكتئاب كدراسة 

أثبتت فاعمية أسمكب الصبلة كالكضكء كأحد األساليب العبلجية الدينية في عبلج  (2001السيؿ، )
 .األرؽ

عدـ داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ أك االكتئاب لدل  كتفسر الباحثة- 
إف اكتساب : إلى ما يمي، أفراد المجمكعتيف التجريبيتيف قبؿ تطبيؽ أسمكب الصالة كبعده

المتمثمة حسب ىذا األسمكب في الخشكع في الصبلة كتدبر اآليات القرآنية التي تتضمنيا )العادات الجديدة 
يتطمب كقتا كافيا كممارسة متكررة حتى يتـ تعزيز ىذا  ("إقامة الصبلة"الصبلة أك بالمفيـك اإلسبلمي 

كالذم يعد عامبل أساسيا إلحداث التغيير المطمكب، كعميو فإف فترة أسبكع التي منحت  (الخشكع)السمكؾ 
ألفراد المجمكعة التجريبية كمدة لمتدريب عمى تطبيؽ ىذا األسمكب بصكرة صحيحة لـ تكف كافية حسب 
رأم الباحثة كىك ما انعكس عمى النتيجة الكمية ألفراد المجمكعتيف التجريبيتيف، بالرغـ مف تسجيؿ بعض 

 .أفراد المجمكعة انخفاضا ممحكظا في درجة القمؽ أك درجة االكتئاب بعد تطبيؽ ىذا األسمكب
 النتائج خبلؿ مف الفرضية ىذه تحققت فقد ،(ب- 1 )األكلى الفرعية لمفرضية بالنسبة -
 المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد" أنو أم عمييا، المتحصؿ
( 8.0 )كالبعدم القبمي التطبيقيف بيف الفرؽ بمغ حيث ،"كبعده الكريـ القرآف أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية

 .إحصائيا كداؿ جكىرم فرؽ كىك
 أم عمييا، المتحصؿ النتائج حسب( ب- 1 )الثانية الفرعية الفرضية تحققت فقد كذلؾ -

 تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد"  أنو
 فرؽ كىك( 8.38 )البعدم كالقياس القبمي القياس بيف الفرؽ بمغ حيث ،"كبعده الكريـ القرآف أسمكب
 .إحصائيا كداؿ جكىرم

التي تكصمت إلى فاعمية  (2008عنك، )كتتفؽ ىاتيف النتيجتيف مع عدة دراسات سابقة كدراسة 
العبلج بالقرآف الكريـ في خفض االكتئاب، كما تكصمت دراسات أخرل إلى فاعمية القرآف الكريـ في التأثير 

التي أثبتت فاعميتو في خفض ضغط  (ق1412أيمف كعرقسكسي، )إيجابا عمى بعض المتغيرات، كدراسة 
التي تكصمت إلى فاعمية القرآف الكريـ في تحقيؽ األمف  (1994عبد اهلل، )الدـ األساسي، كدراسة 
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التي تكصمت إلى فاعميتو في خفض اليبلكس السمعية لدل  (1997كىاس ككنت، )النفسي، كدراسة 
 .المرضى الذىانييف

 ككجد أفأف القرآف الكريـ لو أثر مخفؼ لمتكترات كالقمؽ، أخرل  تكصمت دراسات عممية كما
 اَِّذيَملرََ ُنه لل): كقكلو تعالى ((ت .د)عبد الدائـ الكحيؿ، . د)بعض اآليات القرآنية كالسكر تحديدا حسب 

بِْفِمل الَِّهل اقَّْحَمِملل: )، كذلؾ سكرة قريش[28: الرعد ](َ َتْطَمِئمُّلقُفُلهُبُسْملِبِذْ ِقل الَِّهلأاللِبِذْ ِقل الَِّهلَتْطَمِئمُّل ْالُفُلهبُل
لل*ل اقَِّحيِملل لَ ذَ ل ْاعَْيِتلل*ل ِيَ ِرِسْملرِْحَلَةل امِّشتَفمِالَ  اصَّْيِفلل*لإلِيَ ِفلقَُقْي ٍش لل*لرَفْلَيْعُعُد  لَربَّ  اَِّذدلأَْطَعَمُسْملِ ْملُجهعٍش

.  لذلؾ فيي عبلج فعاؿ لمقمؽ األمف مف الخكؼ اهلل تعالىأكدع فيياقد [. سكرة قريش ]( َرََ َنُسْملِ ْملَخْهفٍشل
( قُفْ لبَِشْضِ ل الَِّهلَ بِقَْحَمِتِهلرَِعذَِاَكلرَفْلَيْشقَُحه لُ َهلخَْيقٌرلِ مَّملَيْجَمُعهآَل): كقراءة قكلو تعالى ثبلث مرات

 .إلخ..  الفرح كالسركر في قمب صاحبيايبعث[. 58: يكنس]
  ىناؾ آيات كسكر خاصة بعبلج الغـ كاليـأفإلى  ((ت.د)عبد الدائـ الكحيؿ، . د)كما ذىب 

  .مع تدبرىا (سكرة يكسؼؾ)  مف القرآف الكريـسكرقراءة بعض اؿؾ
كحسب ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج، فمـ ، (ج- 1)بالنسبة لفرضية الفرعية األكلى أما 

أفراد  درجات القمؽ لدل ات فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطال تكجد" تتحقؽ ىذه الفرضية أم أنو 
 كرغـ عدـ داللة الفركؽ إحصائيا ،" تطبيؽ أسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى كبعدهالمجمكعة التجريبية قبؿ

حسب الباحثة إال أنو يكجد فرؽ بيف التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم لصالح التطبيؽ البعدم كىك يقدر بػ 
 .كىذا يدؿ عمى أثر ىذا األسمكب في خفض القمؽ (3.85)

 تـ ما حسب الفرضية ىذه تحققت فقد(: ج- 1 )الثانية الفرعية لمفرضية بالنسبة -
 أفراد لدل كتئاباال درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد" أنو أم نتائج، مف إليو التكصؿ

 متكسطات بيف الفرؽ بمغ حيث ،"كبعده تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة
 كداؿ جكىرم فرؽ كىك( 8.38 )البعدم كالقياس القبمي القياس في التجريبية المجمكعة أفراد درجات

 .االكتئاب خفض في تعالى اهلل بذكر التأمؿ أسمكب فعالية عمى كيدؿ إحصائيا،
كتتفؽ ىاتاف النتيجتاف مع بعض الدراسات السابقة التي أثبتت فعالية ىذا األسمكب في خفض 

 (.1995محمد، )كدراسة  (1990البنا، )القمؽ كدراسة 
 .إلى فعالية ىذا األسمكب في خفض شدة االكتئاب (2008عنك، )كما ذىبت دراسة 

http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/
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 اإلنساف قريب مف اهلل جعؿالمداكمة عمى ذكر اهلل تعالى مأف ترل الباحثة أف ذلؾ يرجع إلى ك
، يقكؿ اهلل مما يجعمو يشعر باألماف كالراحة النفسية كالسعادة، كما يشعره أنو في حمايتو كرعايتوتعالى 
(. 28: الرعد)"  اذيملر نه ل تطمئملقفلهبسملبذ قل الأاللبذ قل التطمئمل الفلهب: "تعالى

كتفسر الباحثة عدـ داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد المجمكعة 
، إلى أف ىذا األسمكب يتضمف جانبيف التجريبية قبؿ تطبيؽ أسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى كبعده

أحدىما يمثؿ أسمكب التأمؿ النفسي كاآلخر يمثؿ أسمكب الذكر الديني اإلسبلمي، كمف المعمـك أف 
األشخاص الذيف يعانكف مف القمؽ يجدكف صعكبة في االسترخاء كلذلؾ فإف نجاح ىذا األسمكب في 

خفض القمؽ يتطمب الممارسة المتكررة حتى يتمكف ىؤالء األشخاص مف الكصكؿ إلى حالة التأمؿ الذم 
يعد شكبل مف أشكاؿ االسترخاء كمف ثـ المركر إلى المرحمة الثانية التي تشتمؿ عمى ممارسة الذكر بكؿ 

كأقصى مدة متكفرة حسب متطمبات البرنامج لتطبيؽ ىذا –لذلؾ فإف مدة أسبكع . استغراؽ ذىني كتركيز
ترل الباحثة أنيا لـ تكف كافية لكصكؿ المتعالجيف لتطبيؽ فعمي ليذا األسمكب بشقيو النفسي - األسمكب

كالديني كبالتالي انعكس ذلؾ عمى النتائج المتحصؿ عمييا في التطبيؽ البعدم كىك عدـ انخفاض القمؽ 
لدييـ بشكؿ جكىرم كداؿ إحصائيا، رغـ إدالء معظـ المتعالجيف باألثر اإليجابي ليذا األسمكب، كذىب 
بعضيـ إلى اختياره كأحسف أسمكب في البرنامج ساعدىـ في الشعكر بالراحة النفسية، كقد طمبت الباحثة 
مف المتعالجيف االستمرار في تطبيؽ تمؾ األساليب خبلؿ البرنامج كبعده حتى يتـ تعزيزىا لدييـ، كىك ما 

 .الحظت الباحثة انعكاسو عمى النتيجة النيائية ألفراد العينة التجريبية بعد انتياء البرنامج

 تتحقؽ فمـ عمييا المتحصؿ النتائج كحسب(: د- 1 )األكلى الفرعية لمفرضية بالنسبة- 
 أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد ال " أنو يعني كىذا الفرضية ىذه

 بيف الفركؽ داللة عدـ فرغـ الباحثة كحسب ،"كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة
 بيف فرؽ ىناؾ لكف كالبعدم القبمي التطبيؽ بيف التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات متكسطات
 التطبيؽ لصالح كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات متكسطات
 .القمؽ خفض في األسمكب ىذا فاعمية عمى يدؿ ما كىذا( 1.16 )الفرؽ ىذا بمغ كقد البعدم

 النتائج حسب الفرضية ىذه تحققت فقد (:د- 1 )الثانية الفرعية لمفرضية بالنسبة- 
 أفراد لدل كتئاباال درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد" أنو أم عمييا، المتحصؿ
 خفض في الدعاء أسمكب فعالية عمى يدؿ كىذا ،"كبعده الدعاء أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة
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 البعدم كالتطبيؽ القبمي التطبيؽ بيف التجريبية المجمكعة درجات متكسطات بيف الفرؽ بمغ حيث االكتئاب
 .إحصائيا كداؿ جكىرم فرؽ كىك( 3.5)

 التي( 2008 البنا، )كدراسة السابقة الدراسات بعض إليو ذىبت ما مع النتيجتاف ىاتاف كتتفؽ
 ىذا فاعمية إلى( 2008 عنك، )دراسة ذىبت كما القمؽ، خفض في األسمكب ىذا فاعمية إلى ذىبت

 كمحمكد، مكسى )دراسة تكصمت كما االكتئاب، خفض في أخرل دينية أساليب جانب إلى األسمكب
 .الجامعة طالبات عند السيككسكماتية االضطرابات عبلج في األسمكب ىذا فاعمية إلى( 2000

كتفسر الباحثة عدـ داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات القمؽ لدل أفراد - 
، إلى أف بعض المتعالجات قد بينت لمباحثة المجمكعة التجريبة قبؿ تطبيؽ أسمكب الدعاء كبعده

كذلؾ عند حصكؿ مشكمة ما أك  (قبؿ البرنامج العبلجي)أف ىذا األسمكب قد تعكدت عمى استخدامو 
الحاجة لشيء معيف أك حتى دكف كجكد شيء معيف خاصة في الصبلة، لذلؾ كبالرغـ مف تسجيؿ فركؽ 
ممحكظة عند بعض الحاالت بيف التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم، إال أنو في بعض الحاالت الحظت 
الباحثة عدـ كجكد أم فرؽ يذكر بيف التطبيقيف، كتفسر الباحثة ذلؾ بكجكد عامؿ األلفة بيذا األسمكب 

لدل الكثير مف المتعالجات، لذلؾ لـ يكف لو تأثير كاضح مع بعض الحاالت، كبالتالي انعكس ذلؾ عمى 
 .النتيجة الكمية ألفراد عينة القمؽ

 تـ ما حسب الفرضية ىذه تحققت فقد(: ق-1 )األكلى الفرعية لمفرضية بالنسبة- 
 أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد" أنو أم نتائج، مف إليو التكصؿ

 بيف الفرؽ بمغ حيث ،"البعدم التطبيؽ لصالح كبعده التكبة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة
 فرؽ كىك( 8.86 )كالبعدم القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط
 .القمؽ خفض في التكبة أسمكب فاعمية عمى يدؿ كىذا إحصائيا، كداؿ جكىرم

 النتائج حسب الفرضية ىذه تحققت فقد (:ق- 1 )الثانية الفرضية لمفرضية بالنسبة- 
 أفراد لدل الكتئابا درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد" أنو أم عمييا، المتحصؿ
 بيف الفرؽ بمغ كقد ،"البعدم التطبيؽ لصالح كبعده التكبة أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة
 فرؽ كىك( 7.62 )كالبعدم القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط
 .القمؽ خفض في التكبة أسمكب فاعمية عمى يدؿ كىذا إحصائيا، كداؿ جكىرم
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 تـ ما حسب الفرضية ىذه تحققت فقد(: ك- 1 )األكلى الفرعية لمفرضية بالنسبة -
 أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد" أنو أم نتائج، مف إيو التكصؿ

 بيف الفرؽ بمغ حيث ،"البعدم التطبيؽ لصالح كبعده الرضا أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة
 فرؽ كىك( 6.0 )كالبعدم القبمي التطبيقيف بيف التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط
 .القمؽ خفض في الرضا أسمكب فاعمية عمى يدؿ كىذا إحصائيا، كداؿ جكىرم

 مف ذلؾ ظير كما الفرضية ىذه تتحقؽ فمـ(: ك- 1 )الثانية الفرعية لمفرضية بالنسبة -
 كتئاباال درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد ال" أنو أم عمييا، المتحصؿ النتائج خبلؿ
 الفرؽ داللة عدـ كرغـ الباحثة كحسب". كبعده الرضا أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل
 يكجد أنو إال كالبعدم، القبمي القياسيف في التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات متكسطات بيف
 نسبيا كلك الرضا أسمكب فاعمية عمى يدؿ كىك( 0.88 )بػ كيقدر القياسيف بيف الدرجات متكسط بيف فرؽ
 .االكتئاب درجة خفض في

التي تكصمت إلى دكر اإليماف بالقضاء ( 1998الشكيعر، )مع دراسة كتتفؽ ىاتيف النتيجتاف 
 .كالقدر الذم ىك أحد مككنات الرضا في خفض القمؽ

 النتائج حسب الفرضية ىذه تتحقؽ لـ(: م- 1 )األكلى الفرعية لمفرضية بالنسبة -
 المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد ال" أنو أم عمييا، المتحصؿ
 متكسطات بيف الفرؽ داللة عدـ فرغـ الباحثة كحسب. "كبعده التسامح أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية
 بيف فرؽ يكجد أنو إال كالبعدم، القبمي التطبيقيف بيف التجريبية المجمكعة أفراد لدل القمؽ درجات

 نسبيا كلك التسامح أسمكب فاعمية عمى يدؿ كىك( 0.84 )بػ كيقدر التطبيقيف، بيف القمؽ درجات متكسطات
 . القمؽ خفض في

 دلت ما حسب الفرضية ىذه تحققت فقد(: م- 1 )الثانية الفرعية لمفرضية بالنسبة -
 كتئاباال درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد" أنو أم إلييا، التكصؿ تـ التي النتائج عميو
 بمغ كقد". البعدم التطبيؽ لصالح كبعده التسامح أسمكب تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة أفراد لدل
 كالبعدم القبمي التطبيقيف بيف التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات متكسطات بيف الفرؽ

 .االكتئاب خفض في التسامح أسمكب فاعمية عمى يدؿ كىذا إحصائيا، كداال جكىرم فرؽ كىك( 4.42)
عبد الدائـ . د) كتتفؽ ىاتاف النتيجتاف مع بعض الدراسات العممية التي أثبتت ذلؾ، ك حسب

مف أىـ صفات الشخصيات المضطربة كالتي تعاني مف القمؽ المزمف ىك أنيا ال تعرؼ التسامح، ( الكحيؿ
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 .كلـ تجرب لذة العفك
 نكبتيا التي كالمشاعر األفكار أف النفس عمـ أبحاث أثبتت فقد( جامبكلسكي. ج جيرالد )كحسب

 لمذات، الضعيؼ التقدير اإلحباط، كالقمؽ، عاطفية، كاضطرابات بدنية أعراض إلى تتحكؿ عقكلنا في
 بدال األماـ نحك قدما المضي كعمى السمبية الخبرات تجاكز عمى اإلنساف يساعد فالتسامح المناعة، نقص
. الماضي سجكف في قابعا يبقى أف مف

ل اعشهلخذ": تعالى اهلل قاؿ التسامح، عمى تحث كثيرة آيات الكريـ القرآف في كرد كلقد -
 ."التلهىلأققبلتعشهل أآ": تعالى كقاؿ ،(199: األعراؼ.) " اجم ليملعمل أعقضلبماعقفل أ ق

 يقكؿ اإلساءة، كتجاكز كالتسامح العفك عمى أيضا تحث كثيرة نبكية أحاديث كردت كما -
 حرمؾ مف كتعطي قطعؾ مف تصؿ أف كاآلخرة الدنيا أىؿ أخالؽ أفضؿ": (كسمـ عميو اهلل صمى)الرسكؿ
 ".ظممؾ عمف كتعفك

 .لئلنساف النفسي كالتكافؽ النفسية الصحة تحقيؽ في التسامح أىمية عمى يدؿ مما -
 النتائج عميو دلت ما حسب الفرضية ىذه تحققت (:2 )األكلى الفرعية الفرضية -
 التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد "أنو أم عمييا، المتحصؿ

 ،"البعدم التطبيؽ لصالح البعدم كالقياس القبمي القياس في البلعقبلنية األفكار مقياس عمى( القمؽ عينة)
 األفكار مقياس عمى( القمؽ عينة) التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف الفرؽ بمغ كقد

 .إحصائيا كداؿ جكىرم فرؽ كىك( 13.57 )البعدم كالقياس القبمي القياس في البلعقبلنية
 النتائج عميو دلت ما حسب الفرضية ىذه تحققت (:2 )الثانية الفرعية الفرضية -
 التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد" أنو أم عمييا، المتحصؿ

 التطبيؽ لصالح البعدم كالقياس القبمي القياس في الالعقالنية األفكار مقياس عمى( االكتئاب عينة)
 مقياس عمى( االكتئاب عينة) التجريبية المجمكعة أفراد درجات اتمتكسط بيف الفرؽ بمغ كقد ،"البعدم
 .إحصائيا كداؿ جكىرم فرؽ كىك( 12.37 )البعدم كالقياس القبمي القياس في البلعقبلنية األفكار

 :يمي ما نستنتج، أف يمكف السابقتيف، النتيجتيف خبلؿ كمف -
 بعض مع يتفؽ كىك البلعقبلني، التفكير متكسط خفض في المقترح العبلجي البرنامج فعالية -
 البلعقبلني التفكير متكسط خفض في االنفعالي العقبلني العبلج فعالية بينت التي السابقة الدراسات
 (.2005 الصقياف، )كدراسة
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 كالقدر، بالقضاء اإليماف الصبر، التككؿ، مفيكـ في المتمثمة الدينية المفاىيـ فعالية -
 التفكير متكسط خفض في البلعقبلنية األفكار لتعديؿ كمحتكل استخدمت التي إلخ،.. كالكسطية
 .البلعقبلني
 تـ التي النتائج عميو دلت ما حسب الفرضية ىذه تحققت (:3 )األكلى الفرعية الفرضية -

 التجريبية المجمكعة أفراد درجات متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد "أنو أم إلييا، التكصؿ
 البعدم القياس في الالعقالنية األفكار مقياس عمى الضابطة المجمكعة بأفراد مقارنة( القمؽ عينة)

 عينة )التجريبية المجمكعة أفراد درجات متكسطات بيف الفرؽ بمغ حيث ،"التجريبية المجمكعة لصالح
 تمقي لعدـ راجع كىذا ،(11.5 )البلعقبلنية األفكار مقياس عمى الضابطة المجمكعة بأفراد مقارنة( القمؽ

 المجمكعة خضعت بينما المقترح، العبلجي البرنامج في المتمثؿ التجريبي لممتغير الضابطة المجمكعة
 المجمكعة أفراد لدل البلعقبلني التفكير متكسط في الحاصؿ التغير فإف لذلؾ العبلجي لمبرنامج التجريبية
 .المقترح العبلجي البرنامج أحدثو الذم اإليجابي التأثير إلى يعكد التجريبية
تحققت ىذه الفرضية حسب ما دلت عميو النتائج التي تـ : (3) الفرضية الفرعية الثانية -

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية " التكصؿ إلييا، أم أنو
مقارنة بأفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار الالعقالنية في القياس البعدم  (عينة االكتئاب)

عينة )، حيث بمغ  الفرؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية "لصالح المجمكعة التجريبية
( 10.87)مقارنة بأفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس األفكار البلعقبلنية في القياس البعدم  (االكتئاب

كىك فرؽ جكىرم كداؿ إحصائيا، كيرجع إلى أثر المتغير التجريبي المتمثؿ في البرنامج العبلجي في 
خفض متكسط التفكير البلعقبلني لدل أفراد المجمكعة التجريبية، بينما لـ تتعرض المجمكعة الضابطة 

 .لممتغير التجريبي كىك ما يفسر كجكد ىذا الفرؽ بيف المتكسطيف في القياس البعدم
 تـ التي النتائج عميو دلت ما حسب الفرضية ىذه تتحقؽ لـ(: 4 )األكلى العامة الفرضية -

 المجمكعة لدل القمؽ درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد ال "أنو أم إلييا التكصؿ
 ".التتبعي كالقياس البعدم القياس القياس في التجريبية

 تـ التي النتائج عميو دلت ما حسب الفرضية ىذه تتحقؽ لـ (:4 )الثانية العامة الفرضية -
 المجمكعة لدل كتئاباال درجات اتمتكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد ال "أنو أم إلييا التكصؿ
 ".شير بعد التتبعي كالقياس البعدم القياس في التجريبية
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باستمرار التأثير اإليجابي لمبرنامج عمى أفراد العينة، كىذا يعكد في ىاتيف النتيجتيف فسر ت ك
أفراد عينة الستراتيجيات النفسية الدينية التي سبؽ كأف اكتسبيا تأثير اتقدير الباحثة إلى أف استمرار 

أدل إلى تعزيز ىذه المفاىيـ لدييـ فغدت أساليب حياتية تمقائية مما خبلؿ البرنامج العبلجي، البحث 
. ىـ، فتكرار الممارسة لو أثر فعاؿ في تعزيز كتثبيت األفكار كاالستراتيجيات المكتسبةدمؿ

 :كالشكؿ التالي يكضح ىذه النتائج التي تـ التكصؿ إلييا

الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية لكؿ مف عينة : (09)شكؿ رقـ 
القمؽ عمى مقياس تايمكر لمقمؽ كعينة االكتئاب عمى مقياس بيؾ لالكتئاب في القياس 

 :البعدم كالقياس التتبعي
 

 

 لـ تتحقؽ ىذه الفرضية حسب ما دلت عميو النتائج (:4) الفرضية الفرعية األكلى - 
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات الدرجات لدل أفراد المجمكعة "المتحصؿ عمييا، أم أنو 

عمى مقياس األفكار العقالنية كالالعقالنية في القياس البعدم كالقياس التتبعي  (عينة القمؽ)التجريبية 
 ".بعد شير

لـ تتحقؽ ىذه الفرضية حسب ما دلت عميو النتائج  (:4)الفرضية الفرعية الثانية -         
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات الدرجات لدل أفراد المجمكعة "المتحصؿ عمييا، أم أنو 



                                عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج البحث                   ادسالفصؿ الس
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عمى مقياس األفكار العقالنية كالالعقالنية في القياس البعدم كالقياس  (عينة االكتئاب)التجريبية 
 ".التتبعي بعد شير

 كتفسر الباحثة ىاتيف النتيجتيف باستمرار التأثير اإليجابي لمبرنامج العبلجي المقترح عمى أفراد 
 .المجمكعة التجريبية كذلؾ بعد شير مف انتياء البرنامج العبلجي

 

 



 

 

 
 

 التػكصيػػػات
كالمقترحػػػػات
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 :التكصيات كالمقترحات -
لقد تكصؿ البحث الحالي إلى نتيجة مفادىا فعالية العبلج النفسي الديني مف المنظكر اإلسبلمي 

في التكفؿ باضطراب القمؽ كاضطراب االكتئاب، كعمى ضكء ذلؾ فإف الباحثة تطرح مجمكعة مف 
 :التكصيات كتقترح مجمكعة مف البحكث المستقبمية، كذلؾ كما يمي

 :تكصيات البحث-1
األخذ بعيف االعتبار البعد الركحي كبعد أساسي مف أبعاد الشخصية اإلنسانية، كالعمؿ عمى عدـ  -

 .االستمرار في تجاىمو في البحكث العممية
تزكيد تخصص عمـ النفس بمقررات تعميمية ذات محتكل نفسي ديني تقدـ في الجامعات لمطمبة،  -

العتبار أف عمـ النفس الديني أصبح اليـك تخصصا عمميا مف تخصصات عمـ النفس، كمعترفا 
بو مف قبؿ مختمؼ المنظمات كالجمعيات العالمية النفسية كالطب عقمية كمنظمة الصحة العالمية 

 .مثبل
العمؿ عمى إعداد األطباء كاألخصائييف النفسييف في مجاؿ عمـ النفس الديني، حتى يدعـ ذلؾ  -

 .تككينيـ النفسي
تزكيد المستشفيات كمراكز العبلج المختمفة بمرشديف دينييف، يعممكف كفريؽ مع األخصائييف  -

 .النفسييف كالمختصيف في الطب العقمي
إعادة االعتبار لتراثنا اإلسبلمي القيـ كالثرم كاالستفادة منو في مجاؿ فيـ كعبلج النفس  -

 .اإلنسانية، كتفسير اضطراباتيا النفسية المختمفة
العمؿ عمى تطبيؽ العبلج النفسي الديني مف المنظكر اإلسبلمي خاصة في الببلد اإلسبلمية  -

كأحد البدائؿ المتاحة في مجاؿ العبلج النفسي كالعمؿ عمى تطكير ىذا المجاؿ مف قبؿ 
 .المتخصصيف كالمعالجيف النفسييف

زيادة كعي المجتمع حكؿ أىمية الديف كالتديف اإلسبلمي في تحقيؽ الصحة النفسية كنشر  -
األخبلؽ كالفضائؿ كالتي تعد مف أىـ عكامؿ ازدىار كاستمرار األمـ كالحضارات، كذلؾ مف خبلؿ 

 .نشر الثقافة النفسية الدينية
إعادة تفعيؿ دكر الديف ليتكلى عبلج مشاكؿ البشرية في مختمؼ مياديف الحياة النفسية  -

 .األمر الذم مف شأنو إعادة التكازف الطبيعي لمختمؼ مجاالت الحياة.. كاالجتماعية كاالقتصادية
تكسيع مجاؿ الخدمات النفسية اإلرشادية كالعبلجية المقدمة لطمبة الجامعة، كتزكيد اإلقامات  -

الجامعية بأخصائييف نفسييف كمساعديف اجتماعييف ذكم كفاءة لتغطية حاجات الطمبة النفسية 
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كمساعدتيـ عمى تجاكز األزمات النفسية بكفاءة كفاعمية، حتى ال يتأثر مردكدىـ التعميمي بشكؿ 
 .سمبي

 :المقترحات-2

 :تقترح الباحثة البحكث التالية
إلخ، .. تطبيؽ البرنامج العبلجي المقترح  مع اضطرابات نفسية أخرل كالكسكاس القيرم، كالفكبيا -

 .مع إجراء التعديبلت الضركرية لذلؾ
 .إلخ.. استخداـ البرنامج العبلجي المقترح مع فئات عمرية أخرل كالمراىقيف، كبار السف -
 .استخداـ البرنامج العبلجي المقترح مع الطمبة الجامعييف الذككر بعد أف تـ استخدامو مع اإلناث -
تطكير البرنامج العبلجي المقترح باستخداـ كسائؿ كأساليب متنكعة أخرل، أك بتكليفو مع أنكاع  -

 .إلخ.. حديثة أخرل مف العبلجات النفسية كالعبلج بالتقبؿ كااللتزاـ
تطبيؽ البرنامج العبلجي المقترح باستخداـ عينة كبيرة الحجـ حتى يمكف تعميـ النتائج المتحصؿ  -

 .عمييا



 

 

 

 
خػػػاتػػػمػػػػػة
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 :خاتمة -

مف خبلؿ ما تـ عرضو في كؿ مف الجانبيف النظرم كالتطبيقي، كمف خبلؿ ما تـ استعراضو مف 
كما تـ التكصؿ إليو مف نتائج في البحث الحالي، يتضح جميا الدكر الفعاؿ لمعبلج النفسي  دراسات سابقة،

 .الديني كتحديدا اإلسبلمي في خفض درجة كؿ مف القمؽ كاالكتئاب
حيث ىدؼ البحث الحالي إلى اختبار فعالية برنامج عبلجي يجمع بيف بعض تقنيات كأساليب 

بيؾ . العبلج المعرفي السمككي التي كضعيا بعض المنظريف في ىذا المجاؿ كألبرت إيميس كأركف ت
كدكنالد ميكينبكـ، كبعض أساليب العبلج النفسي الديني اإلسبلمي، كذلؾ بيدؼ التكفؿ باضطرابي القمؽ 

كقد خمص البحث الحالي إلى مجمكعة مف النتائج، يمكف تمخيصيا فيما . كاالكتئاب لدل طالبات الجامعة
 :يمي

 لدل القمؽ باضطراب التكفؿ في اإلسبلمي المنظكر مف اإلثنكنفسي العبلجي البرنامج فعالية -
 .الجامعة طالبات

 لدل االكتئاب باضطراب التكفؿ في اإلسبلمي المنظكر مف اإلثنكنفسي العبلجي البرنامج فعالية -
 .الجامعة طالبات

 البلعقبلنية األفكار درجة خفض في اإلسبلمي المنظكر مف اإلثنكنفسي العبلجي البرنامج فعالية -
 .الجامعة طالبات لدل كاالكتئاب القمؽ عينتي مف لكؿ

 مف شير مدة بعد الجامعة طالبات عمى اإلثنكنفسي العبلجي لمبرنامج اإليجابي التأثير استمرار -
 درجات متكسطات في إحصائيا دالة فركؽ أم تسجيؿ يتـ لـ حيث العبلجي، البرنامج انتياء
 .شير بعد كالتطبيؽ النيائي التطبيؽ بيف التجريبية المجمكعة أفراد لدل االكتئاب درجات أك القمؽ

فاألساليب الدينية اإلسبلمية التي تـ تكظيفيا مف خبلؿ البرنامج العبلجي المستخدـ في البحث 
الحالي كأداة أساسية في التكفؿ باضطرابي القمؽ كاالكتئاب، كالمستمدة مف الديف اإلسبلمي الحنيؼ ىي 

استراتيجيات فعالة في عبلج النفس اإلنسانية، حيث تـ تناكليا في إطار النظرية المعرفية كفي ضكء 
االستراتيجيات الدينية )كما تعد ىذه االستراتيجيات . األسس التي يقكـ عمييا العبلج المعرفي السمككي

 .في الكاقع استراتيجيات معرفية سمككية كما ذىبت إلى ذلؾ عدة دراسات عربية كغربية (اإلسبلمية
كقد دلت النتائج التي تـ التكصؿ إلييا خبلؿ البحث الحالي، عمى فاعمية األساليب الدينية 

المستخدمة في البرنامج العبلجي المقترح في خفض درجة القمؽ، كتشمؿ ىذه األساليب كؿ مف أسمكب 
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قراءة القرآف الكريـ أك االستماع لو، أسمكب الرضا، كأسمكب التكبة، حيث كانت الفركؽ دالة إحصائيا بيف 
 .التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم، أم قبؿ تطبيؽ ىذه األساليب كبعدىا

أما بالنسبة لؤلساليب األخرل المستخدمة أيضا في البرنامج العبلجي المقترح لمتكفؿ باضطراب 
القمؽ، كالمتمثمة في كؿ مف أسمكب الصبلة كالكضكء، أسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى، أسمكب الدعاء، 
أسمكب التسامح، فرغـ عدـ داللة الفركؽ بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم إال أنو تـ تسجيؿ فركؽ بينيما 

 .لصالح التطبيؽ البعدم، أم أف ىذه األساليب أيضا كاف ليا تأثير إيجابي في خفض درجة القمؽ
إلى جانب ىذا فقد دلت النتائج التي تـ التكصؿ إلييا عمى فاعمية كؿ مف أسمكب القرآف الكريـ 

كأسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى، كأسمكب الدعاء كأسمكب التكبة كأسمكب التسامح في خفض درجة 
 .االكتئاب

أما بالنسبة ألسمكبي الصبلة كالكضكء، كأسمكب الرضا فرغـ عدـ داللة الفركؽ بيف متكسطات 
درجات االكتئاب ألفراد المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ ىذه األساليب كبعدىا، إال أنو تـ تسجيؿ فركؽ 
بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم، مما يدؿ عمى فاعمية ىذه األساليب أيضا في 

 .خفض درجة االكتئاب
كترل الباحثة أف بعض األساليب الدينية التي تـ استخداميا في البحث الحالي مف خبلؿ البرنامج 

العبلجي المقترح كالتي تعتبر أساليب عبلجية نفسية، يجب أف تككف ليا خصكصية معينة في طريقة 
عرضيا أك مدة تطبيقيا، فرغـ تكصؿ بعض الدراسات العممية التي اىتمت بدراسة تأثير بعض األساليب 

إلخ عمى بعض االضطرابات النفسية، إلى تحقيؽ ىذه .. الدينية كأسمكب الصبلة أك أسمكب الدعاء
األساليب لفركؽ جكىرية كدالة بيف التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم أم أنو كاف ليا تأثير داؿ إحصائيا 
في خفض درجة بعض ىذه االضطرابات كاضطراب القمؽ أك اضطراب االكتئاب، فإف نتائج البحث 

 .الحالي لـ تتكصؿ إلى فركؽ دالة إحصائيا مع بعض ىذه األساليب
لذلؾ ترل الباحثة ضركرة إعطاء بعض ىذه األساليب عناية أكثر مف ناحية طريقة عرضيا، مثبل 
استخداـ فيديك يبيف كيفية صبلة النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك ما يساعد الحاالت عمى استيعاب كيفية 
الخشكع في الصبلة أحسف مف قراءتيـ لكتب أك مطكيات حكؿ ذلؾ، ككذلؾ تمديد المدة البلزمة لتطبيؽ 

بعض ىذه األساليب  لبلستفادة منيا عمميا، كأسمكب التأمؿ بذكر اهلل تعالى، حيث يتطمب التدريب 
كالتمكف مف ىذا األسمكب كقتا كافيا خاصة بالنسبة لؤلشخاص الذيف يعانكف مف اضطراب القمؽ، كيعد 
ىذا مف أىـ العكامؿ التي ترل الباحثة أنو قد كقؼ حاجزا دكف الكصكؿ إلى النتائج المرجكة، رغـ كجكد 

 .فركؽ ممحكظة بيف التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم لصالح التطبيؽ البعدم
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كذلؾ يجب اإلشارة إلى أف نتائج البحث الحالي تبقى محدكدة كال يمكف تعميميا بأم حاؿ، كذلؾ 
، لذلؾ يجب ( طالبة يمثمكف عينة االكتئاب16)ك ( طالبة يمثمكف عينة القمؽ14)لقمة عدد أفراد عينة 

 .تطبيؽ البرنامج العبلجي المقترح مع عدد أكبر مف الحاالت حتى يمكف تعميـ النتائج المتحصؿ عمييا
كبالرغـ مف كؿ ذلؾ فالبحث الحالي يعد إسياما عمميا ىاما، كترتبط أىميتو بكؿ مف المجاالت 

العبلج النفسي، العبلج المعرفي السمككي، عمـ النفس المرضي، عمـ النفس الديني، عمـ النفس : التالية
 .اإلسبلمي

حيث يعد البحث الحالي مركز التقاء العديد مف المجاالت كالتخصصات في مجاؿ عمـ النفس، 
لذلؾ فأىميتو كالنتائج المتحصؿ عمييا مف خبللو، سكؼ تنعكس إيجابا عمى ىذه التخصصات النفسية، إذ 
يسيـ البحث الحالي في تسميط الضكء عمى الكثير مف الجكانب التي تـ إغفاليا أك أنيا لـ تأخذ نصيبيا 
بشكؿ كاؼ مف الدراسة كالبحث، في كؿ مف التخصصات المذككرة آنفا خاصة مف خبلؿ تناكليا لمجانب 
 .الركحي كمككف أساسي مف مككنات الشخصية اإلنسانية، ككعامؿ ميـ في تحقيؽ الصحة النفسية لؤلفراد
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: المالحؽ
 :قائمة األساتذة المحكميف: (01)ممحؽ رقـ 

:اسـ الجامعة  
 

:التخصص :الدرجة العممية  اسـ كلقب األستاذ  
:المحكـ  

جامعة الحاج لخضر، 
.باتنة، الجزائر  

نادية بعيبف. أ د أستاذ التعميـ العالي قياس كتقكيـ  

.جامعة بغداد، العراؽ صحة نفسية كعمـ  
 النفس المعرفي

قاسـ حسيف . أ د أستاذ التعميـ العالي
 صالح

جامعة محمد خيضر، 
.بسكرة، الجزائر  

عمـ النفس المرضي 
 االجتماعي

نصر الديف جابر. أ د أستاذ التعميـ العالي  

الحاج لخضر، جامعة 
.، الجزائرباتنة  

كناس أمزياف. أ د أستاذ التعميـ العالي عمـ النفس العيادم  

جامعة الحاج لخضر، 
.باتنة، الجزائر  

 

التصكؼ كالتربيات 
 الركحية

عبد الحكيـ . أ د أستاذ التعميـ العالي
 فرحات

، 02جامعة سطيؼ 
.الجزائر  

صبلح الديف . د أستاذ محاضر عمـ النفس العيادم
 تغميت

متخرج )طب نفسي  
(مف جامعة بريطانيا  

مستشار الطب النفسي كرئيس 
تحرير المجمة العربية لمطب 

النفسي، كممثؿ الشرؽ األكسط في 
الجمعية العالمية لؤلطباء النفسييف 

.(األردف)  

كليد سرحاف. د  

.جامعة الرياض، السعكدية  
 
 
 

عمـ النفس المعرفي 
السمككي كعمـ النفس 

 الديني

أستاذ محاضر كاستشارم في طب 
معرفي )األسرة كمعالج نفسي 

.كتمميذ أركف بيؾ (سمككي  

خالد بف حمد جابر. د  
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.جامعة بغداد، العراؽ عبد الحسيف . د أستاذ محاضر قياس كتقكيـ 
 رزكقي

جامعة الحاج لخضر، باتنة 
.، الجزائر  

برىاني منكبة. د أستاذ محاضر شريعة كفقو كأصكؿ  

جامعة الحاج لخضر، باتنة 
.، الجزائر  

عبد الكريـ مقيدش. د أستاذ محاضر عمكـ إسبلمية  

، 02جامعة سطيؼ 
.الجزائر  

ربيعة عبلكنة. د أستاذ محاضر عمـ النفس االجتماعي  

، 02جامعة سطيؼ 
.الجزائر  

فاطمة مقدـ. د أستاذ محاضر إرشاد نفسي  

، 02جامعة سطيؼ 
.الجزائر  

بديعة كاكمي. د أستاذ محاضر عمـ النفس العيادم  

، 02جامعة سطيؼ 
.الجزائر  

/ عمـ النفس المعرفي 
 عمـ النفس العيادم

شريفة بف غذفة . د أستاذ محاضر  

، 02جامعة سطيؼ 
.الجزائر  

نعيمة ستر  . أ أستاذ مساعد إدارة تربكية
 الرحمف
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 :مقياس تايمكر لمقمؽ: (02)ممحؽ رقـ 
:....................................... االسػـ كالمقب

أمػاـ العبػارة التي  (×  )أجب عف كؿ األسئػمة مف فضمؾ بكضػع عبلمػة .. أمػامػؾ مجمػكعة مف العبػارات 
: رجاءن أجب عمى كؿ األسػئػمة مف فضمػؾ .. تنطبؽ عميػؾ 

 خطأ  صحيح نكمػي مػضػطرب ك مػتػقػطػع - 1
 خطأ  صحيح مرت بي أكقػات لـ أستطع خبلليا النكـ بسبب القمؽ - 2
 خطأ  صحيح مخاكفي قميمة جدان مقارنػة بأصدقائي - 3
 خطأ  صحيح أعتػقد أنني أكثر عصبية مف معػظـ الناس - 4
 خطأ  صحيح كؿ عػدة ليالي  (ككابيس)تػنتػابني أحبلـ مػزعجة أك - 5
 خطأ  صحيح لدم متػاعب أحيانان في معدتػي - 6
ًي ما أالحظ أف يدام ترتجفاف عندما أحاكؿ القياـ بعمؿ- 7  خطأ  صحيح ما  غالبان
 خطأ  صحيح أعاني أحيانان مف نكبػات إسيػاؿ - 8
 خطأ  صحيح تثػير قمقػي أمػكر العػمػؿ ك المػاؿ - 9

 خطأ  صحيح  (غمامات النفػس )تصيبنػي نكبػات مف الغثيػاف - 10
 خطأ  صحيح كثيػران مػا أخشػى أف يػحػمر كجيػي خجبلن - 11
 خطأ  صحيح أشػعر بػجكع في كػؿ األكقػات تقريبػان - 12
 خطأ  صحيح أثػؽ في نفسػي كثيران - 13
 خطأ  صحيح أتعػب بسػرعػة - 14
 خطأ  صحيح يجػعػمػني االنتػظػار عصبيػان - 15
 خطأ  صحيح أشػعر باإلثػارة لدرجػة أف النـك يتعػذر عمي - 16
 خطأ  صحيح عػادة مػا أكػكف ىػادئػان - 17
تػمر بي فتػرات مف عدـ االستقرار لدرجة أنني ال أستطيع - 18

الجمكس طكيبلن في مقعػدم 
 خطأ  صحيح 

 خطأ  صحيح ال أشػعر بالسػعػادة في معػظػـ الكقػت - 19
 خطأ  صحيح مف السػيػؿ أف أركػز ذىني في عمؿ ما - 20
 خطأ  صحيح أشػعر بالقمؽ عمى شئ ما أك شخص ما طكاؿ الكقت تقريبان - 21
 خطأ  صحيح ال أتػييب األزمػات ك الشػدائػد - 22
 خطأ  صحيح أكد أف أصبح سعيػدان كما يبدك اآلخػريػف - 23
 خطأ  صحيح كثيران ما أجد نفسي قمقػان عمى شيء ما - 24
 خطأ  صحيح أشعر أحيانان ك بشكؿ مؤكػد أنو ال فائدة لي - 25
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 خطأ  صحيح أشعر أحيانان أنني أتمػزؽ - 26
 خطأ  صحيح أعػرؽ بسػيػكلػة حػتى في األيػاـ البػاردة - 27
 خطأ  صحيح الحياة صعبة بالنسبػة لي في أغػمػب األكقػات - 28
 خطأ  صحيح ال يقمقػني ما يحتمػؿ أف أقػابمو مف سكء حػظ - 29
 خطأ  صحيح إنني حسػاس بنفسػي بدرجػة غيػر عػاديػة - 30
 خطأ  صحيح الحظػت أف قمبػي يخفػؽ بشػدة ك أحيانان تتييػج أنفاسي - 31
 خطأ  صحيح ال أبػكػي بسػيػكلػة - 32
 خطأ  صحيح خشػيت أشياء أك أشخاص أعرؼ أنيـ ال يستطيعكف إيذائي - 33
 خطأ  صحيح لدم قابمية لمتػأثػر باألحػداث تأثران شديػدان - 34
 خطأ  صحيح كثػيران ما أصػاب بصػداع  - 35
 خطأ  صحيح ال بد أف أعرؼ بأنني شعرت بالقمؽ عمى أشياء ال قيمة ليا - 36
 خطأ  صحيح ال أستػطيع أف أركػز تفكيرم في شيء كاحػد - 37
 خطأ  صحيح ال أرتبػؾ بسػيػكلػة  - 38
 خطأ  صحيح أعتػقػد أحيانان أنني ال أصمػح بالمػرة - 39
 خطأ  صحيح أنػا شخص متكتػر جػدان - 40
أرتبػؾ أحيانان لدرجػة تجعؿ العرؽ يتساقط مني بصكرة تضايقني - 41

جدان 
 خطأ  صحيح 

 خطأ  صحيح يحمر كجيي خجػبلن بدرجة أكبر عندما أتحدث لآلخريػف - 42
 خطأ  صحيح أنػا أكثر حساسية مف غالبية النػاس - 43
مرت بي أكقػات شعرت خبلليا بتراكـ الصعػاب بحيث ال أستطيع - 44

التغمب عمييػا 
 خطأ  صحيح 

 خطأ  صحيح أككف متكتران لمغاية أثناء القياـ بعمؿ ما - 45
 خطأ  صحيح يػدام ك قػدمػام باردتػاف في العػادة  - 46
 خطأ  صحيح أحيانان أحمػـ بأشػياء أفضؿ االحتفػاظ بيا لنفسي - 47
 خطأ  صحيح ال تنقصني الثقػة بالنفػس - 48
 خطأ  صحيح أصػاب أحيانػان باإلمسػاؾ - 49
 خطأ  صحيح ال يػحػمر كجيي أبػدان مف الخػجػؿ - 50

                                                               
 :                                  :           
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: (DSM4- TR) كفؽ معايير القمؽاضطراب  تشخيص :(03)ممحؽ رقـ 

: تتمثؿ أىـ المحكات التشخيصية لمقمؽ، فيما يمي

 أشير، كيدكر حكؿ عدد مف 6قمؽ كانشغاؿ زائد يحدث في معظـ األياـ، لمدة ال تقؿ عف * 
 (العمؿ، األداء المدرسي)األحداث كاألنشطة 

. يجد الشخص أنو مف الصعب عميو أف يتحكـ في انشغالو ىذا* 

:  أك أكثر مف األعراض الستة التالية3كؿ مف القمؽ كاالنشغاؿ يككناف مصحكبيف ب* 

. عدـ االستقرار أك الشعكر أنو عمى كشؾ السقكط، أك عمى حافة الخطر- 

. اإلحساس بالتعب بسيكلة- 

. صعكبة التركيز- 

. (سيكلة االستشارة)السخط أك سرعة الغضب - 

. التكتر العضمي- 

. اضطراب النكـ- 

القمؽ أك االنشغاؿ أك األعراض البدنية، تتسبب في ألـ إكمينيكي جكىرم، أك قصكر في األداء * 
. االجتماعي أك الميني أك غيرىما مف مجاالت األداء الميمة

ال يرجع االختبلؿ لتأثيرات فيزيكلكجية مباشرة لمادة أك عقار أك حالة طبية عامة، كال يحدث * 
. قطعيا أثناء اختبلؿ مزاجي أك اضطراب ذىني أك اضطراب نمائي متغمغؿ
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 :B . D . I) ) مقياس بيؾ لالكتئاب: (04)ممحؽ رقـ 
 

 ................................... :االسػـ 
  ........ / ...... / .......   :تاريخ الميبلد 

 ................................: المستكل التعميمي 
. ػ   .......   /  .......  / ......   :تاريخ الػيـك 

                .: .................................المينػة 
 

التعػمػيػمػات 
 

ك , الرجاء أف تقرأ كؿ مجمكعة عمى حدة , في ىذه الكراسة إحدل ك عشركف مجمكعة مف العبارات 
ستجد 

أف كؿ أربع منيا تتناكؿ مكضكعان معينان اختر عبارة كاحدة ترل أنيا تصؼ حالتؾ ك مشاعرؾ خبلؿ ىذا 
 ( . 3 أك 2 أك 1 أك 0 )األسبكع، ثـ ضع دائرة حكؿ رقـ العبارة التي تختارىا 

 
ك تأكد أنؾ أجبت عمى , تأكػد مف قراءة عبارات كؿ مجمكعة قراءة جيدة قبؿ أف تختار كاحدة منيا 

 .كؿ مجمكعة
 

: أكالن 
. ال أشعر بػحػزف  – 0
. أشعػر بػحػزف - 1
. ك ال أستطيع أف أتخمص منو , أشعر بػحػزف طكاؿ الكقت - 2
. إنني حزيف بدرجة ال أستطيع تحمميا -3
 

: ثانيان 
. لست متشائمان بالنسبة لممستقبؿ -0
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 .أشعر بتشاـؤ بالنسبة لممستقبؿ -1
 .أشعر بأنو ليس ىناؾ شيء يشدني لممستقبؿ -2
 .أشعر أف المستقبؿ ال أمؿ فيو ك أف األمكر لف تتحسف -3

 
: ثالثان 

. ال أشعر أني فاشؿ  – 0
. أشعر أني فشمت أكثر مف المعتاد - 1
. عندما أنظر إلى ما مضى مف سنكات عمرم فأنا ال أرل سكل الفشؿ الذريع -2
. أشعر بأني شخص فاشؿ تمامان -3
 

: رابعان 
. أستمتع بدرجة كافية بجكانب الحياة كما اعتدت مف قبؿ - 0
. ال أستمتع بجكانب الحياة عمى  النحك الذم تعكدت عميو - 1
. لـ أعد أحصؿ عمى استمتاع حقيقي مف أم شيء في الحياة - 2
. ال أستمتع إطبلقان بأم شيء في الحياة - 3
 

: خامسان 
. ال اشعر بالذنب - 0
. أشعر بأني قػد  أككف مذنبان - 1
. أشعر شعكران عميقان بالذنب في أغمب األكقات - 2
. أشعر بالذنب بصفة دائمة -3

: سادسان 
. ال أشعر أني أتمقى عقابان  – 0
. أشعر بأني قد أتعرض لمعقاب - 1
. أتكقع أف أعاقب - 2
. أشعر بأني أتمقى عقابان - 3
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: سابعان 
. ال أشعر بعدـ الرضا عف نفسي - 0
 .أنا غير راضي عف نفسي -1
 .أنا ممتعض مف نفسي -2
 .أكره نفسي -3
 

: ثامنان 
. ال أشعر بأني أسكأ مف اآلخريف  – 0
. أنقد نفسي بسبب ضعفي ك أخطائي - 1
. ألـك نفسي معظـ الكقت عمى أخطائي-2
. ألـك نفسي عمى كؿ شيء سيء حدث -3
 

: تاسعان 
. أشعر بضيؽ مف الحياة - 0
. ليس لي رغبة الحياة - 1
. أصبحت أكره الحياة  - 2
. أتمنى المكت إذا كجدت فرصة لذلؾ - 3
 

: عاشران 
. ال أبكي أكثر مف المعتاد - 0
. أبكي اآلف أكثر مف ذم قبؿ  - 1
. أبكي طكاؿ الكقت - 2
  لقد كنت قادران عمى البكاء فيما مضى ك لكني اآلف ال أستطيع البكاء حتى لك كانت لي رغبة في ذلؾ- 3
 

: حادم عشر 
. لست متكتران أكثر مف ذم قبؿ -0
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. أتضايؽ أك أتكتر بسرعة أكثر مف ذم قبؿ  -1
. أشعر بالتكتر كؿ الكقت - 2
. ال أتكتر أبدان مف األشياء التي كانت تكترني فيما مضى -3

: ثاني عشر
. لـ أفقد االىتماـ بالناس اآلخريف -0
 .أني أقؿ اىتمامان باآلخريف مما أعتدت أف أككف -1
 .لقد فقدت معظـ اىتمامي بالناس اآلخريف  -2
 .لقد فقدت كؿ اىتمامي بالناس اآلخريف-3

: ثالث عشر
. اتخذ قرارات عمى نفس المستكل الذم اعتدتو تقريبان -0
. لقد تكقفت عف اتخاذ القرارات بصكرة أكبر مما مضى -1
. أجد صعكبة أكبر في اتخاذ القرارات عما كنت أقـك بو -2
. لـ أعد أستطيع اتخاذ القرارات عمى اإلطبلؽ  -3
 

: رابع عشر
. ال اشعر أني أبدك في حالة أسكأ عما اعتدت أف أككف -0
. يقمقني أني أبدك أكبر سنان ك أقؿ حيكية -1
. أشعر بأف ىناؾ تغيرات مستديمة في مظيرم تجعمني أبدك أقؿ حيكية- 2
. أعتقد أني أبدك قميئان - 3
 

: خامس عشر
. أستطيع أف أقـك بعممي كما تعكدت -0
. أحتاج لجيد كبير لكي أبدأ في عمؿ شيء ما -1
. أف عمي أف أضغط عمى نفسي بشدة لعمؿ أم شيء - 2
. ال أستطيع أف أقـك بعمؿ أم شيء عمى اإلطبلؽ - 3
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: سادس عشر
. أستطيع أف أناـ كالمعتاد-0
. ال أناـ كالمعتاد  -1
. أستيقظ قبؿ مكعدم بساعة أك بساعتيف ك أجد صعكبة في النكـ مرة أخرل - 2
. أستيقظ قبؿ بضعة ساعات مف مكعدم المعتاد ك ال أستطيع العكدة لمنكـ مرة أخرل -3
 

 : سابع عشر
. ال أشعر بتعب أكثر مف المعتاد -0
 .أتعب بسرعة عف المعتاد  -1
 .أتعب مف القياـ بأم جيد في عمؿ أم شيء - 2
. أني متعب لدرجة أني ال أستطيع أف أقـك بأم عمؿ- 3
 

 : ثامف عشر
. أف شييتي لمطعاـ ليست أقؿ مف المعتاد -0
. أف شييتي لمطعاـ ليست جيدة كالمعتاد -1
. أف شييتي لمطعاـ أسكأ كثيران اآلف  -2
. ليس لدم شيية عمى اإلطبلؽ في الكقت الحاضر-3
 

: تاسع عشر
. لـ ينقص كزني في اآلكنة األخيرة - 0
. فقدت أكثر مف كيمك جراميف مف كزني -1
. فقدت أربعة كيمك جرامات مف كزني - 2
. فقدت ستة كيمك جرامات مف كزني - 3
 

: عشركف
. لست منشغبلن عف صحتي أكثر مف ذم قبؿ -0
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. أني مشغكؿ ببعض المشكبلت البدنية مثؿ األكجاع ك اضطرابات المعدة ك اإلمساؾ -1
. أني مشغكؿ جدان ببعض المشكبلت اليكمية ك مف الصعب أف أفكر في شيء آخر - 2
.  أني مشغكؿ جدان حكؿ مشكبلتي البدنية لدرجة أف ال أستطيع أف أفكر في شيء آخر- 3
 

: كاحد ك عشركف
. لـ أالحظ أم  تغيرات حديثة في اىتمامي بالجنس -0
. أنني أقؿ اىتمامان بالجنس عف المعتاد  -1
. لقد قؿ اآلف اىتمامي بالجنس كثيران - 2
. لقد فقدت اىتمامي بالجنس كثيران -3
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: (DSM4- TR)كتئاب كفؽ معايير االاضطراب تشخيص  :(05)ممحؽ رقـ 

كجكد عمى األقؿ خمسة أعراض اآلتية التي تظير كتستمر لمدة أسبكعيف، حيث يظير تغيير 
( 2)مزاج اكتئابي أك  (1): مقارنة بالكظائؼ السابقة، عمى األقؿ يككف ىناؾ أحد األعراض التالية إما

 .فقداف االىتماـ كالمتعة

 ال يتضمف أعراض تعكد إلى حالة طبية عامة، كال إلى أفكار ىذائية كال إلى ىبلكس :مالحظة- 
 .تتطابؽ مع المزاج

: مثبل) مزاج اكتئابي يكجد طكاؿ اليكـ، تقريبا كؿ األياـ، مشار إليو مف طرؼ الشخص (1)
 (.البكاء: مثبل)، أك يبلحظ مف طرؼ اآلخريف (يشعر بالحزف أك الفراغ

تقريبا كؿ :  انخفاض ممحكظ لبلىتماـ أك المتعة بالنسبة لكؿ األنشطة تقريبا طكاؿ اليكـ(2 )
 .(يكصؼ مف قبؿ الشخص أك يبلحظ مف طرؼ اآلخريف)األياـ 

 فقداف أك اكتساب كزف بشكؿ ممحكظ مع غياب حمية أك انخفاض أك زيادة الشيية لمطعاـ (3)
 . تقريبا كؿ األياـ

 . أرؽ أك إفراط في النـك تقريبا كؿ يكـ(4 )

يبلحظ مف طرؼ اآلخريف غير محدكد، متبكع ) تييج أك تأخر نفسي حركي تقريبا كؿ األياـ (5)
 .(بشعكر ذاتي بالتييج كالعصبية أك تباطؤ داخمي

 . تعب أك فقداف الطاقة تقريبا كؿ األياـ(6)

 .كالشعكر الحاد بالذنب تقريبا كؿ األياـ (عدـ الجدارة) الشعكر بانخفاض القيمة الذاتية (7)

 . انخفاض االستعداد لمتفكير أك التركيز، كعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار طكؿ األياـ تقريبا(8)

، أفكار انتحارية متكررة دكف مخطط محدد (ليس خكؼ مف المكت) تفكير متكرر في المكت (9)
 .أك محاكلة انتحارية أك كجكد مخطط كاضح لبلنتحار
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 . األعراض ال تستجيب لمعايير النكبة المختمطة-ب

 األعراض تؤدم إلى معاناة عيادية أك تراجع األنشطة االجتماعية، المينية أك في مجاؿ آخر -ج
 .ميـ

 . األعراض تككف ناتجة عف تأثير فيزيائي مباشر لمادة، أك ناتجة عف حالة طبية عامة-د

بمعنى بعد مكت شخص عزيز، األعراض تدـك ) األعراض ال تككف أكثر كضكحا في الحداد -ىػ
ألكثر مف شيريف كتككف مصحكبة باختبلؿ ممحكظ في النشاط الكظيفي، انشغاؿ مرضي يحط قيمة 

 .الذات، أفكار انتحارية، أعراض ذىانية، أك تباطؤ نفسي حركي

((DSMIV-TR, Tr P. Boyer et al, 2003 
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 :اختبار األفكار العقالنية كالالعقالنية لسميماف الريحاني: (06)ممحؽ رقـ 

 :التعميمات

 :عزيزتي الطالبة- عزيزم الطالب

 كمبادئ كاتجاىات يؤمف رات كالجمؿ التي تعبر عف أفكار قائمة تحتكم عمى مجمكعة مف العبايؾبيف يد
.  بيا البعض أك يرفضيا بشكؿ مطمؽ

 الذم ييعبر عف ة كرقة اإلجابفي في المكاف المناسب ()ة رات ككضع إشار العباتمؾ مف كؿأرجك قراءة  
. ىاف ـكؿ مف قفؾمك

 مف اإلجابة عمى كدكالتأ راجيا التكـر باإلجابة عمى جميع العبارات بكؿ الصراحة كالصدؽ الممكنيف،
.  العمميلبحثمع مبلحظة أف المعمكمات سرية، كلف تستخدـ إال ألغراض ا. اترجميع العبا

 شكرا لتعاكنؾ،،،،،

  الباحثة
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 ال نعـ العبارة ـ

   . بالتضحية بمصالحي كرغباتي في سبيؿ رضا كحب اآلخريفاال أتردد أبد 1

2 
 ؽ أىدافو بأقصى ما يمكفم يجب أف يسعى دائما لتحؽص شخكؿأؤمف بأف 
 .مف الكماؿ

  

   . مف معاقبتيـ أك لكميـالأفضؿ السعي كراء إصبلح المسيئيف بد 3

   .ج أعماؿ تأتي عمى غير ما أتكقعئتافال أستطيع أف أقبؿ  4

   . شخص قادر عمى تحقيؽ سعادتو بنفسوكؿأؤمف بأف  5

6 
 ث التفكير بإمكانية حدكث الككارمؿ الشخص نفسو ؼغيجب أف ال يش

 .كالمخاطر
  

   .أفضؿ تجنب الصعكبات بدال مف مكاجيتيا 7

   . عمييـا لآلخريف كمعتمدامف المؤسؼ أف يككف اإلنساف تابع 8

   . في الحاضر كالمستقبؿكوأؤمف بأف ماضي اإلنساف يقرر سمك 9

10 
يجب أف ال يسمح الشخص لمشكبلت اآلخريف أف تمنعو مف الشعكر 

 .بالسعادة
  

   .إليو مف الكصكؿ د البةكؿشالي لكؿ ـثد أف ىناؾ حؿ ـتؽأع 11

12 
 في تعاممو مع اآلخريف ال يستحؽ ا كرسميادمجالذم ال يككف إف الشخص 

 .احتراميـ
  

   .ة أساس المساكال عؿةجؿ مع المرأرعامؿ اؿيت أف ةد أنو مف الحكـتؽأع 13

   .جني أف يصدر عني أم سمكؾ يجعمني غير مقبكؿ مف قبؿ اآلخريفعيز 14

15 
ف لـ تتصؼ  أؤمف بأف قيمة الفرد ترتبط بمقدار ما ينجز مف أعماؿ حتى كا 

 .بالكماؿ
  

   .أفضؿ االمتناع عف معاقبة مرتكبي األعماؿ الشريرة حتى أتبيف األسباب 16
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 ال نعـ العبارة ـ

   .ريدأتخكؼ االمتناع مف أف تسير األمكر غير ما اؿ 17

18 
 في شعكر كبيرا ا الحياة تمعب دكرمأؤمف بأف أفكار الفرد كفمسفتو ؼ

 .بالسعادة أك التعاسة
  

19 
ر مكركه ال يقمؿ مف احتماؿ ـبأف الخكؼ مف إمكانية حدكث أؤمف أ

 .حدكثو
  

20 
ؿ المسؤكلية ـف السعادة ىي في الحياة السيمة التي تخمك مف تحأأعتقد 

 .كمكاجية الصعكبات
  

   .مكانية الفشؿ فيياإ مف األمكر رغـ كثيرفي سي أفضؿ االعتماد عمى نؼ 21

ف حاكؿلير الماضي حتثال يمكف لمفرد أف يتخمص مف تأ 22    . ذلؾ كا 

23 
 رمف غير الحؽ أف يحـر الفرد نفسو مف السعادة إذا شعر بأنو غير قاد

 .عمى إسعاد غيره ممف يعانكف الشقاء
  

24 
 إيجاد الحؿ الذم اعتبره مثاليا لما ماب شديد حيف أفشؿ ؼضطرأشعر با

 .كاجو مف مشكبلتأ
  

   . مف المرح كالمزاحكثربتو كاحتراـ الناس لو إذا أىيفقد الفرد م 25

26 
 العبلقة التي مر ؼض معميياة مف منطمؽ تفكقو أإف تعامؿ الرجؿ مع المر

 .يجب أف تقـك بينيما
  

   .ميع الناس غاية ال تدرؾجأؤمف بأف رضا  27

28 
 إلى بشكؿ يتصؼ كمةف ال قيمة لي إذا لـ أنجز األعماؿ المكبأأؤمف 

 .نت الظركؼكابالكماؿ ميما 
  

29 
بتعاد البعض الناس مجبكلكف عمى الشر كالخسة كالنذالة كمف الكاجب ا

 .عنيـ كاحتقارىـ
  

   .ييرهغ عمى تاف يقبؿ اإلنساف باألمر الكاقع إذا لـ يكف قادرأيجب  30

   .كبلت الناس كتعاستيـش في ـكبيرا اأؤمف بأف الحظ يمعب دكر 31
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 ال نعـ العبارة ـ

  .  المخاطرثيجب أف يككف الشخص حذرا أك يقظا مف إمكانية حدك 32

33 
 مف تجنبيا كاالبتعاددال أؤمف بضركرة مكاجية الصعكبات بكؿ ما أستطيع ب 

 .عنيا
  

   .ال يمكف أف أتصكر نفسي دكف مساعدة مف ىـ أقكل مني 34

  . ير الماضيثف خاضعا لتأككأرفض أف أ  35

  . عكر بالسعادةشكبلت اآلخريف كتحرمني مف اؿمش ما تؤرقني اغالب  36

37 
 الي لما يكاجيو مفثرد عمى إيجاد ما يعتبره الحؿ الـؼ أف يصر اؿلعبثمف ا

 .تكبلشـ
  

  . ال أعتقد أف ميؿ الفرد لممداعبة كالمزاح يقمؿ مف احتراـ الناس لو  38

  . أرفض التعامؿ مع الجنس اآلخر عمى أساس المساكاة  39

40 
ف لتمسؾأفضؿ ا   في رفض انت سببكا بأفكارم كرغباتي الشخصية حتى كا 

. اآلخريف لي
  

41 
ؿ إلى الكماؿ فيما يعمؿ ال يقمؿ مف صكـ قدرة الفرد عمى الكدؤمف أف عأ 

 .قيمتو
  

  . ال أتردد في لـك كعقاب مف يؤذم اآلخريف كيسيء ليـ  42

  . ركو ما يتمنى الفرد يدكؿمف بأف ما ؤأ  43

44 
 ما تقؼ ضد تحقيقو اأؤمف بأف الظركؼ الخارجة عف إرادة اإلنساف غالب 

. لسعادتو
  

   .ينتابني خكؼ شديد مف مجرد التفكير بإمكانية كقكع الحكادث كالككارث 45

   .عرني بالتحدمشيسرني أف أكاجو بعض المصاعب كالمسؤكليات التي ت 46

   .أشعر بالضعؼ حيف أككف كحيدا في مكاجية مسؤكلياتي 47

 



 

18 

 

 ال نعـ العبارة ـ

48 
البعض لتبرير  موداضي ىك عذر يستخـ باؿلتمسؾ اإللحاح عمى اأفأعتقد 

. ييرغعدـ قدرتيـ عمى الت
  

  . خص كىك يرل غيره يتعذبش اؿد الحؽ أف يسعرف غيـ 49

50 
 مف حؿ لمشكبلتو كأف يقبؿ بما ىكأكثر مف المنطؽ أف يفكر الفرد في  

. االيث عما يعتبره حبل ـلبحثاإلصرار عمى ا  مفدالعممي كممكف ب
  

51 
 دال مف أف يقيدؼ بعفكية بأف يتصر يجب مالشخص المنطؽبأف أؤمف  

. يةدسمية كالجرنفسو باؿ
  

   . لممرأةامف العيب عمى الرجؿ أف يككف تابع  52
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 :التشكييات المعرفية التي قد نفعميا عند مركرنا بخبرة مكدرة(: 07)ممحؽ رقـ 

الكؿ أك ال شيء؛ التعميـ الزائد؛ عدـ االلتفات إلى  :التشكييات المعرفية الممكنة* 
التيكيف؛ االستدالؿ االنفعالي؛ /اإليجابيات؛ القفز إلى النتائج؛ القراءة الذىنية؛ التنبؤ بالمستقبؿ؛ التيكيؿ

 .كثيرا" يجب أف"التصنيؼ؛ المـك غير المتناسب؛ استخداـ جممة 

 .النظر إلى األشياء بصكرة مطمقة كتقسيميا إلى فئة أبيض أك أسكد :الكؿ أك ال شيء- 1

 .رؤية األحداث السمبية عمى أنيا بداية لسمسمة ال تنتيي مف األزمات :التعميـ الزائد- 2

اإلصرار عمى أف ما أنجزتو أك أف مؤىبلتؾ  :عدـ االلتفات إلى الجكانب اإليجابية- 3
 .اإليجابية ليست شيئا يذكر

 .استنتاج أف األمكر سيئة بدكف دليؿ جيد عمى ذلؾ: القفز إلى النتائج- 4

 .افتراض أف الناس يتصرفكف معؾ بشكؿ سمبي بدكف دليؿ جيد عمى ذلؾ: قراءة العقكؿ- 5

 .التنبؤ بأف األشياء ستنقمب إلى األسكأ بدكف أساس جيد مف الصحة: التنبؤ بالمستقبؿ- 6

 .التضخيـ في أىمية أشياء السيئة كالتقميؿ مف أىمية األشياء الحسنة: التيكيف/ التيكيؿ- 7

أشعر ككأنني أبمو، "مثاؿ ذلؾ : االستدالؿ بناء عمى ما تشعر بو: االستدالؿ االنفعالي- 8
 ".إذف مف المؤكد أنني أبمو

يجب أف "انتقاد نفسؾ أك الناس اآلخريف بقكؿ : كثيرا" مف الكاجب أف"استخدـ جممة - 9
 ".كاف يجب أال يفعمكا"أك " يفعمكا

 ".إنني إنساف أحمؽ"فإنؾ تقكؿ لنفسؾ " لقد فعمت خطأ"بدال مف قكؿ : التصنيؼ- 10

أف تمـك نفسؾ عمى شيء لست كحدؾ المسؤكؿ عنو، أك لـك  :المكـ غير المناسب- 11
 .اآلخريف كالتضخيـ مف دكرؾ في المشكبلت
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 :كرقة عمؿ لممعتقدات األساسية: (8)ممحؽ رقـ 

 :التاريخ:                            االسـ
 :المعتقد األساسي القديـ

 (100-0)إلى أم مدل تعتقد في صحة اعتقادؾ القديـ اآلف؟ 
 في أم كقت مف ىذا األسبكع شعرت أنؾ تؤمف بو جدا؟*
 في أم كقت مف ىذا األسبكع شعرت أنؾ تؤمف بو بدرجة قميمة؟*

 :المعتقد الجديد

 (100-0)إلى أم مدل تؤمف بالمعتقد الجديد اآلف؟ 

 دالئؿ تبدك مؤيدة لممعتقد القديـ مع تحفظ دالئؿ تعارض المعتقد القديـ كتؤيد المعتقد الجديد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىؿ أحد المكاقؼ المتعمقة بزيادة أك نقص قكة المعتقد تحتاج إلى أف تدرج في جدكؿ أعماؿ *
 .الجمسة؟

 (2006زيزم السيد إبراىيـ، )عف 
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 :تقنية العمكد الثالثياستمارة (: 9)ممحؽ رقـ 

 
: المكتر المكقؼ
 

: الالعقالني التفكير
 

: االستجابة الصحيحة لمتفكير

 
 
 
 
 

  

 
 (Christophe André, 2005 : p39) عن 
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 (:المكنكلكج)بطاقة تعديؿ الحكار الذاتي الداخمي : (10)ممحؽ رقـ 
 
 :المكتر المكقؼ
 

 :المعدؿ (المكنكلكج)الحكار الداخمي  :السمبي (المكنكلكج)الحكار الداخمي 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Donald Meichenbaum, 1979 : p135)  
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 :ؿ األفكارمسججدكؿ ت: (11)ممحؽ رقـ 

ما الذم يدكر "عندما تبلحظ أف تغيرا مزاجيا لؤلسكأ حدث لؾ عميؾ أف تسأؿ نفسؾ : تكجييات
ثـ أدرس . كبأسرع ما يمكف أكتب الفكرة أك الصكرة الذىنية في عمكد األفكار الذاتية" في ذىنؾ اآلف؟

 .مدل كاقعية كدقة ىذه األفكار

ما ىك : المكقؼ: التاريخ
المكقؼ الذم 

أدل إلى 
مشاعر غير 

سارة؟ 

ما ىي : االنفعاالت
االنفعاالت التي 
شعرت بيا حينئذ 

حزف، قمؽ، )
؟ (..غضب

كما ىي شدة ىذا 
- 0)االنفعاؿ 

؟ (100%

: األفكار الذاتية
ما ىي األفكار 

التي مرت 
بعقمؾ حينيا؟ 
ما ىي نسبة 
اعتقادؾ بيا 

؟ (100%- 0)

االستجابات 
ما : البديمة

الدليؿ عمى أف 
ىذه الفكرة 
إلخ .. صحيحة؟

استخدـ 
األسئمة التي 
في أسفؿ 

الصفحة لعمؿ 
استجابات 
.لألفكار الذاتية  

 
 

ما ىي شدة : النتيجة
اعتقادؾ في األفكار الذاتية؟ 

ما ىي االنفعاالت التي 
تشعر بيا اآلف؟ ما ىي شدة 

- 0)ىذه االنفعاالت
؟ (100%
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 ما الدليؿ عمى أف ىذه الفكرة الذاتية صحيحة؟ ما الدليؿ عمى أنيا ليست صحيحة؟

 ىؿ ىناؾ تفسيرات بديمة ليذا الحدث أك طرؽ بديمة لرؤية المكقؼ؟* 

ماذا يعني أف تككف الفكرة الذاتية صحيحة؟ ما ىك أكثر شيء يدعك لمضيؽ؟ ما ىي النظرة * 
 األكثر كاقعية ليا؟ كما الذم يمكف أف أفعمو بخصكصيا؟

 ما الذم يمكف أف تقكلو لصديؽ حميـ يمر بنفس المكقؼ؟* 

(Aaron T. Beck, 2011)(2006زيزم السيد إبراىيـ، ) ك 
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: بطاقة تقييـ ذاتي(: 12)ممحؽ رقـ 
 
 ما ىك أىـ ما تعممتو خالؿ ىذه الجمسة؟ . 1

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

..................................................................................................... 
 ما ىك انطباعؾ اتجاه ىذه الجمسة؟.  2

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

..................................................................................................... 
 ىؿ تنكيف االلتزاـ بتطبيؽ ما تعممتو في ىذه الجمسة؟ . 3

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

..................................................................................................... 
 
 ما ىك التقدـ الذم الحظت أنو تحقؽ لحد اآلف لديؾ؟.  4

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

..................................................................................................... 
 ؟-إف كجد- ىؿ الحظ اآلخركف التغيير الذم طرأ عميؾ .  .5

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

..................................................................................................... 
ما ىي األشياء التي تتمنيف الحصكؿ عمييا مف خالؿ ىذه الجمسات لـ تحصمي عمييا لحد اآلف؟ . 6

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

 
 كشكرا
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: نيائي تقييـ بطاقة(: 13)ممحؽ رقـ 
 
 ىذا البرنامج في المشاركة الحظت أنيا حدثت لؾ عمكما بعد التي ما ىي التغييرات. 

............................................................................................العبلجي؟
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 في المشاركة قبؿ عميو كنت مما أفضؿ بشكؿ بيا القياـ عمى قادرةن  أصبحت التي األشياء ما ىي. 

  ...........................................................................العبلجي؟ البرنامج
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

  ..............................ما ىي األشياء الجديدة التي تعممتيا مف خبلؿ البرنامج العبلجي؟. 

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

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

ىؿ حقؽ البرنامج العبلجي الحالي تكقعاتؾ كأىدافؾ التي كنت تطمحيف لتحقيقيا في البداية عند . 
  ...................................................................................العبلج ؟التحاقؾ ب

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

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

ما ىك أكثر جزء مف البرنامج شعرت أنو أحدث تغييرا مممكسا في . 
..............................................................................................حياتؾ؟

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

ىؿ تنصحيف آخريف يعانكف اآلف مف نفس المشكبلت التي كنت تعانيف منيا باالشتراؾ في ىذا . 
 ..................................................................................البرنامج؟

ما ىي األشياء التي تمنيت الحصكؿ عمييا مف خبلؿ ىذا البرنامج كلـ تحصمي . 
...............................................................................................عمييا؟

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

 كشكرا


