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أثر برنامج يف اإلرشاد والعالج الهفسي مو مهظور إسالمي يف خفض
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ملخص

ىدفت الدراسة تهرف أثر برنامج في اإلرشاد والهالج النفسي من منظور إسالالمي فالي ففالض القمال

وتحقي ال الةالالحة النفسالالية لالالدى طالبالالات ال امهالالة ،وتكونالالت نينالالة الد ارسالالة مالالن (ٗٔ) طالبالالة مالالن كميالالة اربالالد

ال امهية  -امهة البمقاء التطبيقية ،تم افتيارىن بطري قةدية ممن لديين در ات مرتفهة نمال مقيالاس
القم ودر ات منففضة نم مقياس الةحة النفسية ،وتم توزيهين نم م مونتين متساويتين ،م مونالة

ت ريبيالالة تفلفالالت مالالن ( )ٚطالبالالات ،وم مونالالة ضالالابطة تفلفالالت مالالن ( )ٚطالبالالات ،وتالالم اسالالتفدام مقيالالاس القم ال

النفسي ومقياس الةحة النفسالية وبرنالامج اإلرشالاد والهالالج اإلسالالمي ،بينمالا لالم تتهالرض الم مونالة الضالابطة

لمبرنالالامج اإلرشالالادي ،وتوةالالمت الد ارسالالة فالالي نتا يالالا إل ال أنالالو تو الالد فالالرو ذات دصلالالة إحةالالا ية بالالين در الالات
طالبات الم مونة الت ريبية ودر ات طالبات الم مونالة الضالابطة نمال مقيالاس القمال ونمال مقيالاس الةالحة

النفسالالية بهالالد تطبي ال البرنالالامج اإلرشالالادي ولةالالالب التطبي ال البهالالدي ،أي :فانميالالة البرنالالامج اإلرشالالادي والهالالالج

اإلسالمي في ففض القمال ورفالم مسالتوى الةالحة النفسالية لالدى الطالبالات فالي الم مونالة الت ريبيالة ومالن أىالم

توةالاليات الد ارسالالة :تهمالاليم اسالالتفدام م الالاو اإلرشالالاد والهالالالج اإلسالالالمي فيالالو مالالن م الالاصت اإلرشالالاد والهالالالج
النفسي التي ليا فانمية في إحداث تغيير مباشر في الشفةية ،ونالج اصضطرابات النفسية
كممات مفتاحية :اإلرشاد والهالج اإلسالمي ،القم  ،الةحة النفسية

The effect a counseling and psychotherapy program from an
Islamic perspective on reducing anxiety and achieving mental
health among the students female of Irbid University College
Abstract
The study aimed to know the effect of a therapeutic counseling program in reducing
anxiety and achieving mental health among university students female, And the study
sample consisted of (14) students female from Irbid University College - Al Balqa
Applied University, They were intentionally chosen as those who had high Degrees on
the anxiety scale and low Degrees on the mental health scale. And they were distributed
to two equal groups, an experimental group consisting of (7) students female, And a
control group consisted of (7) students female, were used The psychological anxiety
scale, the mental health scale, and the Islamic counseling and therapy program, While
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the control group did not experience the counseling program. And the study found in
its results that there are statistically significant differences between the scores of the
experimental group students and the scores of the control group students on the anxiety
scale and on the mental health scale after implementing the counseling program, And
for the benefit of the post evaluation; that is, Efficacy The counseling and Islamic therapy
program to reduce anxiety and achieve mental health among students female In the
experimental group, One of the most important recommendations of the study is to
generalize the use of the field of Islamic counseling and therapy as it one of the fields
of counseling and psychotherapy that is effective in bringing about a direct change in
personality and treatment of mental health.
Key word: Islamic Counseling, Mental health, Anxiety, Irbid College Students Female.

املكدمة.
لقد َم َّن اهلل نمينا بنهمة اإلسالم وأرسو نبيو محمد  إلفراج الناس من الظممات إل النور ،والقرآن الكريم لو أثر
بالغ األىمية في تحقي الةحة النفسية لإلنسان ،ويحق لو السهادة ويفيض نميو باألمن واألمان فيمنحو السكينة النفسية

والطمفنينالة والشالهور الالدافمي بال ارحالة لمتغمالب نمال مشالاكو الحيالاة(ٔ) ،وننالي ننايالة شالاممة بالالنفس اإلنسالانية ،وأن اإليمالان
(ٕ)
باهلل واتباع منيج القرآن الكريم والسنة النبوية ىو السبيو لمتفمص مالن اليالم والكالرب والقمال  ،قالاو تهالال  :لَقَ ْدد َمد ا للماد ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
آي ِات ِ َوُي َزِّكي ِه ْم َوُي َعمِّ ُم ُه ُدم ل ْل ِكتَدا َ َول ْل ِح ْك َمد َة َ ْوِل ْ َكدا ُنول ِمد ْ َُ ْبد ُ
سواًل م ْ أَ ْنفُس ِه ْم َي ْتمُو َعمَ ْي ِه ْم َ
َعمَى ل ْل ُم ْؤ ِمني َ إِ ْذ َب َع َث في ِه ْم َر ُ
ض ََل ٍ ُم ِبي ٍ [آو نمران]ٔٙٗ :
لَ ِفي َ
والالالدين اإلسالالالمي مالالنيج شالالامو وكامالالو لمحيالالاة وطبيهالالة الالالنفس البش الرية ،وييسالالر لمنالالاس السالالهادة والرضالالا والةالالحة النفسالالية،

ويرشد إل الطري األمثو لتحقيال الالذات ،ونمالو الشفةالية ويهالالج مشالكالتيا ،ويفمةاليا مالن والضالهف واصنحالراف السالموكي(ٖ)،
ِ
للص ُدد ِ
دؤ ِم ِني َ [يالونس]٘ٚ :
اء لِّ َما ِفي ُّ
ور َو ُُدد ا َوَر ْح َمد ٌة لِّ ْم ُم ْ
قاو تهالال َ  :يا أَي َ
اءتْ ُكم ام ْو ِعظَ ٌة ِّم ارِّب ُك ْم َوشفَ ٌ
اس َُ ْد َج َ
ُّها لل ان ُ
كمالا ويهالد الالالدين اإلسالالمي مالن أسالالم ةالور الالالدنم والطمفنينالة لإلنسالان والم تمالالم ،ويمالنحيم اصسالتقرار النفسالالي والروحالي ،فهنالالدما
يته الالرض اإلنس الالان لض الالغوطات نفس الالية دافمي الالة وةال الرانات يك الالون القال الرآن الكال الريم والس الالنة النبوي الالة المم الالف ال الالذي يتو الالو إلي الالو ليهي الالد
(ٗ)

إليالالو ال ارحالالة النفسالالية ويزيالالو ننالالو اليمالالوم

ويهالالد درنالاً حةالاليناً لإلنسالالان المسالالمم ،ويحميالالو مالالن تقمبالالات الحيالالاة وةالالهوباتيا ،وي همالالو

يتقبالالو أحالالداث الحيالالاة بواقهيالالة دون ضال ر أو يالالفس ،ويوا ييالالا بقالالوة اإليمالالان والةالالبر واليقالالين التالالام بالالفن مالالا سالاليفتي سالاليكون فيال اًر لالالو

بحس الالن الظ الالن ب الالاهلل ؛ مم الالا يمنح الالو التمتّ الالم بالة الالحة النفس ال ّالية والش الالهور بالس الالهادة والقنان الالة واإليم الالان بالقض الالاء والق الالدر(٘) ،ق الالاو
تهال  :للاِذي َ آَم ُنول وتَ ْ ِ
ط َمِئ ُّ ل ْل ُقمُو ُ [الرند]ٕٛ:
وب ُه ْم ِبِذ ْك ِر للما ِ أًََل ِبِذ ْك ِر للما ِ تَ ْ
ط َمئ ُّ ُمُ ُ
َ َ
ويؤدي الشهور اإليماني لدى المسمم إلال اإلحسالاس بالرضالا والسالهادة وال ارحالة النفسالية ،والالذي يهالين اإلنسالان نمال موا يالة

ضغوط الحياة ( ،)ٙويتحق ذلك من فالو :الالدناء ،والةالالة ،والشالكر؛ ممالا يالوفر لالو أسالم ةالور الالدنم والطمفنينالة ،ومالم ىالذا
الدنم تتناقض الشهور بالقم ( )ٚيقوو  :وًَل تَ ْي َئسول ِمد ْ رو ِح للماد ِ إِاند ُ ًَل ي ْي َدئس ِمد ْ رو ِح للماد ِ إِاًل ل ْلقَدوم ل ْل َك ِ
دافُرو َ 
َْ
َْ
َ ُ
ُ
َ
ُْ
()ٛ
[يوسالف ]ٛٚ :و هالو اهلل لمنالاس تالالوة القالرآن الكالريم ليفالر يم مالن حالالة الضالي واليالم والقمال إلال حالالة مالن السالهادة والطمفنينالالة ،
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داد ِ
شداء ِمد ْ ِعب ِ
ِ
ف لَ ُ إِاًل ُُو ْوِل ْ ي ِرْد َك ِب َخ ْي ٍدر فَ َدَل لراد لِفَ ْ ِ ِ ِ
ضٍّر فَََل َك ِ
اش َ
س َك للما ُ ِب ُ
َ
َ َ ُ
سْ
ضدم ُيصدي ُ ِبد َمد ْ َي َ ُ
يقوو تهالال ْ َ  :وِل ْ َي ْم َ
َ
و ُُو ل ْل َغفُور ا ِ
حيم[يونس]ٔٓٚ :
َ َ
ُ
للر ُ
إن مالالن أىالالم الوظالالا ف التالالي ي مبيالالا الالالدين اإلسالالالمي لإلنسالالان تحقيال التالوازن واصسالالتقرار النفسالالي والشالالهور باصطم نالالان( ،)ٜلقالالوو
َ بعد ٍ َدرج ٍ
شتَهم ِفي ل ْلحي ِ
ِ
اهلل تهال  :أ ُ ِ
اة ُّ
دات ِل َيتا ِخد َذ
للد ْنَيا َوَرفَ ْعَنا َب ْع َ
ََ
ََ
ض ُه ْم فَ ْدو َ َ ْ
َُ ْم َي ْقس ُمو َ َر ْح َم َة َرِّب َك َن ْح ُ َُ َ
س ْم َنا َب ْي َن ُهم امعي َ ُ ْ
دت َرِّبد َك َخ ْي ٌدر ِّم امدا َي ْج َم ُعدو َ [الزفالرف ]ٖٕ :وتحقيال الشفةالية السالوية التالي تتمتالم بالةالحة النفسالية
س ْدخ ِرّيا َوَر ْح َم ُ
َب ْع ُ
ض ُهم َب ْعضا ُ
والتكيف ،حيث أن السموك اإلنساني قابو لمتغيير(ٓٔ) ،واإلنسان المواظب نم ذكالر اهلل ونبادتالو وطانتالو ودا الم التوكالو نميالو فالي

(ٔٔ)
كافة شؤون حياتو يزيد من ثقتو بنفسالو ومالن قدرتالو نمال الةالبر وتحمالو مةالانب الحيالاة  ،قالاو اهلل تهالال  :إِان َمدا ل ْل ُم ْؤ ِمُندو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عمَى َرِّب ِه ْم َيتََو اكمُو َ [األنفاو]ٕ :
يمانا َو َ
وب ُه ْم َ ْوِل َذل تُم َي ْت َعمَ ْي ِه ْم َ
للاذي َ إِ َذل ُذكَر للمّ ُ َو ِجمَ ْت ُمُ ُ
آياتُ ُ َز َلدتْ ُه ْم إ َ

فالحا الالة لإلرش الالاد والتو ي الالو اإلس الالالمي م الالن الحا الالات األساس الالية الت الالي يحتا ي الالا اإلنس الالان ف الالي حيات الالو ،ويتب الالم اإلس الالالم ف الالي
(ٕٔ)
َن َّ
"ن ْالن تَ ِم ٍاليم ال َّالد ِاري " :أ َّ
ين
النبِ َّ
الي  قَ َ
مهال تو لمشاكو النفس اإلنسانية مني ا تربويا يتضمن النةاليحة والمشالورة َ ،
الاو :الالد ُ
ِ (ٖٔ)
ِِ
ِ ِ ِ
َِّ ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
امت ِي ْم"
ين َو َن َّ
النة َ
يحةُُ ،ق ْمَنا ل َم ْن؟ قاو" :لمو َولِكتَابِو َولِ َر ُسولِو َوِألَ َّمة ا ْل ُم ْسمم َ

الكلـــل.

يهالد القمال النفسالالي مالالن أكثالالر اصضالطرابات النفسالالية انتشالالا اًر(ٗٔ) ،ويهالالرف القمال بفنالو حالالالة مالالن التالالوتر المسالالتمر وتوقالالم

تيديالالد فطالالر فهمالالي أو رمالالزي قالالد يحالالدث مسالالتقبالً ،يةالالحبو فالالوف الالامض وأن الراض نفسالالية و سالالدية ،ودر الالة مالالن اصنفهالالاو

والتوتر الهةبي والفوف من تيديد الهناةالر الفار يالة(٘ٔ) ،كمالا يهالد فبالرة ذاتيالة يالر سالارة أو شالهور يتميالز بالالفوف مالن
()ٔٙ

أمر سيء متوقم والشك واله ز إزاء مةيبة ستحدث

واضالطراب القمال مالالن اصضالطرابات النفسالالية الالذي يتمثالو بمشالالانر مالن فالالوف م يالوو المةالدر والتفكيالالر فالي أحالالداث
المستقبو ،ويكون اإلنسان مستهداً ومتيي اً لمحاوصت موا ية األحداث السمبية القادمة ،وىو الشهور بالفوف من الم يوو

واله الالز نالالن الموا يالالة واليالالروب أو اصنسالالحاب( ،)ٔٚويهالالد حالالالة نفسالالية وفسالاليولو ية تتركالالب مالالن نناةالالر إدراكيالالة و سالالدية

وسموكية لفم شهور ير طبيهي يرتبط بهدم الراحة واألمالان ،و البالاً يت ارفال مالم سالموكيات تهكالس حالالة مالن التالوتر ونالدم
اصرتياح وأنراض إيما ية و سدية وسموكية

()ٔٛ

ويهرف القم بفنو انفهاو مركب من فالوف الامض يالر واضالب وتوقالم الفطالر ،ويالؤدي إلال الشالهور بالالتوتر ونالدم

اصرتياح مم و ود تغيرات فسيولو ية( ،)ٜٔكمالا يهالرف بفنالو :حالالة م از يالة نامالة مالن نالدم اصرتيالاح تحالدث مالن دون مهرفالة
أسبابيا الحقيقيالة ،ونتي الة لتيديالدات ص يمكالن الساليطرة نمييالا وص يمكالن ت نبيالا حيالث يكالون الشالهور بهالدم اصرتيالاح ومبالغالة فالي
(ٕٓ)

رد الفهو ات اه موقف يراه الشفص ميدداً لو بشكو ير طبيهي و ير واقهي

ويالرى فرويالد ) (Fruedو الالود ثالثالة أنالواع مالالن القمال  ،وىالي :للقمددَ للموضدوعي :وىالالذا النالوع مالن القمال مةالاحب لإلنسالالان

في كو مراحو حياتو ،وىو أقرب إل الفوف؛ وذلك ألن مةدره يكون واضحا(ٕٔ) ،وىالو قمال طبيهالي حيالث إنالو يكالون نابهالاً نالن

سالبب مهالين وألسالباب حقيقيالالة تسالتدني القمال  ،كمالا أنالالو رد فهالو يحالدث لالالدى اإلنسالان ننالدما يالدرك فطال ار فار يالا واقهالا ،أو ينتظالالر
(ٕٕ)

حدوثو بهد و ود إشارة تدو نميو ،وظروف ىذا القم تففذ دصلتيا األساسية من فبرات وت ارب الشالفص السالابقة

وللقمدَ
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أثر برنامج يف اإلرشاد والعالج الهفسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للعصددابي لللمرضددي  :ىالالو القمال الالالذي يشالالهر بالالو الشالالفص دون أن يالالدرك مةالالدره وىالالو شالالهور بالالالفوف الغالالامض بطريقالالة دا مالالة
ومالزمة لو في كو أموره الحياتيالة ومهطالو ليالا(ٖٕ) ،ويحالدث دون سالبب حقيقالي أو مقنالم ويهيال م الرى حياتالو الطبيهيالة ويالؤثر
(ٕٗ)

نميو بشكو سمبي ،وتسبب لو ىذه الحالة تهكير لةالفو الحيالاة ،فيالو قمال شالديد ص تتضالب مهالالم المثيالر فيالو

وللقمدَ لل ُخمُقدي:

ومةدر ىذا القم ىو تفنيب الضمير (نقدة الذنب) ،ويظير في ةالورة اإلحسالاس بالالذنب والف الو(ٕ٘) وىالو شالهور بالالذنب مالن
ارتكاب المهاةي أو أفهاو وسموكيات ص ا تمانية أو ير أفالقية

()ٕٙ

ويهرف الباحث القمال بفنالو :فبالرة انفهاليالة يالر سالارة وشالهور بهالدم اصرتيالاح وبشالكو مسالتمر مالن حالدث أو موقالف ص يالدرك
الفرد مةدره ،ويرافقو تغيرات فسيولو ية

الصخة الهفسية.
الةالالحة النفسالالية ضالالرورية لكالالو إنسالالان فالالي كالالو م ارحالالو الهمالالر ،ونحةالالو نمييالالا مالالن فالالالو التفالالاؤو والرضالالا وةالالفو الالالنفس
وتقبالالو الالالذات واحتراميالالا ،ويشالالهر الفالالرد بالسالالهادة مالالم نفسالالو ومالالم احف الرين وقالالاد ار نم ال تحقي ال ذاتالالو واسالالتقالو قد ارتالالو والقالالدرة نم ال
موا ية مةانب ومطالب الحياة( ،)ٕٚوالةحة النفسية في وىرىا نممية تواف نفسي لتهزيالز قالدرة اإلنسالان نمال التفكيالر السالميم
والتفانالو والتمتالالم بالحيالاة كونيالالا تيالالتم بد ارسالة ونالالالج المشالالكالت اص تمانيالة والنفسالالية التالي تالالؤثر نمال نمالو الشفةالالية( ،)ٕٛوتتالالفثر

الةالالحة النفسالالية بالهوامالالو النفسالالية المرتبطالالة بيالالا كالالالفبرات والتفالالانالت اص تمانيالالة فالالي الحيالالاة اليوميالالة كال امهالالة واألسالرة والهمالالو،
()ٕٜ

والبنيالالة الم تمهيالالة والقالاليم الثقافيالالة

وتهالالد مؤشالالر نم ال مسالالتوى ال ارحالالة النفسالالية والفمالالو مالالن اصضالالطرابات النفسالالية والهقميالالة ،وىالالي

الحالالالة النفسالالية التالالي يتمتالالم الشالالفص مالالن فالليالالا بمسالالتوى انفهالالالي وسالالموكي متالالزن وطبيهالالي ،وتتضالالمن القالالدرة نم ال اصسالالتمتاع
(ٖٓ)

بالحياة والتوازن بين أنشطة الحياة ومتطمباتيا والمرونة النفسية

تمانيالة مالن الضالروري أن يكالون متمتّهالاً بالةالحة النفس ّالية والفمالو
ولكي يقوم اإلنسان بالفداء وا باتالو وميامالو اإلنسالانية واص
ّ

مالالن اصضالالطرابات النفسالالية التالالي تالالؤثر سالالمباً نم ال إنتا الالو وان ا ازتالالو(ٖٔ) ،فاإلنسالالان الالالذي يهالالاني مالالن اضالالطراب أو مشالالكالت نفسالالية
تقدمالو وان ا ازتالو ،لالذا ازاد اصىتمالام بالةالحة النفسالية
يؤثر ذلك بشكو سمبي نم نفسو ونم المحيطين بو ،فيقالف نا قالاً فالي و الو ّ

ود ارسالالتيا حت ال نةالالو إل ال أن يكالالون الشالالفص منس ال م ومتواف ال مالالن الن الواحي النفسالالية واص تمانيالالة ،ولديالالو القالالدرة نم ال اإلنتالالاج
(ٕٖ)

والسهادة والرضا والتفاؤو

وتهالرف الةالالحة النفسالالية بفنيالالا حالالالة انسال ام نفسالالي ،يكالالون فييالالا الشالالفص متوافال نفسالالياً وشفةالالياً وانفهاليالاً مالالم ذاتالالو

ومحيطو ،وشهوره بالرضا والتفاؤو والسهادة ،ويكون قاد اًر نم تحقي ذاتالو واسالتغالو قد ارتالو وامكاناتالو ،ويكالون قالاد اًر نمال

موا يالالة مطالالالب الحيالالاة ،وتكالالون شفةالاليتو متكاممالالة سالالوية ويكالالون سالالموكو نادي الاً(ٖٖ) ،والةالالحة النفسالالية حالالالة إي ابيالالة تتضالالمن

التمتم بةحة الهقو وسالمة السموك ،وليست م رد الفمو من أنراض اصضطراب النفسي ،وتهرفيا منظمة الةالحة الهالميالة
(ٖٗ)

لمةحة ( )WHOبفنيا حالة من الراحة ال سمية والنفسية ،وليست فقط ندم و ود المرض

وتيدف الةحة النفسية إل بناء الشفةية المتكاممة وانداد اإلنسالان الةالحيب نفسالياً ،بحيالث ُيقبالو نمال تحمالو المسالؤولية

الشفةالالية واص تمانيالالة ويكالالون إنسالالان منالالتج ومسالالتغالً طاقاتالالو وامكاناتالالو إلال أقةال حالالد ممكالالن والمشالالاركة اص تمانيالالة المسالالؤولة(ٖ٘)،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نايف احلمد

وتحقي النمو الديني واألفالقالي القالويم وضالبط السالموك وتو ييالو وتقويمالو بيالدف تحقيال أفضالو مسالتوى ممكالن مالن التوافال
النفسي ،وتكمالن فالي اسالتمرار نمالو الفالرد الشفةالي واكتشالاف الالذات الحقيقيالة ،وأىميالة التالوازن فالي الشفةالية التالي تتمتالم بالةالحة
()ٖٙ

النفسية والهقمية

ويالالرى الباحالالث أن أىميالالة اإلرشالالاد والهالالالج اإلسالالالمي تتمثالالو فالالي أثالالر سالاليكولو ية الالالدين اإلسالالالمي فالالي نالالالج اصضالالطرابات

النفسية بافتالف أنوانيا ،حيث يؤدي دو اًر ىاماً في الوقاية من اصضطرابات النفسالية؛ نظال اًر صرتبالاط ال انالب اإليمالاني بال وانالب
اإلي ابيالالة لالالدى اإلنسالالان ،فيالالؤدي ذلالالك إلال ةالالحة نفسالالية أفضالالو والقالالدرة نمال م ابيالالة األمالراض النفسالالية والتغمالالب نمال آثارىالالا،

والشفاء من أنراضيا
وفالةة؛ فإن الهالج واإلرشاد من منظور إسالمي أفضو وسيمة لتحقي اصستقرار والتواف النفسي ونالج حاصت
القمال النفسالالي ،وىالالو طريال لمسالالهادة ويهالاليش اإلنسالالان فالالي نهالاليم وةالالحة نفسالالية سالالميمة ،وىالالو أحالالد أىالالم األسالالاليب التالالي تحقال

التواف النفسي وتحقي الحا ات النفسالية لإلنسالان نالن طريال إتبالاع نيالج القالرآن الكالريم والسالنة النبويالة المطيالرة لالزرع القاليم

الفمقية ولتةحيب األفكار والمهتقدات الفاط ة ،وبانتبار أن طالبات ال امهة في مرحمالة الشالباب وىالي
والمبادئ الروحية و ُ

مرحمالالة نالالادةً مالالا تتميالالز بالالالقم  ،والالالدين اإلسالالالمي ىالالو المقالالوم األساسالالي والمالالالذ احمالالن لمالالتفمص مالالن األزمالالات والمشالالكالت النفسالالية
فقد دفم الباحث إل راء ىذه الدراسة

مصكلة الدراسة.

صش الالك ان القمال ال م الالن أكث الالر اصض الالطرابات النفس الالية ش الاليونا بش الالكو نال الام ،وم الالن ال ان الالب الطب الالي النفس الالي تت ارفال ال مهظ الالم

اصضالالطرابات النفسالالية واألم الراض ال سالالمية بالالفنراض القم ال  ،كمالالا يمثالالو نسالالبة ناليالالة لالالدى اإلنالالاث( ،)ٖٚلالالو أثالالار سالالمبية نمالال

الشفةية ومن اصضطرابات التي تؤثر نم التكيف النفسي واص تماني واألكالاديمي والتحةاليو الد ارسالي ونمال م مالو حيالاة
الطالبة الشفةالية والنفسالية ،وتنبالم مشالكمة الد ارسالة مالن فالالو تالفثير اضالطراب القمال نمال الةالحة النفسالية لمطالبالة ال امهيالة،
وتهد الةحة النفسية من األمور الميمة لمطالبة تستطيم من فالليا أن توف بينيا وبالين البي الة التالي تهاليش فييالا والتكيالف مالم
المحالاليط ،والةالالحة النفسالالية ضالالرورية لممسالالاندة نم ال الهالاليس بسالالالم واطم نالالان وموا يالالة التحالالديات بحيالالث تكالالون الطالبالالة قالالادرة
نم التكيف والتواف

وو دت دراسة (نماد أدىم )ٕٜٓٔ ،نالقالة طرديالة بالين األمالراض النفسالية وال سالدية والقمال

()ٖٛ

وتهالد

الحا ة إل الةحة النفسية من الحا ات الضرورية التي يسه اإلنسان إل إشبانيا ،فإذا لم تتحق الةحة النفسية تةالبب
البي الالة المحيطالالة بالالو ممي الالة بالالالقم والفالالوف والتيديالالد ،حيالالث يالالرى فرويالالد ) (Fruedأن ظيالالور أن الراض اصضالالطرابات الشفةالالية

واصنفهالية واص تمانية كالقم تؤدي إل تؤثر في الةحة النفسية لمفرد( ،)ٖٜوالةحة النفسية أحد الهوامو الميمالة التالي تالؤثر
فالالي شفةالالية اإلنسالالان ومرتبطالالة بالالو وتمتالالد نبالالر م ارحالالو النمالالو المفتمفالالة ،وأن إىماليالالا لالالدى الطالبالالة ال امهيالالة بشالالكو فالالاص ليالالا
(ٓٗ)

أثار سمبية مما ينهكس نم شفةيتيا وتوافقيا النفسي

فقد و دت دراسة (نماد الكرديٕٕٓٓ ،؛ وأسالماء احمالد وسالحر

نميٕٓٔٛ ،؛ ونالء اليور )ٕٓٔٙ ،بفن فينالاك نالقالة بالين التالفثير الالديني اإلسالالمي والةالحة النفسالية ،فاإليمالان والفبالرات
الدينية ليا دور في ففالض اصضالطرابات النفسالية كمالا وأظيالرت نتالا ج د ارسالة (ن الاة اشالميمو )ٕٓٔٙ ،فانميالة اإلرشالاد النفسالي
الديني في ففض بهض اصضطرابات النفسية وتحسين مفيوم الرضا نن الحياة
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜٗ
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فروض الدراسة.


"تو د فرو ذات دصلة احةا ية نند مستوى ) (0.05بين متوسطات در ات طالبات الم مونة الت ريبية ومتوسطات
در ات طالبات الم مونة الضابطة نم مقياس القم بهد تطبي البرنامج اإلرشادي"



"تو د فرو ذات دصلة إحةا ية نند مستوى ) (0.05بين متوسطات در ات طالبات الم مونة الت ريبية ومتوسطات
در ات طالبات الم مونة الضابطة نم مقياس الةحة النفسية بهد تطبي البرنامج اإلرشادي"



"تو د فرو ذات دصلة إحةا ية نند مستوى ( )0.05بين متوسطات در ات الطالبات في الم مونة الت ريبية نم
مقياس القم قبو تطبي البرنامج اإلرشادي ،ثم بهد تطبيقو لةالب التطبي البهدي"



"تو د فرو ذات دصلة إحةا ية نند مستوى ) (0.05بين متوسطات در ات الطالبات في الم مونة الت ريبية نم
مقياس الةحة النفسية قبو تطبي البرنامج اإلرشادي ،ثم بهد تطبيقو لةالب التطبي البهدي"

أيمية الدراسة.
لألُمية للنظرية.

تفتي أىمية الدراسة من أىمية الموضوع في إلقاء الضوء نم موضونين في اية األىمية أص وىمالا القمال النفسالي

والةحة النفسية ،ودورىما في حياة الطالبة النفسية ،وألن طالبات ال امهة نرضة لالضالطرابات النفسالية المفتمفالة والمتنونالة،
والتال الالي مال الالن بينيال الالا اضال الالطراب القم ال ال ؛ فيال الالن بال الالفمس الحا ال الالة إل ال ال الب ال الرامج اإلرشال الالادية والهال يال الالة لتال الالدريبين لمتغمال الالب نم ال ال ىال الالذه
اصضالالطرابات النفسالالية والمهوقالالات التالالي قالالد تتسالالبب فالالي انففالالاض مسالالتوى الةالالحة النفسالالية لالالديين ،وتمهالالب الةالالحة النفسالالية دو اًر

ميماً في قدرة الطالبة نم ضبط الذات وموا ية المشكالت النفسية التي قد تحدث بسبب نالدم القالدرة نمال التكيالف الد ارسالي
بسبب حالة الالتوازن والالتكامو بين الوظا ف النفسية

ويهد اإلرشاد والهالج اإلسالمي المستمد من القرآن الكريم والسيرة النبوية أحد أبرز تمك التدفالت الفهالة؛ إذ يسيم
في تحسين قالدرة الطالبالة نمال التفكيالر واإلدراك السالميم لممواقالف الحياتيالة المفتمفالة ،واي الاد طالبالة تتمتالم بشفةالية ناضال ة
ومتزنة ومنت ة ومتكيفالة ،وفيالم الواقالم الالذي تهاليش فيالو واشالباع حا اتيالا بمالا يالتالءم مالم الواقالم وتحقيال التوافال النفسالي مالم

نفسيا ومم الم تمم ،ويتبم في مهال تو لمشاكو النفس اإلنسانية مني ا تربوياً ىادفاً ،يحق التوازن بالين ال الانبين الروحالي

والمالادي فالي الشفةالية اإلنسالانية ،ممالا يالؤدي إلال تحقيال الشفةالية السالوية التالي تتمتالم بالةالحة النفسالية وتفمالو مالن أي نالرض
من أنراض القم
لألُمية للتطبيقية.

إن اإلرشاد والهالج اإلسالالمي يالؤدي الهديالد مالن الوظالا ف فيالو يهالد نالامالً ميمالاً فالي حيالاة الطالبالة النفسالية وننةال اًر حيويالاً

فالالي نم الالو شفة الاليتيا ،وأفض الالو م الالا ي الالدنم الس الالموك ،وي الالوفر األم الالن واصطم ن الالان النفس الالي واصتال الزان اصنفه الالالي والو الالداني واإلحس الالاس

بالسهادة والرضا والقنانة ،ويففف من احصم النفسية واألزمات التي توا و الطالبة ،فيشهرىا باصطم نان وندم الفوف من
المستقبو ،مما يسيم في إزالة القم وتنمية الةالحة النفسالية لمطالبالة ،وتالفتي أىميالة الد ارسالة لمتحقال اإل ار الي مالن مالدى فانميالة

برنالالامج قالالا م نم ال اإلرشالالاد والهالالالج مالالن منظالالور إسالالالمي فالالي ففالالض القم ال وتنميالالة الشالالهور بالةالالحة النفسالالية لالالدى نينالالة مالالن
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طالب الالات المرحم الالة ال امهي الالة ،واصس الالتفادة م الالن ى الالذه الد ارس الالة والبرن الالامج المس الالتفدم لمب الالاحثين والمرش الالدين الترب الالويين ف الالي الم الالدارس
وال امهالالات ويحالالرص الهالالالج الالالديني اإلسالالالمي نمال نالالالج الهديالالد مالالن حالالاصت اصضالالطرابات النفسالالية كحالالاصت القمال  ،وص
تقو أىميتو نن بقية الهال ات النفسية األفرى كالهالج الدوا ي
يدف الدراسة.

ىدفت الدراسة تهرف أثر برنامج إرشادي نال ي من منظور إسالمي في ففض القمال وتحسالين مسالتوى الةالحة النفسالية

لدى طالبات كمية اربد ال امهية
حدود وحمددات الدراسة.


الحدود البشرية :تتحدد الدراسة الحالية بطالبات كمية اربد ال امهية  -امهة البمقاء التطبيقية



الحدود المكانية :كمية اربد ال امهية  -إربد  -اصردن



الحدود الزمانية :في الفةو األوو من الهام ال امهي ()ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔ



الحدود المفاىيمية :تتحدد الدراسة بالمفاىيم والمةطمحات المستفدمة في ىذه الدراسة



كما وتتحدد الدراسة الحالية باألدوات المستفدمة وةدقيا وثباتيا ،والبرنامج اإلرشادي النفسي مالن منظالور إسالالمي
المطب فييا

مصطلخات الدراسة اإلجرائية.

للرشاد وللعَلج للنفسي للسَلمي :ىو م مونة أساليب ومفاىيم ومبادئ إسالالمية روحيالة أفالقيالة مسالتمدة القالرآن الكالريم والسالنة
النبويالالة ،والتالالي اىتمالالت ب وانالالب الالالدنيا واحفالرة ،وتيالالدف إلال نالالالج مالالن يهالالانون مالالن سالالوء توافال نفسالالي أو شفةالالي أو ا تمالالاني،

وتحريالالر اإلنسالالان مالالن مشالالانر القم ال والالالذنب واإلثالالم وتحقي ال السالالالم والةالالحة النفسالالية وتهينالالو نم ال الحيالالاة بطريقالالة سالالوية(ٔٗ) وىالالو
(ٕٗ)

أسموب تو يو وارشاد وتربية وتهميم من فالو استرشادىم بالهبادات والقيم الدينية والمبادئ الروحية واألفالقية

ْولجرلئيا :يهتمد اإلرشاد والهالج من منظور إسالالمي فالي ىالذه الد ارسالة نمال الفنيالات واألسالاليب والال نالدد مالن األسالس

والمبالالادئ اإلنسالالانية ،فالالي مسالالاندة الطالبالالة نالالن طري ال إسالالداء النةالاليحة وتقالالديم المشالالورة ،وذلالالك مالالن فالالالو الالالدروس والب الرامج
الدينيالالة الونظيالالة ،كمالالا اسالالتفدم الق الرآن الك الريم أسالالاليب نال يالالة مفتمفالالة فالالي تهالالديو السالالموك منيالالا :التر يالالب والترىيالالب ،الث الواب
والهق الاب ،والقةالالص واألمثالالاو ،التالالي ترشالالد وتو الالو الطالبالالة إل ال القالالدرة نم ال الالالتفمص مالالن القم ال  ،وتيسالالر ليالالا الطري ال القالالويم
لتحقي السهادة والرضا والتواف والةحة النفسية
للصحة للنفسدية :حالالة إي ابيالة تتضالمن السالهادة والتمتالم بةالحة الهقالو وال سالم ولاليس فقالط الفمالو مالن أنالراض المالرض النفسالي،

التكيف والتوافال مالم نفسالو ومالم احفالرين(ٖٗ) ،وىالي
وتهتبر حالة من الةحة والهافية يستطيم فييا الفرد الوني بإمكانياتو وقدراتو و ّ
حالة تكتمو فييا السالمة البدنية والهقمية واص تمانية وليست م ّرد البرء من المرض
ْولجرلئي ا :تهرف الةحة النفسية بالقدرة نم موا ية األزمات النفسية التي تط أر نم اإلنسان واإلحساس اإلي ابي
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(ٗٗ)

بالسهادة والرضا والتفاؤو والكفاءة الذاتية

وتظير بالدر ة التي تحةو نمييا الطالبة نم مقياس الةحة النفسية

للقمددَ :شالالهور يالالر سالالار مةالالحوب بالالالفوف مالالن أحالالداث متوقهالالة م يولالالة المةالالدر ،وىالالو حالالالة نفسالالية تتضالالمن نوامالالو و وانالالب
إدراكية و سدية وسموكية ،ترتبط بهدم الراحة والفوف والتردد

(٘ٗ)

ْولجرلئي د ا :القم ال حالالالة مالالن الفالالوف المتوقالالم مو يالالة نحالالو أحالالداث مسالالتقبمية وأحالالداث م يولالالة ،وفيالالو يكالالون الشالالفص يشالالهر
()ٗٙ

بم از يالالة يالالر سالالوية ،ونم ال اسالالتهداد لمحاولالالة التهامالالو مالالم األحالالداث السالالمبية المفا الالة
الطالبة نم مقياس القم

ويظيالالر بالدر الالة التالالي تحةالالو نمييالالا

الدراسات السابكة.

يستهرض الباحث ندد من الدراسات السابقة التي استفدمت اإلرشالاد والهالالج اإلسالالمي فالي نالالج اصضالطرابات النفسالية

المفتمفة ،والدراسات المتهمقة بالقم والةحة النفسية والهالج الديني اإلسالمي

فق الالد أ الالرى (نم الالي الك الالردي )ٗٚ()ٕٕٓٓ ،د ارس الالة اس الالتيدفت الكش الالف ن الالن دور برن الالامج إرش الالادي دين الالي ف الالي فف الالض القمال ال

واصكت الالاب النفسالالي لالالدى طمبالالة ال امهالالة ،وتكونالالت الهينالالة مالالن (ٖٓ) طالالالب وطالبالالة ،واسالالتفدمت الد ارسالالة مقيالالاس القم ال واصكت الالاب
النفسي ،وبرنامج إرشادي ديني وف المالنيج اإلسالالمي ،وتوةالمت الد ارسالة إلال أن البرنالامج اإلرشالادي الالديني وفال الالنيج اإلسالالمي
لو دور في ففض القم واصكت اب النفسي لدى الطمبة

وفي دراسة (نماد أدىم )ٗٛ()ٕٜٓٔ ،استيدفت الكشف نن أثر القم والتوتر بالةالحة النفسالية وال سالمية لالدى المرضال ،

وتفلفالت نينالة الد ارسالة مالن ( )ٖٕٙمالريض مالالن المال ار هين لمهيالادات الطبيالة ،وتوةالمت الد ارسالالة فالي نتا يالا إلال أن ىنالاك ارتفانالاً
في مستوى التوتر والقم لدى المرض  ،وو ود نالقة طردية بين األمراض النفسية وال سدية والقم والتوتر

وفالي د ارسالالة أ رتيالا (أسالالماء احمالالد وسالحر نمالالي )ٜٗ()ٕٓٔٛ ،اسالتيدفت الكشالالف نالالن فانميالة برنالامج إرشالالادي دينالي فالالي

نالج مشكالت اصكت اب وسالوء التكيالف النفسالي والد ارسالي لالدى طالبالات امهالة ن الران ،وبمغالت الهينالة (ٕ )ٚطالبالة ،واسالتفدمت
الدراسة مقياس منسوتا متهدد األو و لالكت اب ومقياس سوء التواف النفسي والدراسي ،وتوةالمت الد ارسالة فالي نتا يالا إلال فهاليالة
اإلرشاد النفسي الديني في نالج اضطراب اصكت اب وسوء التكيف النفسي والدراسي

وأ الرى (سالفيان الكالاظمي )٘ٓ()ٕٓٔٚ ،د ارسالة اسالتيدفت التهالرف إلال دور الهالالج النفسالي الالديني فالي الةالحة النفسالية والثقالة

طالبالا وطالبالة ،واسالتفدمت الد ارسالة مقيالاس الةالحة
بالالنفس لالدى طمبالة المرحمالة الثانويالة ،وتكونالت نينالة الد ارسالة مالن (ٖٓ) ً
النفسية ومقياس الثقة بالنفس ،وأسفرت نتالا ج الد ارسالة نالن تالفثير الهالالج الالديني فالي تحسالين التكيالف النفسالي والثقالة بالالنفس
لدى الطمبة

(ٔ٘)

وفالالي د ارسالالة (نالالالء اليالالور)ٕٓٔٙ ،

اسالالتيدفت الكشالالف نالالن أثالالر برنالالامج إرشالالادي نفسالالي إسالالالمي فالالي ففالالض اصكت الالاب

النفسي لدى نينة من المرضال  ،وتكونالت نينالة الد ارسالة مالن ( )ٕٛمريضالاً ومريضالة ،واسالتفدم الباحالث مقيالاس اصكت الاب النفسالي

وبرنامج إرشادي نفسالي إسالالمي ،وتوةالمت الد ارسالة فالي نتا يالا إلال فانميالة البرنالامج اإلرشالادي اإلسالالمي فالي ففالض اصكت الاب
النفسي لدى المرض

(ٕ٘)

وأ رت (ن اة اشميمو)ٕٓٔٙ ،

دراسة استيدفت التهرف إل دور برنامج إرشادي نفسي ديني لهالج اصضطرابات
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النفسية وتحسين مفيوم الرضا نن الحياة ،وتكونت الهينالة مالن (ٕٓ) طالالب تتالراوح أنمالارىم بالين (ٕٓ )ٕٕ-نامالاً ،وتالم تقساليميم
إل م مونة ت ريبية وم مونة ضابطة ،واستفدمت الدراسة برنامج إرشادي نفسي ديني ،واستمارة المستوى اص تمالاني،

ومقيالالاس اصضالالطرابات النفسالالية ،ومقيالالاس الرضالالا نالالن الحيالالاة ،وتوةالالمت الد ارسالالة إلال فانميالالة البرنالالامج اإلرشالالادي فالالي نالالالج
اصضطرابات النفسية وتحسين مستوى مفيوم الرضا نن الحياة لدى الطمبة
وأ رت (فاطمو ةالب )ٖ٘()ٕٓٓٚ ،دراسة ىدفت إل الكشف نن مسالتوى اصلتالزام الالديني ونالقتالو بالةالحة النفسالية لالدى
الطمبالالة فالالي ال امهالالة ،وتفلفالالت الهينالالة مالالن ( )ٜٔ٘طالالالب وطالبالالة ،واسالالتفدمت الد ارسالالة مقيالالاس اصلت الزام الالالديني ومقيالالاس الةالالحة

النفسالالية ،وأظيالالرت النتالالا ج أن مسالالتوى اصلتالزام الالالديني مرتفالالم لالالدى الطمبالالة وأنمال لالالدى الالالذكور ،وو الالود نالقالالة بالين اصلتالزام الالالديني
والةحة النفسية لدى اإلناث ولم تظير نالقة بين اصلتزام الديني والةحة النفسية لدى الذكور
وفالالي د ارسالالة (محمالالد بفيالالت )٘ٗ()ٕٓٓٚ ،اسالالتيدفت البحالالث نالالن الهالقالالة بالالين التالالدين والةالالحة النفسالالية والقم ال والتحةالاليو

الد ارسالالي لالالدى طمبالالة ال امهالالة ،حيالالث الالاءت نتالالا ج الد ارسالالة لتؤكالالد أىميالالة التالالدين وأن الطمبالالة المتالالدينون يتمتهالالون باصسالالتقرار النفسالالي
ويتمتهالالون بالةالالحة النفسالالية ،ولالالدييم القالالدرة نم ال الالالتفمص مالالن أن الراض القم ال  ،حيالالث ظيالالرت أن الراض القم ال لالالدييم متدنيالالة ،وأن
الطالب المتدين تحةيمو الدراسي مرتفم
مالالن فالالالو اسالالتهراض الد ارسالالات السالالابقة ونتا يالالا فقالالد استشالهر الباحالالث مالالن فالالالو ىالالذه الد ارسالالات أىميالالة اإلرشالالاد والهالالالج
اإلسالالالمي ،ممالالا دفالالم الباحالالث إل الراء ىالالذه الد ارسالالة شالالبو الت ريبيالالة نم ال طالبالالات ال امهالالة لهالالالج القم ال وتنميالالة وتحقي ال الةالالحة

النفسية لديين

وتختمف للدرلسدة للحاليدة عد للدرلسدات للسدابقة فالي الهينالة فكانالت مالن اإلنالاث فقالط وةالغيرة الح الم بالمقارنالة بالد ارسالات

السالالابقة ،وبرنالالامج إرشالالادي نال الالي وأثالره فالالي متغيالرين ،ىمالالا :القمال والةالالحة النفسالالية ،حيالالث لالالم ن الالد أي د ارسالالة سالالابقة اسالالتفدمت
اإلرشاد الهالج من منظور إسالمي نم ىذين المتغيرين مهاً ،فقالد ن الد أن الد ارسالات السالابقة اسالتفدمت فنيالات اإلرشالاد والهالالج

الديني اإلسالمي في نالج ندد من اصضطرابات النفسية ،ونم نينات مفتمفالة وفالي ظالروف مفتمفالة ،ومتغيالرات نفسالية مفتمفالة

كالهالقة بين التدين والةحة النفسية والقمال والتحةاليو الد ارسالي ،وتحسالين مفيالوم الرضالا نالن الحيالاة ،واصكت الاب النفسالي ،وأكالدت
ىذه الدراسات نم فهالية الهالج اإلسالمي في نالج اصضطرابات النفسية المفتمفة

إجراءات الدراسة.
منهجيدة للدرلسدة :اسالتفدمت الد ارسالة الحاليالة المالنيج شالبو الت ريبالي ،فمالن فالالو مالحظالة النتالا ج فالي بي تيالا الطبيهيالة يفتالرض

الباحالالث أن ليالالا أث ال ار نم ال حيالالاة الطالبالالة ،ويهتمالالد ىالالذا المالالنيج نم ال تشالالكيو م مالالونتين متكالالاف تين ،إحالالداىما :ت ريبيالالة تالالم

تهريضيا لهدة مسالات لبرنالامج اإلرشالاد والهالالج اإلسالالمي لففالض القمال وتهزيالز ورفالم مسالتوى الةالحة النفسالية لمطالبالات
ال امهيات ،واألفرى ضابطة لم تتهرض ألي برنامج

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕ٘
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أثر برنامج يف اإلرشاد والعالج الهفسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتصميم للتجريبي لمدرلسة:

الم مونة الت ريبية

لختبار ُبمي

تطبي البرنامج اإلرشادي

لختبار بعدي

الم مونة الضابطة

افتبار قبمي

بدو برنامج إرشادي

افتبار بهدي

أفراد الدراسة.
تكونت نينة الدراسة من طالبات كمية إربد ال امهية فالي امهالة البمقالاء التطبيقيالة ،لمهالام الد ارسالي ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔم،
وبمغ ندد أفراد الدراسة (ٗٔ) طالبالة فالي تفةالص اصقتةالاد المنزلالي بمرحمالة البكالالوريوس ،حيالث تالم افتيالارىن مالن فالالو
اإل راءات احتية:
ٔ -تم تطبي مقياس القم ومقياس الةحة النفسية نم ( )ٙشهب تالم افتيارىالا بطريقالة نشالوا ية مالن نالدة شالهب ،فالي
مستوى مرحمة البكالوريوس في السنة الدراسية الرابهة ،تفةص اصقتةاد المنزلي
ٕ -ثالم تالم افتيالار (ٗٔ) طالبالالة بطريقالة قةالدية مالن المالواتي حةالمن نمال أنمال الالدر ات نمال مقيالالاس القمال  ،وأدنال الالالدر ات
نمال مقيالالاس الةالالحة النفسالالية ،وتالالم تالالوزيهين وبشالالكو نشالوا ي ومتسالالاوي إل ال م مالالونتين :م مونالالة ضالالابطة ضالالمت ()ٚ
طالبات ،وم مونة ت ريبية ضمت ( )ٚطالبات
للتكافؤ بي للمجموعتي :

تم حساب التكافؤ بين الطالبات في الم مونالة الت ريبيالة والضالابطة فالي المتغيالرات التالي مالن المتوقالم أن تالؤثر نمال
نتا ج الدراسة ،وىي :در ة القم والةحة النفسية ،والمستوى التهميمي والتفةص ،والهمر
ٔ -مستوى القم والةحة النفسية قبو تطبي البرنامج :لمتفكد مالن تكالافؤ الم مالونتين تالم اسالتفدم افتبالار مالان  -وتنالي
) )Mann – Whitney testوبمغت القيمة المحسالوبة ( )ٙٙ ٛوقيمالة  ،)-ٓ ٖٜ٘( zوبالذلك لالم يظيالر فالر داو إحةالا يا،
وىذا يشير إل إن الم مونتين متكاف تان في الدر ات حسب مقياس القم والةحة النفسية
ٕ -المستوى الدراسي والتفةص :ميم الطالبات نينة في نفس المستوى الدراسي والتفةص
ٖ -الهمر :تراوحت أنمار الطالبات بين (ٕٔ )ٕٕ-سنو ،وبمتوسط نمر (ٔ ٕٔ) سنو ،حيث تميزت الهينة بفنمار متقاربة
أدوات الدراسة.
مقياس للقمَ:

اسالالتفدمت الد ارسالالة مقيالالاس تالالايمور ) (Taylorلمقمال (ممحال  )ٔ:المسالالتفدم فالالي د ارسالالة (نالالايف الحمالالد ،)٘٘()ٕٓٓ٘ ،وتكالالون

المقياس من (ٓ٘) فقرة ،وقد ةمم المقياس وف اسموب ليكالرت ،وأربهالة بالدا و لكالو فقالرة (أحيانالا ،البالا ،دا مالا ،أبالدا) حيالث قالام
()٘ٙ

(نايف الحمد)ٕٓٓ٘ ،

بإ راءات الةد والثبات لممقياس في د ارسالتو ،وبمالغ بإنالادة اصفتبالار ومهامالو ارتبالاط بيرسالون

(ٖ )ٓ ٜوتمتم المقياس بدر ة ةد وثبات نالية ومقبولة
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مقياس للصحة للنفسية:

()٘ٚ

استفدمت الد ارسالة مقيالاس الةالحة النفسالية المسالتفدم فالي د ارسالة (نالايف الحمالد وآفالرون)ٕٓٔٙ ،

(ممحال ،)ٕ :

وتكالالون المقيالالاس مالالن (ٓ )ٛفقالرة ،وقالالد ةالالمم المقيالالاس وفال أسالالموب ليكالالرت ،وأربهالالة بالالدا و لكالالو فقالرة (أحيانالاً ،البالاً ،دا مالاً،

أبداً) حيث قام (نايف الحمد وآفرون )ٕٓٔٙ ،بإ راءات الةد والثبات لممقيالاس فالي د ارسالتيما ،وقالاموا بحسالاب الثبالات

باسالالتفدام مهامالالو (كرونبالالاخ  -إلفالالا) وبمالالغ (ٕ ،)ٓ ٛوانالالادة اصفتبالالار (مهامالالو ارتبالالاط بيرسالالون) وبمالالغ (ٓ )ٓ ٛوتمتالالم المقيالالاس
بدر ة ةد وثبات نالية ومقبولة
صدَ للمقياسي :

ففالالي الد ارسالالة الحاليالالة تالالم التحقال مالالن الةالالد الظالالاىري تالالم نالالرض مقالالاييس الد ارسالالة نمال ( )ٙمحكمالالين مالالن المتفةةالالين

فالالي اإلرشالالاد النفسالالي ونمالالم الالالنفس التربالالوي والقيالالاس والتقالالويم (ممح ال  ،)ٖ :لمهرفالالة مالالدى مناسالالبتيا ،وأي مالحظالالات نمييمالالا ،وقالالد
حةو المقياسين نم نسبة نالية من اصتفا بين المحكمين.

كما تم حساب مهامالت اصرتباط لمفقرات والمقياس ككو ،وال داوو رقم (ٔ) و(ٕ) توضب ذلك
جدو لٔ :

ُيم معامَلت لًلرتباط بي للفقرلت وللدرجة للكمية لمقياس للقمَ*.
للفقرة

للمقياس

للفقرة

للمقياس

للفقرة

للمقياس

للفقرة

للمقياس

للفقرة

للمقياس

ٔ

ٓ٘ ٓ

ٔٔ

ٓ ٖٛ

ٕٔ

ٔٓ ٙ

ٖٔ

ٕٖ ٓ

ٔٗ

ٖ٘ ٓ

ٖ

ٓٗ ٓ

ٖٔ

ٕٗ ٓ

ٖٕ

ٗٗ ٓ

ٖٖ

ٗ٘ ٓ

ٖٗ

ٕ٘ ٓ

ٕ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ

ٓٔ

ٗ٘ ٓ
ٗ٘ ٓ
ٓ ٜٗ
ٓ ٖٙ
ٖٖ ٓ
ٖٔ ٓ
٘٘ ٓ
ٓ ٘ٚ

ٕٔ
ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔٚ
ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ

ٔ٘ ٓ
ٓ ٗٚ
ٓ ٖٜ
ٗٗ ٓ
ٔ٘ ٓ
ٓ ٗٙ
ٖٗ ٓ
ٓ ٘ٙ

ٕٕ
ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ
ٕٚ
ٕٛ
ٕٜ
ٖٓ

ٓ٘ ٓ
ٓ ٖٚ
ٓ ٗٛ
ٓ ٖٜ
ٖٔ ٓ
ٓ ٘ٚ
ٓ ٜٗ
ٓ ٖٙ

ٕٖ
ٖٗ
ٖ٘
ٖٙ
ٖٚ
ٖٛ
ٖٜ
ٓٗ

٘ٗ ٓ
ٖٖ ٓ
ٓ ٗٚ
ٓ ٘ٙ
ٔٗ ٓ

ٖٓ ٓ
ٓ ٜٗ
ٓ ٖٛ

ٕٗ
ٗٗ
٘ٗ
ٗٙ
ٗٚ
ٗٛ
ٜٗ
ٓ٘

ٔٗ ٓ
ٔ٘ ٓ
ٓ ٜٗ
ٔٗ ٓ
ٖٗ ٓ
ٖ٘ ٓ
ٓٗ ٓ
ٕٖ ٓ

* ميم قيم مهامالت اصرتباط بين الفقرات والدر ة الكمية نم مقياس القم دالة
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جدو لٕ :
ُيم معامَلت لًلرتباط بي للفقرلت وللدرجة للكمية لمقياس للصحة للنفسية*
للفقرة

للمقياس

للفقرة

للمقياس

للفقرة

للمقياس

للفقرة

للمقياس

للفقرة

للمقياس

ٔ

ٕٖ ٓ

ٔٚ

ٓ ٜ٘

ٖٖ

ٔٗ ٓ

ٜٗ

ٕٗ ٓ

٘ٙ

ٓ ٖٜ

ٖ

ٔٗ ٓ

ٜٔ

ٕ٘ ٓ

ٖ٘

ٖ٘ ٓ

ٔ٘

ٗ٘ ٓ

ٙٚ

ٓ ٗٚ

ٕ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ

٘٘ ٓ
ٔ٘ ٓ
ٗٗ ٓ
ٖٗ ٓ
ٖٔ ٓ
ٗ٘ ٓ
ٗٗ ٓ

ٓٔ

ٖٗ ٓ

ٕٔ

ٖٗ ٓ

ٔٔ
ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ

ٗ٘ ٓ
ٔٗ ٓ
ٓ ٗٚ
ٓ ٕٜ
٘ٗ ٓ

٘ٔ

ٕٗ ٓ

ٕٓ

ٖٗ

ٓ ٖٚ

ٕٔ

ٖٙ

ٕٖ ٓ

ٕٕ

ٖٚ

ٕٗ ٓ

ٖٕ

ٖٛ

ٕٖ ٓ

ٕٗ

ٖٜ

ٓ ٕٚ

ٕ٘

ٓٗ

ٓ ٜ٘

ٕٙ

ٔٗ

ٖٖ ٓ

ٕٚ

ٕٗ

ٖٗ ٓ

ٕٛ

ٖٗ

ٕ٘ ٓ

ٕٜ

ٗٗ

ٔٗ ٓ

ٖٓ

٘ٗ

ٕٗ ٓ

ٖٔ

ٗٙ

ٓ ٖٛ

ٕٖ

ٗٚ
ٗٛ

ٓ ٖٜ

ٓ ٜٔ
ٖٔ ٓ
ٓ ٘ٛ
ٓ ٖٚ
ٖ٘ ٓ
ٓ ٘ٙ
ٗٗ ٓ
ٔ٘ ٓ
ٓ ٖٚ
ٓ ٕٜ
ٕ٘ ٓ
ٓ ٘ٚ
ٖ٘ ٓ
ٓ ٖٚ

٘ٗ ٓ

ٓ٘

ٖٓ ٓ

ٕ٘

ٓ ٕٜ

ٖ٘

ٓ ٖٙ

ٗ٘

ٔٗ ٓ

٘٘

ٓٗ ٓ

٘ٙ

ٓ ٖٜ

٘ٚ

ٓ ٗٛ

٘ٛ

ٓ ٖٚ

ٜ٘

ٕٗ ٓ

ٓٙ

ٖٔ ٓ

ٔٙ

ٖٖ ٓ

ٕٙ

ٕٗ ٓ

ٖٙ

ٗ٘ ٓ

ٗٙ

ٙٙ
ٙٛ
ٜٙ
ٓٚ
ٔٚ
ٕٚ
ٖٚ
ٗٚ
٘ٚ
ٚٙ
ٚٚ
ٚٛ
ٜٚ
ٓٛ

ٕٖ ٓ
ٓ ٘ٚ
ٓ ٘ٛ
ٕٗ ٓ

٘ٗ ٓ
٘ٗ ٓ
ٓ ٗٙ
ٓ ٖٜ
ٗ٘ ٓ
ٓ ٖٜ
ٓ ٘ٙ
ٓ ٗٛ
ٗ٘ ٓ
ٓ ٖٜ

* ميم قيم مهامالت اصرتباط بين الفقرات والدر ة الكمية نم المقياس دالة

للثبددات :فالالي الد ارسالالة الحاليالالة تالالم تطبيال مقيالالاس القمال ومقيالالاس الةالالحة النفسالالية نمال نينالالة قواميالالا (ٖٖ) طالبالالة مالالن فالالارج
نينالة الد ارسالة ،وأنيالد التطبيال بهالد فاةالو زمنالي مدتالو أسالبونان ،وقالد تالم حسالاب مهامالو ارتبالاط بيرسالون وكرومبالاخ ألفالا،

وال دوو رقم (ٖ) يوضب ذلك:

جدو لٖ :
ُيم معام لرتباط بيرسو وكرومباخ ألفا لمقاييس للدرلسةٔ

أدلتا للدرلسة

معام كرومباخ للفا

لرتباط بيرسو Test-Retest

مقياس للقمَ

ٔٓ ٜٛ

ٕٖٓ ٛ

مقياس للصحة للنفسية

ٖٓ ٛٚ

ٓ ٕٛٛ

(ٔ) مهامالت ثبات مقبولة وتةمب أل راض الدراسة
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للبرنامج للرشادي وفَ لسترلتيجيات للرشاد وللعَلج للسَلمي:

انتمالد الباحالث فالي إنالداد البرنالامج اإلرشالادي والهال الي نمال م ار هالة لمتالراث اإلسالالمي صقتبالاس بهالض المواقالف مالن منظالور

إسالمي ،وندد من الكتب والبحوث الهممية والدراسات اإلسالمية واألدب النظري في م او موضونات القم والةحة النفسية
صدَ للبرنامج :تم نرض البرنامج نم (ٗ) محكمين من الفبراء والمتفةةين فالي الشالريهة واإلرشالاد النفسالي (ممحال :

ٖ) ،لمهرفالالة مالالدى مناسالالبة محتالالوى البرنالالامج اإلرش الادي مالالن اسالالتراتي يات وأنشالالطة مسالالتفدمة لتحقي ال األىالالداف وقالالد حةالالو
البرنامج نم نسبة نالية من اصتفا بين المحكمين
تطبيَ للبرنامج للرشدادي :تالم تطبيال البرنالامج اإلرشالادي بهالدما تالم تحديالد نالدد ال مسالات اإلرشالادية لمم مونالة الت ريبيالة بواقالم

( )ٛمسات ،مستين فالي األسالبوع ،ومالدة كالو مسالة (سالانة) ،وقالد تالم اصتفالا مالم طالبالات الم مونالة الت ريبيالة المحافظالة نمال
موانيد الحضور وسرية ما يدور في ال مسات اإلرشادية

محتو وفنيات للجمسات للرشادية :تستند نممية اإلرشالاد والهالالج النفسالي مالن منظالور إسالالمي إلال نالدد مالن األسالس والمبالادئ

اإلنسانية من منيج القرآن الكريم مالن بينيالا مسالاندة الطالبالة نالن طريال إسالداء النةالب وتقالديم المشالورة ،وأسالاليب نال يالة مفتمفالة
في تهديو السموك منيا :التر يب والترىيب ،الثواب والهقاب ،والقةص واألمثاو ،التي ترشد وتو و الطالبالات ،وتيسالر ليالن
الطري األمثو لتففيف القم وتحقي السهادة والةحة النفسية :وم ُذ للطرَ ولألسالي وللفنيات:
-

لًلستبصدددار وللدددتعمم :وتتضالالمن وةالالوو وادراك اإلنسالالان ألسالالباب شالالقا و النفسالالي ومشالالكالتو النفسالالية والالالدوافم التالالي أدت إلالال

ارتكالاب الفطي الة والالالذنوب ،وفيالم مالا بنفسالالو مالن فيالر أو شالالرر ،والالتحكم بالسالموك السالالوي ،كمالا تتضالمن تهمالالم واكتسالاب ميالالارات
()٘ٛ

وقيم وات اىات ديدة ومن فالو ذلك يتقبو ذاتو وتقبو احفرين ،والقدرة نم ترويض النفس وضبط الذات

()ٜ٘

-

للطرَ للوعظية وللرشادية :وتتضمن استفدام أسموب النةب والمشورة ،واإلرشاد كالتر يب والترىيب

-

لًلعترلف بالذنو ولألخطاء وللتوبة عنها :وفيو إفضاء اإلنسان بما في نفسو إل اهلل ،وىو يزيالو مشالانر الفطي الة واإلثالم
ويففالالف مالالن مشالالانر الالالذنب ونالالذاب الضالالمير ،والتوبالالة طري ال المغف الرة وأمالالو المفط ال الالالذي ظمالالم نفسالالو وانحالالرف سالالموكو،
والتوبالالة تؤكالالد الالالذات وت هالالو اإلنسالالان يتقبالالو ذاتالالو مالالن ديالالد ،فمالالن شالالفنيا أن يففالالف مالالن القم ال ويالالزرع فالالي الالالنفس اإلنسالالانية

-

الراحة والطمفنينة والسكينة واصتزان اصنفهالي ،ويففّالف تفنيالب الضالمير ،وتح ّالرره مالن قيالود اإلحبالاط والحالزن والقمال  ،وت مالب
(ٓ)ٙ
ٍ
وبددو َ ِمد
وتحقال لالالو الةالالحة النفسالالية  ،قالالاو اهلل تهالالال  :إِان َمددا للتاْوَبد ُة َعمَددى للمّد ِ لِمادِدذي َ َي ْع َممُددو َ ُّ
للسد َدو َء ِب َج َهالَددة ثُد ام َيتُ ُ
َُ ِري ٍ فَأُولَِئ َك يتُو للمّ ُ عمَ ْي ِهم وَكا َ للمّ ُ عمِيما ح ِكيمدا[النسالاء ،]ٔٚ :ويقالوو تهالال  :وللا ِدذي َ إِ َذل فَعمُدولْ فَ ِ
ظمَ ُمدولْ
شد اة أ َْو َ
اح َ
َ
َ
ْ َ ُ
َ
َ
َ ْ َ
أَْنفُسهم َذ َكرولْ للمّ َ فَاستَ ْغفَرولْ ِل ُذ ُنوِب ِهم وم ي ْغ ِفر ُّ
للذ ُنو َ إًِلا للمّ ُ[آو نمران]ٖٔ٘ :
ْ ََ َ ُ
ْ ُ
َ ُْ ُ
لًلُتددلء بدالقرآ للكددريم وللسدنة للنبويدة :اصقتالداء طريقالالة نال يالة تهميميالة حيالث يكتسالالب اإلنسالان منيالا الميالارات اص تمانيالالة،
وأن كثي اًر من اصست ابات واصضالطرابات اصنفهاليالة يمكالن أن يالتم تهالديميا ،وأن التفكيالر المالنظم يمكالن تهممالو مالن فالالو قالوة
اإليمان والرضا بما قسمو اهلل ومن قةص األنبياء والسيرة النبوية

-

للددعاء

موقنالا باإل ابالالة ،واصلت الالاء هلل
 :وىالالو سالؤاو اهلل  القريالب الم يالالب واصسالتهانة بالالو والتضالالرع إليالو وىالالو ً

في كشف الضر نند الشدا د والمحن ،وينتظر فرج اهلل القريب ،فالدناء بمثابة القوة لممؤمن يوا و بيا اليم والتوتر
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-

(ٔ)ٙ
والضي والقم
َستَ ِج ْ
ميمة في المنيج اإلسالمي ،قاو تهال ْ  :لد ُعوِني أ ْ
 ،ولذلك فالدناء فطوة ّ
للد ِّددذكر ولًلسدددتغفار :فالالالذكر واصسالالتغفار ىمالالا الالذاء روحالالي يبالالث الطمفنينالالة واليالالدوء والسالالهادة لإلنسالالان ،ويبهالالد ننالالو اليالالم
(ٕ)ٙ
طمِئ ُّ ُمُوبهم ِب ِدذ ْك ِر للماد ِ ۗ أًََل ِب ِدذ ْك ِر للماد ِ
اِ
ُُ
آم ُنول َوتَ ْ َ
والضي واليم والحزن واألفكار الوسواسية  ،قاو اهلل تهالال  :للذي َ َ
ِ
ام ِدة
تَ ْ
ضدن اكا َوَن ْح ُ
َع َدر َ َعد ِذ ْك ِدري فَدِل ا لَد ُ َم ِعي َ
ط َم ِئ ُّ ل ْلقُمُدو ُ [الرنالد ]ٕٛ :وقالاو تهالال َ  :و َمد ْ أ ْ
شد اة َ
ش ُدرُ َي ْدوَم ل ْلق َي َ
َع َمى[طو.]ٕٔٗ :
أْ

لَ ُك ْم [افر]ٙٓ :

-

للصَلة وتَلوة للقرآ للكريم :تهالد الةالالة شالفاء لمقمالوب وبي الة لمالروح وتطمال ن الالنفس ،وتكمالن فالي وقالوف اإلنسالان

-

والالنفس ،وتسالالاند فالالي الالالتفمص مالالن القمال  ،والقالرآن الكالريم شالالفاء لمقمالوب مالالن الهمالالو والحالالزن ،ولالالو فانميالالة كبيالرة فالالي تمتّالالم
ِ
ِ
اء َوَر ْح َمد ٌة
اإلنسان باصستقرار النفسي والتفمّص والشفاء من األمراض ،قاو تهالال َ  :وُن َنِّز ُ م َ ل ْلقُْرآ ِ َمدا ُُ َدو شدفَ ٌ
لِّ ْمم ْؤ ِم ِني َ ۗ وًَل ي ِز ُ ا ِ ِ
ار[اإلسراء]ٕٛ :
س ال
َ َ
يد للظالمي َ إِاًل َخ َ
ُ
تكدوي ذلت لجتماعيدة تكيفيد  :فمشالانر اصطم نالان والثقالة بالالنفس مالن شالفنو أن يولالد لالدى اإلنسالان أفكالا ار اي ابيالة وسالالميمة

بين يدي اهلل وىو يشكوه ىمومالو وآصمالو وحزنالو ،وتالرتبط فالي ةالحة المسالمم النفسالية ،فيالي تنيال نالن الفحشالاء والمنكالر،
لسدتَ ِعي ُنولْ
وتبهده نن المهاةي والذنوب وتقربو من اهلل تهال  ،وىي الدرع الواقي والحةن لإلنسان ،قاو تهالال َ  :و ْ
صَلَ ِة ْوِلانها لَ َكِبيرةٌ إًِلا عمَى ل ْل َخ ِ
اش ِعي َ [البقالرة ،]ٗ٘ :واذا أُديالت فالي فشالوع ففييالا اطم نالان القمالب و ارحالة البالدن
ِبال ا
َ
ص ْب ِر َولل ا َ َ
َ

(ٖ)ٙ

وتواف نفسي

 ،وتساىم في التفمي نن السموكيات التي ت مب الشالقاء والحالزن؛ ممالا يالؤدي إلال أفكالار سالميمة تسالاند

في اصبتهاد نن الوساوس التي ت مالب القمال واأللالم وأفكالار وأفهالاو يالر مقبولالة ا تمانيالا ،فتتغمّالب نميالو ىالذه الوسالاوس
(ٗ)ٙ٘()ٙ

حت ت همو في دا رة الهزلة

للوسائ ولألسالي للحصائية:
-

مهامو ارتباط بيرسون ))Person Correlation

-

افتبار مان -وتني لهينات متوسطة الح م ()Man-Whitney test

-

افتبار ولكوكسن لهينتين مترابطتين ()Wilcoxen test

-

افتبار كرونباخ الفا

نتائج الدراسة ومهاقصتًا.
-

نتائج للفر

لألو وللذي نص عمى" :توجدد فدروَ ذلت دًللدة إحصدائية عندد مسدتو ل٘ٓ ٓ.بدي متوسدطات

درجات طالبات للمجموعة للتجريبيدة ومتوسدطات درجدات طالبدات للمجموعدة للضدابطة عمدى مقيداس للقمدَ بعدد تطبيدَ
للبرنامج للرشادي.
ولمتحقال مالن ةالحة ىالذا الفالرض اسالتفدم افتبالار مالان ويتنال ) (Mann Whitney- Testلحسالاب دصلالة الفالرو بالين

متوسطي رتب در ات الم مونة الت ريبية والم مونة الضابطة نم مقياس القم وال دوو رقم (ٗ) يوضب ذلك.
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??? ??????? ??? ?????? ???? ???? ???????? The effect a counseling and psychotherapy program from an Islamic perspective on reducing anxiety and a

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نايف احلمد
جدو لٗ :
نتائج لختبار ما وتني ) Mann Whitney(Uلممقارنة بي متوسطات رت درجات للمجموعتي للتجريبية وللضابطة
للمجموعة

للعدد

متوسط للرت

مجموع للرت

للتجريبية

ٚ

ٗٓ ٚ

ٓٓ ٘ٛ

للضابطة

ٚ

ٓ ٕٔ

ٓ ٖٔٔ

ُيمة U

ُيمة Z

للدًللة

ٖٕ ٚ

ٓٔٗ ٕ

ٖٓٓ ٓ

يتبالالين مالالن ال الالدوو (ٗ) و الالود فالالرو ذات دصلالالة إحةالالا ية فالالي اصفتبالالار البهالالدي لةالالالب الم مونالالة الت ريبيالالة إذ بمغالالت

قيمالة  )ٕ ٗٔٓ( Zوىالالي دالالالة إحةالالا يا ننالالد مسالالتوى الدصلالالة (٘ٓ ٓ) ،أي :أن الطالبالالات المالواتي تهرضالالن لمبرنالالامج اإلرشالالادي
والهال ي اإلسالمي قد انففض لديين القم النفسي بشكو ممحوظ مقارنة بالطالبات المواتي لم يتهرضن لمبرنامج اإلرشادي
يمكالالن تفسالالير ىالالذه النتي الالة ير الالم إل ال اسالالتفدم فنيالالات اإلرشالالاد والهالالالج اإلسالالالمي أثنالالاء تطبي ال

مسالالات البرنالالامج اشالالتممت

نم الحوار والنقاش حوو القم النفسي وآثاره نم الةالحة النفسالية ،ودور القالرآن الكالريم والهبالادات كالةالالة واصسالتغفار فالي
تنميالالة الشالالهور بالةالالحة النفسالالية والالالتفمص مالالن القم ال النفسالالي ،وكالالذلك اصلت الزام والمحافظالالة نم ال النظالالام والتمسالالك بالالاألفال

اإلسالالالمية ،ومهرفالالة الفالالال ومهرفالالة الالالنفس والةالالد مالالم الالالنفس والرضالالا ننيالالا وتقبميالالا؛ ألن فالالي الق الرآن الك الريم طاقالالة روحيالالة
ِ ِ ِاِ ِ
ِ
دي
نظيمة ليا تفثير بالغ في نفس اإلنسالان وتفمةالو مالن مشالانر القمال النفسالي ،قالاو تهالال  :إ ا َُد َذل ل ْلقُ ْدرآ َ ي ْهددي لمتدي ُ َ
صدددالِح ِ
ِ
شدددر ل ْلمد ْ ِ
َجددد لرا َكِبيددد لرا[اإلس الراء ]ٜ :وتؤكالالد نتالالا ج د ارسالالة (محمالالد بفيالالت،
ات أَ ا لَ ُهد ْددم أ ْ
ددؤ ِمني َ للادددذي َ َي ْع َممُدددو َ لل ا َ
أَ ُْددد َوُم َوُي َب ِّ ُ ُ
()ٙٙ

)ٕٓٓٚ

نمال أىميالالة التالالدين وأن الطمبالالة المتالالدينين يتمتهالالون باصسالالتقرار النفسالالي ويتمتهالالون بالةالالحة النفسالالية ،ولالالدييم القالالدرة

نم التفمص من أنراض القم
-

نتائج للفر

للثاني وللذي نص عمى" :توجد فروَ ذلت دًللدة لحصدائية عندد مسدتو ل٘ٓ ٓ.بدي متوسدطات

درجات طالبات للمجموعة للتجريبية ومتوسدطات درجدات طالبدات للمجموعدة للضدابطة عمدى مقيداس للصدحة للنفسدية بعدد تطبيدَ
للبرنامج للرشادي.

ولمتحق من ةحة ىذا الفالرض اسالتفدم افتبالار مالان ويتنال ) (Mann Whitney- Testلحسالاب دصلالة الفالرو بالين

متوسطي رتب در ات الم مونة الت ريبية والم مونة الضابطة نم مقياس الةحة النفسية وال دوو رقم (٘) يوضب ذلك.
جدو ل٘ :

نتائج لختبار ما وتني) Mann Whitney(Uلممقارنة بي متوسطات رت درجات للمجموعتي للتجريبية وللضابطة
للمجموعة

للعدد

متوسط للرت

مجموع للرت

للتجريبية

ٚ

ٕٓٔ ٚ

ٓ ٙٙ

للضابطة

ٚ

ٓٓ ٔٔ

ٓ ٘ٓٔ

ُيمة U

ُيمة Z

للدًللة

ٔٓ ٛ

ٕ ٕٔٙ

ٖٔٓ ٓ
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يتبالالين مالالن ال الالدوو (٘) و الالود فالالرو دالالالة إحةالالا ياً فالالي اصفتبالالار البهالالدي لةالالالب الم مونالالة الت ريبيالة إذ بمغالالت

قيمة  )ٕ ٕٔٙ( Zوىي دالة إحةا يا نند مستوى الدصلة (٘ٓ ٓ) ،أي :أن الطالبات المواتي تهرضن لمبرنامج اإلرشادي
والهال ي اإلسالمي قد ارتفم لديين مستوى الشهور بالةحة النفسية بشكو ممحوظ مقارنة بالطالبالات المالواتي لالم يتهرضالن
لمبرنامج اإلرشادي في الم مونة الضابطة

ويفسالر الباحالالث ىالالذه النتي الة إلال فانميالالة وأثالالر لمبرنالالامج اإلرشالادي اإلسالالالمي ومالالا تضالالمنو ممالا الالاء فالالي القالرآن

الكالريم والسالالنة النبويالالة مالالن قالاليم ومفالالاىيم دينيالالة وفمقيالالة سالالاىمت فالالي تحقيال وتنميالالة الةالالحة النفسالالية وففالالض حالالدة القمال لالالدى
طالبات الم مونة الت ريبية ،كما ويهود ذلك لما تم استفدامو من فنيات واسالتراتي يات مثالو :محاسالبة الالنفس والالدناء هلل،
والتوبة إل اهلل ،والذكر واصستغفار ،ويؤدي اإلحساس اإليماني إل الشهور بالرضا والسهادة واصقتناع واإليمان بفقدار اهلل

 ،الذي يهين الطالبة وي هميا قالادرة نمال موا يالة مشالكالتيا فالي الحيالاة ،ويمالدىا بالميالارات التالي تسالاند نمال ممارسالة السالموك
التكيفالالي السالالميم ،ويمنحيالالا القالالدرة نم ال موا يالالة التحالالديات والقم ال  ،فيكالالون هلل  الممت الالف والمن الالي وقالالت الشالالدا د ،فتشالالهر باألمالالان
واصطم نان والسهادة ،ولميقالين بالفن اهلل ىالو المس ّالير لكافالة أمالور الحيالاة ،ويتحقال لمطالبالة ذلالك مالن فالالو الةالالة والشالكر وىالو مالن

ةور الطمفنينة القمبيالة ،حيالث أكالدت د ارسالة (ةالالب )ٕٓٓٚ ،نمال أن اصلتالزام الالديني لالو نالقتالو بالةالحة النفسالية لالدى الطمبالة،

وأكالالدت نتالالا ج د ارسالالة (الهمالالي )ٕٓٔٚ ،نمال تالالفثير الهالالالج اإلسالالالمي فالالي مسالالاندة الطمبالالة فالالي التكيالالف النفسالالي وىالالو مالالا يالالنهكس
نم ةحتيم النفسية
-

للثالث وللذي نص عمى" :توجد فروَ ذلت دًللدة لحصدائية عندد مسدتو ) (0.05بدي متوسدطات

نتائج للفر

درجات طالبات للمجموعة للتجريبية عمى مقياس للقمَ ُب وبعد تطبيَ للبرنامج للرشادي.

ولمتحقال مالن ةالحة ىالذا الفالرض اسالتفدم افتبالار مالان ويتنال ) (Mann Whitney- Testلحسالاب دصلالة الفالرو بالين

متوسالطي رتالب در الات الطالبالات فالي الم مونالة الت ريبيالة قبالو وبهالد تطبيال البرنالامج اإلرشالادي نمال مقيالاس القمال وال الدوو رقالالم
( )ٙيوضب ذلك.

جدو ل: ٙ

نتائج لختبار ما وتني) Mann Whitney(Uلممقارنة بي متوسطات رت درجات للمجموعة للتجريبية
ُب وبعد تطبيَ للبرنامج للرشادي

للمجموعة
للتجريبية

للتطبيَ

للعدد

متوسط للرت

مجموع للرت

البهدي

ٚ

ٖٓ ٘

ٓٓ ٗٛ

القبمي

ٚ

ٓٓ ٖٔ

ٓ ٕٔٔ

ُيمة U
ٗ ٜٛ

ُيمة Z
ٖٕٔ ٖ

للدًللة
ٓٓٓ ٓ

يتبالالين مالالن ال الالدوو ( )ٙو الالود فالالرو ذات دصلالالة إحةالالا ية نمال مقيالالاس القمال لالالدى طالبالالات الم مونالالة الت ريبيالالة ولةالالالب
الر لمبرنالالامج
التطبي ال البهالالدي ،إذ بمغالالت قيمالالة  )ٖ ٕٖٔ( Zوىالالي دالالالة إحةالالا يا ننالالد مسالالتوى الدصلالالة (٘ٓ ٓ) ،أي :أن ىنالالالك أثال اً
اإلرشادي نم الطالبات بهد تهرضين لمبرنامج اإلرشادي والهال ي اإلسالمي في ففض مستوى القم

يالالرى الباحث أن البرنامج اإلرشادي كان شامالً لتحقيالال أىدافو التي تتهم بمساندة الطالب الات نم التفمص من القمال ال
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الور كالالامالً نالالن الالالنفس اإلنسالالانية ،فاإلرشالالاد والهالالالج اإلسالالالمي محالالددة المبالالادئ والمفالالاىيم
النفسالالي ،فقالالد مالالنب الالالدين اإلسالالالمي تةال اً

واألسس ،ويستمد أساسالياتو ومباد الو وأسالاليبو مالن القالرآن الكالريم والسالنة النبويالة ،وأنالو ذو فهاليالة فالي نالالج اصضالطرابات النفسالية،
األمالالر الالالذي يسالاليم فالالي تحقي ال اصت الزان الروحالالي واصسالالتقرار النفسالالي لمطالبالالات ويسالالاىم فالالي تنميالالة األفكالالار اصي ابيالالة السالالميمة التالالي
()ٙٚ

تساند نم التواف والتكيف والةحة النفسية وتتفمص من مشانر القم والتالوتر ،وتوةالمت د ارسالة (نمالي الكالردي)ٕٕٓٓ ،
إل أن البرنامج اإلرشادي الديني وف النيج اإلسالمي لو دور في ففض القم واصكت اب النفسي لدى الطمبة
-

نتائج للفر

للرلبع وللذي نص عمى" :توجدد فدروَ ذلت دًللدة لحصدائية عندد مسدتو )(0.05بدي متوسدطات

درجات للطالبات في للمجموعة للتجريبية عمى مقياس للصحة للنفسية ُب تطبيَ للبرنامج للرشادي ثم بعد تطبيق ".
لمتحق من ىذا الفرض استفدم افتبار ويمكوكسون ) ،(Wilcoxen Testوال دوو ( )ٚيوضب ذلك
جدو ل: ٚ

نتائج لختبار ويمكوكسو ) (Wilcoxen Testلدًللة للفروَ بي متوسطات درجات للمجموعة للتجريبية
وُيمة  Zفي للقياسي للقبمي وللبعدي

للمجموعة
للتجريبية

للتطبيَ

للعدد

متوسط للرت

مجموع للرت

قبمي

ٚ

ٕ ٕٓ

ٓ ٖٔٔ

البهدي

ٚ

ٓٓ ٙ

ٓٓ ٘ٗ

ُيمة Z
ٗ ٕٚ

للدًللة
ٔٓٓ ٓ

يتبالالين مالالن ال الالدوو ( )ٚو الالود فالالرو ذات دصلالالة إحةالالا ية فالالي متوسالالطات در الالات طالبالالات الم مونالالة الت ريبيالالة ولةالالالب

الر لمبرنالامج اإلرشالادي والهال الي اإلسالالمي
اصفتبار البهدي ،وىي دالة إحةا يا نند مستوى الدصلة (٘ٓ ٓ) ،أي :أن ىنالالك أث اً
في ارتفاع وتحسين مستوى الةحة النفسية لدى الطالبات في الم مونة الت ريبية

وي الالد الباحالالث أن ارتفالالاع مسالالتوى الةالالحة النفسالالية لالالدى أف الراد الهينالالة الت ريبيالالة يهالالود إل ال استبةالالار الطالبالالات بمشالالكالتين
والقم كهنةر ر يسي فييا ،فمن فالو البرنامج اإلرشادي والهال ي من منظور إسالمي تم تهالديو طريقالة التفكيالر لالديين
بات الالاه إي الالابي وتكالالوين ات اىالالات وقالاليم التسالالامب لالالدى الطالبالالات ،وتزويالالدىن بفبالرات انفهاليالالة إدراكيالالة ووانيالالة وتمكيالالنين مالالن
القالالدرة نمال الالالتفمص مالالن القمال وتبنالالي أىالالداف واقهيالالة فالالي الحيالالاة ،والقالالدرة نمال ضالالبط الالالذات وتحمالالو المسالالؤولية ،والشالالهور

بالسالهادة والرضالا ،والم الالوء إلال الةالالد فالي كالو المواقالالف ،والطمفنينالة والرضالالا والتكامالو والتفالاؤو يزيالالدىن بميالارات إةالالالح
(ن َ ًبالالا
الالالنفس وتزكيتيالالا الالالنفس والتواضالالم واألمانالالة ،والكالالالم الحسالالن واحتالرام الغيالالر وحسالالن الظالالن بالالاهلل ،قالالاو رسالالوو اهلل َ :
ِ
ك أل ٍ
َّ
اء
الان َف ْي ًا
الابتْوُ َ
َة َ
َة َ
أل َْم ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن إِ َّن أ َْم َالرهُ ُكمالوُ َف ْي ٌالرَ ،ولَ ْالي َس َذا َ َ
اء َشال َك َر فَ َك َ
ض َّالر ُ
الر لَالوَُ ،وِا ْن أ َ
الابتْوُ َس َّالر ُ
َحالد إِص ل ْم ُم ْالؤ ِم ِن ،إِ ْن أ َ
()ٙٛ
ان َف ْي ًار لَو)
ةَب َر فَ َك َ
َ
وحيالالث إن البرنالالامج اإلرشالالادي ركالالز نم ال الالالذكر والطانالالة والهبالالادات ،فالالالمؤمن المحالالافظ نم ال الالالذكر والطانالالة والهبالالادات

ودا م التوكو واصستهانة باهلل في ميم شؤون حياتالو ص يالدفو القمال والفالوف فالي قمبالو ويالنهكس ذلالك نمال الةالحة النفسالية؛ ألنالو
فالالي حفالالظ اهلل ورنايتالالو ،قالالاو تهالالال  :للاد ِدذي َ آم ُندولْ وتَ ْ ِ
ط َمد ِدئ ُّ ل ْلقُمُددو ُ [الرنالالد ،]ٕٛ :وقالالاو
دوب ُهم ِبد ِدذ ْك ِر للمّد ِ أًَلَ ِبد ِدذ ْك ِر للمّد ِ تَ ْ
ط َمددئ ُّ ُمُد ُ
َ َ
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٔٙ
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أثر برنامج يف اإلرشاد والعالج الهفسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
يماندا َو َعمَدى َرِّب ِهد ْم َيتََواكمُدو َ 
دوب ُه ْم َ ْوِل َذل تُمِ َي ْ
تهال  :إِان َما ل ْل ُم ْؤ ِم ُنو َ للاِذي َ إِ َذل ُذ ِك َر للمّ ُ َو ِجمَ ْ
آياتُد ُ َز َ
دت َعمَ ْدي ِه ْم َ
دت ُمُ ُ
لدتْ ُه ْدم إ َ
[األنفاو]ٕ :

()ٜٙ

وتؤكد (سالميرة م دوبالو وآفالرون)ٕٓٔٚ،

أن القالرآن الكالريم والسالنة النبويالة ليمالا دور فالي األمالن والسالالم الالدافمي

لإلنسان وسهادتو ،فيما حا ة ضرورية صستمرار الحياة واستقرارىا ،وأن القرآن الكريم والسنة النبوية يو يان اإلنسان إل
الطري السميم والقويم ،ويحققان لو السهادة والسكينة النفسية وطمفنينة القمب والشهور بالراحة لموا ية مطالالب الحيالاة ومالا
يهترضو من مةانب

واتفقالالت نتالالا ج الد ارسالالة مالالم نتالالا ج د ارسالالة كالالو مالالن (نمالالي الكالالرديٕٕٓٓ ،؛ سالالفيان الكالالاظميٕٓٔٚ ،؛ فاطمالالو ةالالالب)ٕٓٓٚ ،

بفن اإلرشاد والهالج الديني اإلسالمي يساىم في نالج اصضطرابات النفسية المفتمفة ويحسن مستوى الةحة النفسية
التوصيات واملكرتحات.


يوةي الباحث باستفدام اإلرشاد والهالج اإلسالالمي؛ لمالا لالو مالن فانميالة فالي إحالداث تغييالر مباشالر فالي الشفةالية ونالالج
اصضالالطرابات النفسالالية وتنميالالة الةالالحة النفسالالية لالالدى الطمبالالة ،كحالالاصت القم ال واصكت الالاب النفسالالي ،و يرىالالا ،وا الراء د ارسالالات
مماثمة ونم نينات مفتمفة



يقترح الباحث استفدام اإلرشالاد والهالالج اإلسالالمي مالن قبالو المرشالد التربالوي والنفسالي فالي المالدارس وال امهالات ،مالن
فالالالو اسالالتغاللو لمحاض الرات اإلرشالالاد ال مالالاني؛ ألنالالو مالالن أفضالالو السالالبو لرفالالم مسالالتوى الةالالحة النفس الية لالالدى الطمبالالة
ونالج مفتمف اصضطرابات والمشكالت النفسية

اهلوامض
(ٔ) سالميرة م دوبالة ،فضالالن نثمالان ،أحمالد بالن سالكت ،تنكالو انتالان تنكوبالو ي ،السالالم األمنالي فالي القالرآن الكالريم ،مجمدة للعمدوم
للنسانية ولًلجتماعيةٕٓٔٚ ،)ٔ(ٔ ،م ،صٕٔٔٙ-ٔٙ
(ٕ) ناىد نبد الهاو الفراشي ،أثر للقرآ للكريم في لألم للنفسي ،القاىرة ،دار الكتاب الحديثٕٓٔٗ ،م( ،طٖ)
(ٖ) زياد بركات ،اصت اه نحو اصلتزام الديني ونالقتو بالتكيف النفسي واص تماني لدى طمبة امهة القدس المفتوحة ،مجمة لتحاد
للجامعات للعربيةٜٛ-ٜٗ ،ٕٓٓٙ ،)ٔ٘(ٗٙ ،

(ٗ) نبد الهزيز النغيمشي ،اإلرشاد النفسي :فطواتو وكيفيتو (نموذج إسالمي) ،مجمة جامعة للمام محمد ب سعود للسَلمية،
ٗ(ٗ)٘ٔٗ-ٖٗٙ ،ٜٜٔٔ ،

(٘) نبد الرحمن الهيسوي ،للسَلم وللصحة للنفسية ،بيروت ،دار الراتب ال امهيةٕٓٓٔ ،م

( )ٙأسماء بونود ،الهالج النفسي لالضطرابات النفسية من منظور إسالمي "اصكت اب أنموذ ا" ،مجمة للعموم لًلجتماعية ،امهة
فرحان نباس ،سطيف ،ال از ر ،الهددٕٗٔٓٔٗ ،

( )ٚمحمود محمد ،للوُاية م لألم لر

للنفسية وعَلجها في للط للعربي للسَلمي ،دار ابن األثير لمطبانة والنشر ،الموةوٕٖٓٔ ،م

( )ٛأسماء ال روشي" ،مدى فانمية الدناء كبرنامج إرشادي نفسي ديني في ففض قم السمة لدى طالبات كمية احداب" ،رسالة
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ٕٓٓٚ ، ليبيا، مةراتة، امهة السابم من أكتوبر،ما ستير
طالبات

لًلستجابي لد

فعالية للعَلج للنفسي للديني بالقرآ للكريم ولألذكار ولألدعية عمى لًلكتئا

 مد،) نزيزه ننوٜ(

ٕٓٓٛ ، دار ىومة، ال از ر،للجامعة

 وحدة لألبحاث للنفسية، أىمية اإلرشاد النفسي الديني والحا ة إليو وتطبيقاتو ألحد اصضطرابات النفسية،(ٓٔ) مةطف الحديبي
.ٕٓٔٓ ، امهة أسيوط،ولًلجتماعية كمية التربية

ٕٖٓٓ ، نالم الكتب، الرياض، للصحة للنفسية في للمفهوم للسَلمي،(ٔٔ) ىانم ياركندي
، بحوث في التو يو اإلسالمي لإلرشاد والهالج النفسي- للرشاد وللعَلج للنفسي م منظور إسَلمي،(ٕٔ) محمد محروس الشناوي
ٜٜٔٛ ، دار ريب لمطبانة والنشر،القاىرة

)٘٘(  رُم للحديث، في ةحيحو-رحمو اهلل- (ٖٔ) رواه اإلمام مسمم
 ٕ٘ٔٓم، دار المسيرة، نمان، منظور جديد- للصحة للنفسية،(ٗٔ) أحمد ابو اسهد
 ٕٔٓٓم، دار المكتبة ال امهية: القاىرة، للصحة للنفسية وسيكولوجية للشخصية،(٘ٔ) نبد الحميد الشاذلي
ٕٓٓمٚ ، دار الحبر، ال از ر، بحوث ودرلسات في عمم للنفس،ٔ) بشير مهمريوٙ(
)ٙ (ط،ٕٔٓمٙ ، دار الفكر لمطبانة والنشر، نمان، للصحة للنفسية،ٔ) حنان الهنانيٚ(
(18) Davison, C. Abnormal Psychology. Toronto: Veronica Visentin, 2008.
(19) Richards, K.C.; Campania, C. Muse-Burke J. "Self-care and Well-being in Mental Health Professionals:
The Mediating Effects of Self-awareness and Mindfulness". Journal of Mental Health Counseling. 32
(3),2010.p 247.
(20) Bouras, N, Holt, G. Psychiatric and Behavioral Disorders in Intellectual and Developmental
Disabilities (2nd). Cambridge University Press, 2007.
(21) Barlow, David H. "Unraveling the mysteries of anxiety and its disorders from the perspective of emotion
theory". American Psychologist. 55(11), 2000,47–63. doi:10.1037/0003-066X.55.11.1247. PMID
11280938.
(22) Settipani, Cara, A.Kendall, Philip, C. Social Functioning in Youth with Anxiety Disorders: Association
with Anxiety Severity and Outcomes from Cognitive-Behavioral Therapy. Child Psychiatry & Human
Development. 44 (1), 2012. 1–18.
(23) Bandelow. B.(2017). Treatment of anxiety disorders, Dialogues Clin Neurosci, 19(2), 2017, 93-107.
(24) Dunkley, D. M., Starrs, C. J., Gouveia, L., & Moroz, M. Self-critical perfectionism and lower daily perceived
control predict depressive and anxious symptoms over four years. Journal of Counseling Psychology.
Advance online. publication. 2020. https://doi.org/10.1037/cou0000425.
(25) Amodio, David M.; Hamilton, Holly K. (2012). "Intergr oup anxiety effects on implicit racial
evaluation and stereotyping". Emotion. 12 (6), 1273 –1280.

.)ٗ (ط، ٕ٘ٓٓم، نالم الكتب، القاىرة، للتوجي وللرشاد للنفسي،ٕ) حامد زىرانٙ(
(27) Patel, V., Prince, M. (2020). Global mental health – a new global health field comes of age. JAMA, 303,
1976–1977.

 ٕ٘ٔٓم، دار المسيرة، نمان، منظور جديد- للصحة للنفسية،ٕ) أحمد أبو أسهدٛ(

ٕٓٓمٛ ، دار الةفاء، نمان، ٔلساسيات للتولفَ وللصحة للنفسية ولًلضطرلبات للسموكية ولًلنفعالية،ٕ) ةالب الداىريٜ(
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 Tuckett, A. "A systematic review: Students with mental health problems, a growing؛ Ahern, K.؛(30) Storrie ،K
problem". International Journal of Nursing Practice, 16 (1), 2010, 1–16.
(31) Patel, V., Prince, M. Global mental health – a new global health field comes of age.JAMA, 303, 1976–1977,
2020.
(32) Weare, K. Promoting Mental, Emotional and Social Health: A Whole School Approach. london: Routledge
Falmer, 2000.

(ٖٖ) حنان الهناني ،للصحة للنفسية ،ٕٓٔٙ ،صٔٚ

(ٖٗ) سامر رضوان ،للصحة للنفسية ،نمان ،دار المسيرةٕٓٓٚ ،م( ،طٕ)
(35) Weare, K. Promoting Mental, Emotional and Social Health: A Whole School Approach. london:
Routledge Falmer, 2000.

( )ٖٙأحمد أبو اسهد ،للصحة للنفسية ،منظور جديدٕٓٔ٘ ،م

( )ٖٚحامد زىران ،للصحة للنفسية وللعَلج للنفسي ،ٕٓٓٔ ،ص٘ٗٛ

( )ٖٛنماد أدىم ،أثر القم والتوتر بالةحة النفسية وال سمية لدى المرض الم ار هين لمهيادات الطبية ،مجمة للتربية ،امهة
بغدادٕ٘ٙ-ٕٖ٘ ،ٕٜٓٔ ،)ٜ(ٕٔ ،

( )ٖٜحامد زىران ،للصحة للنفسية وللعَلج للنفسي القاىرة ،نالم الكتبٕٓٓ٘ ،م( ،طٗ) ،صٕ٘ٔ
(40) Dunkley, D. M., Starrs, C. J., Gouveia, L., & Moroz, M. Self-critical perfectionism and lower daily
perceived control predict depressive and anxious symptoms over four years. Journal of Counseling
Psychology, Advance online publication.2020, https://doi.org/10.1037/cou0000425.

(ٔٗ) ر ب سميمان" ،فانمية الهالج النفسي الديني في تففيف أنراض الوسواس القيري لدى نينة من طالبات ال امهة" ،امهة
طيبة ،السهوديةٕٜٓٓ ،م

(ٕٗ) مرزو الهنزي ،للتوجي وللرشاد للنفسي وللعَلج للنفسي للديني م منظور إسَلمي ،الكويت :دار المسيمة لمنشرٕٓٔٗ ،
(ٖٗ) الهربي قويدري ،الةحة النفسية من منظور إسالمي ،مجمة للتربية ،قطر ،الهدد ٖٕ٘ٔٓٓ٘ ،م
(ٗٗ) سامر رضوان ،للصحة للنفسية ،نمان ،دار المسيرةٕٓٓٚ ،م( ،طٕ)
(45) Bouras, N. Holt, G. Psychiatric and Behavioral Disorders in Intellectual and Developmental
Disabilities (2nd). Cambridge University Press, 2007.
(46) Bandelow. B.(2017). Treatment of anxiety disorders, Dialogues Clinically Neurosci,19(2), 2017, 93-107.

( ) ٗٚنمي الكردي ،دور برنامج إرشادي ديني في ففض القم واصكت اب النفسي لدى طمبة ال امهة ،مجمة جامعة للسكندرية
لمعموم للتربويةٕٕٓٓ ،)ٕ(ٖٔ ،م

( )ٗٛنماد أدىم ،أثر للقمَ وللتوتر بالصحة للنفسيةٕٜٓٔ ،)ٜ(ٕٔ ،مٕ٘ٙ-ٕٖ٘ ،

( )ٜٗأسماء أحمد ،وسحر نمي ،فانمية برنامج إرشادي نفسي ديني في نالج بهض مشكالت اصكت اب النات ة نن سوء التواف
النفسي والدراسي لدى نينة من طالبات امهة ن ران ،للمجمة للتربوية ،امهة سوىاج ،مةر ،الهدد ٖٕ٘ٓٔٛ ،م

(ٓ٘) سفيان الكاظمي ،دور الهالج النفسي الديني في الةحة النفسية والثقة بالنفس لدى طمبة المرحمة الثانوية ،مجمة درلسات
نفسية ،امهة تكريتٚ٘-٘٘ ،ٕٓٔٚ،)ٖ(ٔٔ ،

(ٔ٘ ) نالء ةبب اليور" ،فانمية برنامج إرشادي نفسي إسالمي لففض أنراض اصكت اب النفسي" ،رسالة ما ستير ،كميالالة التربيالالة،
ال امهالالة اإلسالميال الالة ،الزةٕٓٔٙ ،
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(ٕ٘) ن اة أشميمة" ،فانمية اإلرشاد النفسي الديني في ففض بهض اصضط اربات النفسية كمدفو لتحسين مفيوم الرضا نن
الحياة" ،رسالة دكتوراة ،امهة نين شمس ،كمية البناتٕٓٔٙ ،م

(ٖ٘) فاطمة ةالب ،اصلتزام الديني ونالقتو بالةحة النفسية لدى طمبة كمية الهموم اإلسالمية ،مجمة للتربية وللعمم،)ٗ(ٔٗ ،
ٕٓٓٚمٖٜ٘ -ٖٕٜ ،

(ٗ٘) محمد بفيت ،التدين ونالقتو بكو من الةحة النفسية والقم والتحةيو الدراسي لدى نينة من الطالب ال امهيين ،مجمة
عمم للنفس ،الهدد ٕٓٓٚ ،٘ٚ

(٘٘ ) نايف الحمد" ،فهالية برنامج إرشادي ماني في ففض الضغوط النفسية لدى طمبة المرحمة الثانوية ،وأثره في بهض
متغيرات" ،أطروحة دكتوراة ير منشورة ،القاىرةٕٓٓ٘ ،م

( )٘ٙنايف الحمد ،فعالية برنامج إرشادي ،القاىرةٕٓٓ٘ ،م

( )٘ٚنايف الحمد ،ياسر السكران ،ناةم أبو زاو ،مستوى التفاؤو النفسي لدى طمبة ال امهة وأثره في ةحتيم النفسية ،مجمة
للعموم للتربوية ،امهة القاىرةٕٓٔٙ ،)ٔ(ٕٗ ،م

( )٘ٛحامد زىران ،للتوجي وللرشاد للنفسي ،القاىرة ،نالم الكتبٕٓٓ٘ ،م( ،طٗ)

( ) ٜ٘نالء اليور" ،فانمية برنامج إرشادي نفسي إسالمي لففض أنراض اصكت اب النفسي" ،رسالة ما ستير ،كميالالة التربيالالة،
ال امهالالة اإلسالميال الالة ،الزةٕٓٔٙ ،م

(ٓ )ٙحامد زىران ،للتوجي وللرشاد ،القاىرة ،نالم الكتبٕٓٓ٘ ،م ،صٕٖٖ
(ٔ )ٙحامد زىران ،للتوجي وللرشاد ،القاىرة ،نالم الكتبٕٓٓ٘ ،م ،صٖٖٖ
(62) Richards, K.C.; Campania, C. Muse-Burke J.L (2010). "Self-care and Well-being in Mental Health
Professionals: The Mediating Effects of Self-awareness and Mindfulness". Journal of Mental Health
Counseling. 32 (3), 247.-249.

(ٖ )ٙمحمود فتوح سهدات ،اإلرشاد النفسي الديني في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةٖٔٗٙ ،ه،
https://www.alukah.net/library/0/78045/#ixzz6DVCYgOB2

(ٗ )ٙنزيزة ننو ،مد فعالية ،ال از ر ،دار ىومةٕٓٓٛ ،م

(٘ )ٙمحمد الشناوي ،بحوث في للتوجي للسَلمي لإلرشاد وللعَلج للنفسي ،القاىرة ،دار ريبٕٓٓٔ ،م
( )ٙٙمحمد بفيت ،التدين ونالقتو بكو من الةحة النفسية والقم والتحةيو الدراسي لدى نينة من الطالب ال امهيين ،مجمة عمم
للنفس ،الهدد ٕٓٓٚ ،٘ٚم

( ) ٙٚنمي الكردي ،دور برنامج إرشادي ديني في ففض القم واصكت اب النفسي لدى طمبة ال امهة ،مجمة جامعة للسكندرية
لمعموم للتربويةٕٕٓٓ ،)ٕ(ٖٔ ،م

( )ٙٛرواه مسمم في ةحيحو ،رُم للحديث.ٖٖٗ :
( )ٜٙسميرة م دوبة وآفرون ،السالم األمني في القرآن الكريم ،مجمة للعموم للنسانية ولًلجتماعيةٕٔٙ-ٔٙٔ ،ٕٓٔٚ ،)ٔ(ٔ،
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املالحــــــل
ملخل رقم لٔ

مـكيـاس الكـلل
تحية طيبة،،،،،،

أمالامالك م مالونة من الهبالارات

اء أ ب نم كو األسال المة من فضمالك
ر ً

أ ب نن كو األس المة من فضمك بوضالم نالمالة (×) أمالام الهبالارة التي تنطب نميالك
للعبارلت

ٔ

نومالي مالضالطرب ومالتالقالطالم

ٕ

مرت بي أوقالات لم أستطم فالليا النوم بسبب القم

ٖ

مفاوفي قميمة داً مقارنالة بفةدقا ي

ٗ

أنتالقد أنني أكثر نةبية من مهالظم الناس

٘

تالنتالابني أحالم مالزن ة أو (كوابيس) كو نالدة ليالي

ٙ

لدي متالانب أحياناً في مهدتالي

ٚ
ٛ

الباً ما أصحظ أن يداي ترت فان نندما أحاوو القيام بهمو ما

أناني أحياناً من نوبالات إسيالاو

ٜ

تثالير قمقالي أمالور الهالمالو و المالاو

ٓٔ

تةيبنالي نوبالات من الغثيالان ( مامات النفالس)

ٔٔ

كثيال اًر مالا أفشال أن يالحالمر و يالي ف الً

ٕٔ
ٖٔ

دلئما

غالبا

أحيانا

أبدل

أشالهر بال وع في كالو األوقالات تقريبالاً

أثال في نفسالي كثي اًر

ٗٔ

أتهالب بسالرنالة

٘ٔ

ي الهالمالني اصنتالظالار نةبيالاً

ٔٙ

أشالهر باإلثالارة لدر الة أن النوم يتهالذر نمي

ٔٚ

نالادة مالا أكالون ىالاد الاً

ٔٛ

تالالمر بالالي فت الرات مالالن نالالدم اصسالالتقرار لدر الالة أننالالي ص أسالالتطيم ال مالالوس طالالويالً

ٜٔ

ص أشالهر بالسالهالادة في مهالظالم الوقالت

ٕٓ

من الساليالو أن أركالز ذىني في نمو ما

ٕٔ

أشالهر بالقم نم ش ما أو شفص ما طواو الوقت تقريباً

في مكاني
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ٕٕ

ص أتالييب األزمالات و الشالدا الد

ٖٕ

أود أن أةبب سهيالداً كما يبدو احفالريالن

ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ

كثي اًر ما أ د نفسي قمقالاً نم شيء ما

أشهر أحياناً و بشكو مؤكالد أنو ص فا دة لي

أشهر أحياناً أنني أتمالز

ٕٚ

أنالر بساليالولالة حالت في األيالام البالاردة

ٕٛ

الحياة ةهبة بالنسبالة لي في أ المالب األوقالات

ٕٜ

ص يقمقالني ما يحتمالو أن أقالابمو من سوء حالظ

ٖٓ

إنني حسالاس بنفسالي بدر الة يالر نالاديالة

ٖٔ

صحظالت أن قمبالي يففال بشالدة و أحياناً تتييالج أنفاسي

ٕٖ

ص أبالكالي بساليالولالة

ٖٖ

فشاليت أشياء أو من أشفاص أنرف أنيم ص يستطيهون إيذا ي

ٖٗ

لدي قابمية لمتالفثالر باألحالداث تفث اًر شديالداً

ٖ٘

كثالي اًر ما أةالاب بةالداع

ٖٙ

ص بد أن أنرف بفنني شهرت بالقم نم أشياء ص قيمة ليا

ٖٚ

ص أستالطيم أن أركالز تفكيري في شيء واحالد

ٖٛ

ص أرتبالك بساليالولالة

ٖٜ

أنتالقالد أحياناً أنني ص أةمالب نيا ياً

ٓٗ
ٔٗ
ٕٗ

أنالا شفص متوتالر الداً

أرتبالك أحياناً لدر الة ت هو الهر يتساقط مني بةورة تضايقني

يحمر و يي ف الالً بدر ة أكبر نندما أتحدث لآلفريالن

ٖٗ

أنالا أكثر حساسية من البية النالاس

ٗٗ

مرت بي أوقالات شهرت فالليا بتراكم الةهالاب بحيث ص أستطيم

٘ٗ

أكون متوت اًر لمغاية أثناء القيام بهمو ما

التغمب نمييالا
ٗٙ

يالداي و قالدمالاي باردتالان في الهالادة

ٗٚ

أحياناً أحمالم بفشالياء أفضو اصحتفالاظ بيا لنفسي

ٗٛ

ص تنقةني الثقالة بالنفالس

ٜٗ

أةالاب أحيانالاً باإلمسالاك

ٓ٘

ص يالحالمر و يي أبالداً من الفال الو
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ملخل رقم لٕ

مكياس الصخة الهفسية
تحية طيبة،،،

الر اء التكرم باإل ابة وذلك بوضم إشارة ( )تحت اإل ابة المناسبة لو ية نظرك حوو و ود ىذه المشاكو فالو األسبوع

الماضي والحالي ،حيث يو د أمامك ندد من المشكالت التي قد تهاني منيا ،نمماً بفن ىذه البيانات ستهامو بسرية تامة ،وأل راض
البحث الهممي

للفقددددددددددددددددددددرلت
ٔ

اشهر بالةداع المستمر

ٕ

اشهر بالنرفزة واصرتهاش

ٖ

اصنتقاد بفن احفرين يسيطرون نم أفكاري

ٗ

انتقد أن احفرين مسؤولون نن مشاكمي

٘

الةهوبة في تذكر األشياء

ٙ

اصنزناج بسبب اإلىماو وندم النظافة

ٚ

يسيو استثارتي بسيولة

ٛ

األلم في الةدر والقمب

ٜ

الفوف من األماكن الهامة والشوارع

ٓٔ

الشهور بالبط ء وفقدان الطاقة

ٔٔ

تراودني أفكار لمتفمص من الحياة

ٕٔ

أسمم أةواتاً ص يسمهيا احفرون

ٖٔ

اشهر باصرت اف

ٗٔ

ندم الثقة باحفرين

٘ٔ

فقدان الشيية

ٔٙ

البكاء بسيولة

ٔٚ

الف و وةهوبة التهامو مم احفرين

ٔٛ

أشهر بفنني مقبوض أو ممسوك أو مكبو

ٜٔ

الفوف ف فة وبدون سبب محدد

ٕٓ

ندم المقدرة نم التحكم في الغضب

ٕٔ

أفاف أن افرج من البيت

ٕٕ

نقد الذات لهمو بهض األشياء

ٖٕ

األلم في أسفو الظير

لبدلا

ناد لرا

لحيان ا

غالب ا

دلئم ا
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ٕٗ

أشهر بفن األمور ص تسير نم ما يرام

ٕ٘

أشهر بالوحدة

ٕٙ

أشهر بالحزن" اصكت اب "

ٕٚ

اصنزناج نم األشياء بشكو كبير

ٕٛ

فقدان األىمية باألشياء

ٕٜ

الشهور بالفوف

ٖٓ

أشهر بفنو يسيو إيذا ي

ٖٔ

اطالع احفرين نم أفكاري الفاةة بسيولة

ٕٖ

الشهور بفن احفرين ص يفيمونني

ٖٖ

الشهور بفن احفرين ير ودودين

ٖٗ

أنمو األشياء ببطء شديد

ٖ٘

زيادة ضربات القمب

ٖٙ

ينتابني ثيان واضطرابات في المهدة

ٖٚ

مقارنة باحفرين أشهر بفنني أقو قيمة منيم

ٖٛ

نضالتي تتشنج

ٖٜ

أشهر بفنني مراقب من قبو احفرين

ٓٗ

ةهوبة النوم

ٔٗ

افحص ما أقوم بو ندة مرات

ٕٗ

أ د ةهوبة في اتفاذ الق اررات

ٖٗ

الفوف من السفر

ٗٗ

ةهوبة التنفس

٘ٗ

السفونة والبرودة في سمي

ٗٙ

أت نب أشياء مهينة

ٗٚ

الشهور بهدم القدرة نم التفكير

ٗٛ

الفدر والنمنمة في ال سم

ٜٗ

الشهور بانغال الحم وندم المقدرة نم البمم

ٓ٘

فقدان األمو في المستقبو

ٔ٘

ةهوبة التركيز

ٕ٘

ضهف نام في أنضاء سمي

ٖ٘

اشهر بالتوتر

ٗ٘

الشهور بالثقو باليدين والر مين
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٘٘

الفوف من الموت

٘ٙ

اإلفراط في النوم

٘ٚ

اشهر بالضي نند و ود احفرين ومراقبتيم لي

٘ٛ

تو د نندي أفكار ريبة

ٜ٘

أشهر بالر بة في إيذاء احفرين

ٓٙ

أستيقظ من النوم مبك ار

ٔٙ

أند نفس األشياء ندة مرات

ٕٙ

أناني من النوم المتقطم والمزنج

ٖٙ

الر بة في تكسير وتحطيم األشياء

ٗٙ

تو د لدي أفكار ير مو ودة نند احفرين

٘ٙ

حساسية از دة في التهامو مم احفرين

ٙٙ

الفوف من التوا د في الت مهات البشرية

ٙٚ

أشهر بحاصت من الفوف والتهب

ٙٛ

أشهر من الفوف من التوا د في األماكن الهامة

ٜٙ

كثرة الدفوو في ال دو والنقاش الحاد

ٓٚ

أشهر بالنرفزة نندما أكون وحيدا

ٔٚ

احفرون ص يقدرون أنمالي

ٕٚ

أشهر بالوحدة حت نندما أكون مم الناس

ٖٚ

الشهور بالضي وكثرة الحركة

ٗٚ

أشهر بفنني ير ميم

٘ٚ

أشهر بفن أشياء سي ة سوف تحدث لي

ٚٙ

أفاف من أن أفقد الوني أمام احفرين

ٚٚ

أشهر بفن احفرين سيستغمونني

ٚٛ

يزن ني التفكير في األمور ال نسية

ٜٚ

تراودني أفكار بفنو ي ب مهاقبتي

ٓٛ

تو د نندي تفيالت وأفكار ريبة
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ملخل رقم لٖ

السادة احملكمني ألدوات الدراسة
لًلسم

للتخصص

للرتبة

د نبد الرؤوف اليماني

التو يو واإلرشاد النفسي

أستاذ مشارك

امهة اإلسراء

د محمد نبداهلل الهمي

اإلرشاد النفسي

أستاذ مشارك

ال امهة الهربية المفتوحة

د ثامر السميران

التو يو واإلرشاد النفسي

-

و ازرة التربية والتهميم

د نبد الكريم المسانيد

التو يو واإلرشاد النفسي

-

و ازرة التربية والتهميم

د وليد سميمان ىيا نة

القياس والتقويم

أستاذ مساند

امهة البمقاء التطبيقية

د نبد الناةر الهزام

نمم النفس التربوي

أستاذ مشارك

امهة البمقاء التطبيقية

الشريهة /الفقو

أستاذ مشارك

امهة البمقاء التطبيقية

د محمد امين ممحم

نمم النفس التربوي

أستاذ مشارك

امهة البمقاء التطبيقية

د نمر بني ياسين

القياس والتقويم

أستاذ مشارك

امهة البمقاء التطبيقية

د أسامة وارنة

مكا للعم
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