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:مستلخص البحح
ىدؼ البحث إلى عالج ال كتئػاب النػاجـ عػف سػكو التػكالنيف النلسػا كالدراسػا كسػط
طالبػػات اسقسػػاـ النظريػػة بجامعػػة نجػراف باسػػتاداـ الرلػػاد النلسػػا الػػدينا بمػ حجػػـ العينػػة
 ) طالبػػة قػػاـ البحػػث عمػػى9:4(  ) مػػف مجتمػػب البحػػث البػػال% 6; ( < ) طالبػػة متمػػت7(
المػني التجريبػػا ذك المجمكعػػة الكاحػدة بنياسػػيف قبمػػا كبعػػدم كمػني لمبحػػث كمػػا اسػػتادمت
الباحتتػػاف السػػتبانة المنتبسػػة مػػف ااتبػػار منسػػكتا ومتعػػدد اسكجػػو كالمترجمػػة بكاسػػطة ( عطيػػة
 ) الجزو الااص بعالج الكتئاب كسكو التكالؽ النلسػا كتكصػمت نتػائ البحػث744: ىنا
إلػػى كجػػكد لػػركؽ ذات دةلػػة إحصػػائية لػػا درجػػة الكتئػػاب النػػاجـ عػػف سػػكو التكالػػؽ النلسػػا
كسط طالبات جامعة نجراف قبؿ كبعد التدريب عمى البرنػام الرلػادم النلسػا الػدينا لصػال
النيػػاس البعػػدم ككجػػكد لػػركؽ ذات دةلػػة إحصػػائية لػػا درجػػة الكتئػػاب النػػاجـ عػػف سػػكو
التكالؽ الدراسا كسط طالبات جامعة نجراف قبؿ كبعد التدريب عمى البرنام الرلػادم النلسػا
الدينا لصال النياس البعدل
Effectiveness of Religious and Psychological Counseling in Addressing
DepressionResultedfrom Psychological and Academic
IncompatibilityamongStudents at Najran University
Abstract
The current study is an attempt to address depression caused by
psychological and academic incompatibility among students of the
theatricaldepartmentsat NajranUniversity byreligious and psychological
counseling.The study
sample
consisted of 72 students
representing 16% of the population of 450 students. The experimental
approach is utilized in addition to pre- and post-test and a questionnaire
quoted from Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). The
study concluded that there are statistically significant differences
in the degree of depression resulted from psychological and academic
incompatibility among students at Najran University in pre and post
training on the religious psychological counseling program, favoring the
posttest.
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مكدمة:
تليد المجتمعات لا ىذا العصر تغيرات تكنكلكجية متسارعة كجذريػة تلػرض التغييػر
لا اساليب العمؿ لا مؤسساتيا لرلب مستكل الكلاوة كاةنتاجية الكمية كالكيلية  .كلػذا يسػعى
صػػانعا النػرار لػػا المؤسسػػات التربكيػػة سػػعيا حتيتػػا ليجػػاد ألضػػؿ الطػػرؽ لتطػػكير المؤسسػػات
التعميميػػػة كتػػػكلير بيئػػػة تعميميػػػة تلاعميػػػة عمنػػػة يكػػػكف المػػػتعمـ محكرىػػػا ةكتسػػػاب المعرلػػػة
كالميارات كاةتجاىات مف االؿ الجيكد التلاركية بيف المتعممػيف لمكصػكؿ الػى المعرلػة كلػيس
 ) 7468كلنػػد أدل التنػػدـ التكنكلػػكجا الػػى ظيػػكر أسػػاليب ككسػػائؿ

اسػػتنباليا (امػػؼ ا

تعميمية حديتة تعتمد عمى تكظيؼ مستحدتات تكنكلكجية مف أجؿ تحنيؽ لاعمية ألضػؿ لمتعمػيـ
(المنرف ;. )746
ويعد اةكتئػاب مػف أكتػر اةضػطرابات النلسػية انتلػا ارن لػا العػالـ إذ يػاتا لػا المرتبػة
التانيػة بعػد النمػؽ يػذكر (ىػاركف  ) 6:; : 6>>7ك( ( Helleivell & Stirling ,
إف ما نسبتو ( ;  ) % 79 -مف ألراد المجتمػب أم مػا ينػارب ربػب السػكاف
 1999 , p .956ن
يعانكف بالضركرة مف عرض أك عار مػف أعػراض الكتئػاب اػالؿ لتػرة مػف لتػرات حيػاتيـ
كاةكتئاب حسبما يذكر ( مايككمينؾ

 ) 7447ة يعنا لنط مكاجية اللػرد ليػكـ سػياو أك

حزنو عمى اسارة ماديػة حػدتت لػو لػا حياتػو لحسػب

بػؿ ىػك مػرض أك اضػطراب يػؤتر لػا

جميػػب منػػاح حيػػاة اللػػرد متػػؿ طرينتػػو لػػا التلكيػػر ك لػػعكره باسحػػداث كالمتي ػرات مػػف حكلػػو
كتصػػرلو تجاىيػػا

كبصػػكرة عامػػة تلػػير الدراسػػات إلػػى أف نسػػب إنتلػػار اةكتئػػاب لػػا الػػدكؿ

العربيػة ة تنػػؿ لػننا عػػف نسػػب انتلػاره لػػا المجتمعػات الغربيػػة أمػػا بالنسػبة ةنتلػػاره بػػيف
اسطلػاؿ كالمػراىنيف لتتلػػاكت تنػديرات البػػاحتيف لػا ىػػذا المجػاؿ بػػيف (  ) % = - :حسػػبما
كرد لػػا (  ) Petrsonm, et al . 1993كاسكاديميػػة اسمريكيػػة لطػػب نلػػس اسطلػػاؿ
كالمراىنيف ( )AACAP.1998كاليكـ يمتؿ اةكتئػاب أحػد الملػكالت اليامػة لػا حيػاة إنسػاف
العصػػر حيػػث تعتبػػر أساسػػا لكتيػػر مػػف الملػػكالت التػػا يعانييػػا كيلػػكك منيػػا .لاةكتئػػاب يػػدلب
بصػػاحبو إلػػػى اللػػعكر باليػػػنس كالتلػػاؤـ كانعػػػداـ التنػػػة بالػػذات كامكاناتيػػػا كانعػػداـ التنػػػة لػػػا
كيعزم (كاظـ ==> ) 887 : 6أغمػب صػراعات كملػكالت المراىنػة إلػى التغيػرات
اآلاريف  .و
النلسية كالعاطلية المكاكبة لمنمك البػدنا السػريب الػذم يعػد مػف أبػرز سػمات ىػذه المرحمػة مػف
عمر اللرد

بسبب التغيرات اليرمكنية الااصة ( بالغدد الصماو ) حسػبما جػاو لػا (يػكنس ‘
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 7447ـ  ) 77: :كيذكر ( كيف ميمكر كعاػركف > ) 744أف التػردد الػذم يسػكد حيػاة
المراىنيف لا بداية المراىنة يتحكؿ ليما بعػد إلػى تنػة زائػدة كاحسػاس حنينػا بػالنلس كذلػؾ
أف
إسػػتعدادا لمتحػػكؿ لعػػالـ الكبػػار كنلػػااص رالػػديف كيضػػيؼ (رضػكاف > 744ـ  ) :8 :ن
الكتئاب ويمكف أف يحػدث لػا جميػب أطػكار نمػك اللػرد ( طلكلػة مراىنػة رلػد ك لػياكاة)
بنم لكؿ مف ألكاؿ الكتئاب إبتداو مف الكتئاب الاليػؼ (المزاجػا
كن
أف اللرد عرضة لإلصابة ن
 /الرد لعما إلى الكتئاب الدائـ) لا حاؿ الىماؿ كعدـ محاكلة العالج .لالكتئاب لا اسكسػاط

الطالبيػػة يػػنجـ عػػف العديػػد مػػف اسسػػباب سػ اػيما الضػػطرابات النلسػػية كالكجدانيػػة التػػا يعانييػػا
اسلراد لا لنييا الكراتا كالمكتسب مف معامالت كالدية كظركؼ إجتماعية كبيئيػة غيػر مكاتيػة
تتسبب لا كتير مف الضطرابات مف بينيا سكو التكالؽ النلسػا كالدراسػا .لػذا رأت الباحتتػاف
إجراو ىذه الدراسػة عمايػا توسػاعد لػا عػالج الطالبػات كرلػب درجػة كلػاوتيف النلسػية كالدراسػية
كتحنيؽ السعادة كالنجاح .

مشكلة البحح :
ػػد عرضػػػا يصػػػحب العديػػػد مػػػف الضػػػطرابات كاسمػػػراض النلسػػػية
أف الكتئػػػاب ويعػ ن
بمػػػا ن
كالجسدية سيما لدل اللباب كالمراىنيف كما وذكر عنلا كإضطرابات اللاصية كسػكو إسػتاداـ

الكحكؿ كاضطرابات الطعاـ كاضطرابات النمػؽ كالرىػاؽ كتنػاكؿ بعػض اسدكيػة كالاػكؼ مػف

الللػػؿ لػػا الدراسػػة كلػػا الحيػػاة أك العالقػػات الجتماعيػػة حسػػبما يػػذكر (رض ػكاف >: 744
أف النمك الجسما كالتغيرات اليرمكنيػة التػا تػنجـ عػف البمػكغ تتسػبب لػا كتيػر مػف
; ):كبما ن
الضػػطرابات لػػدل المراىػػؽ سػػيما المزاجػػا كالنلعػػالا منيػػا كنسػػبة لرتلػػاع نسػػبة تللػػيو لػػا
أف المراىػؽ عرضػة
اسكساط السكانية الماتملة سيما المػراىنيف مػنيـ كمػا وذكػر أعػاله كبمػا ا
لمتعاطا مػب أغمػب ىػذه اسكضػاع لنػد كػاف مػف الضػركرم إجػراو ىػذا البحػث لػبو التجريبػا
عمنو ويسيـ لا تاليػؼ حػدة الكتئػاب كسػط ألػراد عينػة البحػث ( لعػالج اسسػباب ويسػاعد لػا
يكمػف لػا عػالج أسػبابو كىػا سػػكو
عػالج المػرض أم ن
كم ا
سػبب بلػت البػػاو و
أف عػالج الكتئػاب و
التكالػػؽ النلسػػا كالدراسػػا ) كتاسيسػػا عمػػى ذلػػؾ يمكػػف صػػياغة ملػػكمة الدراسػػة لػػا الس ػؤاؿ

المصػػمـ لػػا الػػض
الػػرئيس التػػالا  - :مػػا مػػدل لعاليػػة البرنػػام ال رلػػادم النلسػػا ال ػدينا و
أعراض اةكتئاب النات عف سكو التكالؽ النلسا كالدراسا كسط طالبات جامعة نجراف ؟
كمف السؤاؿ الرئيس تطرح الباحتتاف أسئمتيما اللرعية التالية - :
- 9;= -
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 .6ما لاعمية البرنام الرلادم النلسا الدينا المصمـ لػا عػالج الكتئػاب النػات عػف
سكو التكالؽ النلسا لدل طالبات جامعة نجراف ؟
المصػػمـ لػػا عػػالج الكتئػػاب النػػات عػػف
 . .7مػػا لاعميػػة البرنػػام الرلػػادم النلسػػا و
سكو التكالؽ الدراسا لدل طالبات جامعة نجراف ؟

فروض البحح - :

كمف اسسئمة أعاله تصكغ الباحتتاف اللركض التالية - :

 . 6يتميز البرنام الرلادم النلسا الدينا بندرتو عمى عالج ملػكالت الكتئػاب النػات
عف سكو التكالؽ النلسا كالدراسا كسط طالبات جامعة نجراف .
 . 7ىنالػػؾ لػػركؽ ذات دةلػػة إحصػػائية لػػا درجػػة الكتئػػاب النػػاجـ عػػف سػػكو التكالػػؽ
النلسا كسط طالبات جامعة نجراف قبؿ كبعد التدريب عمى البرنام الرلػادم النلسػا الػدينا
النياس البعدم .

لصال

 . 8ىنالػػػؾ لػػػركؽ ذات دةلػػػة إحصػػػائية لػػػا درجػػػة الكتئػػػاب النػػػاجـ عػػػف سػػػكو التكالػػػؽ
الدراسا كسط طالبات جامعة نجراف قبؿ كبعد التدريب عمى البرنػام الرلػادم النلسػا الػدينا
لصال النياس البعدل .

أهداف البحح - :
 .6إاتبار مدل قدرة البرنام الرلادم النلسا الدينا المصمـ عمى تغييػر الطالبػات مػف
مستكل الضط ارب إلى مستكل النجاز كالعمؿ المكجب .
 .7التنكيػػد عمػػى قػػدرة الب ػرام الدينيػػة كالنصػػكص ( الكتػػاب كالسػػنة ) عمػػى تغييػػر اسل ػراد
كاتجاىػػاتيـ السػػالبة نحػػك الػػذات كنحػػك اآلاػػريف كنحػػك الػػتعمـ كاسحػػداث كاسػػتبداليا باتجاىػػات
مكجبة .

أهنية البحح - :

 .6أنػػو يتعامػػػؿ مػػب ملػ ي
ػػكمة حيكيػػة ككاقعيػػػة ككتيػػرة اللػػػيكع كالحتمػػاؿ لػػػا اسكسػػػاط

الطالبية سيما لا ىذا الطكر مف النمك ااصة الناث كما يترتػب عمييػا مػف معكقػات تعتػرض
نجاحيف كتؤتر سمبا عمى صحتيف النلسية كالجسمية .
 .7تصميـ برنام قائـ عمى العالج النلسى الدينى تواتار مادتو مف قمػب الػديف السػالما
الس ػنية كتواتػػار أسػػاليبو كػػذلؾ مػػف كاقػػب الػػديف السػػالما لتنكيػػد لاعميتيػػا
كعياتػػو كنصكصػػو و
كقدرتيا عمى العالجيف النلسا كالسمككا لإلنساف لا أم مرحمة عمرية كانت .
- 9;> -
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كيتدرب بمادتيػا مػف قبػؿ
 .8إضالة دراسة تطبينية لعمية توصمـ مف كاقب الديف السالما و
مجمكعة ملكمة مف الطالبات لضحد الدعاكل التا تنكؿ بعجز البرام العالجية السػالمية لػا
تغيير العمالو مف المستكيات السالبة إلى المستكيات المكجبة مف اسداو.

مصطلحات البحح - :
الع ال ا الييسالالد الالالد

 :كىػػك كمػػا ويعرلػػو ( لييػػا ; 744ـ  ) >8 :لػػكؿ مػػف ألػػكاؿ

العالج النلسا الحديث ينكـ عمى أساليب كملاىيـ كمبادئ دينية كركحية كأاالقيػة تيػدؼ إلػى
تصحي كتغيير اسلكار الملكىة كالتصكرات الماتمة لػدل اللػرد حػكؿ ذاتػو كحياتػو كغيػره مػف
الناس

كمساعدتو عمى تحمؿ ملاؽ الحياة كبعػث اسمػف كالطمننينػة لػا نلسػو كصػكة بػو

إلى السعادة كالطمئناف  .كتوناس لعاليتو بندرتو عمى تغيير الطالبات بنياية مدة العالج .
االكتئالا  - :ويعرلػو ( بيػؾ كعاػػركف

( Beck, et al . 1987 : 120بننػو أحػػد

الضػطرابات الكجدانيػة التػا تتسػـ بحالػة مػػف الحػزف اللػديد كلنػداف الحػب ككراىيػة الػػذات
كاللعكر بالتعاسة كلنداف اسمؿ كعدـ النيمة كننص النلاط كاةضػطراب المعرلػا متمػتالن

لػػا النظػػرة السػػمبية لمػػذات كانالػػاض تنػػديرىا كتلػػكيو المػػدركات كتحريػػؼ الػػذاكرة كتكقػػب

المصػمـ مػف قبػؿ
الللؿ لػا كػؿ محاكلػة كننػص اللاعميػة  .كىػك وينػاس بمنيػاس الكتئػاب و
البػػػاحتتيف كالمنتػػػبس مػػػف ااتبػػػار منسػػػكتا متعػػػدد اسكجػػػو (  ) MMPIكالمنػػػنف عمػػػى عينػػػة
البحث.
س ال ا الت افالالل الييسالالد  :ويعرلػػو (يػػكنس > 744ـ  ) 688 :بننػػو عػػدـ قػػدرة اللػػرد عمػػى

التكاؤـ المتمر بينػو كبػيف نلسػو كعػدـ قدرتػو عمػى إلػباع حاجاتػو كرغباتػو كعػدـ النػدرة عمػى
ليـ الذات كالرضى عنيػا كاللػعكر بػالغتراب لػا المجتمػب كالنسػجاـ مػب الػنلس كالغيػر  .كػـ
كينػاس بمنيػاس سػكو التكالػػؽ
عرلػو الجمعيػة النلسػية اسمريكيػة بننػو عكػس الصػحة النلسػية و
تو ن
المنتػػبس أيضػػا مػػف إاتبػػار منسػػكتا المتعػػدد اسكجػػو
النلسػػا المنػػنف عمػػى عينػػة الدراسػػة ك و
كالااص بنياس ىذا الضطراب كالمننف عمى عينة الدراسة أيضا .
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حدود البحح :

يتحدد البحث بتالث حدكد - :

الحػػدكد المكضػػكعية :اقتصػػر البحػػث عمػػى دراسػػة الكتئػػاب النػػاجـ عػػف سػػكو التػػػكالنيف
النلسا كالدراسا لا عينة البحث لنػط دكف أنػكاع الكتئػاب اسواػرل كدكف أنػكاع سػكو التكالػؽ
اسوارل أيضان.

الحدكد المكانية :اقتصر البحث عمى جامعة نجراف كالتا تـ ااتيػار عينػة البحػث مػف بػيف

طالباتيػػا دكف الجامعػػات اسواػػرل بالمممكػػة كلػػا أقسػػاـ الكميػػات النظريػػة دكف اسقسػػاـ اسناػػرل
بالجامعة .
الحػػدكد الزمانيػػة :اقتصػػر البحػػث عمػػى العػػاـ الجػػامعا ( ; 746< - 746ـ ) المكالػػؽ
بالتنكيـ اليجرم ( < 698= - 698ق) .

اإلطار اليظري والدراسات السابكة
ميو و االرشاد والع ا الييسى الد يى - :
لالرلاد كالعالج النلسا الدينا كما يراه (ليما <=> ( 8;: 6ىك أسمكب تكجيػو
كاستبصػػار يعتمػػد عمػػى معرلػػة اللػػرد لنلسػػو كلربػػو كلدينػػو كلمنػػيـ كالمبػػادئ الركحيػػة
كالامنية التػا تحكػـ عالقتػو بنلسػو كتحػدد عالقتػو بػاآلاريف مػف حكلػو ىػذه المعرلػة غيػر
الدنيكيػػة متعػػددة الجكانػػب كاسركػػاف تعتبػػر مؤل ػ ار

يكجػػو اللػػرد لػػا دنيػػاه كيزيػػده استبصػػا ارن

بنلسػػو كبنعمالػػو كطرائػػؽ تكالنػػو لػػا حاضػػره كمسػػتنبمو كيضػػيؼ (نجػػاتا ;: 744

أف العالج النلسا الدينا مسػتامص مػف النػرعف الكػريـ ذلػؾ الكتػاب الػذم نػزؿ أساسػا
 ) 7;:ن
ليداية الناس كارلادىـ إلى السمكؾ السكم السميـ الذم ليو اير اللػرد كالمجتمػب كتػكجيييـ
نحػػك الطػػرؽ الصػػحيحة لتربيػػة الػػنلس كتنلػػئتيا تنلػػئة سػػميمة تػػؤدم بيػػا إلػػى بمػػكغ الكمػػاؿ
النسانا الذم يكصميا إلى سعادة الدنيا كاآلارة  .أمػا ( الميػدم  ) 744:ليعػرؼ الرلػاد
النلسا الدينا بننو إرلاد ركحا بمعناه الغيبا غير المحسكس ينػكـ عمػى التجػارب كالتنصػا
العممػػا كالعممػػا لممكضػػكعات كىػػك يجمػػب بػػذلؾ بػػيف اساػػذ باسسػػباب ( العمميػػة ) كالمجػػكو إلػػى
اسساليب الدينيػة لػا تنػديـ العػالج كالنصػ لمعمػالو مسػتمديف مػف اآليػات النرعنيػة كالنصػكص
لػليف" ) سػكرة اللػعراو عيػة رقػـ
ت لا وي اػك اي ْ
السنية مادة ىذا العالج ينكؿ تعالى  :ا"كا اذا امر ْ
ضو
. ( =4
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كترل (ياركندل  )6:;: 7448أف الرلاد النلسا الػدينا يتطمػب مػف المسترلػد
اللت ػزاـ الصػػادؽ ك الرادة كبػػذؿ النلػػاط الػػال زـ الػػذم يجعمػػو يتعػػاكف مػػب المرلػػد لػػا تنػػديـ
العالج كحؿ الملكالت كذلؾ مف االؿ التلاعؿ المكجب كالنلط بينيمػا ممػا يجعػؿ المسترلػد
قادر عمى مكاجية الملكالت ك الصػعكبات كتعػده لممسػتنبؿ مػف اػالؿ التصػاؿ مػب ا
كجػػؿ لػػا أم لػػكؿ مػػف ألػػكاؿ العبػػادة

)

عػز

(معػػاذ
 . ) counseling, 2008كيعرلػػو و

= ) 8; : 744بننو أحد أنكاع العالج الركحانا الذم نلط لا اآلكنػة اسايػرة كنحػد اسسػاليب
التطبينيػػة لػػػا عػػالج كتيػػػر مػػف الضػػػطرابات كالملػػػكالت النلسػػية كالجسػػػمية لػػا اسلػػػراد لػػػا
المراحؿ العمرية الماتملة كىػك ينطمػؽ مػف معرلػة ا

عػز كجػؿ لملػرد ككجػكب معرلػة اللػرد

عز كجؿ حتى يطمئف لو كيؤمف بو كبندرتو عمى للائو كعالجػو مػف كػؿ مػرض ككػرب كضػيؽ
جيب المضطر إذا دعاه كيكلؼ السكو ) ( النمؿ ) ;7 :
أـ نمف وي و
 .كقكلو تعالى ( ن

أهنية اإلرشاد الييسد الد

:

يمتػػؿ الػػديف أىميػػة كب ػرل لػػا حيػػاة اسل ػراد كالمجتمعػػات بمػػا يتض ػمنو مػػف جكانػػب
ركحانيػػة كأاالقيػة تاػػص النسػػاف كتمػػس جميػػب منػػاح حياتػػو عمػػى الصػػعيد النلسػػا الػػذاتا
كعمػػى الصػػعيد الجتمػػاعا كالقتصػػادم كىػػك يلػػكؿ قاعػػدة إيمانيػػة ويبنػػا عمييػػا الرلػػاد الػػدينا
برمتػػو لػػذا يجػػب مطالعػػة اآليػػات التػػا توعػ نػرؼ اللػػرد باالنػػو مػػف اػػالؿ تنممػػو ليمػػا حكلػػو مػػف

ميػد بيػا لإلنسػاف حتػى تكػكف طرينػو لميدايػة
مكجكدات كذلػؾ لحكمػة يعمميػا ا عػز كجػؿ و
كلي ن
كمػػف تػػـ العػػالج كالصػػالح كالتغييػػر كبمػػكغ الصػػحتيف الجسػػمية كالنلسػػية كالتػػديف كمػػا ألػػار
(طو  ) 6>>: :كىك يمتؿ أحد أىػداؼ عمػـ الػنلس السػالما لمػا ليػو مػف قػدرة عمػى تعميػؽ
إيماف اللرد با

عز كجؿ كزيػادة العتنػاد ليػو كلػا قدراتػو كصػدؽ كعػكده لعبػاده إذا مػا ىػـ

لكجو إنتباىو لتنمؿ نلسػو إذ ينػكؿ تعػالى لػا محكػـ تنزيمػو ( كلػا اسرض عيػات
إتنكا كعمنكا
ن
لممػػكقنيف كلػػا أنلسػػكـ ألػػال توْبصػػركف ) ( الػػذاريات  ) 76-74 :كمػػا نػػص الػػديف لإلقتػػداو

بالغير لا تعديؿ السمكؾ كلو لا ذلؾ نصػكص لػتى تلػبو نظريػة التطبيػب الجتمػاعا ( إدكارد

ػدكر ) أم نظريػػة الػػتعمـ الجتمػػاعا إذ ينػػكؿ تعػػالى لػػا وم ْحكػػـ تنزيمػػو ( لنػػد كػػاف لكػػـ لػػا
بانػ ا
رسكؿ ا أوسكة حسنة لمف كاف يرجػكا كاليػكـ اآلاػر  ( ) ...اسحػزاب  ) 76 :كقكلػو ( كمػا
إف ا

لػانتيك كاتنػك ا
أتاكـ الرسكؿ ل وا وذكه كما نياكـ عنو
ْ
كقكؿ الرسكؿ الكريـ (صمى ا عميو كسمـ) مااطبا أصحابو ( صػمكا كمػا رأيتمػكنا أوصػما ) (
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صػػحي مالػػؾ ) كقكلو(صػػمى ا

عميػػو كسػػمـ ) ليػػـ ( اػػذكا عنػػا مناسػػككـ ) ( البيينػػا لػػا

السنف الكبرل ) إذا لالرلاد الدينا ىك لػت عالجػا عرلػو المسػممكف مػب بدايػة الػدعكة إلػى
ا

عز كجؿ كتعاممكا بػو مػف حينيػا لػا عػالج جميػب ملػكالتيـ لكنػو اآلف أاػذ طابعػا جديػدا

كذلػؾ لػا صػبو لػا قالػب جديػد يتمالػى مػب طػرؽ كأسػاليب كلنيػات العػالج الحػديث حتػى كػاد
وينػػالس اسسػػاليب الغربيػػة العالجيػػة ( العػػالج النلسػػا  -العػػالج السػػمككا المعرلػػا – العػػالج
العنالنا اإنلعالا  -العالج النلسا باللف  -كالعالج عف طريػؽ الرلػاد بننكاعػو الماتملػة )
يستمد الرلاد النلسػا الركحػا (الػدينا) أىميتػو مػف أمػريف أساسػييف ىمػا  :أىميتػو كإرلػاد
نلسا كأىميتو كإرلاد دينا كيمكف تكضي ذلؾ كما يما :

- :

فييات االرشاد والع ا الييسد الد

يذىب البعض إلى ا لنكؿ بننو ة تكجد لنيات محددة لإلرلاد كالعالج النلسا الدينا
كلكف المرلد النلسا يستادـ اللنيات التا يتميز بيا الرلاد النلسا
ليك يستاػدـ لنيات العالج التحميما

ك العالج السمككا

كالعالج بلكؿ عاـ

ك العالج المعرلا

ك غيرىا .

لالعالج النلسا الدينا ىك عالج لامؿ ةتجاىات كاستراتيجيات عالجية أارل كتيرة

حيث

يظير لو جانب تحميما يبرز كيلية تناكلو كتحميمو سسباب كأعراض اةضطراب النلسا لدل
اللاص متؿ الكلؼ عف مكبكتات الاللعكر كااراجيا إلى حيز لعكر المسترلد لعالجيا
كما يستادـ المعال أك المرلد النلسا النيـ المؤترة عمى المسترلد ( كؿ حسب التنالة التا
أنتجتو )(العيسكم

 .)7447بينما يرل ( سالـ ; ) 686 – 684 : 744أنو تكجد

العديد مف اللنيات الااصة بالعالج النلسا الدينا كىا تلمؿ العالج بالتكحيد
كاسذكار كاةستغلار كالصبر

كالصالة

كالتايؿ

كاةسترااو

كاسدعية

ك اسضداد كىا تجمب

بيف اللنيات التا توستادـ العالج المعرلا كالعالج السمككا سنيا تركز عمى ألكار المريض
كاتجاىاتو المرضية الماتملة كالتا تتكقؼ عمييا عممية تنديـ العالج كالتا يجب معرلتيا
مف قبؿ المرلد منيا ما يما - :
 . 6أف يعرؼ المرلد أف استاداـ أم لنية عالجية إنما تساعد لا تحنيؽ التعزيز
اليجابا لمناحية الدينية

لمعميؿ تحدث بينو كبيف

المعال

 Religious Involvementأك ما ويعرؼ باةندماج الدينا .
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 . 7أف

يستادـ المرلد اللنيات المكجكدة لا الديف الذم يؤمف بو بالضالة إلى

اللنيات اسارل متؿ  :لنيات التحميؿ النلسا أك السمككية

أك المعرلية

أك الكجكدية

كغيرىا)Worthington, 1989,pp. 596-597,( .

تكييه اإلرشاد والع ا الييسد الد يى :
لـ يمؽ اة رلاد كالعالج النلسى الدينى الىتماـ الالزـ منارنة بننكاع الرلاد
كأساليب العالج اسوارل لى ىذا المجاؿ

غير أنو قد أتبتت الدراسات لى السنكات اسايرة أف

اةرلاد النلسى كالعالج النلسا الدينا قد نجحا لا تعديؿ كتغيير الكتير مف السمككيات
الااصة بالطالب كالمراىنيف

كتنديـ

برام

نلسية تسيـ لى تحنيؽ التكالؽ النلسى

كالدراسا كاةجتماعى إلى غيرىا مف أنكاع التكالؽ اسوارل

مما دلب بالباحتتيف إلى ااتياره

لا الض أعراض اةكتئاب لعينة مف المراىنات .كتوجرل ىذه الدراسة لتعزيز قيمة الرلاد
الدينا كتنكيد لعاليتو لا عالج الكتير مف الملكالت النلسية كالملكالت المتعمنة بننكاع سكو

التكالؽ الماتملة التا توصيب اسلراد سيما لا لترة المراىنو .

أف اةكتئػاب حالػة مػف
ميو و االكتئا  :كيلػير (الزيػكر  ) 68 - 67 : 6><:إلػى ن
اسلػػـ النلسػػا يصػػؿ لػػا الميالناكيػػا إلػػى حػػرب مػػف الجحػػيـ كالعػػذاب المصػػحكب بالحسػػاس
بالذنب اللعكرم كانالاض ممحكظ لػا تنػدير الػذات

كننصػاف لػا النلػاط العنمػا الحركػا

كالحلػػكم أمػػا الػػدليؿ الحصػػائا لإلضػػطرابات النلسػػية ليعػػرؼ اةكتئػػاب بننػػو وعصػػاب يتسػػـ
بم ػزاج مػػف التعاسػػة كاسلكػػار غيػػر السػػارة بالضػػالة إلػػى العجػػز عػػف مجػػاراة لػػئكف الحيػػاة
اليكمية كضعؼ الطاقة كصعكبة التركيز كسرعة النيػاؾ كتبكيػره كاضػطرب لػا النػكـ
كغمبة اسرؽ إذ يتحكؿ الميؿ إلى ينظة مستمرة (عكالة

=>>. ) 9:8 - 6

أما كؿ مف ) إنجراـ ( ( Ingram,1994:113رضكاف > 744ـ  ) ;= :ليضػيلاف
عػػد مػػػف الضػػطرابات المزاجيػػة الكجدانيػػة بعكػػػس الكتئػػاب اسساسػػا كالػػػذم
بػػنف الكتئػػاب وي ن
يحدث نتيجة لامؿ لا المكصػالت العصػبية بػالم . .يلػعر بعػض ومصػابا الكتئػاب المزاجػا
بننو صار جزوا مف حياتيـ اليكمية.

 .لالكتئاب يتسـ  -حسػبما كرد لػا كػؿ مػف (اللػمرانا  7449ـ  ) 686 :ك ( إ ك

ـ ككلز  - ) 76< 6>>7بانحرالات مزاجية تلكؽ التنمبػات المزاجيػة اساػرل كيضػيؼ أنػو
ااتالؿ يصيب الجياز النلسا البيكلكجا كمو كمايؤتر عمػى اةنلعػاةت كالسػمككيات كالكظػائؼ
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البدنيػػة لملػػرد كمػػا ويمكػػف أف يكػػكف الكتئػػاب عرضػػا لضػػطراب جسػػما أك عنمػػا كبااصػػة لػػا

الطب النلسػا  .كيػرل ) بييػر داكػك  ) <4 : 7447أف مرحمػة الكببػة تظيػر بعػد لتػرة مػف
اللػػرح كاليػػكس مػػب بعػػض التصػػكرات السػػيئة (

)  ) bad ideaiationsعػػف الػػنلس

كإعتناد اللرد بنف أمعاوه مسدكدة كدمػو متاتػر كأنػو لػيس لػو معػدة كة قمػب كة دمػاغ
كما تظير لديو ألكار لإلنكار كلعكر بالضػطياد (  ) persecutionكاليػذياف السػكداكم
ك ىالكس سمعية كتكىـ المكت .
اليظر ات امليسرة لإلكتئا  :كىا حسبما كردت لا (لطيـ كعاركف

 7447ـ :

 ) 666مجمكعة مف النظريات التا تلسر السمكؾ النسانا لا المكاقؼ الحياتية الماتملة
سيما المكاقؼ غير العادية أكغير المكاتية كىا تنب لا تالث أنكاع ىا :- :
م مكعة النظريات الدينامية  :كىا توبنى عمى اللكر اللركيدم كتالميذه لا النظر إلى
السمكؾ كىا توؤمف بنف ىنالؾ تالث درجات مف الكعا تؤتر جميعيا لا بناو اللاصية
كنمكىا كىا اللعكر

اللعكر

أما كؿ مف المككنيف اسكليف ليساعداف اللرد

كالاللعكر

عمى التصرؼ بكعا كمسؤكلية تجاه المتيرات الماتملة التا يعرض ليا اللرد أما (الاللعكر)
ليلكؿ الجانب غير الكاعا مف لاصية اللرد كالنبي لا ذات الكقت .
المطكع)
جمن عة ىظر ات التعله  :كىا كذلؾ مجمكعة نظريات تستند إلى مليكـ اللعؿ (
ن

) ) Conditional Reflexالذم إكتللو ( إيلاف بالمكؼ ) تـ تبنتو المدرسة السمككية ليما
بعد كىا مدارس لسرت السمكؾ النسانا مف كاقب المتير كالستجابة إذ يحدث السمكؾ نتيجة
لمركابط التا تنلن بينيا مككنة العادات

كىك يتككف كيستمر نتيجة التعزيز لا لكميو

السالب كالمكجب ك اةكتئاب كلؽ ىذا المنظكر سمكؾ مكتسب ( متعمـ ) لانو لاف أل سمكؾ
عار كيمكف تلسيره عمى أساس اللراط الكالسيكا كما يرل كؿ مف (اللناكم
الرحمف

ك عبد

=>> . )86: : 6كيرل بالمكؼ بنف العصاب ىك اضطراب ينلا بيف استجابة

الكؼ كاةستتارة كىك استجابات تعتمد عمى التككيف العصبا لملرد ( ياسيف ==>. ) 6
مجمكعة النظريات المعرلية  :كىا مبنية عمى أساس الكعا النسانا لكمما زادت قدرة
اللرد عمى المعرلة كأصبحت جزوا مف كيانو زادت لرصة تامصو مف الضطرابات النلسية
كىنا يجب التمييز بيف التعمـ كالمعرلة

لالمعرلة عممية تنالية لاممة لبناو النساف كمو أما

التعمـ ليك جانب مف جكانب المعرلة

 ) 744:( Beck :مب

ك يتلؽ
- 9<: -
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كأعراض

(لناضا كعاركف ) لا أف لكرة اللرد عف المتيرات ىا التا توحدد سمككو تجاىيا
اةكتئاب تتكالى كلؽ ىذا الليـ أم أنيا تنتا نتيجة الربط بيف العاطلة ك العنصر المعرلا
الذم ويحدد كجدانو تجاىو لإذا كانت المعارؼ مضطربة تككف الملاعر الكاردة غير مناسبة
لمحدث أك مبالغا لييا كمف تـ يحدث اةكتئاب (الدليـ كعاركف ( . ) > 6>>8:اللناكم :
ب.ت
اللرد

< ) 69كينظربيؾ إلى اةكتئاب بكصلو تنليطان لتالث أنماط معرلية رئيسة تساعد

عمى النظر

لنلسو كالى ابراتو ك مستنبمو بصكرة سالبة

بالتالكث المعرلا . Cognitive Triad

كتوسمى تمؾ اسنماط

;=> ) 9> : 6التكالؽ بننو عممية حركية

عرؼ ( الرلاعا
الت افل الييسد  - :وي ا
نلطة تنت عف تلاعؿ الذات مب المحيط كلما كانت الصحة النلسية تعنا الكاقب الحركا
النلط لحياة اللرد النلسية لا تلاعميا مب المحيط لإذا حسف المحيط ( بيئة اسحداث كاسلراد
كاسلياو ) حسنت صحتو النلسية كمف تـ حسف تكالنو مب ىذا كمو كالعكس بالعكس لنف
سكو التكالؽ ىك عدـ قدرة اللرد عمى التلاعؿ المكجب مب اسلراد كاسحداث كالظركؼ كالبيئة
التا يعيش لييا.
كنا ُعرَف الت افل الييسد بأىى :امك اللرد مف أعراض الضطررابات كاسمراض النلسية
كىك كما ذكره (الناضا كعاركف

 ) 6<; : 7447مف الملاىيـ الحديتة لمذات كىا

مكضكع التكالؽ كالتا تتضمف أمريف ىاميف ىما ذات اللرد كمكضكع ( ) Self as object
أم كملاعر كاتجاىات كميكؿ كمدركات كمكضكع

كالذات كعممية ( Self as a process

) أم كحركة كلعؿ كنلاط كىا النلاطات التا ينكـ بيا اللرد كعمميات التلكير كالتذكر
كالتصكر كادراؾ اسومكر عمى النحك السميـ بعيدا عف التلكيو أك التايؿ أك التحريؼ

الت افل الدراسد - :
ىك قدرة اللرد عمى تحمؿ تبعات التعميـ كالتعمـ كمكاومة الجك المدرسا بما ليو مف
منررات كألراد كادارة كلكائ كقكانيف ككسائؿ كطرؽ تدريس كتنكيـ مما يجعمو أكتر قدرة عمى
النجاح كالتلكؽ

كالتكالؽ الدراسا يتكقؼ عمى جميب تمؾ العكامؿ  .سكو التكالؽ الدراسا :
> ) 67= : 744ننال عف (العكض

;>> ) 6بننو حالة نلسية معينة

كي نعرلو (يكنس
و
تبدك عمى الطالب غير المتكازف كغير المنسجـ مب بيئتو المدرسية بما لييا مف عالقات
نما إتجاىات سالبة نحك المكاد الدراسية كالنلاط الجتماعا دااؿ
كزمالو كأساتذة ك ن
أف وي ن
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المدرسة كسؤ التاطيط لكقات اللراغ كعدـ إتباع الطرؽ الصحيحة لا الستذكار
(يكنس

أما

> ) 67> : 744ليتلؽ مب سابنيو لا التعريؼ كيضيؼ بنف التكالؽ الدراسا

وي ْاتبر مف االؿ امسة أبعاد رئيسة ىا عالقة الطالب بزمالئو عالقتو بنساتذتو ملاركتو
لا اسنلطة المدرسية

إتجاىاتو نحك المدرسة كالمكاد الدراسية كتنظيمو لكقتو لإذا كانت

ىذه اسبعاد جميعيا سمبية يككف اللرد غير متكالؽ دراسيا .

اخلط ات اإلجرائية للبحح - :
ميوج البحح:
لما كانت الدراسة الحالية تستيدؼ قياس لعالية برنام إرلادم نلسا دينا لا عالج
بعض ملكالت الكتئاب ال ناتجة عف سؤ التكالؽ النلسا كالدراسا لدل عينة مف طالبات
جامعة نجراف لإف الباحتة استادمت الباحتة أحد تصميمات المني لبو التجريبا المعركؼ
بتصميـ النياس النبمى كالبعدل لممجمكعة التجريبية .

وصف جمتنع البحح - :
يتككف مجتمب البحث مف طالبات اسقساـ النظرية بجامعة نجراف كالبال عددىف ( )9:4
طالبة تـ تكزيب الستبانة عمييف لتحديد الطالبات الملكالت مف بينيف ااصة مب ظركؼ
إتاحة التعميـ عف بعد لمبعض اسمر الذم أدل إلى تنميص مجتمب البحث إلى ىذا الرقـ .

وصف عيية البحح - :
تـ ااتيار (  ) <7طالبة مف المجتمب أعاله بالطرينة العلكائية لند تـ ااتيارىا مف
عدد مف الطالبات بنسـ العمكـ النظرية بجامعة نجراف

كذلؾ بعد إجراو النياس النبما

عمييف بكاسطة الستبانة الااصة بنياس كؿ مف الكتئاب كسكو التكالؽ النلسا بذات
المنياس المنتبس مف منياس ( منسكتا متعدد اسكجو ) كالذم ينيس كؿ مف الكتئاب كسؤ
التكالؽ النلسا نسبة للتراؾ الضطرابيف لا كتير مف البنكد ككذلؾ قياس سؤ التكالؽ
الدراسا

بمنياس سؤ التكالؽ الدراسا لإلاتبار النبما كأداة تنكيـ اسداو لالاتبار البعدم

كقد لكؿ ىذا العدد نسبة ( ; ) % 6مف المجتمب الكما لمدراسة أاضعت كؿ منيما
لمبرنام النلسا الدينا المكصكؼ أدناه .
كصؼ البرنام الرلادم الدينا المستادـ لا التدريب -:
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تـ بناو البرنام عمميا كلنيا بالرجكع لعدد مف المصادر كالمراجب كالكتب المتاصصة
إضالة لمعديد مف البحكث كالدراسات ذات الصمة

كالعديد مف المرجعيات الدينية كما تـ

تنن ينو بكاسطة عدد مف المحكميف الذيف أبدك بعض المالحظات تـ عمى إترىا ضبط البرنام
لا بنكده الماتملة .
أما ليما ياتص ببناو أدكات المنياس لند تـ إقتباس بنكده مف منياس منسكتا متعدد
اسكجو (  ) MMPIكالذم تـ ترجمتو بكاسطة ىناو عطية كعاركف بدرجة صدؽ كتبات (
 ) >6.6ككذلؾ عمدت الباحتتاف عمى ضبطو كتحكيمو حسب اصائص عينة البحث كالتا
ىا مف الطالبات الملكالت الالئا يعانيف بعض أعراض الكتئاب الرد لعما مب بعض
الضعؼ لا اسداو التحصيما لمعينة

تـ تحكيـ المنياس مف ىيئة ماتصة مف المحكميف
 SPSSإصدارة  78لحساب درجة صدقو كتباتو

كما تـ تحميؿ البيانات بكاسطة برنام

باستاداـ معامالت أللاكركنباخ بدرجة صدؽ بمغت  .>;6كدرجة تبات بمغت  .>;9كما تـ
تحميؿ منياس التحصيؿ الدراسا بذات الطرينة ليصؿ لدرجة صدؽ بمغت  .=6كتبات بمغت
 .>6كأصبحت عبارات المنياس (. )98
الطر كة اليت قدو بوا الع ا - :الطرينة التكليلية التا جمعت بيف العالج الدينا (
الستبصار كتكجيو السمكؾ كتصحي الملاىيـ ) كالرلاد الدراسا ( الستبصاركأساليب
التدريس الجيد ) لا صياغ تجريبا محكـ راعت ليو الباحتتاف البساطة كالسالسة كسيكلة
العرض مب اللتزاـ الصارـ ببنكد التجريب المذككرة أعاله .

كييية تك ه أداا الطالبات أثياا اجللسات الع جية - :
 .6إجراو النياس النبما كذلؾ باستاداـ منياس الكتئاب

كسكو التكالؽ النلسا

لممراىنيف .
 .7تحديد أجندة الجمسة كمعايرة أداو عمؿ الطالبات بنكزاف رقمية دااؿ كؿ جمسة تبدأ
مف (  ) 6 - 8لتغطا مستكيات اسداو كما يما ؾ ( جيد = 6

كسط = 7

سيئ = ) 8

لتعبر الدرجات العميا لا الجمسة عف اسداو المرضا .
 .8إجراو النياس البعدم كالتحميؿ الحصائا لمبيانات بإستاداـ ذات اسداة كتحميؿ
البيانات المجمكعة مف النياس البعدم بمعامالت دةةت اللركؽ  .عمى أف توحسب الدرجات
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عمى المنياس بطرينة ( ليكرت )( ة تنطبؽ عما مطمؽ) (( )6تنطبؽ عما قميال )()7
(تنطبؽ عما بدرجة أقؿ)(( )8تنطبؽ عما بدرجة كبيرة)( ( )9تنطبؽ عما تماما)():
كتوحسب الدرجات الكمية لإلاتبار بضرب الايار لا الدرجة الكمية لالاتبار كىا (
 ) 98كتحسب الدرجات التا تعبر عف الكتئاب مف (  ) 76: - 6<7بلنيو الاليؼ
كتحسب درجات سكو التكالؽ النلسا كالملتؽ مف ذات الاتبار بعد سحب محكر

كالحاد

اسعراض الجسمية ذك التماف لنرات كالااص بالكتئاب مف (  ) 8:لتعبر الدرجات مف (
 ) 6<: - 694عمى الدرجات المرضية لا طرلييا الاليؼ كالحاد أيضا .

عرض وحتليل اليتائج - :
ىتيجة حتليل اليرض األول - :
ىدؼ اللرض اسكؿ  -كالذم نصو ( يتميز البرنام الرلادم النلسا الدينا بندرتو
عمى عالج ملكالت الكتئاب النات عف سكو التكالؽ النلسا كالدراسا كسط طالبات جامعة
نجراف .
خذٚي(ٔ :)1ست جٛزٌغ ٔحبئح اٌححًٍٍ اإلحصبئً ألفراد اٌؼٍٕة ػٍى االخحجبر اٌمجًٍ
اإلوحئبة
سٛء اٌحٛافك إٌفسً
سٛء اٌحٛافك اٌذراسً
27
11
11
%111
9.35
1131
** دالة عند مستوى ()...0

* دالة عند مستوى ()...0

خذٚي(ٌٛ :)7ظح جحًٍٍ إسحدبثبت اٌطبٌجبت ػٍى ِمٍبش اإلوحئبة ( ثؼذي )
اإلٔحرافبت
اٌحىرارX
اٌحىرار
ِٕحصف
فئبت
ِٕحصف اٌفئة ػٓ اٌّحٛسط
اٌفئة
اٌذرخبت
صXن
ن
ص
12139
52739
9
– 12139
127
15531
122
15139
91139
1
– 15139
125
15531
151
15.39
121
7
– 15.39
151
15531
155
15739
92239
1
– 15739
151
15531
159
15539
95939
1
 1553915.
15531
711
71139
.1139
1
 71139717
15531
712
1
1
1
 1715
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115
9235
73.
1531
11537
7.5
1
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711
715 -711
اٌّدّٛع
اٌّحٛسط = 15531
1

1

1
192139
اإلٔحراف اٌّؼٍبري = 93.

1
15

1
ِح= .1.

ثبٌٕظر ٌٍدذٚي أػالٖ ٔدذ اًْ درخبت اٌطبٌجبت فً اٌفئبت اٌسث لذ جمٍصث ثٕست ٍِحٛظة فً وال اٌّسحِٓ ٌٍٓٛ
اإلوحئبة ثؼذ اٌحذرٌت فمذ إٔخفط ػذد اٌطبٌجبت ِٓ فئة اإلوحئبة اٌخفٍف إٌى (  ) 11ثّحٛسط ثٍغ 12139
ِمبثً (  ) 97طبٌجة فً اإلخحجبر اٌمجًٍ ِٚحٛسط ثٍغ (  ) 155أي ثفبرق (  ) 17طبٌجة ٔٚسجة جحسٓ ثٍغث (
 3 ) 9531وّب إٔخفط ػذد اٌطبٌجبت ِٓ فئة اإلوحئبة اٌحبد إٌى (  ) 5ثّحٛسط ثٍغ (  ) 157فً ِمبثً ػذد (
ٔٚ ) 71سجة جحسٓ ثٍغث (  ) 1931داخً اٌفئة ٔٚسجة جحسٓ وٍٍة ثٍغث ( ٚ ) % 213.إٔحراف ِؼٍبري ثٍغ
(  ) .درخبت ػٓ اٌّحٛسط ِّب ٌُثجث أثر اٌجرٔبِح فً ػالج اٌطبٌجبت اٌّشىالت

ىتيجة حتليل اليرض الجاىى  - :ىدؼ اللرض التانا  -الذم نصو (ىناؾ لركؽ ذات دةلة
إحصائية بيف طالبات جامعة نجراف ممف ويعانيف الكتئاب النات عف سؤ التكالؽ النلسا لا
استجابتيف لمبرنام الرلادم الدينا لصال النياس البعدم )
جدكؿ ( :)3يكض تحميؿ البيانات الااصة بنياس درجات الطالبات لا الاتباريف النبما
كالبعدم الااص بسكو التكالؽ النلسا

لجًٍ

اٌّدّٛ
ع
ثؼذي

اٌفئبت

اٌحىرارا
ت

َ اٌفئبت

115 - 111

.

11.39

اٌحىرار
X
ِٕحص
ف
اٌفئة
515

119 -111

5

11739

1111

191 - 11.

11

11539

1159

192 - 197

5

19139

1.1 - 195

9

1.139

1.5 - 1.1

1

1..39

129 - 121

1
11

1

115 - 111

1

11.39

1151
39
5173
9
1553
9
1
.11.
39
91.

119 -111

1

11739
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ىتيجة حتليل اليرض الجالح  :ىدؼ اللرض التالث  -الذم نصو ( ىنالؾ لركؽ ذات دةلة
إحصائية لا درجة سؤ التكالؽ الدراسا كسط طالبات جامعة نجراف ممف يعانيف الكتئاب
المزاجا قبؿ كبعد التدريب بالبرنام الرلادم النلسا الدينا لصال النياس البعدل ) .
خذٚي (ٌٛ :) 1ظح ٔحبئح أداء اٌطبٌجبت فً االخحجبرٌٓ اٌمجًٍ ٚاٌجؼذي ػٍى ِمٍبش سٛء اٌحٛافك اٌذراسً ٚرٌه
ثبسحخذاَ اٌّحٛسطبت اٌحسبثٍة ٚاإلٔحرافبت اٌّؼٍبرٌة
ِدّ
ٚػحب
اٌّمبرٔة

اٌفئبت

ا
ٌحىرارا
ت

ِرا
وس اٌفئبت
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ِٕحصف
اٌفئة

إٔحراف
ِراوس اٌفئبت ػٓ
اٌّحٛسط
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اإلٔحرافبت
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ثبٌٕظر ٌٍدذٚي أػالٖ ٔدذ أًْ ٕ٘بٌه جطٛر ٍِحٛظ فً أداء اٌطبٌجبت فً اإلخحجبر اٌجؼذي ػٕٗ فً اإلخحجبر اٌمجًٍ إر جّروست
درخبت اٌطبٌجبت ػٍى اإلخحجبر اٌمجًٍ حٛي اٌذرخبت ( ِٚ ) 192 - 112حٛسط ثٍغ ( ٚ ) 11532أحراف ِؼٍبري ثٍغ ( ٔٚ ( ) 1311سجة ( ٚ ) % .131اٌحً
جؼجر ػٓ سؤ اٌحٛافك إٌفسً اٌخفٍف جٍٍٙب اٌفئة ِٓ ٔٛع سؤ اٌحٛافك إٌفسً اٌحبد ثحىرار () 5
ِشب٘ذات ٔٚسجة (  ) 15311طبٌجة جؼبًٔ سؤ اٌحٛافك إٌفسً اٌحبد ٌححّروس اٌذرخبت فً اإلخحجبر اٌجؼذي حٛي اٌمٍُ اٌخفٍفة ِٓ اإلوحئبة ِٚحٛسط ثٍغ ( ) 11231
ٚأحراف ِؼٍبري ثٍغ (  ) 53.ػٓ اٌّحٛسط اٌمجًٍ ٚإٔخفبض فً إٌسجة اٌؼبِة ٌإلظطراة ثٍغ ( ِّ 3 ) 293.ب ٌثجث فؼبٌٍة اٌجرٔبِح فً اٌؼالج 3

مف العرض أعاله تتض اللركؽ لا اسداويف النبما كالبعدم لمطالبات لصال اسداو
البعدم إذ بم متكسط اسداو لا الاتبار النبما ( > )6=:.كالنحراؼ المعيارم ( ) 67.:
بينما بم المتكسط لا اةاتبار البعدم (  ) 6=9.:كبم النحراؼ المعيارم (  )7>.6كبم
اللرؽ بيف المتكسطيف (  ) 6.9درجة كبم اللارؽ بيف النحراؼ المعيارم لممجمكعتيف (
; )6;.لصال اةاتبار البعدم .

مياقشة اليتائج - :
ستنكـ الباحتتاف لا ىذا الجزو مف البحث بمناقلة النتائ المعركضة أعاله كلؽ الطار
النظرم كالدراسات السابنة تـ مناقلتيا مف االؿ كجية نظر الباحتتيف .
مناقلة نتيجة اللرض اسكؿ  :أظيرت نتيجة اللرض اسكؿ لعالية البرنام

الرلادم

النلسا الدينا لا تغيير المسترلديف مف مستكل الضطراب إلى مستكل السكية بنسب دالة
إحصائيا لصال التدريب مما يتبت لعالية كأتر البرنام المكجب لا عالج ملكالت الكتئاب
كسف المنياس ينيس لا اسصؿ عدد مف إضطرابات اللاصية مف بينيا الكتئاب كسؤ
التكالؽ النلسا  .إعتمد العالج النلسا الدينا عمى تصحي الملاىيـ الااطئة التا يككنيا
اللرد عف ذاتو كعف اآلاريف كعف البيئة مف حكلو ( الستبصار ) لما لييا مف تلكيش
الكعا لديو مما يؤدم إلى إضطراب عالقتو مب ذاتو كمب اسلراد مف حكلو ككذلؾ تلكيو
إستنبالو كتلسيره لممكاقؼ كاسحداث البيئية التا تحدث لو ( التلاؤـ ) ىذه النتيجة تلبو ما
ذىبت إليو المدرسة النسانية الركجرية التا كردت ب ( مجمة  ) 6>>: Scienceمف أف
النساف بطبعو مدلكع نحك تحنيؽ ذاتو ككضب إمكانتو العنمية كالجسمية مكضب التنليذ كما
يسعى بطبعو نحك طمب المساعدة مف اآلاريف كىنا يمتنا العالج النلسا بالديف تلبو
النتيجة جاو لا ( الحديبا  ) 7464ك( الريماكم ;=> ) 6كما تدعـ نتائ كؿ مف ( لريـ
 ) 7448ك( كيباترؾ

 ) 6>>9كربيب عبد العميـ
- 9=7 -
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يمتجئ إلى ا

عند اللدائد طالبا الرحمة كالللاو مما يجعمو ينتلب بو

ذىبت إليو المدرسة المعرلية لا أف زيادة معارؼ اللرد كتصحي

كما تؤكد النتيجة ما

ملاىيمو عف ذاتو كعف

اآلاريف تؤدم إلى تامصو مف كتير مف الملكالت سيما الحباط كالكتئاب كسؤ التكالؽ
النلسا ( بيؾ كالناضا كعاركف ) إلى جانب تاكيد أتر النرعف كالنصكص السنية لا التاليؼ
مف اآلةـ كتنكية إيماف اللرد بالنضاو كالندر كالتنو لا ا
عالج ملكالت النلس كالجسـ

عز كجؿ كأتر الدعاو كالتكبة لا

كما ألرد التدريب جمسات لتعزيز تنة اللرد بذاتو مما ساعد

عمى العالج مؤكدا ما ذىبت إاليو ( مناؿ الحمالكم

 ) 744:كما جاوت النتيجة مطابنة

لرأم لباحتتيف .
مياقشة ىتيجة اليرض الجاىد  :أظيرت نتيجة اللرض التانا لعالية التدريب لا تاليض
اللعكر بسؤ التكالؽ النلسا بنسب مندرة كدالة إحصائيا لصال النياس البعدم ااصة لا
بنكد التنة بالنلس ‘ التنة لا الغير الدراؾ الصحي لألحداث كتعديؿ التجاىات السالبة لا
اللرد نحك الن در كالمستنبؿ كالاكؼ مف المجيكؿ

إذ ركز التدريب عمى إعادة صياغة

ملاىيـ المتدربات كتغيير اتجاىاتيف السالبة نحكىا جميعا
اسلضؿ بنسب مندرة

إذ تغيرت كؿ ىذه البنكد نحك

تدعـ النتيجة النظريات التا تؤكد أتر الرلاد النلسا كالدينا لا

تغيير اسلراد نحك اسلضؿ كذ لؾ بإزالة الترسبات النلسية كالمعرلية التا تتكلد لييـ نتيجة
التربية الااطئة كالتا تنكـ عمى إضعاؼ تنة اللرد لا ذاتو عبر التحنير كالتنميؿ مف اللنف
أماـ ذاتو كأماـ اآلاريف

كالتعامؿ العنيؼ أك إكتساب التلاؤـ كالسكداكية مف النماذج

التربكية المحيطة باللرد بالبيت أك المدرسة أك المحيط كأف التكبو كصدؽ اللتجاو
كجؿ كالصرار عمى الستنامة يصالف باللرد إلى العالج كالتحسف

عز

تلبو النتيجة ما ذىب

إاليو ياسر جبريؿ معاذ ( = ) 744كالعيسكم (  ) 7447ك سالـ ( ; ) 744كالناضا
كعاركف (  ) 7447لا الطار النظرم كما اعتمدت قكؿ الرسؿ الكريـ عميو ألضؿ الصالة
مجسانو ) ( ركاه
كالسالـ ( ما مف مكلكد إةن و
ينصرانو أك وي ن
يكدانو أك ن
يكلد عمى اللطرة لنبكاه وي ن
ايرة لذا ليك يستجيب
عرليا عمماو الديف السالما ن
الباارم لا صحيحو ) كاللطرة كما وي ن
كما تؤكد النتيجة ما ذىبت إليو مجمة (
بمكجبيا لمعالج الدينا كينلط نحك التغيير
وف زيادة إستبصار اللرد بنلسو تنمؿ مف لرص إصابتو باسمراض
 ) 6>>: Scienceبن ن
كاسكىاـ ككذلؾ دراسة مناؿ الحمالكم (  ) 744:كدراسة مكريرتا (  ) 7447بنف
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الستبصار يضمف عالج اللرد مف تلكيو معارلو كمعتنداتو اسمر الذم يلبو بدكره رأم
المدارس المعرلية التا ترل العالج لا الستبصار كتصح الملاىيـ الااصة باللرد عف ذاتو
كغيره كالبيئة مف حكلو كما جاوت النتيجة مطابنة لرأم الباحتتيف .
المصمـ
مناقلة نتيجة اللرض التالث  :كالتا أظيرت بدكرىا لعالية البرنام الرلادم و

لا تطكير اس داو اسكاديما لمطالبات كذلؾ مف االؿ تغيير ألكارىف كاتجاىاتيف السالبة نحك
التعمـ ككذلؾ تمميكيف بعض اسساليب

كالستراتيجيات الااصة اسستذكار كالتعمـ الجيد

كالتعامؿ مب المكضكعات الصعبة لا المناى

كبتنكيو تنة المتدربات لا ا

كايمانيف

بالنصكص النرعنية التا تؤكد بننو ةيصيب اللرد إة ما كتب لو أك عميو كأف لكؿ مجتيد
أف سيعو سكؼ ويرل تـ ويجزاه الجزاو اسكلى ) ( النجـ :
نصيب ( كا نف لإلنساف إةو ما سعى ك ن
تعزز النتائ لكرة ركجرز لا إقباؿ اللرد عمى النجاح
> ) 8كتنكية إستبصارىف بننلسيف
كالتطكر باللطرة الايرة لدي و زائدا لحذ ىمتو نحك النجاح كالقتداو بالنماذج الطالبية أك
الجتماعية التا حننت النجاح كالتطكر ىذا مف ناحية كمف ناحية أارل استلادت المتدربات
مف عالج الملكالت النلسية النائمة عمى تصحي

الملاىيـ الااطئة عف اسلراد كالبيئة

كالمعارؼ الملكىة كالتا تنؼ حاج از يمن ب التذكر كالربط كالحتلاظ
إليو (الناضا كعاركف

تلبو النتيجو ما ذىب

 ) 7447عف تلكيو المدركات كعالجو عف طريؽ الرلاد الدينا

كالمدرسا ككذلؾ يدعـ مبادئ المدرسة المعرلية الااصة بالستبصار كما تدعـ الدراسات التا
قامت عمى التاطيط الرلادم لتحسيف أداو الطالب مف االؿ الستراتيجيات الماتملة أكطرؽ
التدريس كدراسة ( مكريرتا

 ) 7447كدراسة ( عسيا بركات

السابنة .
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املكرتحات والت صيات - :
المنترحات  :تنترح الباحتتاف إجراو المزيد مف البحكث كالبرام

الرلادية التا تدعـ

النمك النلسا كالجتماعا كاللكرم لمطالب سيما لا لترة المراىنة  .كما تنترحاف قياـ انلطة
طالبية تتي

لمطالب تلري طاقاتيـ المجمدة كاستتمارىا لا بناو لاصياتيـ لا التجاه

السميـ .
التكصيات  :كما تكصا الباحتتاف بضركرة التكعية العامة لكؿ مف اآلباو كالمعمميف
كالنائميف بنمر التربية كالتعميـ باطكرة مرحمة المراىنة كضي

اطكرة اسساليب التربكية

المنحرلة عمى تنمية اسبناو كضركرة الرقابة عمييـ كالتداؿ اليكما لا لؤكنيـ حتى ة
يلعركف بالىماؿ كتبنا سمكؾ منحرؼ يصعب معالجتو ليما بعد .
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قائنة املصادر واملراجع
أوال املصادر .
الكرآن الكر ه
 .6الماـ أحمد بف الحسيف البينا (  6899ىػ ) السنف الكبرل ط6
النظامية حيدر أباد

مجمس دائرة المعارؼ

 .7محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ الباػػػارم (  6964ىػػػػ ) صػػػحي الباػػػارم ط  9دار إبػػػف كتيػػػر
اليمامة لمطباعة كالنلر تحنيؽ مصطلى ديب البغا .

 .8إبف حاج النليرم النسابكرم (  6><7ـ ) صحي الماـ مسمـ ط 7
العربا بيركت.

دار إحياو التػراث

 .9قامكس عمـ النلس  6><:ـ .
 .:قامكس التربية (  6>=4ـ ) دار العمـ لممالييف
 .6الدليؿ الحصائا لإلضطرابات النلسية .

بيركت .

ثاىيا  :املراجع العربية - :
<.

بايػػػت عتمػػػاف إبػػػراىيـ ( ;>> 6ـ ) ‘ التػػػديف كإسػػػتراتيجية لمتعامػػػؿ مػػػب أحػػػداث الحيػػػاة

الضاغطة دار الحكمة لمطباعة كالنلر الناىرة .

= .حمداف محمد زياد ( ;>> ) 6التحصيؿ الدراسا لمطػالب ملػاىيـ كملػاكؿ كحمػكؿ

دار

التربية الحديتة عماف .

> .الاطيػػب محمػػد اسمػػيف مصػػطلى (  ) 744:النيػػاس كالتنػػكيـ التربػػكم منلػػكرات جامعػػة
السكداف الملتكحو .

 .64رض ػكاف سػػامر جميػػؿ ( > ) 744لػػا الطػػب النلسػػا كعمػػـ الػػنلس الكمينيكػػا متػػرجـ ‘ دار
الكتاب الجامعا غزة لمسطيف .

 .66عبػد المجيػد عبػػد الػرحمف عتمػػاف (> ) 744دراسػات نلسػية " -عػػادات السػتذكار كعالقتيػػا
بالتحصيؿ الدراسا لدل طالب كمية المعمميف " دراسات نلسية  /العدد السػابب

. ) ;8

 .67عتمػػاف عبػػدالرحمف أحمػػد

كأحمػػد عبػػدالباقا دلػػب ا

مطبكعات جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

ص ( - 66

( = ) 744عمػػـ الػػنلس التربػػكم

 .68الناضػػػا يكسػػػؼ مصػػػطلى ك لطػػػيـ لطلػػػا محمػػػد حسػػػيف محمػػػكد عطػػػا (  7447ـ )
الرلاد النلسا كالتكجيو التربكم دار المري .لمنلر  :الرياض المممكة العربية السعكدية
- 9=; -

..... فعالية برنامج إرشادي نفسي ديني في عالج بعض مشكالت اإلكتئاب
"مكضػػكع الػػرلض الكالػػدم كعالقتػػو بػػالتكالؽ الجتمػػاعا
) 9 ( العػدد

) 744; (  المتككػػؿ مييػػد محمػػد.69

كالمدرسػا لػدل التالميػذ المعػاقيف سػمعيا بمرحمػة اسسػاس " الدراسػات النلسػية

) 677 - >>( ص

 ) عمـ نلس اللاصية النالر مطبكعات جامعة السكداف لمعمػكـ7464 ( معاذ ياسر جبريؿ.6:
كالتكنكلكجيا

.  ) النرعف كعمـ النلس دار اللركؽ744< (  نجاتا محمد عتماف.6;

 ) عمـ النلس العالجا التطبينػا مطبكعػات جامعػة السػكداف744= (  النكر أحمد يعنكب.6<
. لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 ) الصػػحة النلسػػية كالرلػػاد النلسػػا ( اسطلػػاؿ كالم ػراىنيف744> (  يػػكنس ربيػػب لػػعباف.01
. كالكبار ) مكتبة العتنبا
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