
 قفعالية برنامج عالج نفسي إسالمي ُمقترح في تخفيض القل

)قلق ما قبل العملية الجراحية نموذجاً (  

  :ملخص

من القلق الذي يسبق  الشعائر الدينية على ختفيض القلق ُمتخذاً التأثريات النفسية ملمارسة  هذا البحث زيُرب       
ُمستوحى من أصول الدين  بناء برنامج عالج نفسي ذلكالباحث ل ، فاقرتحلية اجلراحية منوذجًا يف التطبيقالعم

ومعتمدًا يف الوصول إىل يف شكل جلسات عالجية إرشادية، ،)العقيدة ، العبادات األدائية والذكر(اإلسالمي
واختار لذلك تصميماً مناسباً وهو تصميم  ئجالنتائج على املنهج التجرييب الذي تُعترب نتائجه من أدق وأوثق النتا

" سبيلربجر"بالقياس البعدي هلما عن طريق مقياس القلق لـ القيام ، مث)والضابطة ةالتجريبي(وعتني املتجانستني ام
لة الفروق ملعرفة مستوى دال) ت(، ليعاجل النتائج إحصائيًا عن طريق اختبار"دونالد متبلر"ومقياس قلق املوت لـ

ٌل على موعة التجريبية واموعة الضابطة لالختبارين كأن الفروق بني متوسطات ا الدراسةليجد بعد بينها، 
لصاحل اموعة الضابطة مبعىن أن اموعة التجريبية أقل قلقًا على  )0.01(مستوىحدة دالة إحصائيًا عند 

 (مقياسي الدراسة  مما يعين أن املتغري املستقل 
ُ
قلق "له فعالية يف ختفيض  )قرتحبرنامج العالج النفسي اإلسالمي امل

  ". ما قبل العملية اجلراحية
Abstract: 

    This research paper tries to shed light on the psychological effects of 

religious practise on anxiety reduction. The case study was anxiety that 

precedes surgical operations. That, the researcher ,suggests psychological 

treatment. That is root in the teachings of the religion of Islam (the doctrine and 

worships be then verbal or per formative)  the treatment would take the form 

sessions depending on the experimental method which is deemed one of the 

most accurate and reliable plan ,that is of two homogeneous groups (the 

experimental and  control).the results were measured using Anxiety test of " 

Spielberger" and Death Anxiety test of "Donald Templer" . the data was 

processed statistically using " T "test to know the significance of mean the 

results has born out that the discrepancy between the average of two groups is a 

statistic function of (0.01) level for the control group .this means the 

experimental group is less anxious in the scale of the study and that the 

independent variable (the programme Islamic) is effective in reducing the 

anxiety that precedes the surgical operation  

  
  
  



  مـقدمـة

ق، خاصة بعد أن أحاط به عامل التكنولوجيا و آثاره السلبية و الذي فصله عن عامل  إنسان هذا العصر قلِ      
ين هو أهم من أهم صفاته اإلنسانية ،والدّ  حمرومٌ ،الطبيعة و حياته الروحية ،فهو إنساٌن معزول عن أعماق ذاته 

 يضطربلذا تراه عندما يغفل عنه  نه حبال من األحوال،ع ستغىنكن أن يُ إلنسان حبيث ال ميُ اأسس حياة 
أهدافه اليت جيب أن حيققها يف هذه احلياة، وإن الدراسات النفسية الغربية احلديثة مل أهم ينحرف عن حتقيق و 

  .استها للسلوك اإلنساينتُعِط للدين املكانة اليت يستحقها أثناء در 
شيوعاً، ففي جملة امللخصات النفسية الصادرة عن ها دراسًة و طرابات النفسية وأكثر والقلق أشهر االض     

حبثًا ومقاًال وكتاباً  2064شر حويل نُ  )م1974-1979(اجلمعية األمريكية لعلم النفس يف فرتة مخس سنوات 
 وهذا ليس بالغريب ه على جوانب السلوك اإلنساينعن القلق،مما يدل على زيادة االهتمام مبوضوع القلق و أثرُ 

لكن هذه الدراسات تناولت القلق وربطته بكثري و  القلق هو العرض األكثر شيوعاً يف مجيع األمراض النفسية ألن
من اجلوانب النفسية سواءًا تأثرًا أو تأثرياً، ولكنها أمهلت جانبًا هامًا يف حياة اإلنسان مل يَنل ما يستحقه من 

ستبعدًا من قبل الباحثني الغربيني وذلك وتارًة مُ ، همشاً حيث ضل هذا اجلانب مُ  "الدين"الدراسة والذي هو 
،  يف وجه التقدم ين عندهم حجرة عثرةٍ اليت لطاملا كان الدّ   ألسباب تعود لتاريخ الدين يف اتمعات الغربية

   .﴾ اقرأ﴿ : نزل من القرآن قوله تعاىلاإلسالمي الذي أول ما أُ  ولكن هذا ال ينطبق على الدين
نفسي اإلسالمي له ميزات حيث أن له السبق التارخيي حيث أن العلماء املسلمني أول من نظروا إن العالج ال    

رفت نفسية عُ  إنشاءهم ملصحاتٍ  يففعليا  ما انعكس ذلك إىل املرض العقلي نظرة علمية وليس نظرة خرافية
الوليد بن عبد امللك بدمشق أسس اخلليفة األموي  م707لـاملوافق  هـ93حيث أنه يف حوايل سنة ،"لبيمارستانا"بـ

وتبعهم فيما بعد ,وكانت ختصص هلم أموال تنفق عليهم للعيش داخل املأوى وخارجه , أول بيمارستان للمختلني
،وإن أهم ميزة للعالج " حقوق املريض النفسي"أول من أعطوا  ما يسمى بـ املسلمون العباسيون وبالتايل يكون
الكتاب والسنة وبذلك يكون أعظم عالج نفسي وأفضله وهذا ما نصوص من نبع أصوله النفسي اإلسالمي أن م

ألن اهللا هو ،مث فيما بعد فإننا نستأنس بالدارسات العلمية اليت أثبتت هذه الفعالية واألفضلية , نؤمن به عقيدًة 
امللك أية سورة (﴾أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري ﴿رضه صلحه وما ميُ الذي خلق اإلنسان وهو يعلم ما يُ 

  ).32سورة النجم أية (﴾هو أعلم بكم إذ أنشأكم من األرض و إذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم﴿ )14
الرغبة يف الثواب واخلوف من أي " احلافز الروحي"وان مما مييز هذا النوع من العالج أيضا يف نظام احلوافز هو  - 

  .ديين  ك فيه مع احليوان ولكنه استجابًة إلميانٍ أي أنه ليس حافز مادي يشرت  ،العقاب والطمع يف رضا اهللا 



النوع يف العالج  حيث ال يقتصر هذا,يف العالج النفسي اإلسالمي ميزة أخرى من حيث هدف العالج  -   
أن يكون الفرد  على على جمرد الوصول إىل احلالة التوافقية بني الفرد ونفسه أو بني الفرد واتمع  وإمنا املساعدة 

سورة (﴾ما خلقت اإلنس واجلن إال ليعبدون﴿ :حتقيق هدفه الرئيسي يف احلياة وهو عبادة اهللا علىقادرًا 
بل يراعي كذاك )اتمع–الفرد(جه املستوى األفقي فقطاملسلم ال يعتمد يف عال املعاجلأي أن ،)56الذاريات،آية

 )اتمع- الفرد اهللا مث(املستوى الرأسي األفقي

 أ حثكذلك يعتقد البا  - 
ُ
احد  للسواء و نظرين على مفهوم صحيح و نه لو إتفق علماء النفس الباحثني وامل

ألن عدم إتفاقهم يف هذا املعيار هو أكرب ,والشذوذ فإن علم النفس يكون قد تقدم خطوات عمالقة وتارخيية 
ء والشذوذ نه يتميز بأن معايري السواإأما يف العالج النفسي اإلسالمي ف, نقطة ضعف يف علم النفس احلديث

أن :(( حيث أن السلوك السوي هو السلوك اإلسالمي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم(,موحدة وثابتةعنده 
فمن اتقى الشبهات فقد ستربأ , احلالل بني وأن احلرام بني وبينهما أمور متشاات ال يعلمهن كثري من الناس

يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه أال وإن لكل  لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي 
ملك محى أال وإن  محى اهللا حمارمه أال وإن يف اجلسد مضغة إذا فسدت فسد اجلسد كله وإذا صلحت صلح 

الثة من فهذا احلديث أرشد إىل كيفية التعامل مع األنواع الث, )رواه البخاري))(اجلسد كله أال وهي القلب
وإن اهللا ،)343ص1998توفيق،عزالدين،)()السلوك املختلف فيهو  لسلوك املنحرفا,السلوك السوي( السلوك

إن السواء يف القرآن الكرمي واضح املعامل حمدد األبعاد متكامل وبالتايل (، زودنا بالفطرة اليت تؤيد احلق والسواء
ي مل تشر له أي مدرسة وهذا الذكامل ،  سواءٍ ميكن لنا أن نقول أن هناك أشخاص من املنظور القرآين يتمتعون ب

بدو كأنه أمر بعيد املنال أو أمر مستحيل كما ييف بعض مدارس علم النفس  لسواءإن ا, من مدارس علم النفس
كما يف املذهب ( بدو عسري التحقيق يف البعض األخريكما أنه قد ,قال رائد مدرسة التحليل النفسي فرويد 

يف القرآن يف متناول  وبينما ه, آلية كما زعمت املدرسة السلوكية أو أن اإلنسان يصل إليه بطريقة  ,)اإلنساين 
سليمان عبد الرمحان ( )ني املادي والروحي يف هذه احلياةمن يلتزم بأوامر الدين ونواهيه ومن يوازن بني اجلانب

وكذلك أن املعيار اإلسالمي للسواء والشذوذ يضم يف حد ذاته اجلوانب اإلجيابية من , )92ص1996سيد،
املعيار ,البيئي املعيار االجتماعي املعيار ,الطيب املعيار (من مثليتبناها و معايري السواء والشذوذ األخرى 

فاملصطلحات اإلسالمية (،لذا فإن مفهوم السواء واالحنراف يف املفهوم اإلسالمي ال يطرح أي إشكال )...الذايت
والعدل , والسنة يقابلها البدعة،يقابله الكفر حات واضحة فاإلمياناليت تصف حالة السواء واالحنراف مصطل

السكينة يقابلها الغم واألمن يقابله  و،اة الطيبة تقابلها املعيشة الضنكقابله الظلم والصرب يقابله اجلزع واحلييُ 



لكن اإلميان عندما يكون نظرة إىل الوجود  ،وهناك ثبات ووضوح يف الطريق املوصل إليها إنه اإلميان،اخلوف 
  )348ص1998حممد عزالدين,التوفيق)(من احلياة ومنطا من السلوك اً وموقف

حيث أن التغاضي عن الروح كما قال   ،ز على جانب الروحكذلك ما مييز العالج النفسي اإلسالمي أنه ركّ   - 
أنكروا وجود شيء داخل و كثري من العلماء هو أزمة علم النفس احلديث حيث عمت النظرة املادية يف دراسام 

ال خيضع ملناهج الدراسة  غيبياً  إن اإلنسان حيمل بداخله عنصرا ،نسان أي أم اهتموا بكل شيء عدا الروحاإل
كذلك ، ولقد الحظ درس اإلنسان كأعصاب وشرايني وخاليا فقط بل ندرسه بروحه  فال جيب أن يُ  ،املادية

أن اهتمام علم :(فس احلديث فقالحملل نفسي معاصر هذا القصور اخلطري يف أحباث علم الن وهو" أريك فروم"
ال من أن يضع مناهج ماشى مع منهج علمي مزعوم وذلك بدعلى مشكالت تافهة تت صبُ النفس احلديث ينّ 

 )جديدة لدراسة مشكالت اإلنسان اهلامة وهكذا أصبح علم النفس يفتقر إىل موضوعه الرئيسي وهو الروح
  : كما يلي  للعالج النفسي اإلسالمي وهي ضيف العيسوي عبد الرمحان مميزاتٍ ويُ ،) 11ص1977(
  .نه عالج إمياين أي يعتمد على ترسخ دعائم اإلميان يف نفس الفرد ويشعره باألمن واالستقرارأ -   
على   لقي يف منهجه فيحرتم كرامة اإلنسان ويصوا ويعتمد يف الوقاية والشفاء لقي مبعىن أنه خُ أنه عالج خُ  - 

  .ميدة يف نفس الفردلقية واحلبث املبادئ اخلُ 
  .أنه عالج امتثايل مبعىن أنه يدعو الفرد إىل االمتثال للقيم واملبادئ واملثل العليا واألعراف السائدة يف اتمع - 
رضي نفسه ويثق ا ويتحرر أنه عالج تعضيدي فهو يقدم العون واملساعدة والتأييد والتشجيع للمريض حىت يُ  - 

  .من مشاعر النقص والدونية 
  .باحللول املنطقية أنه عالج إقناعي  مبعىن أنه يقوم على أساس إقناع املريض عقلياً  - 
أنه عالج مشويل حيث يتناول شخصية املسلم بكافة جوانبها اجلسمية والعقلية والروحية واخللقية واالجتماعية  - 

  .واالقتصادية 
العربة بالعمل احلقيقي ويف أطار  وذلك ألن،أنه عالج سلوكي مبعىن أنه يستهدف تعديل سلوك الفرد  - 
  ."اإلسالم دين املعاملة"
  )126ص1982.(أنه عالج واقعي ال يعتمد على األمور الفلسفية واخليالية أو اخلرافية  - 

علم النفس  وهذه الدراسة مسامهًة يف تلك اجلهود اليت ابتدأها بعض األطباء النفسانيني وأخصائي تكون      
صدرت ، و لقد أُ واإلحباطات مكان سواء عن طريق جهوٍد فردية أو مجاعية رغم العقباتاملسلمون يف أكثر من 

دة ندوات حملية و دولية و أنشأت عدة مجعيات مثل اجلمعية اإلسالمية العاملية للصحة قيمت عِ دة كتب وأُ عِ 
  .ورابطة علماء النفس املسلمني النفسية



الدراسات اليت بعض وسُيقتصر على عرض  قلق والدين،هناك الكثري من الدراسات اليت أجريت على ال   
  :وهي كما يلي أجريت يف السنوات األخرية واليت أمكن احلصول عليها

تكونت قته بالقيم و املفاهيم الدينية و دراسة حول القلق األخالقي و عال 1990قام حممد السيد حواله سنة     
طالب من كلية الرتبية يف جامعة قناة  100ة األزهر و طالب من كلية الدين يف جامع 100عينة الدراسة من 

اختبار حتديد : سنة،واستخدم الباحث أربعة اختبارات هي  26-22السويس، وكان مدى أعمار العينة من 
لتكملة اجلمل، واختبار " روتر"و اختبار حالة ومسة القلق عند الكبار واختبار " لقياس النمو األخالقي"القضايا 

قي من إعداد الباحث،ومن أهم نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بني القلق القلق األخال
كما خرج   لة وقلق السمة لدى عينيت الدراسةوبني قلق احلا )الذي يعكس ارتفاعا يف مستوى الدين(األخالقي 

ى التوتر النفسي لدى ختفض مستو  )طالب كلية أصول الدين(الباحث بنتيجة مفادها أن دراسة العلوم الدينية 
  .   الطالب 

كما قامت ظريفة الشويعر كذلك بدراسة أخرى حول االلتزام الديين وعالقته بقلق املوت على عينة من      
من اإلناث العاملني و العامالت يف القطاع التعليمي يف مدينة مكة  145من الذكور و  142فردا منهم  287

اللتزام الديين ومستوى قلق املوت ومها من إعداد الباحثة، وكان من أهم املكرمة و جدة، واستخدمت مقياسي ا
النتائج وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بني مستوى االلتزام الديين ومستوى قلق املوت لدى عينة الدراسة الذكور 

  . و على العكس كانت النتيجة لدى عينة البنات
ألذكار واألدعية ،افعالية العالج النفسي الديين بالقرآن الكرمي بدراسة مدى 2006قامت عنو عزيزة سنة        

طالبة لديهن  120على االكتئاب اإلستجايب لدى طالبات جامعة اجلزائر، حيث كانت العينة مكونة من 
واستخدمت ،اكتئاب إستجايب عن طريق استخدام مقياس بيك لالكتئاب، ومقياس تقدير الذات لكوبر مسيث 

ن تقدير أوكان من نتائج الدراسة ،كأسلوب للدراسة وقامت بتطبيق احلصص العالجية الفردية   املنهج العيادي
  % . 80.55يف حني حتسن االكتئاب عند %  81.57الذات لدى العينة قد حتسن إىل 

ب كما قام الصنيع صاحل إبراهيم بدراسة من أجل معرفة العالقة بني التدين والقلق العام لدى عينة من طال      
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وقد تكونت عينة الدراسة من جمموعتني من الطالب إحدامها 

طالبا من كلية العلوم  121سنة، و 21.40طالبا متوسط عمرهم  119طالب كلية الشريعة وعددهم 
مقياس التدين من إعداد  طالبا استخدم 240سنة واموع الكلي للعينة  22.97االجتماعية متوسط عمرهم 

الباحث وكذالك مقياس القلق العام للراشدين من إعداد حممد مجل الليل، وانتهت الدراسة على نتائج تؤيد 
على متوسط  االعالقة العكسية بني التدين والقلق العام لدى عينيت الدراسة كما أن طالب كلية الشريعة حصلو 



عية على مقياس التدين، بينما على مقياس القلق العام حصل درجات أعلى من طالب كلية العلوم االجتما
 .طالب كلية العلوم االجتماعية على متوسط أعلى من طالب كلية الشريعة 

  :دراسةتساؤالت ال  

اختار دراسة مدى فعالية برنامج عالجي نفسي إسالمي  الباحثوسرياً على منوال الدراسات السابقة  فإن      
صب عينيه التساؤل العام نُ  واضعاً  منوذجا للتطبيق قلق ما قبل العملية اجلراحية ق و اختارتخفيض القلل اقرتحه
  :التايل 
  هل لربنامج العالج النفسي اإلسالمي املقرتح فـعالية يف ختفيض درجة قلق ما قبـل     -       

  ؟العملية اجلراحية         
  :والتساؤالت الفرعية التالية  

                    ات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اموعتني التجريبية              هل توجد فروق ذ -1
برنامج العالج النفسي  بعد تطبيق" سبيلربجر"والضابطة املقبلتني على عملية جراحية على مقياس القلق لـ

         اإلسالمي املقرتح ؟

ي درجات اموعتني التجريبية               والضابطة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط -2  
بعد تطبيق برنامج العالج النفسي اإلسالمي  "دونالد متبلر"املقبلتني على عملية جراحية على مقياس قلق املوت لـ

   املقرتح ؟
  : دراسةأهداف ال

درجة قلق ما بعد و القلق  إىل ختفيض درجة  سعتيهدف هذا البحث إىل املسامهة يف الدراسات النفسية اليت  
  .العملية اجلراحية خصوصاً 

  العالجية املختلفة و اهلدف منه تعزيز حركية الدراسات النفسية  املسامهة ببناء برنامج عالجي نفسي - 
شكل هذا البحث يُ ، لالكشف عن اجلانب الوقائي واجلانب العالجي الذي مينحه الدين اإلسالمي ملعتنقيه - 

أسلمة "ـعرف عمومًا بما يُ  أو" النفسية التأصيل اإلسالمي للدراسات"يف بعث ما ُيسمى  حماولة ولو ُحمتشمة
   .جبامعاتنا اجلزائرية بني باحثيها وطلبتها"  املعرفة

بالدين اإلسالمي  ية اجلزائرية وهو االعتقاداملسامهة بدراسة نفسية تأخذ بعني االعتبار أحد خصائص الشخص - 
من وُسنة نبينا رآننا العظيم للدين والتدين يف ميدان الصحة النفسية واإلشارة إىل ما حيتويه قُ ال وإبراز األثر الفعّ ،

 و إىل الصحة النفسية والطرق املوصلة إليها  دالالتٍ 
ُ
   .بعدة عن القلقامل

 :دراسةفرضيات ال 



ما توصلت إليه الدراسات واعتماداً على وإتباعا الستنتاجات املالحظات امليدانية من خالل ما ذُكر سابقًا      
    :هذا املوضوع فإنه متت صياغة الفرضيات التالية  السابقة اليت تناولت متغريات

  :الفرضية العامة  - 
قرتح فعالية يف ختفيض درجة قلق ما قبل   

ُ
  . اجلراحية العملية إن لربنامج العالج النفسي اإلسالمي امل

 :   الفرضيات الفرعية -  

والضابطة املقبلتني على عملية  موعتني التجريبيةت داللة إحصائية بني متوسطي درجات اتوجد فروق ذا - 1 
العالج النفسي اإلسالمي املقرتح حلساب اموعة برنامج بعد تطبيق " سبيلربجر"جراحية على مقياس القلق لـ

                              .الضابطة

والضابطة املقبلتني على عملية موعتني التجريبية توسطي درجات اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني م -2
برنامج العالج النفسي اإلسالمي املقرتح حلساب بعد تطبيق  "دونالد متبلر"جراحية على مقياس قلق املوت لـ

  .اموعة الضابطة 

  :المفاهيم األساسية للدراسة 

  : القلق - أ

ويكون , دون إدراك ملصدر اخلوف,ام مبهم باخلوف و التوجس و التوترشعور ع:(يُعرفه فخري الدباغ بأنه       
يف الصدر أو التنفس أو تسرع يف نبضات  ضيقاً  مصحوب بأحاسيس جسمية تتكرر بني احلني و اآلخر يشكل

  ) .96ص1983) ( القلب
خارجي شعوري أو  أول يشري إىل وجود خطر داخلي  القلق حالة من االنفعا:( أما راجح أمحد عزت فيعرفه      

ركب من اخلوف واألمل والقلق انفعال مُ ،االنتظار والتوقع والعجز عن اهلرب الشعوري يهدد الذات وجوهره ،فيه
  ).18ص1993() وتوقع الشر

نه أوباملشاهدات يف امليدان اإلكلينيكي فان التعريف اإلجرائي للقلق هو جموع التعاريف السابقة استعانًة مب   
وقد يكون , تتشكل لدى الفرد نتيجة للتهديد  قد يكون داخليا, غري سارة ثابتة نسبياً  حالة انفعالية

ربراته يف الواقع املوضوعي و إن توقع اخلطر قد يكون له مُ  ,ويتميز بالتوتر نتيجة الشعور بذاك التهديد,خارجيا
والقلق هنا كما لوكات سلبية وترافق هذه احلالة أعراض جسمية مزعجة وس ,تومهاً مُ  كما ميكن أن يكون ذاتياً 

  . "سبيلربجر"يقيسه اختبار القلق لـ
   :ما قبل العملية الجراحيةقلق   - ب     



إن القلق الذي يسبق العملية اجلراحية هو قلق يطبعه وُيسيطر عليه حالة قلق املوت وال ميكن الفصل          
حالة من االضطراب الفكري (ة اجلراحية إجرائياً هوبينهما فهما وجهان لعملة واحدة ،وتعريف قلق ما قبل العملي

ويتضخم هذا االضطراب عندما  ،والوجداين أمام اخلطر احملدق باجلسد، ورمبا باحلياة نتيجة للعملية اجلراحية
تكون اجلراحة مبثابة اخليار الوحيد أمام املريض لكي يتجنب خطر حالة مرضية يعانيها، ولكن بعد أن تكون 

صابته وبني قراره اخلضوع لق املوت خالل الفرتة الفاصلة بني معرفته بإمعاناته من ق
نوع من القلق العام يشري إىل حالة انفعالية مكدرة (وقلق املوت   )51،ص1995السبع،،كربيال)(للجراحة

ومشاعر شك وعجز وضيق ترتكز حول كل ما يتصل باملوت أو االحتضار لدى الشخص نفسه أو ذويه ،ومن 
عبد اخلالق )(تثري أحداث احلياة هذه احلالة االنفعالية غري السارة وترفع من درجتها املمكن أن

هو اخلوف املتعلق بالتفكري يف املوت سواءًا موت : وتعريف قلق املوت إجرائيًا ).  23،ص1987أمحد،
دفن ،حتلل الشخص ذاته أو موت اآلخرين وكذلك يف املوضوعات ذات الصلة باملوت مثل الفناء االحتضار ،ال

  ".  دونالد متبلر"اجلسم وغريها ويُقصد به يف حبثنا هذا كما يقيسه اختبار قلق املوت لـ

  :  العالج النفسي اإلسالمي -جـ  

) تطبيٌق منهجي لتقنيات نفسية ُحمددة إلعادة التوازن العاطفي(العالج النفسي هو    
Sillamy,Norbert,2000,P214)(السابق هو شكل من أشكال العالجف ،أما العالج اإلسالمي منه 

يستهدف إصالح باطن وظاهر الفرد ،وذلك بتصحيح  منظومته املعرفية وفق أسس عقائدية عن طريق ترسيخ 
إسالمية يف التعامل،والقيام مبختلف الشعائر الدينية وذكر اهللا، وذلك ما ينعكس اجياباً  تاإلميان وإكسابه سلوكيا

يف  أسلوٌب من التعامل اإلنساينوتعريف العالج إجرائيا يف هذا البحث هو أنه انه، على استقراره النفسي واطمئن
اهلدف منه القضاء على القلق  عتمد أساسًا على الدين يف التفكري و التطبيق،ت شكل جلسات عالجية إرشادية

معرفة الفرد لربه ودينه وهو يقوم أساسا على  وعموما األمراض النفسية املختلفة وختفيفها أو مساندة من يعانيها،
حامد عبد ،زهران) (ليب ومبادئ  دينية روحية أخالقيةويقوم على أسا(ونفسه وهدف وجوده يف احلياة،

  :على أصول الدين الثالثة وذلك باالعتماد،)360،ص1997السالم،
التفويض واالحتساب، اإلميان باهللا ،اإلميان باليوم اآلخر ، إلميان بالقضاء والقدر، التوبة، الصرب (ملعتقد ا-1

تالوة القرآن، الدعاء (الذكر الديين -3)  الصالة ،الصدقة (العبادات األدائية  -2) التأسي باألنبياء والصاحلني
  ).واالستغفار

  اجـراءات الدراسـة الميدانـية   

  :  منهج البحث والتصميم -أ



قرتح املنهج التجر لقد اعتمد يف دراسة      
ُ
فعالية ظاهرة أو أو ييب، ألنه املناسب يف دراسة أثر فعالية الربنامج امل

  .ختضع للمتغري املستقل حمل الدراسة مل وكذلك ملا له من قيمة علمية وألنه يسمح باملقارنة مع عينات  ،متغري ما
اجتة عن إن البحث التجرييب هو تغيٌري ُمتعمد و مضبوط للشروِط احملِدَدة لواقعة معينة، ومالحظة التغيريات الن     

ؤثرة يف املتغري أو املتغريات التابعة ( هذه الواقعة ذاا وتفسريها وهو
ُ
يتضمن حماولة لضبط كل العوامل األساسية امل

ُمعني بقصد حتديد و قياس تأثريه يف املتغري أو  يف التجربة ماعدا عامًال واحداً يتحكم فيه الباحث ويُغريه على حنوٍ 
  ).63ص 2004محممد جاس)(املتغريات التابعة

مناسب و أكثر دقة يف النتائج وهو القياس بعد التجربة فقط للمجموعتني  الطالب على تصميمٍ  داعتم ولقد    
املفردات عشوائيًا من جمتمع الظاهرة أو توزع عشوائيًا على اموعتني، هذه  ىنتقتُ ( التجريبية والضابطة حبيث

تلفان اختالفًا جوهريًا أي أن الفرق بينهما يكون يف حدود اخلطأ العشوائية تسمح بافرتاض أن اموعتني ال خت
املرتقب الذي ال تكون له داللة إحصائية يُدخل املتغري املستقل على اموعة التجريبية وحدها دون الضابطة، 

لتعرف عما إذا  خيضع هذا الفرق للدراسة اإلحصائية لو ويف النهاية ُحيسب الفرق بني اموعتني يف املتغري التابع 
كان له داللة أي يرجع للصدفة أم ال، أي للتعرف على مدى الثقة اليت تضعها فيه باعتباره فرقاً حقيقياً ميكن أن 

 .حنصل عليه لو كررنا التجربة عدة مرات على عينات جديدة من نفس اتمع 

  )عينة ـــــ متغري مستقل ـــــ قياس  (اموعة التجريبية  -       
       )عينة  ــــــــــــــــ قياس ( اموعة الضابطة  -       

ميتاز هذا التصميم بأنه يسمح باملقارنة بني اموعتني، كما أن االختيار أو التوزيع العشوائي يسمح بتعميم      
تغيري األدوات و  نتائج الدراسة و فضًال عن هذا فإن هذا التصميم يضبط تأثري التاريخ و تعدد القياسات و تأثري

إحندار الدرجات حنو املتوسط و هذه كلها عوامل تأثر يف الصدق الداخلي للتجربة، أما بالنسبة للصدق 
اخلارجي، فإن هذا التصميم يضبُط تأثري التفاعل  بني القياس و املتغري املستقل أما بقية العوامل املؤثرة فإا تكون 

 . )205ص2000يب و آخرونحممد عبد الظاهر الط)(موضعا لالعتبار

  :العينـــة -ب 
إن حتديد العينة يعترب من أهم احملاور األساسية اليت تقوم عليها البحوث امليدانية ،وهي من بني أصعب       

ل اخلصائص اليت يتميز ا ثلون اتمع األصلي يف جُ األمور اليت يتطلب ضبطها، ألن أفرادها يُفرتض أم ميُ 
كنوٍع لعينته واليت هي تعمٌد يف اختيار فئة معينة " العينة القصدية " ولقد اعتمد الطالب على جمتمع الدراسة ،

،ويكون هذا االختيار مبنياً على اعتبارات منطقية ومقبولة تؤكد متثيلها للمجتمع األصلي، وكان ذلك يف ضوء ما 
ملستشفى وسجالا ،وخاصة إن كان لوحظ يف الدراسة االستطالعية و النظرة الشاملة للحاالت املوجودة با



مريضاً ) 36(و لقد أُعتمد على عينة قوامها ، املعيار األساسي يف اختيار احلاالت هو إجرائهم لعملية جراحية
مقبًال على عملية جراحية من مرضى مصلحيت اجلراحة نساء واجلراحة رجال، و قد مت تقسيمهم بطريقة عشوائية 

  :إىل جمموعتني بالتساوي مها 
  . ) 18(عدد أفرادها و  Exprimemtal group) (اـموعة التـجريبية  - 
  . )18(عدد أفرادها و ) Control group(امـوعة الضـابطة  - 

جانسة بني اموعتني عن طريق فرز البيانات عامة و امللفات الطبية املرضى  وأهم عناصر        
ُ
ولقد متت امل

ملرضي التاريخ ا ،املستوى التعليمي، درجة خطورة العملية اجلراحية، قتصاديى االاملستو  السن، اجلنس، :اانسة
   .واجلراحي

  : دراسةضبط متغيرات ال -جـ

و هذه املتغريات غري مستقرة أي مبعىن متغرية يف ، مشكلة ، ظاهرة أو سلوك مشاهد  املتغري عبارة عن موقف    
حتديد متغريات التجربة قدر اإلمكان مت قبل التجربة  هن نسبياً، وإندرجتها ،وإن كانت ثابتة فإن ثباا يكاد يكو 

،وحتديد مدى العالقة بينا املتغريين األساسيني من خالل صياغة الفروض، وحاول الوقوف عند حدود املتغريات 
ساسا عملية أ مهافاعال يف إفساد تلك العالقة بني املتغري املستقل و املتغري التابع و األخرى اليت قد تلعب دورا 

د و حتييد أثرها هناك متغريات أخرى متوقعة لكنها غري معلومة وغري مقصودة لكن عزهلا مقصو الربنامج التجرييب،و 
ضبط املتغريات أي تثبيت تلك العوامل و حتييدها، ما عدا العامل الذي يراُد معرفة أثره  مت  مطلوب ، لذا فإنه

  :طالب ضبطها قدر اإلمكان،وهناك أربعة عوامل حاول ال
 ختبار التجرييب العوامل اليت تنبع من إجراءات اال - 2 أ من اتمع األصلي للعينة العوامل اليت تنش - 1   

  .رب العوامل اليت ترجع إىل تأثري اُ  - 4 خارجيةالعوامل اليت ترجع إىل مؤثرات من مصادر  3-
  :أدوات الدراسة - د 

  :ولقد اُستعملت املقاييس التالية   
ألنه املناسب لقياس األعراض اإلكلينيكية اآلنية لقلق ما قبل العملية اجلراحية وهو " سبيلربجر"مقياس القلق لـ - 

  State– trait Anxiety inventory (STAI) :املعروف بـ
حاضرًة بإحلاح، " املوت "وذلك ألن اخلضوع لعملية جراحية جيعل فكرة " دونالد متبلر"مقياس قلق املوت لـ - 

  Death anxiety Scale )(D.A.S):(واملقياس معروف بـ
  :عرض البرنامج على مجموعة محكمين -هـ



من أعضاء هيئة تدريس يف ) 09(م الطالب حمتوى الربنامج املقرتح قام بعرضه على تسعة بعد أن صمّ       
زائر جامعة اإلمام حممد حممد خيضر بسكرة ،جامعة اجل: قسمي علم النفس و العلوم الشرعية باجلامعات التالية

 بالسعودية و قطر لتحكيم الربنامج ومعرفة آرائهم خاصًة فيما يلي) الظهران(بن سعود ،جامعة البرتول واملعادن 
  :من العناصر

 .حمتوى الربنامج وتوافر عناصر الرتابط فيه  - خطوات الربنامج اليت مت حتديدها  - 

 - ناسبة إجراءات كل جلسة ألهدافها م - ملية جراحية مرضى املقبلني على عمناسبة كل جلسة وزمنه لل  - 
 .مناسبة املقاييس النفسية املعتمدة الستخالص النتائج  -لتجرييب لدراسة فعالية الربنامج مناسبة التصميم ا

  .وقد متت مراجعة اجللسات وعمل التعديالت الالزمة على الربنامج يف ضوء آراء ومقرتحات احملكمني  
  :تائج الدراسـةعرض ومناقشة ن -

  :عرض النتائج -1  

نتائج القلق للمجموعتني على مقياس القلق لتبعا  :"سبيلبرجر"على مقياس  مستويات القلق - أ     
  : القلق كالتايل كانت مستويات   "سبيلربجر"لـ

 :"سبيلربجر"مستويات نتائج القلق للمجموعتني على مقياس القلق لـ جدول يوضح

  قلق شديد  قلق متوسط  قلق طبيعي  عدد األفراد  اموعة
  00  00  18  18  التجريبية

  02  16  00  18  الضابطة
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قدر عددهم بثمانية عشر     
ُ
من خالل اجلدول السابق والرسم البياين يتبني لنا أن كل أفراد اموعة التجريبية امل

القلق "، أما أفراد اموعة الضابطة فُجل أفرادها كان مستواهم يف "القلق الطبيعي"فرد كان قلقهم يف مستوى
، ويعين هذا أن مستويات قلق اموعة التجريبية "القلق الشديد"يف مستوى بستة عشر فرد، وفردين " املتوسط

  .أفضل من مستويات قلق اموعة الضابطة ، وهذا بتفسٍري آخر يدعم صحة الفرضية الفرعية األوىل
نتائج قلق املوت للمجموعتني على وبالنظر كذلك ل :دونالد تمبلر"مستويات القلق على مقياس  - ب     

  :يف اجلدول التايل كانت مستويات القلق كما   "دونالد متبلر"قلق املوت لـمقياس 
  "دونالد متبلر"مستويات نتائج القلق للمجموعتني على مقياس قلق املوت لـ جدول يوضح 

عدم وجود قلق   عدد األفراد  اموعة
  املوت

  قلق موت مرتفع  قلق موت متوسط

  03  10  05  18  التجريبية

  15  02  01  18  الضابطة
 

                                                                                                             

  
  يوضح مستويات نتائج قلق املوت للمجموعتني شكل                                                           

الل اجلدول السابق والرسم البياين يتبني لنا أن مخسة  أفراد من اموعة التجريبية املقدر عددها من خ     
،يف حني كان تصنيف فرد واحد من " عدم وجود قلق املوت"بثمانية عشر فرد كان تصنيفهم يف مستوى اجيايب

ثلثي أفراد اموعة التجريبية يف  اموعة الضابطة املقدر عددها بثمانية عشر فرد يف املستوى السابق وُصنف
بعشرة أفراد وفردين فقط يف نفس املستوى بالنسبة للمجموعة الضابطة، وُصِنف " قلق موت متوسط" مستوى

خبمسة عشر فردًا يف مقابل ثالثة أفراد فقط " قلق املوت املرتفع"أغلب أفراد اموعة األخرية يف مستوى 
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ن مستويات قلق اموعة التجريبية أفضل من مستويات قلق اموعة الضابطة للمجموعة التجريبية ،ويعين هذا أ
  .،وهذا بتفسٍري آخر يدعم صحة الفرضية الفرعية الثانية

   :النتائج اإلحصائية -جـ
ومقياس قلق املوت " سبيلربجر"للمجموعتني على مقياس القلق بعد القيام باملعاجلة اإلحصائية  كانت النتائج   
  :كالتايل" متبلردونالد "

  "دونالد متبلر"و"سبيلربجر"يوضح النتائج اإلحصائية للمجموعتني على مقياس  جدول
االحنراف   املتوسط  العدد  اموعة  املقياس

  املعياري
درجة   "ت"قيمة 

  احلرية
مستوى 
 الداللة

مقياس قلق 
  املوت لتمبلر

  0.01  34  5.012  1.572  7.33  18  التجريبية

  2.229  10.56  18  الضابطة

مقياس القلق 
  لسبيلربجر

  0.01  34  14.219  2.545  32.75  18  التجريبية

  5.120  51.91  18  الضابطة

بني متوسطي درجات القلق للمجموعة التجريبية واموعة ) ت(من خالل اجلدول السابق جند أن قيمة      
بني متوسطي درجات القلق للمجموعة ) ت(، وقيمة )5.012(بلغت " دونالد متبلر"الضابطة على قلق املوت لـ

،وبالرجوع إىل اجلدول )14.219(بلغت " سبيلربجر"التجريبية واموعة الضابطة على مقياس القلق لـ
ادولتني ) ت(األوىل والثانية احملسوبتني أكرب من قيميت ) ت(، جند أن قيميت )ت(اإلحصائي اخلاص باختبار 

، وهذا يعين أن الفروق بني متوسطات اموعة التجريبية )0.01(لة ومستوى دال) 34(عند درجة حرية 
واموعة الضابطة لالختبارين كٌل على حدة دالة إحصائيًا عند هذا املستوى لصاحل اموعة الضابطة أي أن 

دخل على ا
ُ
موعة التجريبية اموعة التجريبية أقل قلقًا على مقياسي الدراسة ، مما يعين أن املتغري املستقل امل

ومنه نستطيع أن نقول أن الفرضية ,"قلق ما قبل العملية اجلراحية"املقبلة على عملية جراحية له فعالية يف ختفيض
  .العامة قد حتققت

  :ائجـنتالمناقشة -2 

قرتح، مرّ     
ُ
قلق ر الطالب مقياسي البعد خضوع أفراد اموعة التجريبية لربنامج العالج النفسي اإلسالمي امل

على أفراد اموعتني قبل ذهام إىل قاعة العمليات اجلراحية على األقل " دونالد متبلر"و قلق املوت لـ"سبيلربجر"لـ
حبوايل ساعة ، وبعد احلصول على إجابات املرضى وتنقيطها ودراستها إحصائياً وجد فيما خيص نتائج القلق على 

جات القلق للمجموعة التجريبية واموعة الضابطة بني متوسطي در ) ت(أن قيمة " سبيلربجر"مقياس 



احملسوبة أكرب من قيمة ) ت(وجد أن قيمة ) ت(،وبالرجوع إىل اجلدول اإلحصائي اخلاص باختبار) 14.219(
، وهذا يعين أن الفرق بني املتوسطني دال إحصائياً )0.01(ومستوى داللة ) 34(ادولة عند درجة حرية ) ت(

لصاحل اموعة الضابطة أي أن اموعة التجريبية أقل قلقاً، ووجد فيما خيص نتائج قلق املوت عند هذا املستوى 
بني متوسطي درجات القلق للمجموعة التجريبية واموعة الضابطة ) ت(أن قيمة "  دونالد متبلر"على مقياس 

احملسوبة أكرب من قيمة ) ت(وجد أن قيمة ) ت(وبالرجوع إىل اجلدول اإلحصائي اخلاص باختبار )  5.012(
، وهذا يعين أن الفرق بني املتوسطني دال إحصائياً )0.01(ومستوى داللة ) 34(ادولة عند درجة حرية ) ت(

وكل هذا يعىن أن اموعة اليت  ن اموعة التجريبية أقل قلقًا عند هذا املستوى لصاحل اموعة الضابطة أي أ
اإلسالمي قد اخنفض القلق عندها قبل خضوعها لعملية جراحية، وهذا جيعل خضعت لربنامج العالج النفسي 

إن لربنامج العالج النفسي اإلسالمي املقرتح فعالية يف ختفيض درجة قلق ما قبل :( الفرضية العامة اليت تقول
  .قد حتققت) العملية اجلراحية

  :األمراض النفسية من مثل وتتفق هذه النتائج مع دراسات تناولت برامج نفسية دينية يف عالج 
دراسة حممد درويش حممد حول مدى فعالية العالج الديين يف ختفيض القلق لدى طالب اجلامعة وتكونت      

على درجات اإلرباعي األعلى على مقياس  اطالبا من كلية الرتبية جبامعة عني الشمس ممن حصلو  20العينة من 
عشرة (تعرضت للمعاجلة الدينية،واألخرى ضابطة ) عشرة طالب(يبية القلق، وقسموا إىل جمموعتني إحدامها جتر 

سنة استخدام مقياس القلق من إعداد الباحث، و  20- 32مل تتعرض ألي معاجلة ومتوسط عمر العينة )طالب
جلسة طبقت بطريقة فردية، وكانت نتيجة الدراسة  150ق برنامج عالجي للمجموعة التجريبية استعرض طبّ 

لة إحصائيا يف اخنفاض درجات القلق بني اموعتني التجريبية والضابطة بعد انتهاء الربنامج وجود فروق دا
  .العالجي لصاحل اموعة التجريبية 

حول اإلميان بالقضاء و القدر و أثره على القلق النفسي حيث كانت 1998و دراسة ظريفة الشويعر سنة      
ية للبنات جبدة و استخدمت مقياس اإلميان  بالقضاء و القدر من طالب من كلية الرتب 200العينة مكونة من 

إعداد الباحثة و مقياس القلق من إعداد كاتل و ترمجة مسية فهمي  وكان من أهم نتائج الدراسة وجود عالقة 
دالة  إرتباطية سالبة دالة إحصائيا بني اإلميان بالقضاء والقدر ومستوى القلق لدى عينة الدراسة كما وجدت فروقا

إحصائيا يف درجة القلق النفسي بني الطالبات األكثر إميانا بالقضاء والقدر والطالبات األقل إميانا به لصاحل 
  .اموعة الثانية

ويُفسر النتائج اليت توصل إليها الطالب يف ختفيض القلق اعتماده العالج الديين كأساس للعالج النفسي وهو     
دارس والكثري من املختصني بعدما رأوا التأثري النفسي العجيب الذي مينحه الدين ما دعت إليه الكثري منة امل



ملعتنقيه، لذا تضمن الربنامج الذي اقرتحه أهم الشعائر الدينية الذي اختريت عناصره من أصول الدين اإلسالمي 
هو السبب الرئيسي يف  مجيع مدارس العالج النفسي على أن القلق(اتفقت ، ولقد)العقائد ، العبادات، الذكر ( 

نشوء أعراض األمراض النفسية ولكنها ختتلف فيما بينها يف حتديد العوامل اليت تسبب القلق وتتفق هذه املدارس 
أيضا على أن اهلدف الرئيسي للعالج النفسي هو التخلص من القلق وبث الشعور باألمن يف نفس اإلنسان 

ية خمتلفة وهذه األساليب ال تنجح دائما يف حتقيق الشفاء التام ولكنها تتبع لتحقيق هذا اهلدف أساليب  عالج
كسبه مناعة ووقاية من يف نفس اإلنسان منذ الصغر فإنه يُ  ثّ من األمراض النفسية أما اإلميان باهللا إذا ما بُ 

، ولقد وصف القرآن ما حيدثه اإلميان من أمن وطمأنينة يف )249ص1987جنايت)(اإلصابة باألمراض النفسية
سورة (﴿ الذين أمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون﴾:نفس املؤمن يف قوله عز وجل

ة سور (﴾اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب﴿الذين امنوا وتطمئن قلوم بذكر :ويف قوله تعاىل).82األنعام،آية
إن أعظم :(  William James(1910)، ولقد قال عامل النفس األمريكي وليام جيمس)28آيةالرعد،

،إن اإلميان من القوى اليت ال بد من توفرها ملعاونة املرء على العيش،  وفقده ..عالج للقلق وال شك هو اإلميان 
،إن بيننا وبني اهللا رابطة ال تنفصم فإذا حنن أخضعنا أنفسنا إلشرافه تعاىل ..نذير بالعجز عن حتمل معاناة احلياة

،إن أمواج احمليط املصطخبة املنقلبة ال تعكر قط هدوء القاع العميق وال تقلق أمنه ..أمانيناحتققت كل أمنياتنا و 
  ).282ص1956 يكار ينج)(
  :خاتمة ومقترحات -3

إن احلالة النفسية اليت يكون عليها املريض املقبل على عملية جراحية مدة إستشفائه ال ختلو من كوا عبارة     
التصوير باألشعة باإلضافة إىل املراقبة الطبية وكله تبعث على عدم االطمئنان، وقد  عن فحوصات،حتاليل وإجراء

توحي بصعوبة العملية اجلراحية للمريض، وهو ما قد يؤدي به إىل الشعور بالقلق واالنزعاج والتوجس ، وكذلك 
ى مصريه بعد العملية إما ما جيول يف ذهنه من فكرة املوت من يوم دخوله املستشفى إىل ما قبل ختذيره ،ألنه ير 

دُق تعبريًا على ما يشعر به صّ إىل استيقاٍظ على جناح العملية أو إىل ظهور تعقيدات غري متوقعة واملوت ،وال أَ 
وبالتايل فان املريض املقبل على ) ارّجل يف الالخرةِجل يف الدنيا و راين أرّ :( املريض يف هذه الفرتة من مقولة أحدهم

  .  فعالة يف ختفيض درجة قلقه" جلسات نفسية" حاجة ماسة إىل عملية جراحية حبق يف
وقد كان هذا البحث لدراسة فعالية برنامج نفسي ديين ُمقرتح يف ختفيض درجة القلق عند هؤالء املرضى    

 العقيدة (ن أصول الدين اإلسالمي املقبلني على عملية جراحية، والذي تتضمن جلساته شعائر دينية مستوحاة م
، حيث إن اختبار فرضيات البحث أوصل إىل أن للربنامج أثر اجيايب يف ختفيض درجة ) بادات األدائية، الذكرالع

قلق ما قبل العملية اجلراحية وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسات سابقة  تناولت متغريي البحث واليت تؤكد 



ة تعطي الفرد فهما سليما حلقيقته وللكون وللحياة ارتباط استقرار الصحة النفسية باإلميان، فالعقيدة اإلسالمي
وحني ينسجم اإلنسان مع هذه احلقائق يكون قد توافق مع ذاته مما حيقق له طمأنينة القلب وسكينة النفس قال 

، وقال عز )82سورة األنعام ،آية (﴾الذين آمنوا ومل يُلبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون ﴿:تعاىل
الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا، أال بذكر اهللا تطمئن إىل اهللا، وهو ما ميد اإلنسان بطاقة نفسية  ﴿:وجل

إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا فال  ﴿:، وقال أيضا)28سورة الرعد،آية (﴾القلوب. ملواجهة صعاب احلياة 
ة تزداد رسوخا مبمارسة العبادات األدائية اليت ،والعقيد) 13سورة األحقاف، آية (﴾خوف عليهم وال هم حيزنون

تعمل على ربط العبد بربه، وهي ليست بطقوس ُمبهمة أو حركات رياضية بل هي حياة روحية بني اخلوف 
  :يلي قرتح مايُ  البحثيف ختام هذا ، و والرجاء

ضى قبل ية للمر ضرورة تواجد األخصائي النفساين ضمن الفريق الطيب اجلراحي واعتماد برامج حصص نفس - 
  .اخلضوع للعمليات اجلراحية

 .ختصيص مكان للصالة يف املستشفيات،واعتماد برامج لتنمية اجلانب الديين عن طريق الوعاظ - 

 .اعتماد العالج النفسي اإلسالمي كأحد طرق العالج النفسي  - 

 . راحيةإثراء مكاتب معاهد علم النفس بدراسات تتناول ختفيض درجة قلق ما قبل العملية اجل - 

القيام بدراسات نفسية من أجل اعتماد الدين كمعيار للسواء والشذوذ، واعتبار القرآن والسنة مها املصدران  - 
أال يعلم  ﴿،ألن الذي خلق هو أعلم حبقيقة خلقه )صحته ومرضه(األساسيان للمعرفة اليقينية عن اإلنسان 

 الوصول إىل رؤى إسالمية ملوضوعات علم وبالتايل.)14سورة امللك أية (﴾  من خلق وهو اللطيف اخلبري
 .النفس وقضاياه 

 .القيام بدراسات نفسية لالستفادة من اجلانب الوقائي للدين والتدين - 

من تراث العلماء املسلمني السابقني فيما خيص الصحة النفسية من  ةالقيام بدراسات من أجل االستفاد - 
 .مثل ابن القيم اجلوزية 

م النفس على األخذ بعني االعتبار ثقافات اتمعات يف فهمهم لألمراض أن حيرص الباحثون يف عل - 
 .قد وىل" عاملية املرض النفسي"النفسية من حيث أسباا وطرق عالجها،ألن زمن 

أن حيرص كذلك الباحثون النفسانيون على بناء اختبارات نفسية تالئم البيئة العربية واإلسالمية وان أمكن  - 
  . خاصة بالثقافة اجلزائرية الوصول إىل اختبارات

     
  : المـراجـع 
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  :ملحق

  نموذج برنامج العالج النفسي اإلسالمي الُمقترح

  تمهيد

تتفق مجيع مدارس العالج النفسي على أن القلق هو السبب الرئيسي يف نشوء أعراض األمراض (          
عوامل اليت تسبب القلق وتتفق هذه املدارس أيضا على أن اهلدف النفسية ولكنها ختتلف فيما بينها يف حتديد ال

الرئيسي للعالج النفسي هو التخلص من القلق وبث الشعور باألمن يف نفس اإلنسان ولكنها تتبع لتحقيق هذا 
اهلدف أساليب عالجية خمتلفة وهذه األساليب ال تنجح دائما يف حتقيق الشفاء التام من األمراض النفسية أما 

يف نفس اإلنسان منذ الصغر فإنه ُيكسبه مناعة ووقاية من اإلصابة باألمراض  إلميان باهللا إذا ما ُبثّ ا
وطمأنينة  ،ولقد وصف القرآن ما ُحيدثه اإلميان من أمنٍ ) 257-249ص  1987جنايت،حممد عثمان،)(النفسية

سورة (أولئك هلم األمن وهم مهتدون ﴾ ﴿ الذين أمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم: يف نفس املؤمن يف قوله عز وجل
سورة (﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب﴾:، ويف قوله تعاىل)82األنعام،آية
إن أعظم :( william.James (1910)، ولقد قال عامل النفس األمريكي وليام جيمس)28الرعد،آية 

إلميان من القوى اليت ال بد من توفرها ملعاونة املرء على العيش وفقده نذير عالج للقلق وال شك هو اإلميان وإن ا
، إن بيننا وبني اهللا رابطة ال تنفصم فإذا حنن أخضعنا أنفسنا إلشرافه تعاىل ..بالعجز عن حتمل معاناة احلياة

لقاع العميق وال تقلق ، إن أمواج احمليط املصطخبة املنقلبة ال تعكر قط هدوء ا..حتققت كل أمنياتنا وأمانينا
  ).298ص1956ينقًال عن كار ينج)(أمنه

  : مصدر برنامج العالج -أ

   السنة النبوية -           القرآن الكرمي -   : لقد اُعتمد يف بناء الربنامج على      
  دراسات سابقة  -  تراث العلماء املسلمني -                              

  : إلسالميجلسات العالج النفسي ا -ب

  :                                           جلسيت العالج النفسي اإلسالمي اإلعتقادي -1



إنه ملن املعروف لدى من مارس العالج النفسي أن االنفعال تسبقه فكرة فإذا استطعنا أن نُغري فكرة     
أساسًا إىل التغيري يف أفكار املرضى الشخص فإننا نغري مشاعره وانفعاالته، لذلك فإن العالج النفسي يهدف 

النفسيني عن أنفسهم وعن الناس واحلياة واملشكالت اليت عجزوا عن مواجهتها من قبل وكانت يف قلقهم، 
وحينما تتغري أفكار املريض النفسي نتيجًة للعالج فإنه ُيصبح أقدر على مواجهة مشكالته وأقدر على حلها 

اليت كانت تُقلقه يف املاضي واليت أدت إىل مرضه مل تكن يف احلقيقة  بل إنه غالبًا ما يرى أن مشكالته
بالضخامة اليت كان يتوهـُمها ومل يكن هناك ُمربر يدعو إىل قلقه الشديد بسببها، إن تغيري األفكار خطوة أوىل 

كهم تغيري بع الدين يف تربيته لشخصيات الناس وتغيري سلو ولقد اتّ , وضرورية لتغيري شخصية اإلنسان وسلوكه
  .األفكار والعقائد والتصورات، ألن الدين عقيدة قوية وواضحة متماسكة وصحية لإلنسان

القوة "إن اإلميان باهللا يوصل املسلم إىل درجة عالية من القوة الروحية واليت تسمى يف علم النفس بـ(      
وعلى  ،وإنتاجاً  أكثر فاعلية وتأثرياً واليت حتافظ على متاسك الشخصية وتناسق عمل مكوناا وجتعلها "النفسية

يكون " ضعف الطاقة النفسية"ـالعكس فإن ضعف الطاقة الروحية اليت هي مكافئة ملا يسمى يف علم النفس ب
 1989حممد،املهدي ("Theory Janet"ملعظم االضطرابات النفسية حسب مفهوم نظرية جانيت سبباً 
تدين حقًا ال يعاين قُط مرضا نفسياً :()A.abrill(قال أيضا احمللل النفسي أبريل ،)99ص

ُ
ل كارل اق، و )املرء امل

استشارين خالل أعوام الثالثني املاضية أشخاصًا من خمتلق شعوب العامل املتحضر ):(1961(جوستاف يونغ 
كثرية من املرضى، فلم أجد مريضاً واحدا من مرضاي من مل تكن مشكلته يف أساسها هي افتقاره   وعاجلت مئاتٍ 

وجهة نظرة دينية يف احلياة، وأستطيع القول إن كل واحد منهم قد وقع فريسة املرض ألنه فقد ذلك الشيء  إىل
إال بعد أن استعاد نظرته  منهم حقيقةً  حدٍ أالذي متنحه األديان القائمة يف كل عصر ألتباعها،وأنه مل يتم شفاُء 

  )85صنقال عن املؤلف السابق )(الدينية يف احلياة

  :  لسيت العالج النفسي اإلسالمي االعتقادي العناصر التالية وتتضمن ج 
  اإلميان باليوم اآلِخر -، اإلميان بالقضاء والقدر -، اإلميان باهللا - : اجللسة األوىل- 1      
  التأسي باألنبياء والصاحلني               - الصرب والتفويض واالحتساب ، - ، التوبة -: اجللسة الثانية - 2     

  :جلسة العالج النفسي اإلسالمي بالعبادات األدائية  - 2     
قُرة العيون وسرور القلوب ونعيم األرواح ولذات ) اهللا(إن أوامر احملبوب):( هـ751(م اجلوزية قال ابن القيّ         

ر والتالوة، النفوس وا كمال النعيم، فُقرة عني احملب يف الصالة واحلج وفرحه وسروره يف ذلك ويف الصيام والذك
أما الصدقة فعجٌب من العجب ،وأما اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا والصرب على 
أعداء اهللا سبحانه وتعاىل فلذة بذلك أمٌر آخر ال يناله الوصف وال يُدركه من ليس له نصيب منه ،وكل من كان 



إىل اهللا يبعث يف اإلنسان  تبالعبادا ، إن التقرب)74ص2003) (به أقوى كان نصيبُه من االلتذاذ به أعظم
قوة روحية عظيمة والشعور بالسعادة واألمن النفسي فهو بذلك يعلم أنه يف رعاية اهللا تعاىل ومحايته وأن اهللا ميُده 

من : عاىلقال ت:(( بعونه وتأييده فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال حمدثا عن ربه
عبدي  لعادى يل ولياً فقد آذنته حبرب، وما تقرب يل عبدي بشيء أحب إيل من أداء ما افرتضته عليه ،وما يزا

بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنُت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يُبصر به ويده اليت يبطش ا  يتقرب إيلّ 
هنري النك "ولقد وصل ).أخرجه البخاري))(ألعيذنه  ستعاذينورجله اليت ميشي ا ،وأن سألين ألعطينه وإن ا

H.lanek  " ا على شخصية اإلنسان فقالإىل قناعة بعد أن أجرى حبثإن كل :(حول أمهية الصالة وفائد
نقال عن )(من يعتنق ديناً أو يرتدد على دار عبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل مما ال دين له وال يزاول أية عبادة

ولقد ثبـُت علميًا أن الصالة حبركاا للجسم والضغط على اجلبهة تزيد من حافزية (،)29ص1983،طبارة
استعارة خاليا الدماغ لتزداد إفرازاا األمينية، تلك اإلفرازات اليت تساعد على االنشراح واالنبساط النفسي إثر 

  ) .09ص2003القباجني،)(التفاعالت اخللوية الدماغية
  
اإلسالمي بالعبادات األدائية تبعًا ملكان البحث وموضوعه واملدة الزمنية ة العالج النفسي واُقتصرت جلس 

          .الصدقة   - 2  الصالة     - 1      :على العناصر التالية  احملدودة
  :جلسيت العالج النفسي اإلسالمي بالذكر  -3  

سورة الرعد آية (﴾أال بذكر اهللا تطمئن القلوب ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا:اهللا تعاىليقول    
الشمس وقبل غروا،ومن أناء ح حبمد ربك قبل طلوع ﴿ فاصرب على ما يقولون وسبّ :،وقوله تعاىل أيضا)28

ذكر اهللا شفاء :( ويقول عليه الصالة والسالم). 130سورة طه،آية(﴾ح وأطراف النهار لعلك ترضىالليل فسبّ 
ودعاء وتالوة يؤدي إىل تزكية نفس الذاكر  ،إن ذكر اهللا من تسبيٍح وتكبري واستغفارٍ ) رواه الرتمذي)( القلوب 

وصفائها باألمن والطمأنينة ،وهو بال شك عالج للقلق الذي يعرتي اإلنسان حينما يشعر أنه ضعيٌف عاجز 
عرض عن ذكر اهللا

ُ
ضنكا وحنشره يوم ﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة :أمام ضغوط احلياة وأخطارها أما امل

من أفضل طرق :(يقول احلسن الشرقاوي عن أثر ذكر اهللا يف العالج النفسي) 124سورة طه،آية(القيامة أعمى﴾
ُل القلق واجلزع ألنه يصقل القلوب،إذ أنه يُبدل اخلوف أمنًا والعداوة حمبًة،وُحيوِ " الذكر"العالج النفسي اإلسالمي

أنينة،ويَغُلب بالذكر على الذاكر روحانيته على تُرابيته  فيعرف أن الريبة والرعب إىل طم  واالضطراب إىل سكينةٍ 
تعاىل رفع عنه اهلم  ههواجس شيطانية والتوتر وساوس،فإذا أخلص اإلنسان يف عبوديته وأطاع ربه وافتقر إىل رب

أنا :(( اىل قالقال عليه الصالة والسالم أن اهللا تع,) 297ص1976)(واحلزن وبذا يكون الذاكر أبدا مع اهللا 



 خريٍ  عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين،فإذا ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي،وإن ذكرين يف مٍأل ذكرته يف مألٍ 
ميشي أتيته هرولًة  ،وإن تقرب إيل شربًا تقربت منه ذراعاً،وإن تقرب إيل ذراعًا تقربت منه باعًا وإن أتاينهمن
أنا مع عبدي ما : أن اهللا تعاىل يقول :(( أيضاً صلى اهللا عليه وسلم قال  ،وعنه) أخرجه الشيخان والرتمذي )()

  ).رواه أبوهريرة)(ذكرين وحتركت شفتاه يب
  جلسة الذكر باألدعية و االستغفار -جلسة الذكر بالقرآن،  - :وتتمثل جلسيت هذا األسلوب  يف  
  :هدف البرنامج العالجي الُمقترح  -ج 

  : الهدف العام - 1     

  .ختفيض درجة القلق لدى املريض املقبل على عملية جراحية *         
  :أهداف جزئية  -2    

بأفكار إجيابية سليمة  )املرض واإلقدام على العملية اجلراحية(تغيري األفكار السلبية حنو املشكل املعاش  -       
  .ذات طابع ديين

       - ا حتمية ال مفر منها عند بلوغ األجلالنظر إىل املوت نظرة واقعية غري مرضية وأ .  
  .اكتساب سلوكات وتعامالت اجيابية اجتاه مصدر القلق  -       
  :مراحل تطبيق البرنامج -د

  :القيام بتجربة استطالعية من أجل  : المرحلة األولى -1   

  . معرفة متوسط بقاء املريض يف مصلحة جلراحة انتظاراً للعملية  -              
  .معرفة الوقت الذي يلزم لتطبيق كل شعرية على حدة والشعائر كلها -              

  . اكتشاف املتغريات املتنوعة املعلومة والدخيلة من أجل ضبطها -              
  .مراجعة خطوات الربنامج برنامج العالج و تقوميها -              
  الصعوبات اليت قد تقف      ,لتجربة مكان ا, عينة البحث  (الوقوف عن قرب من  -     

  )…يف وجه السري احلسن للبحث         
االطالع على برنامج املرضى املقرر إجراؤهم لعملية جراحية وعلى سجل املعلومات : المرحلة الثانية -2 

  .و االتفاق مع األعضاء املشاركني على كيفية الشروع يف تنفيذ جتربة الربنامج , لكل مريض 
ويتم فيها إجراءات اختيار العينة وتوزيعها على اموعتني الضابطة والتجريبية : مرحلة الثالثة ال -3

  . باالستعانة باملعلومات العامة والسجالت الطبية للمرضى وبرنامج املصلحة إلجراء العمليات اجلراحية
  :المرحلة الرابعة  -4



 جعل املريض يستبصر قلقه - إرشاديةعالقة عالجية حة الفرصة لبناء تعارف املعاجل و املريض إلتا -    

صاحبة، وفهم تأثري بعض الظروفوأثاره واألعراض ا
ُ
  .     واألسباب املؤدية لنشوئه  مل

  .اقرتاح برنامج العالج على املريض مث يئته للتنفيذ -            
   :المرحلة الخامسة -5
  :ج املوضحة يف اجلداول التاليةاالنطالق يف تنفيذ جلسات احملاور يف شكل الربام 
    : من الربنامج العالجي الجلسة  األولىيوضح  )م1(رقم  جدول
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اإلميان -  

  باهللا

  

  

  

  تعريف األميان باهللا - 
  الفوائد الشرعية والروحية- 
   

بوجود اهللا وبرعايته لنا وقربه منا  ترسيخ االعتقاد - 
  وأنه يرعانا وإمكانية مناجاته 

  اإلميان بعدل اهللا- 
  معرفة اهللا واحلرص على استجالب رضاه - 

اإلميان  - 
بالقضاء 

  والقدر

  التعريف بالقضاء والقدر - 
  الفوائد الشرعية والروحية - 
  

االعتقاد أن  - تسليم األمر هللا يف كل األحوال  - 
  لضر بيد اهللا وأن كل شيء ُمقدرالنفع وا

االعتقاد بأن اآلجال واألرزاق وكل شيء  - 
  مكتوب بقدر وأن أمر املسلم كله خري

اإلميان  - 
باليوم 
  اآلخر

  

  التعريف باليوم اآلخر - 
الفوائد الشرعية      - 

  والروحية

  تعزيز االعتقاد بوجود حياة ما بعد املوت - 
ت وأنه ليس وباملفهوم االجيايب والواقعي للمو  - 

  آخر مطاف اإلنسان 
  االعتقاد بالعدل والتعويض والرمحة من اهللا –

    : من الربنامج العالجي الثانيةالجلسة  يوضح )م2(رقم  جدول
  عناصر اجللسة  جلسة

  
  هدف العنصر  حمتوى العنصر

  

ج 
عال

ال
ي 

فس
  التوبة - الن

  
  تعريف التوبة - 
الفوائد الشرعية - 

االعتقاد بغفران اهللا للذنوب مهما  –التوبة من الذنوب  - 
فتح باب األمل يف  استجالب  –حسن الظن باهللا  –بلغت 



  عدم اليأس والقنوط من رمحة اهللا - رضا اهللا  لروحيةوا
  االعتقاد بأن خري اخلطاءين التوابني - 

الصرب  - 
والتفويض 

  واالحتساب
  

تعريف الصرب - 
التفويض و 

  واالحتساب
ائد الشرعية الفو - 

  والروحية

اكتشاف اجلوانب  –االحتساب وتفويض األمر هللا والصرب  - 
 –االعتقاد أن املصائب ابتالءات من اهللا  –االجيابية لألمراض 

  االعتقاد أن أمر املؤمن كله خري - طعدم التجهم و والتسخ

التأسي - 
باألنبياء 

  والصاحلني

أخذ العربة  - يا لإلنسان املتوازن اختاذ الرسول منوذجا مثال -   تعريف التأسي - 
االستعانة بسريهم يف كيفية  –واألخالق من سري األنبياء 

  التعامل مع املشاكل ومواجهة احلاالت النفسية

    ):01(رقم  زيارة الدعم والمتابعةيوضح حمتوى وهدف ) م3(رقم  جدول
  اهلدف  احملتوى

الوقوف على مدى تطبيق برامج  - 
  اليوم السابق 

  

  ان تطبيق الربنامج وتكامله ضم - 
    التأكد من حتقق قدر كبري من األهداف  –
  التأكد من الفهم والتطبيق الصحيح لعناصر الربنامج–
  

    : من الربنامج العالجي الثالثةالجلسة  يوضح ) م4( جدول
  عناصر اجللسة  جلسة

  
  حمتوى العنصر

  
  هدف العنصر

   
   

   
   

ي 
الم

إلس
 ا

سي
النف

ج 
عال

ال
العب

ب
ائية

ألد
ت ا

ادا
  

  شعرية الصالة - 
    

  تعريف الصالة - 
الفوائد الشرعية  - 

  والروحية
  

على  "إقامة الصالة "السعي حنو- 
  أكمل وجه وإقامة بعض النوافل

االستعانة بالصالة لتخفيف اهلموم - 
  واألحزان والشكوى إىل اهللا 

اختاذها حمطات للتزود الروحي  - 
  والتطهر من الذنوب



  تعريف الصدقة  -  ةشعرية الصدق - 
الفوائد الشرعية  - 

  والروحية

  اإلنفاق والتصدق لوجه اهللا - 
  اكتساب عادة اجيابية غري مادية  - 
اختاذ الصدقة وسيلة لتطهري النفس - 

  واستجالب رضا اهللا
اختاذها كأحد وسائل العالج من  - 

  األمراض

  : من الربنامج العالجي لرابعةا  الجلسةيوضح )م5(رقم  جدول
  عناصر اجللسة  ةجلس

  
  حمتوى العنصر

  
  هدف العنصر

   
   

   
   

 
ذكر

 بال
مي

سال
 اإل

سي
النف

ج 
عال

ال
  

تعريف القرآن  -   القرآن الكرمي- 
الفوائد  - الكرمي

  الشرعية والروحية

اختاذ ورد يومي من القرآن الكرمي وتدبر  - 
  معانيه 

االعتقاد بأن القرآن شفاء من األمراض  –
  اذه وسيلة وقاية وعالجالنفسية و البدنية واخت

األدعية - 
 واالستغفار

   

تعريف األدعية  -
  واالستغفار

الفوائد الشرعية  - 
  والروحية

احلرص على ذكر األدعية واالستغفار يف كل  - 
  حال ويف أي زمان 

اختاذ الدعاء والرقى وسيلة من وسائل الشفاء  - 
 –والتخفيف من اهلموم والشكوى إىل اهللا 

قريب جميب للدعوات يغفر  االعتقاد أن اهللا
  الذنوب مهما كربت 

اختاذ االستغفار واألدعية وقاية وعالج من  - 
األمراض واملشاكل وكذلك وقاية من عقدة 

  الذنب

      : )02(رقم  زيارة الدعم والمتابعةيوضح حمتوى وهدف ) م6(رقم  جدول
  اهلدف  احملتوى

  ن تطبيق الربنامج وتكامله ضما - الوقوف على مدى تطبيق برامج  - 



      التأكد من حتقق قدر كبري من األهداف  –  اليوم السابق 
  التأكد من الفهم و التطبيق الصحيح لعناصر الربنامج–

  :الجدول الزمني للجلسات

  :دقيقة لكل مريض كما هو مبني يف اجلدول )170(منوذج زمين جمموعه

  :ربنامج العالجيمن ال الرزنامة الزمنية لليوم األوليوضح ) م7(اجلدول رقم 
  الفرتة الزمنية  احلجم الزمين  العناصر  اجللسات

  صباحاً   د45  د15  عنصر اإلميان باهللا  اجللسة األوىل
  د15  عنصر اإلميان بالقضاء والقدر

  د15  عنصر اإلميان باليوم اآلخر
  مساءاً   د45  د15  عنصر التوبة  اجللسة الثانية

  د15  عنصر الصرب والتفويض واالحتساب

  د15  عنصر التأسي والعالج بالقدوة

زيارة الدعم 
  واملتابعة

  دعم ومتابعة
  

  آخر املساء  د10

  :من الربنامج العالجي الرزنامة الزمنية لليوم الثانييوضح ) م8(اجلدول رقم 
  الفرتة الزمنية  احلجم الزمين  العناصر  اجللسات

  صباحاً   د30  د15  شعرية الصالة  اجللسة الثالثة
  د15  رية الصدقةشع

  مساءاً   د30  د15  شعرية الذكر بالقرآن  اجللسة الرابعة

  د15  شعرية األدعية واالستغفار
زيارة الدعم 

  واملتابعة
  آخر املساء  د10  دعم ومتابعة    



  :المشاركون في تطبيق البرنامج 

تون ،كٌل حسب اختصاصه يقوم الطالب بتجريب برنامج العالج ويساعده يف ذلك وحتت إشرافه األعضاء اآل
  :من أجل إجناح تطبيق الربنامج

                                                   )مكلف جبمع وتوثيق البيانات الشخصية ومترير املقاييس النفسية(أخصائي نفساين مساعد  -1
ملقتضيات برنامج العمليات   اجلراحة و برنامجمن أجل إخضاع مصلحيت(طبيبان خمتصان يف اجلراحة العامة  -2

  .)العالج النفسي
 :المرحلة السادسة -6

قبل ذهاب املرضى إىل  )مبقياس القلق لسبيلربجر ومقياس قلق املوت لدونالد متبلر(القيام بالقياس البعدي  - 
  .قاعة العمليات على األقل حبوايل ساعة من الزمن

   .ألكرب قدر من األهداف  تقييم شامل ملدى تطبيق الربنامج وتكامله وحتقيقه - 

  .    إاء تطبيق الربنامج العالجي بعد حتقيق أهم األهداف وانتهاء الفرتة الزمنية   - 


