
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 يسفالن شدمرلل ةتيالذا ةياعلفال اسيقو ينيالد يسفالن شادراإل يف جمنارب ةيعالف اسيق إىل اسةرالد هذه فتهد
 عمج يف يبريجتال نهجامل ثحالبا مخدتاس قدو عة،ماجلا طالب نم نةيع لدى قبلتسامل قلق ضفخ يف ينيالد
 ًطالبا، ٢٥ هافي نيكرشاامل عدد بلغوي ةيبريجت ادامهحإ تنيعموجم نم اسةرالد نةيع تنوكت قدو ،تانايالب ليلوحت
 يسفالن شدرامل لدى تالذا يرقدت اسيقم ثحالبا مخدتاس قدو. ًطالبا ٢٥ هافي نيكرشاامل عددو ضابطة، ىراألخو
 قلق اسيقم مخدتاس امك ة،يدوالسع ةئيالب عىل نهيقنت بعد Larson, et al., 1992) (نريآخو نوسرال إعداد نم
 ضفخل ينيالد يشادراإل جمناالربو ة،يدوالسع ئةيالب عىل قننم وهو) ٢٠٠٩ (يخيشامل إعداد نم قبلتسامل
 نيب ةيصائحإ داللة تذا قفرو دوجو اسةرالد ائجتن تتأثب قدو. جلسة ٣٢ تمراس يالذو قبل،تسامل قلق عالجو
 يشادراإل جمناالرب قيطبت بعد قبلتسامل قلق ىتوسم اضفانخ يف ابطةالض عةموجاملو ةيبريجتال عةموجامل
 تجارد سطمتو نيب ًايصائحإ دالة قفرو دوجو ثحالب ائجتن تتأثب امك ة،يبريجتال عةموجامل حلصال ،ينيالد
 حلصال يالبعدو القبيل اسيالق يف ينيالد شادراإل جمنارب قيطبت قبل قبلتسامل قلق اسيقم عىل ةيبريجتال عةموجامل
 امك. ةيبريجتال نةيالع لدى قبلتسامل قلق ضفيخت يف ينيالد يشادراإل جمناالرب ةيعالف عىل دللي امم يالبعد اسيالق
 القبيل اسيالق يف ةيبريجتال عةموجامل تجارد يسطمتو نيب ًايصائحإ دالة قفرو دوجو اسةرالد ائجتن تتأثب
 ةتيالذا ةياعلفال لحو نيشدرتسامل تكاردم سنحت عىل دللي امم ينيالد يسفالن شدرامل ةياعلف اسيقمل يالبعدو
 ضعو قدو. هلاوأو هافصتنم يف اسيالق ائجتبن نةرقام بةرجتال ةيهنا يف اسيالق تافرت عىل ينيالد يسفالن شدمرلل
 .ةيقبلتسم ثحولب تارتحقوم ثحالب تايصوتو اسة،رالد نم ةمياتاخل هتخالصاتاس ثحالبا
.قبلتسامل قلق -يسفالن شدرامل ةياعلف – ينيالد يسفالن شادراإل :ةحيافت املتامالكل
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Abstract 
This study aimed to measure religious counselling effectiveness and the counsellor's self-
efficacy in reducing future anxiety in college students. An experimental method of research was 
used for data collection and analysis. Two groups, one experimental and the other a control, 
each being 25 participants in number, had the future anxiety scale by Al-Mashiakhi (2009) 
administered to them before the experiment and as a posttest. The experimental participants 
responded to the Counsellor's Self-efficacy Scale by Larson, et al (1992) adapted for the study 
at three times: before the experiment, in the middle of the counselling sessions and after the 
counselling program was finished. The program continued for 32 sessions. Results showed that 
there were statistically significant differences between the experimental and control groups in 
having future anxiety reduced after the program to the good of the experimental group. In both 
cases, post-testing of future anxiety showed statistically significant differences between the pre-
test mean scores of the experimental participants and the mean post-test scores of the same 
group to the advantage of post-testing, which indicates the program was effective in reducing 
future anxiety. Having applied the Counsellor's Self-efficacy Scale for three times to the 
experimental group, results showed that the participants had improved perceptions that the 
counsellor was much better in performance on third administration than on the previous two 
administrations of the scale. In the end, the conclusions of the study were put in discussion 
against prior research, and recommendations and suggestions for further research were put 
forward 
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 يسفـالن شـادراإل ةيـبأمه ديـزامت متاماهـ هناك

 العـالج ىمسي امب يعتمجامل يعوال ةاديزو ينيالد
 شـادراإل ومهـفمل فادمـر وهـو روحـيال يسفالن
ــ كــني امهــوم ،ينيالــد يسفــالن ــ مــرأ نم  دتوحي
ــ يكــأ ينيالــد يسفــالن شــادراإلف ،تاحصطلامل
 إال نهجهـاوم اهتـايلمع يف ىرأخـ ةيشادرإ ةيلمع

 مخداتاسـ وهـو قـط،ف دحـاو مـرأ يف فلتخت أهنا
 ازعوالـو ساحلـ ةيـمنت عـىل ومقـت ةيعالج تاينف

 يف هتساعدوم ل،ميالع تشكالم لح ةيبغ ينيالد
 هـذهو ،ينـيد يأخالقـ أسـاس عىل هفأهدا قيقحت

 امبـور ينـيد طـابع تذا نوكـت ام ًغالبا فاألهدا
 ىحتــ وأ ةفيــعاط وأ ةيــعقل ًافأهــدا ًضايــأ نوكــت

 ;Brown and McCreary, 2014 (ةيجــسد

Close, 2010; Jones, 2012 .(اجـةاحل تبزغو 
 عمـ رياألخـ العقـد يف ينيالد يسفالن شادراإل إىل
 بـدأ إنـه ىحتـ ؛ينيالـد اداإلحلو ة،ينامالعل رشاتان
 .تانايالدو تافالثقا ةفكا يف رشتني

ــالن شــادراإل إن ــد (يسف ــا) ينيال ــن ةرعب  ع
 هامقـدي تـيال ةيخصـصتال تاماخلد نم عةموجم
ـــاخ ـــ يف نيوصاصت ـــن معل ـــادراإل سفال  يش

ــ نوعــاني ألشــخاص ــاتو ءوســ نم وأ يسفــن قف
 ذلــكو ،)Corey, 2005 (يعــتاماج وأ شخــيص

 جنـبتب يعوالـ ادةيـزو مهل نوالع يمقدت ضربغ

 وأ ةيــعتاماالج وأ ةيسفــالن تشكالاملــ يف عوقــوال
 ينيالــد ازعوالــ ةميــنت خــالل نمــ ةيــاألرس

 ايشحتـ عـىل الءمـالع ساعديـ يالـذ ياألخالقو
 هــارآثا ليــقلوت ةيسفـالن نحــامل لــكت يف عوقـوال

 مدهويـزت خـالل نمـ ذلـكو ،تقعو ذاإ ةيالسلب
ــابامل ــنيالد رفع ــالعلو ةي ــااملو ةمي ــنفال تاره  ةي
ــو نيستحــل ــ يسفــالن مقهفات ــذه عم  روفالظــ ه

 ى،وقتال ثلم ة،ينيالد يمالقو تبالعبادا ًشادارتاس
 نمـ هـذا الـدعاء،و ن،ياماإلو ،الصربو كل،توالو
ــنا ــ ة،حي ــنا نوم ــ ةحي ــ ىرأخ ــنف غاللتاس  تاي
ــنظ بيأســالو ــاوبأن يسفــالن شــادراإل تاري  اعه
 موالن قيقحت عىل شدرتسامل ساعدةمل نةيعم سائلوك

 هفأهدا قيقوحت ةيعتاماالج ةيلوسئامل لوحتم يتالذا
 هتــارقد نطــاق يف ةيـنيالد ةحيــالنا نمــ عةورشاملـ
 ).٢٠٠١ السهل، (هتكانامإو

 تاربـاتالع البالغة هيتأمه له ينيالد شادراإلو
 نـذفم ة،يالبرش تاعتمجامل ةفكا عند ةيسفنو ةينيد
 ةيـعنا طحمـ روحبـال متاماالهـ كانو دة،يبع نروق

 تددحت نيالذ نيالد جالر قبل نم نيائقف ةيعاور
 لإلنـسان، ةروحيال ةيعارال يمقدت يف ملهمع مهام
 ايالقـضا شـأن نم معظت اةحي يف شيللع شادهرإو

ــعتاماالج تالعالقــاو ةيالشخــصو ةيــاألخالق  ةي
ــس  ;Johnson, 2010; Jones, 2012 (ةويال

Loskot, 1993; Propst, et al., 1992; 
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Cashwell & Young, 2005; Martin & 
Carlon, 1988; Everett, 1993 .(هيتـأمه بلغوت 

 ،ينيالــد يسفــالن شــادراإل أن يف األقــىص دهاحــ
 نمـ داحل عىل لمعت ةمعا ةفبص ةويامالس انياألدو

 إذ ة؛ميشاؤتـال ليوامل ضفيوخت قبلتسامل نم القلق
 نيـاماإل دةيـلعق ماإلسـال يامالسـو نيالـد سخري

 نمـ القلـق أنو عـاىل،ت اهللا ديـب مراأل أنو ربالقد
ــ ــايت قبلتسامل ــ ىفن ــ عم ــادتاالع حيحص  اهللا يف ق
 .هرشو هريخ ربالقدو به نياماإل حيحصو

 يف ًاحيوي ًاعنرص نيالد نوك نم هيتأمه نبعت امك
 انيـاألد أهل نم نرييالكث عند وهف البرش تاحيو
 ةميـنت يف أسـايس رصدم ةيضعوالو نهام ةويامسال

 يعـتاماالج كوالـسل مدعو ة،ياإلنسان ةيالشخص
ــ ــ ةيــجدانو قاعــدة نمــ هيــوفر امب  نمــاأل نمضت
 اؤلوتفـ ،عـايلفاالن زانتاالو يسفالن ئنانماالطو

 ساسحاإل هيوفر امل ة؛وياهل ديأكوت اة،حيلل بوح
 القناعـةو ضارالو بالسعادة ساسحاإل نم ينيالد
طــأةو نمــ فــفوخي ،رالقــدو بالقــضاء نيــاماإلو

 د،فـرال قريـط ضرتعت تيال تاماألزو ثراوالك
 مشاؤتال وأ وفاخل معدو ئنانمباالط دفرال رشعفي
 اإلنـسان عالقـة رإطـا خـالل نمـ قبل،تسامل نم

 حينـام ىتش يف كهولسل ًجهامو عدت تيال بخالقه،
 اإلنـسان اةحيـ نمـ ةمريع لةمرح كل ويف اة،ياحل

 نمـــ ريالكثــ رتأظهـــو). ٢٠٠٢ ،يوسيــالع(
 ًايـابجيإ ًاورد يؤدي نيالد أن تاسارالدو ثحوالب
 لدى ةيسفالن تاباراالضط اضرأع نم ةيقاوال يف
 نيدتـال ىتوسمـ اعرتفـا باطرتال ًارنظ ؛نياهقرامل

ــ ريبــالكث ــبواجل نم ــابجياإل ان ــراأل لــدى ةي  اد،ف
 عـىل أكـرب ةرقـدو ضلفـأ ةيسفن ةحص إىل يؤدفي

 ةيالـسلب هـارآثا عـىل غلـبتالو ضامـراأل اهبةجم
 ةرالقـدو ةيسفـالن اضراألعـ نمـ اءفالش عةرسو

 اةيـاحل داثحـأ عـن ةجتـالنا طوالـضغ لحتم عىل
 مشاؤتال إىل لياملو قبلتسامل قلق بخاصةو ة،يالقاس

)Smith, 2003.( 
 اسـةركد تاسارالد نم ديالعد رتأشا لقدو
 ،)Bergin, et al. 1987 (نريآخــو جنريبــ
 ،)Worthington, 1989 (نجتــوجثنور اســةردو
 عالقـة دوجو إىل) ٢٠٠٣ (دوحمم سىمو اسةردو
 يرقـدوت ةيـنيالد تجهـاتوال نيبـ جبةمو هيباطرتا

 نمـ كل عم ةيسلب ةيباطرتا عالقة دوجوو ،تالذا
 أقـل ًنايدتـ راألكثـ ادفراأل أنو ئاب،تاالكو القلق
 رأكثـو ًامشاؤوتـ ًئابـاتاك أقـلو قبلتساملـ نم ًقلقا

 ).٢٠١٣، يبيداحل (مهتاوذل ًدايأكت
ــ ــاإل يؤدوي ــيال ساسح ــد (روح  إىل) ينيال
ــشع ــاماإلو نــاعتاالقو الــسعادةو ضــاربال ورال  ني
 ًاويــق علــهوجي الــشخص نيعــي يالــذ اهللا، ةربقـد

 ةوالقو قوثوالو نيقيال حنويم ط،والضغ اجهةومل
 تـيال تايدتحالو ،تشكالاملو تاماألز اجهةومل
 تقو جأتلامل له نوكفي ه،تاحي ىرجم يف له ضرتعت

 وفاخل معدو يفالكا انمباأل هرشعي يالذ الشدة،
 ريساملـ وهـ اهللا بـأن نيقـيلل ،مشاؤتـال عن البعدو
 قـقيتح يالذو ،ًامدائ ضلفاأل أجل نم داثحلأل
 لـه يـوفر اممـ رالـشكو الـصالة، خالل نم دفرلل

ــ ــ ىمأس ـــدع ورص ــةيأنمالطو مال  ,Frame (ن

2003.( 
 شـادراإل لـَقي مل البالغـة، ةياألمه لكت مغربو

 رفعتال ةيبغ ًاليقل إال ًايثحب ًامتاماه ينيالد يسفالن
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 إذ ة؛مـعا ةفبـص يسفـالن شـادراإل يف هيتعالف عىل
 ةيشـادراإل نـاهجاملو تاهـاجتاالو جماالرب غالب

 همـنظت يالـذ ينامالعلـ اخلـط عـىل ومقـت ةيسفالن
 ,Strunk, 1993; Close (اهتؤسـساوم لـةوالد

2010;Hagedorn & Gutierrez, 2009; 
Hohmann, 1993؛ Jones, 2012; Killer, 

2012; Pargament, 2007; Veroff, Kulka, 
& Douvan, 1981; Weaver,1995 .( 

ــدتو الو ــايب ج ــعل تان ــةيدق ةمي ــن وأ ق  ائجت
شــادراإل جماربــ ةيــعالف لحــو ثقــةمو تاســارد
 ةيـبرالغ تعـاتمجامل يف مقـدت تيال ينيالد يسفالن
 جدتو ال ثل،باملو عابد،املو ائسالكن عاةر قبل نم
 ةمياإلسـال ةيـبرالع تئايالب يف تانايالب لكت ثلم

 شـادراإل يف اثلـةمم جماربـ ةيـاهم وأ عـةيطب لحو
 ال امكـ ن،موسلاملـ نيالـد جـالر هامقـدي يسفالن
 يالـذ تقـوال ثـلم ةفيـارغيمود تاؤرشم فراتتو
 شـادراإل يف اهللا يـوتب عاةور نيالد جالر هيضيم
 ها،تناقشم يتم تيال ايالقضا ةيعونو ينيالد يسفالن
 ،تجدو إن جماالرب لكت ثلم يف تاجللسا عددو
 ينيالـد يسفـالن شـادراإل نمـ ةيعوالن هذه أن إال
 منـرصامل نرالق تاينينامث نذم هناوبل صطبغت تبدأ
 ةفيـكا تاسـارد جـدتو ال أنه ديب ب؛رالغ بالد يف

 نمـ بخاصـةو ق،الـرش يف الو برالغ يف ال عنها
 يسفـالن شـادراإل ذجاملـن مـيالعل ليلتحال ثحي
 دىومـ ة،مـقدامل ةيـالعالج تدخالتـالو بعة،تامل
 جماالرب هذه ومقت ب،رالغ ويف. ًايقرييبمإ هايتعالف

 هامقــدي تــيال ةيــنياماإلو ةيــنيالد يمالقــ عــىل
 تـوفر تـيال الكنـائس منهيعت نيوسفن نروشاتسم

 Garzon (ةيحيسامل ةينيالد ةيعارال نم عوالن هذا
& Polomoa, 2005; Kozina, et al., 2010 ؛

Garzon & Tilley, 2009; Tan, 2013 .(
 مهريغـو ةينيالد ةماخلدو البعادة ورد عاةر لكنو
 ةحالـصو ةيسفـالن ةيـعارال الجمـ يف نيلمالعا نم
 بريدتـال اولقـيت مل ةيـنيالد تؤسساامل يف ةيسفالن

 وأ يسفالن شادراإل هنةم لةوزامل صيخرتالو يفالكا
 مأهنـ إال ،يمياألكاد يسفالن شدرامل ةويهب اوطبعيت
 ةيـنيالد تاماخلـد لـكت ثـلم يمقـدت احرتفوا قد
 ينيالد شادراإلو ةيسفالن ةحالص الجم يف ةويعرال

 اوجاء نومم ةينيالد تؤسساامل يادمرت نم ةفلطائ
 تاباراضـط نمـ نوعـاني وأ عـةونمت تافـثقا نم

 ;Burgess, 1998 (عــةونمت ةيسفــن ةحيصــ
Ellison, Flannelly, & Weaver, 2006؛ 

Larson et al., 1990; Mollica, Streets, 
Boscarino, & Redlich, 1986; Spriggs & 

Sloter, 2003; Wang،Berglund, & 

Kessler, 2003; Weaver, 1995 .(أن امكــ 
 عاجلهـاي تـيال ةيسفالن تشكالاملو ايالقضا معظم
 يه ينيالد يسفالن شادراإل جمارب يف نيالد جالر
 يسفـالن شـادراإل جماربـ هـايعل ومقت تيال سهافن

 & Bergin, et al., 1987 Firmin (ةيــالعاد
Tedford, 2007; Gallup, 2015; Larson et 
al., 1990 Ragan, Malony, & Beit-

Hallahmi, 1980.( 
 

 هـذه إنفـ الـصلة، تذا تايـاألدب اجعةمربف
 يسفالن شادراإل هلاونايت يتال تشكالاملو ايالقضا

 تشكالاملـو اج،والـز تشكالمـ لمشتـ ينيالد
 ةيـبرتال تشكالومـ قـدان،فالو زناحلـو ةياألرس

 ;Burgess, 1998 (تامـاألز ايقـضاو ة،يالدوال
Gurin et al., 1960; Loskot, 1993; 

Weaver,1995 .(ىراألخــ تاســارالد بعــضو 
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 لونــات قــد ينيالــد يسفــالن شــادراإل أن فكــشت
ــض ــضا بع ــ ايالق ــجد راألكث  تاباراالضــطو ةي

 راتحـاالنو ئـابتاالك ثلم ةميعل قربط شخصةامل
 لونـات يف اطفراإلو القطب، ةيثنائ تاباراالضطو

 ايالقــضا نمــ هــاريغو ه،تشكالومــ تايــلحوالك
)Ellison et al., 2006; Larson et al, 1990; 

Mollica et al., 1986; Spriggs & Sloter, 
ــدو ).Wang et al., 2003 ؛2003 ــش ق  فتك
 جبـةمو هيـباطرتا عالقـة دوجو تاسارالد بعض

 دوجـو و ،تالـذا يرقـدوت ةينيالد تجهاتوال نيب
ــة ــباطرتا عالق ــ ةيســلب ةي ــ كــل عم ــق نم  و القل
 ًقلقــا أقــل ًنايدتــ راألكثــ ادفــراأل أنو ئــاب،تاالك
 ؛٢٠٠٧ ،يبيداحلـ (مهتاولذ ًدايأكت رأكثو ًئاباتاكو

Bergin, 1983; 1991; Worthington, 1989 .(
 ةيـنيالد ةيشـادراإل جماالـرب لـكت تكانـ املو

 تـيال تايدتحـال هلـذه لولـح يمقـدت عىل لمعت
 اءرإجـ إذن نيعيت اد،فرلأل ةيسفالن ةحالص اجهتو
 تســـارامامل ةيـــعالف ةرفــعمل ةيـــبريجت تاســارد

 ةيسفـالن ةحالـص عىل ائجهاتنو ةيسفالن ةيشادراإل
 تـوفري يف مهيعلـ لوعـي نم أنو يامالسو اد،فرلأل
 نونـوكي امـ عادة ةيسفالن ةحيالص تاماخلد هذه

 مجـح اجهـةومل فكـا بـشكل نيبردم ريغ ًادافرأ
ــ ةيسفــالن ايالقــضا ــعقت دىوم ــ دها،ي ــ نوم ،مث
 جماربـ ةيـعالف دىمـ لحو ثحوب اءرإج ةوررض
 ;Abramczyk, 1981 (ينيالـد يسفـالن شادراإل

Farrell & Goebert, 2008; Firmin & 
Tedford, 2007; Hagedorn & Gutierrez, 

 ,Jones, 2012; Linebaugh & Devivo ؛2009
1981; Lowe, 1986; Orthner, 1986; Ross 

& Stanford,2014؛ Virkler, 1979; Weaver, 
1995.(

ــوو ــص دوج ــائن نق ــ يف ب ــائ بريدت  منيالق
ــادرباإل ــالن ش ــد يسف ــىل ينيال ــون ع ــيعل ح  م
ــادو ــ يف يميأك ــة دوالعق ــرصامل الثالث ــ ةمن  وفري
 يف يامالسـو ائهـا،رإلج ًاويـق ًارربمـ هذه ناتاسرلد
 أن امكـ. سـةراماملو ةرطفبال ةينيالد ةيدوالسع ناتئيب

 يف ثيدحـ اهجتـكا ينيالـد يسفالن شادراإل ورظه
 ةرالظـاه حـون حوني بدأ يسفالن شادراإل تاهاجتا

 منظاملــ مـيالعل ثحــالب يعرتستـ تــيال ةميـالعل
)Garzon & Tilley, 2009; Tan, 1994; Tan, 

 تاسـارالد بعض ريشوت). 2013 ;2002 ;1997
 هيتـأمه له اهجتكا ينيالد يسفالن شادراإل مينات إىل
 يف يامالسو ،يكينياإلكلو يسفالن العالج تئايب يف
 ,Bickman, 1999; Bright (ةيـبرالغ تئـايالب

Baker, & Neimeyer, 1999; Durlak, 1979; 
Hattie،Sharpley, & Ridgeway, 1993; & 

Lambert, 1995(، يف يــتم هــامعظفم لــذلك،و 
ــائس، ــنينيد عــاةر عــربو الكن ــس ي ــتم ،ينيكن  وي

ــالن شــادراإل ــ يسف ــيد ورنظــم نم ــ ين  يحيسم
)Close, 2010; Firmin & Tedford،؛٢٠٠٧ 

Hagedorn & Guiterrez, 2009; Larson et 
al., 1990; Ripley, Worthington, & Berry, 

2001 .( 
 فرايتـو ال قـد ،تاسـارالد هذه طالعةمب لكن

 جماالرب لكت ةيعالف تثبي يالذ يقرييبماإل مالدع
 paraprofessional counselling ةرفيـاحل شـبه

programs ــ سبحــب ــاألدب يف جــاء ام  تذا تاي
 ,Hurst, Williams, King, & Viken)الـصلة

2008; e ،& MacNutt, 2000; Toh & Tan, 
1997; Toh, Tan, Osburn, & Faber, 1994; 

Walters, 1987 .(،ةيـالاحل اسـةرالد إنفـ لذلك 
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 ةتيـالذا ةيعالفال عم يعاطتلل ًدايجدً دخالم بنىتت
 ينيالـد يسفالن شادراإل جمارب يف يسفالن شدمرلل
شــدمرلل ةتيـالذا ةيــعالفبال نقـصدو ،)روحـيال(
 ومهـمف عـن اوربانـد قصده ام هنا ينيالد يسفالن
 ثحيـ نمـ) Bandura, 1977 (ةتيـالذا ةيـعالفال
 يف عقـدةامل ايالقـضا عمـ لمعاتال عىل شدرامل ةرقد
 ةيـهنامل ةيافالكو ،تبالذا الثقةو ،يسفالن شادراإل
 ريستف عىل ينيالد يسفالن شدرامل ةرقدو ة،ميالعلو
 ةيشـادراإل هجمـارب مهـام ذفينوت ةيالعالج هتارايخ
 اورباند هافصي تيالو ة،فلتخامل فاقوامل يف ةينيالد

 تارارالقـ اذختـاو مكـاحاأل رإصـدا عىل ةربالقد
 نيعـم يائـرإج رسامـ ذفيـنت صخيـ فـيام الصائبة

 .Bandura, 1982 (ةفلتخامل فاقوامل عم لمعاتلل

p. 122 .(عـلجي امـ يهـ ةتيـالذا ةيـعالفال هذهو 
 وفخـاامل ديـبدت عـىل ًارقاد ينيالد يسفالن شدرامل

 قبيلتساملـ هريصم عىل ئنمطي جعلهو لميالع لدى
 ع،يـبر ؛٢٠١٣ ،يبيداحلـ (يسفالن اءوسال قيقوحت

 كـل إن لوقـت تـيال قـةيقاحل نطلقم نم ،)٢٠٠٥
 يلمكـاتال يسفـالن شادراإل ىوحت ة،يشادرإ ةرينظ
 دةوحـال سببيـ يالـذ سفالـن يف رؤثم مأه لأمه
 عالقـةو ،"روحالـ " وهو أال لإلنسان، لمكاتالو
ــذلك،و). ١٩٩٩، ايشراخلــ (بــهرب دفــرال ــ ل  إنف
 يالذ وه عالفالو دياجل يسفالن العالجو شادراإل
ــرت ــبثقا بطي ــاتمجامل ةف ــتف تع ــ قويتفــ مّهوي  عم

 اإلنـسان ةرنظـ ساندوي ها،يمقو نهايدو اهتقداتعم
 أن يسفـالن عالجامل وأ شدرامل عىلو اة،ياحل إىل هافي
 هيمـقو شدرتسامل ةفثقا تايصوبخص ًاياعو نوكي
 ة،فيـالثقا يمالق مأه دحأ ربتعي نيالد إنو هفتثقاو

ــ ــهوي شــدهير ىحت ــارإطا يف عاجل ــتربا (ه  ن،وس
١٩٩٠.( 
 عـىل ًبنـاء ـ ةيالاحل اسةرالد شكلةم لخصوتت

 تاسـارالد يف حاضـو نقـص دوجـو يف ـ سبق ام
 ،ينيالـد يسفالن شادراإل جمارب ةيعالف تثبت تيال

 نمـ ينيسفـالن نيشـدمرلل ةتيالذا ةيعالفلل ثقوتو
ــيد ورنظــم ــ أن يأ ؛ين ــعالفال ىتوسم ــالذا ةي  ةتي
 ،حاضو ريغ زالي ال ينينيالد ينيسفالن نيشدرملل
ــىوي ــا بق شــادراإل ثحــوب يف قروطــم ريغــ ًباب
ــ ،يسفــالن ــ نوم ــ مث ــالاحل اســةرالد سعىت  إىل ةي
 ينيسفـالن نيشـدمرلل ةتيالذا ةيعالفال نم ققتحال

 ينيالـد يسفـالن شادراإل جمارب ةيعالوف ،ينينيالد
 الطـالب نمـ نـةيع لدى قبلتسامل قلق ضفخ يف

 يف سةيـئرال ثحـالب شكلةمـ نمـكوت. ينيعماجلا
  :ايلتال السؤال

 يف ينـيد يسفن يشادرإ جمنارب ةياعلف دىم ام
 عـةمجا طلبـة نمـ نةيع لدى قبلتسامل قلق ضفخ
 ةتيـالذا ةيعالفال دىم اوم بجدة، زيالعز عبد لكامل
 ،ينيالـد يشـادراإل جمنـاالرب قيطبت بعد شدمرلل
 جمنـالرب ةيـقيقاحل ةيـعالفبال نبـؤتال يف هارأثو اوم
 ؟ينيالد يسفالن شادراإل

 نمــ عــةموجم يسيــئرال الــسؤال نمــ عويتفــر
 : ةيالتال ةيعفرال تساؤالتال
 نيبـ ةيصائحـإ داللـة تذا قفرو جدتو هل -١

 اسيالق يف قبلتسامل قلق تجارد تسطامتو
 عــةموجامل لــدى يالبعــد اسيــالقو القــبيل

 ة؟يبريجتال
 نيبـ ةيصائحـإ داللـة تذا قفرو جدتو هل -٢
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ــطامتو ــارد تس ــق تج ــ قل ــ قبلتسامل  نيب
 ةيــبريجتال عــةموجاملو الــضابطة عـةموجامل

ــطبت بعــد ــاالرب قي يسفــالن يشــادراإل جمن
 ة؟يبريجتال عةموجامل عىل ينيالد

 شـدمرلل ةتيـالذا ةيـعالفال يف ريغتال دىم ام -٣
ــالن ــد يسف ــاء ينيال ــدو أثن ــرت بع ــطبت ةف  قي
 ج؟مناالرب

 
 ضوعــم هرفــعي 

 يسفـالن العـالج أشـكال نم شكل بأنه) ١٩٩٦(
 ةينيد بادئوم يماهومف بيأسال عىل ومقي ثيداحل

 ركـافاأل يـريغوت حيحصت ةيبغ ةيأخالقو ةوروحي
 يف دفرال لدى ًايفيظو لةتخامل تاورصتالو هةوشامل
 شاقمـ لحتمـ عـىل هتساعدومـ كلها، اةياحل مورأ

 ةحـاور سفالن يف نةيأنمالطو نماأل بعثو اة،ياحل
 يكنـدراي هرفعوت. بالسعادة ورالشع قيقوحت البال

 & Brown (ريرياكومـ نوارب هرفعوت) ٢٠٠٣(

McCreary, 2010 (ــه ــ بأن ــادئم إىل نادتاالس  ب
 خالل نم ادفراأل كوسل شادرإ يف نيالد مكاحأو
 وهـو ،يسفالن العالجو روحال نيب لمكاتال قيقحت
 مخداتاســ بأنــه يالكاملــ ريــفعوت قيتفــ ريــفعت
 ادفـراأل كوسـل هيـجتو يف نيالـد مكاحأو بادئم
ــب ــ شــىتتام ثحي ــذه عم ــادئامل ه ــاحاألو ب  مك
ــال ــ (ةيعيرشت ــو). ٢٠٠٥ ،يالكامل ــةموجم وه  ع

 نيوأخـصائ هبـا ومقي تامخدو رفعاوم بيأسال
 قيـقتحل الـسنةو آنرالقـ عـىل دتامبـاالع نيوسفن

ــص ــالن ةحال ــو ،)Pargament, 2007 (ةيسف  وه
 يف ةيـبيالغ اإللـه عـةيرش مهلتسيـ روحـي شـادرإ

 وهـو ،)غـدة وأبـ (اضـلةف اةيـحل اإلنـسان شادرإ
 هيمـاهومف هيمـقو نيالد لمعتست ةيشادرإ قةريط
 ةيمالـسل ارهتطف إىل دهاور سفالن بيوع أبر يف
 ).٢٠٠٥ ب،يباحل(

 بأنـه) ٢٠٠٠ (مالقاس هرفعي 
 بطةمرت تاباراضطو حارتياال مبعد ةوريشع الةح
 قـبوتر هبا، ركفال انشغال عم ةيقبلتسم ادثحوب

 مبعـد ورشـع بأنـه يخيشاملـ هرفـعوي. عنها الرش
 ةرالنظـو قبلتساملـ اهجت يالسلب ريكتفالو حارتياال

ــسلب ــلل ةيال ــد معــدو اة،حي ــةمو عــىل ةرالق  اجه
 تالـذا ربـاتاع دينوت الضاغطة ةتياياحل داثحاأل
 .سفبالن الثقة معد عم نمباأل ورالشع قدانوف

 معـد نمـ الـةح بأنـه ايلاحلـ ثحالبا هرفعوي
 يف ةوتامتف بنسب ادفراأل بحصات ةيسفالن ةويالس

 ةورصـ يف سهافن عنة عربوت ة،رياتمراالسو الشدة
 نم وفكاخل داثهحأو قبلتسامل نم ةيضمر وفاخم
 وفاخل وأ وتامل نم وفاخل وأ قبلتسامل يف شلفال
 لـكت بحصايـ امبـ ةراآلخـ يف ريصاملـ ءوسـ نم
 ابراضـطو وتـوتر سفالـن عم اعرص نم رشاعامل
 ةيـزاجم الـةح إىل دفـرال دوقي حارتيا معدو يسفن
 إىل ورطتت قد تيال مهاوباأل سفالن ىونج وأ ئةيس

 هـذه يف ًايـائرإج رفعـوي. كوالـسل يف ابراضط
 نوشدرتساملـ هايعل صلحي تيال جةربالد اسةرالد

 اســةرالد يف طبــقامل قبلتساملــ قلــق اسيــقم عــىل
 .ةيالاحل
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 :إىل اسةرالد هذه فدهت
 يف ينـيد يسفـن شـادرإ جمنارب ةيعالف اسيق -١

 نمـ نةيع لدى قبلتسامل قلق ضفيوخت عالج
 ؛رأشه بعةرأ هتدم ينيعماجلا الطالب

ــق -٢ ــعالفال اسي ــالذا ةي ــالن شــدمرلل ةتي يسف
 ةيـقيقاحل ةيـعالفبال نبـؤتال يف هارأثو ،ينيالد
 .ينيالد يسفالن شادراإل جمنالرب
 

 نيالـد أن ةيسفـالن تاسـارالد بعض رتأشا
ــي ــد ومق ــإ ورب ــقاوال يف ايبجي ــ ةي  اضرأعــ نم

 ةمـعا ةفبـص نيدتـال ألن ة؛يسفـالن تاباراالضط
 اةحيـ يف ةيابجياإل انبواجل نم ريبكث ًايابجيإ بطيرت

 ةيسفـالن ةحالـص نيسحتـ ىلإ يؤديـ اممـ اإلنسان،
 اضمــراأل اجهـةمو عـىل ةرالقـد ةميـنوت د،فـرلل
 عىل ةرالقد نيسوحت ةيالسلب هارآثا اهبةوجم ةيسفالن

 ;Miller, 2012 (اةيـاحل أعبـاءو طوضـغ لحتمـ
Jones, 2012; Nelson, 2009; Smith, 

 النـاس هيـعل جبـل ريطف عفدا نيدتالو). 2003
 تاجـااحل لقضاء ًساتامالو نه،ولع ًطلباو هللا، ًعبدات
). ٢٠١٠ ،يبيداحلـ ؛١٩٨٦ ،ويريامالـ (لدنه نم

 ثـلويم ة،يمالـسل اإلنـسان ةرطفب نيدتال بطويرت
 شكليـ يالذ ةفالثقا رظاهم نم ًامهم ًارظهم نيالد
 ,Allport (اإلنــسان ةويــه تدداحمــ مأهــ دحــأ

 ةيـبرتالو سفالـن ءامعلـ ينـادي ،مث نوم). 1950
 نيدتـال إىل ةريـطفال اجـةاحل لكت إشباع ةوربرض
 خالل نم الكاذب نيدتال رظاهم سيلو ،يقيقاحل

 ميالنظـا سردتمالو ةيعتاماالج نشئةتال تايلمع
 ةيسفـالن ةحالـص ءامعل ىير ثحي ؛ميالنظا ريغو
 ريطـفال اجحتيـاال هذا إشباع أن يسفالن الطبو
 ةيسفـالن تاباراالضط عالجوي نم يقي نيدتال إىل
 يسفـالن شـادرإلاف ،رآخ جانب نوم. ةيكوالسلو
 نيدتــال إىل اجــةاحل إشـباع عــىل مالقــائ روحـيال
ــي ــاالف نوك ــا إذاً ع ــبثقا بطرت ــرال ةف ــهيدو دف  ن

ـــقداتعوم ـــو هت ـــاألخالقو يمالق ـــنيالد تاي  ةي
 ن،وسـتربا (هفتـثقا يف هايعل رفعاتامل ةياألخالقو

 يف ةيـنيالد يمالقـ ةيـأمه ءامالعلـ أكد امك). ١٩٩٠
 يمقـدت خالل نم كوالسل ضبطو ،يسفالن العالج

 يسفالن العالجو شادراإل عىل ومقت ةيدخلت جمارب
 ةيسفـالن تابـااالرض عـالج يف ساعدي امم ينيالد
ــاألدعو رباألذكــا نهــام فيــفختالو  الــصالةو ةي
ــصو ــفالو ،)٢٠٠٠ ،يرس (ومال ــهواجل ةرك  ةري
 حترير إىل فدهت جماالرب لكت ثلم هايعل ومقت تيال
 تـيال ئـةيطاخلو ماإلث رشاعم نم برضطامل دفرال
 ).٢٠١٥ ،تسعدا (يسفالن هرارقتاسو نهمأ ددهت
 

 ةيشـادرإ ةمـخد وهـ ينيالـد يسفالن شادراإل
 ةميــالعل تايــنهجامل بعــض وأ دحــأ بــعتت ةيسفــن
ةيسفــالن ةيشــادراإل تالعالجــا رســائ يف بعــةتامل

ــ ىراألخــ ــالن تاباراالضــط ويذ ساعدةمل ةيسف
 وأ يسفالن قفاتوال ءوس نم نوعاني نيذال لئكوأو

 عـىل مهتساعدمـ ىحت وأ يعتاماالج وأ الشخيص
ـــعتاماالج وأ ةيسفـــالن تشكالاملـــ نـــبجت  وأ ةي

 نمـ عهـاوقو الح هارآثا نم ففختالو ة،ياألرس
 تارهـام مخداتاسـو نيبالد ةرفعامل ليعتف خالل

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 يمدعتـ عـىل لمـعت ةيـنيد رشعائ وأ سوطقو ةينف
 تبالعبـادا ًشـادارتاس ينيـاماإلو روحيال اجلانب

 ردبتــالو ومالــصو الــصالة ثــلم ةيــنيالد يمالقــو
 اهللا، إىل هــالتاالبو الــدعاءو سفالــن ناجــاةوم
 هـايعل رفعـاتامل يسفـالن شادراإل تاينف كذلكو

ــ ــو خاء،رتكاالس ــ ثيداحل ــن إىل ياعوال  س،فال
. هـاريغو ،جـداينوال ريفعـامل يكوالـسل العالجو
 النـاس، تاحيو يف نيدال ةيأمه اكرإد مينات عوم
 ينيالـد يسفـالن شـادرلإل دةيعد ريفعات رتظه
) ١٩٨٨ (حيصـب هرفـع قدف ب؛رالغو قالرش يف
 مخدتستـ تـيال ةيشـادراإل تساعدااملـ دحـأ بأنه
 ليسـب يف فقـت تـيال تالعقبا عىل غلبتلل كأداة

ــاتوال ــالن قف ــقوحت ،يسف ــااحل قي ــالن تاج  ةيسف
 ة،مــعا ةفبــص ادفــراأل لــدى ةيجوليوسفــالو
 ادةفـاإل قريط عن ذلكو خاصة، ةفبص الشبابو
 ةرطهـامل ةويـالنب السنةو ريمالك آنرالق ىحمتو نم
ــــ دحــــكأ ــــ يف تاسامهامل  ركــــافاأل حيحصت
 ،)٢٢٠ ص (اخلاطئة تاورصتالو

 هيـجتو ةيـلمع" بأنه) ١٩٨٠ (يماهرإب هرفعو
 حيحصتـ نمضتتـ يمعلوت ةيبوتر عالجو شادرإو
 شادراإل نم برض وهو خطأ، سابق معلت يريغوت
ــال ــذ يميدعت ــي يال ــىل ومق ــ ع ــ مخداتاس  يمالق
 عم شدرامل هفي لوناويت ة،ياخللقو ةينيالد يماهفاملو

ــــ ــــ عوضــــمو شدرتسامل ــــةتوالو فارتاالع  ب
 لمـعت دةيجد يمقو تارهام معلوت ،ربصاتاالسو

ــىل ــقاو ع ــالجو ةي ــرال ع ــ دف  تاباراالضــط نم
 ريـفعت ريشويـ). ٢٦ ص ("ةيسفـالنو ةيكوالسل

 روحـيال يسفالن العالج أن إىل) ١٩٨٠ (يماهرإب

 هحمـو وأ الـسابق، معلتال يريغوت حيحصت نمضيت
 العـالجو ةيكوالـسل ةريالنظ بادئم مأه دحأ وهو
ــه امكــ ،يكوالــسل ريفعــامل ــىامل هبــذا أن ــ عن  مدعي
 يكوالـسل كـالعالج ثةيداحل ةيالعالج تاهاجتاال
 ةيـأمه إىل ريـفعتال ريشيـ امكـ ،ريفعـامل جداينوال

ــصاتاالس ــامك رب ــ ةره ــالج زةممي  شــادراإلو للع
 عنـد ينيالـد يسفـالن شـادراإلو. ينيالـد يسفالن
ــيهف ــ) ٣٦ص ،١٩٨٧ (م ــل وه ــجتو بوأس  هي
 بـه،رلو سه،فلن دفرال ةرفعم عىل دتمعي ربصاتاسو
 هذهو ة،ياخللقو ةروحيال بادئاملو يمللقو نه،يلدو
 كـانراألو انـبواجل عـددةتامل ةيويالدن ريغ ةرفعامل
ــعت ــ ربت ــهيوً شعالم ــرال ج ــدن يف دف ــزوي اه،ي  دهي

 يف قــهفاتو ائــقرطو لــه،امبأعو سه،فــبن ًاربــصاتاس
 إىل ريـفعتال هـذا رأشـا قدو. قبلهتسوم هارضح
 مــنيهم فنيكهــد ربــصاتاالسو قفــاتوال يتــيلمع
 يهـدامل هرفعوي. ينيالد يسفالن العالجو شادرلإل

 بأنـه ةمياإلسـال ديقالتالو يماهفامل قوف) ٢٠٠٥(
 ساعدةمـ إىل ةفـاهلاد يسفالن دشاراإل سائلو دحأ
 ًا،وريشـعو ًا،ريـكف يتالـذا ريغـتال عـىل شدرتسامل
 ءرامل حصالت عىل ساعدي بشكل ًاوروحي ًا،يكوسلو
ــ ــن عم ــهتموجم سهف ــو ع ــر. نوالك ــ ىوي  انرزه

 ينيالـد يسفـالن شادراإل أن) ٣٧٧ ص ،١٩٩٥(
 ومقـي ،يمعلـوت ةيبوتر شادرإو هيجتو بوأسل وه

 يمالقـو بـهرلو نـهيلدو سهفـلن دفـرال ةرفـعم عىل
 د،ميـاحل عبـد رفعـ قـدو ة،ياألخالقو ةروحيال
 يسفـالن العـالج) ٣٢٤٣ ص ،١٩٩٥ (يفــافكو

 نم ًعاون رـيوف ،يميدعت يسفن عـالج بأنه ينيالد
 ص ،٢٠٠٠ (خـرض رفعـو. ويالدع شـادراإل
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 ساعدةم لةواحم بأنه ينيالد يسفالن شادراإل) ٢٢٠
 إىل لوصـولل ةيـنيالد تايـعطامل مخداتالس دفرال
 ضـبط عـىل ةربالقـد لـه محستـ قفاتوال نم الةح
 يف حالنجـا عـىل ساعدهيـ يالذ داحل إىل هتعاالفان
 أن) ١٥٦ ص ،٢٠٠٣ ( يكنـدراي ىتـر و اة،ياحل
 بــادئم مخداتاســ وهــ ينيالــد يسفــالن شــادراإل
 ثحيـب ادفـراأل كوسـل هيـجتو يف نيالد مكاحأو
 .مكاحاألو بادئامل هذه عم قيتف

 شـادراإل) ١٢ ص ،٢٠٠٥ (بيـباحل رفعوي
 ةيشـادراإل قرالطـ نمـ قةريط بأنه ينيالد يسفالن
 يف هيمـاهومف هيمـقو نيالـد تاينف مخدتست تيال

ــوع حإصــال ــن بي ــارإو سفال ارهتــطف إىل جاعه
 ىيــر حــني يف هــا،يعل اهللا هــارطف تــيال ةيمالــسل

 وهـ ينيالـد يسفـالن شادراإل أن) ٢٠٠٥(يهدامل
 سوسحــامل ريغــ يبــيالغ عنــاهمب روحــي شــادرإ

 يسفـالن بـالعالج ظحـولامل متامااله إىل ةفباإلضا
ــذ ــضع يال ــةرللد أخ ــىل اس ــع ع ــ ديص  مالعل

ــةرجتالو ــا،حيأ ب ــذلكو ًان ــجي ب ــ عم ــذ نيب  األخ
 .اهللا إىل ءواللجو باألسباب
ــر يسفــالن شــادراإل أن) ٢٠٠٥ (ريشــق ىوت

 عادةتاسـ عـىل شدرتسامل ساعدةم عىل ومقي ينيالد
ــن خــصائصو تافصــ ــةمطامل سفال ــةتمتامل ئن  ع

ــاوبالغ ءراملــ قــدهاف تــيالو ةيسفــالن ةحبالــص  ةي
 امنيب ة،يانوالشه تالنزعاو اءواأله اءور اءواالنزو
 ينيالـد يسفـالن شـادراإل) ١٩٩٦ (ضوعم ىير

 ديـب ث،يداحلـ يسفالن العالج أشكال نم كشكل
 ةيـنيد بـادئوم يماهمفـ نمـ بهيأسـال ملهتسي أنه

 ركـافاأل رييـغوت حيحصت ةيبغ ةيأخالقو ةوروحي

 دفـرال لـدى ًايفيظو لةتخامل تاورصتالو هة،وشامل
 لحتم عىل هتساعدوم كلها، اةياحل موربأ علقيت فيام
 سفالـن يف نـةيأنمالطو نماأل بعثو اة،ياحل شاقم
 ريـفعت وهـو بالسعادة، هورشع ةمينوت البال ةحاور
 اق،يالس هذا ويف ه،يكسابق مياإلسال ورنظبامل بطيرت
 ينيالد يسفالن شادراإل) ١٩٩٧ (دوحمم يسمر ىير

 يسفـن معلـوت يمعلـت تايـلمع لـةمج بأنه مياإلسال
 ينيالـد يسفـالن شدرامل نيب نوعاتبال دثحت يعتاماج
ــ شد؛رتساملــو ــ ثحي ــنف هــافي لواأل مخدتسي  تاي

 وأ لحــ عـىل الثــاين ساعدةمـ فهدتستــ ةيـعالج
 هـاتاجهومو ةيـعتاماالجو ةيسفالن هتشكالم يطخت

 عـىل هتساعدم خالل نم ةبارشم ةيقفاتو بيبأسال
 عـىل عهيشجوتـ لـهوميو هتـارقد ةرفـعوم سهفن مهف
 هرتـارق اذختـا عـىل بـهريدوت لـه، اهللا مقـس امب ضارال

 ،ماحـرللً كـاوتر اللحـللً طلبـا اهللا عرش نمـ يهبد
 فأهدا ضعو عم لكنو ه،رشو هريخ ربالقد ًضاءور
 نم هرتهاوم هتاربقد قهايقحت يف ديفي عةورشم ةياقعو
 للعجـز نوكرال معد عم ضوالنهو ه،تذا قيقحت لأج
 .نرياآلخ عفنوي عهفني ام لمع يف يالسعو الكسلو

ــد يسفــالن شــادراإل أن امكــ  إىل فدهيــ ينيال
ـــبجت عـــىل شدرتساملـــ ساعدةمـــ  يف عوقـــوال ن
 نمــ ةيــاألرسو ةيــعتاماالجو ةيسفــالن تشكالاملـ

ــادا شــادرتاالس خــالل ــو تبالعب ــنيالد يمالق  ةي
ــاماإلو الــصربو اهللا، عــىل كــلتوالو ىوقتكــال  ني
 شادراإل تاينوف تايآل عم جنب إىل ًجنبا الدعاءو
ــاريبنظ يديــقلتال يسفــالن  رفعــاتامل بهيأســالو هت
 غـدة وأبـ ىير ،رآخ جانب نوم. دانيامل يف هايعل
ــم يف ــهيعلت ضرع ــالةر عــىل ق  نيشدرتساملــ س
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 ينيالـد يسفـالن شادراإل أن) ٢٠٠٥ (ياسبمحلل
 يالـذ ورالد ملهاتاس عىل ومقي ،روحي شادرإ وه
 اةيـاحل بأسـباب األخذ يف تايبيبالغ نياماإل لعبهي

ــ ــذلك وهــو اهللا، إىل ءواللجــ عم ــ ل  عــىل لتمشي
ــ عــةموجم ــااملو بياألســال نم تاماخلــدو رفع
ــدي ــوال نوشــدرامل هامق ــعم نروحي ــىل نيدتم  ع

 ةحالـص قيـقحت ةيبغ تالعباداو ةينيالد صوالنص
ــاف (ةويالــس ةيسفــالن ــ قيتفــو ،)٢٠٠٥ د،ي  ضةف
 مهلوبق ريفعاتال هذه عم) ٢٠١٠ (دمحأو يقفالو
 قرالط نم قةريط" وه ينيالد يسفالن شادراإل إن
ــــةيداحل ةيشــــادراإل ــــةفالو ث  فيــــفخت يف عال

 روحـيال زانتـاال قـقحي امب ةيسفالن تاباراالضط
 ."فطاامل ةيهنا يف يسفالن رارقتاالسو

 يف وردتـ يهـف ،تاريفـعتال لـكت تكان يامأو
 شـادراإل أشـكال نمـً شكال هرباتباع دحاو لكف
 تايـنوف هتايأساسـ دتمسيـ يالذ ثيداحل يسفالن
 مــيعل نـسق قوفـ سـة،راومم ًنـايد ماإلسـال نمـ
 جمدتـ تـيال ةحيحالـص سةرامامل عىل ومقي نهج،مم
 زانتـاال ديـعت تـيال ةيـنيالد رالشعائ يفظتو نيب

ــدى روحــيالو يسفــالن ــو دفــرال ل  ســةرامامل نيب
 تاريالنظو يماهفامل قوف يسفالن شادرلإل ةينهجامل

 عاجلــةوم فيـفخت ةيـبغ هــايعل رفعـاتامل ةميـالعل
 خـالل نمـ نهـام ةيقاوال وأ ةيسفالن تاباراالضط

 .يسفالن رارقتاالسو روحيال زانتاال قيقحت

 

 اجحتيـا قةيقاحل يف يه نيدتال إىل اجةاحل لعل
ــرش أن روغــ الو ،ريطــف ،ثمــورو  مــر عــىل الب

 اءوسـ نيدتـال ورصـ نم ةورص نوسريام خرياتال
 وأ اإلنـسان مهتـو نمـ وأ ياإلهلـ وحيبال تكان
 ةفيـالثقا ةويـلله ددحم لم لذلك نيالدو القه،تاخ

ــرش ــذا ويف ،للب ــس ه ــيو اق،يال ــ حض  ويريامال
 عنـد ريطـف عدادتاس نيدتلل اجةاحل أن) ١٩٨٦(

 دفـرال معليـت ة،ميـنا ةحلم اجةح يهو، اإلنسان
ــفك ــ ي ــ شبعهاي ــالل نم ــلمع خ ــشئةتال تاي  ن

 نيدتــال أنو ســة،رداملو يــتالب يف ةيــعتاماالج
 يف ريالظـاه نيدتال نم ضلفأ ريهواجل يقيقاحل

 معلــ ءامعلــ ينــادوي ن،يدتــال إىل اجــةاحل إشـباع
 ةوربـرض ةيسفالن ةحالصو يسفالن الطبو سفالن
 نمـ ةيـقاولل إشـباعهاو نيالـد إىل اجـةاحل ةمينت

 شـادراإل جماربفـ ه،يـعلو. ةيسفالن تاباراالضط
 ع،تمـجامل ةفـثقا ربـاتاالع يف أخذت عالةفال يسفالن
 مهـف إىل سعىوتـ ن،يشدرتسملل ةيعفرال ةفالثقاو
 إىل مرهتنظو ةياألخالق مهيمقو منهيدو مهتقداتعم

 ةيشادراإل ةماخلد مهل يوفر أن عيطتسي ىحت اةياحل
 .ةمالئامل ةيسفالن

 فأهـدا مأهـ أن) ٢٠١٥ (تسـعدا نيب قدو
 :يتاآل يف نمكت ينيالد يسفالن شادراإل
 مهتاعـارص لحـ عـىل نيشدرتسامل ساعدةم -١

 قــدف الـسنة،و آنربـالق ًشـادارتاس ةيـالداخل
ــق" ــسان خل ــا،وهل اإلن ــ إذا ًع ــرش سهم  ال

 مفـر الو ،"ًعـاونم رياخلـ سهم إذاو ًعا،وجز
 اهللا، إىل ءوبـاللج إال يسفـالن اهللـع هذا نم
 إذ ؛"نيبـم يرنـذ نهم ملك إين اهللا، إىل اففرو"
."هيإل إال اهللا نم لجأم ال"

 ريغـ هركافأ عم لمعاتال نم شدرتسامل نيكمت -٢
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ــنطقامل ــد رشــعائ ســةرمامب ةي ــقوت ن،يال  ةوي
 هـايغو ومالصو الصالة عىل صربتالو نياماإل
ــ ــادا نم ــاعتا إىل ةفباإلضــا تالعب ــآل ب  تاي
.ىراألخ ثةيداحلو ةيديقلتال يسفالن شادراإل

 اهللا إىل ءواللج ةيبأمه دفرال لدى يعوال ةمينت -٣
 ادةتفاالســـو رالقـــدو بالقـــضاء ضـــارالو

 عنـد نةمالكا ةيسفالن تارالقد نم ىوالقص
 يسفـالن شـادراإل تايـآل مخداتباس اإلنسان

.ةمعا ةفبص يسفالن شادراإلو ينيالد
 عـىل زيـكرتالو ايضباملـ دفرال انشغال ليقلت -٤

 © M  :عــاىلت لــهوبقً المــع ارضاحلــ
ª « ¬ ®   ̄° 
²± ³  ́µ ¶ L ] آل

 ].  ١٥٣: انمرع
 نمــ فــرينتالو ،حالنجــا ةويــه إىل لوصــوال -٥

 نياشـلفال إىل نوكـرال نمـ يرذتحالو شلفال
 إال مكـوزاد امـ مكفي اوكان ولو": نيثبطاملو

.ً"خباال
 عـاينامل ملهاتاسـو ة،يلوسؤبامل ورالشع ةمينت -٦

 امـ عـىل لهـاقبوت عهام ماالنسجاو اةياحل نم
 عـىل بريدتال خالل نم ،رشو ريخ نم هافي

 عـن فـوالعو ظيالغـ مكظـو ،تالـذا ضبط
 سةرمامب اءالرضو اءالرس يف اقفاإلنو الناس

 عم بصدق تالعباداو نيالد رلشعائ ةيقيقح
.سفالن عم صدقو اهللا

 .ضلفاأل حون شدرتسامل كوسل ليعدت -٧
 شـادراإل سـةرامم ةيـأمه نيثحالبا بعض ىوير

 بـادئامل قووفـ ةفيـالثقا ئـةيالب يف ينيالـد يسفالن
 يف ادفــراأل عومجــ لــدى الــسائدة ةيــنيالد يمالقــو
 عـىل منهيعي ذلك ألن ه؛في نوشيعي يالذ عتمجامل
 لوحتمـ ،يسفـالن شـادراإل نمـ عوالنـ هـذا قبلت
 ،ايسرمـاهل (يسفـالن القلـق نـبوجت اةياحل شاقم

ــالع ؛١٩٩٠ ــاخلط ؛٢٠٠٢ ،ويسي  ؛٢٠٠٢ ب،ي
 ؛٢٠٠١ ،يتنجا ؛١٩٨٥ ،يسمر ؛٢٠٠٢ السهل،

ــــدامل ــــى،مو ؛٢٠٠٢ ؛١٩٩٠ ،يه  ؛٢٠٠١ س
ــشنا ــاسو). ٢٠٠٦ د،حممــ ؛١٩٩٧ ،ويال  يف الن

 مهتعـاتمجم فالتاخ عن رالنظ بغض اسةم اجةح
 نمـ فـفختال إىل مائعهرشو معقائده وأ منهيدو

 تمرسمـ ديزات يف تتبا تيال ةيسفالن تاباراالضط
ــ ــ يف اءوس ــرش وأ برالغ ــ قال ــال يف يامالس  دوعق
 ؛٢٠٠٣ د،وحممــ ســىمو (ةمنــرصامل سةمــاخل

 إىل) ٢٠١٥ (تسـعدا ريشوي). ١٩٩٩ ،ويالشنا
 يف يامالسـ اةيـاحلو نيالـد نيبـ مصافاالن الةح أن
ــبرالغ تعــاتمجامل ــ نيالــدو ةي  رفطــتاملو هوشامل
ــجولوكنتالو ــةيداحل اي ــاتمجامل يف ث ــرش تع  ةيقال

 ةيسفـالن ةويسـ الال الةح مينات يف ريهوج سبب
 يالـذ القلق إىل تأدو ،تعاتمجاملو ادفراأل لدى

 اجحيتـ هنـا، نومـ ،عـارصامل اإلنـسان نـهم عايني
 ورطـتالو نيالـد نيبـ عقـالين قتوفيـ إىل اإلنسان

ــوكنتالو مــيالعل ــفختل يجول ــ في ــوترال دةح  ت
 . ايالدنو نيالد نيب مصافاالنو القلقو

ــبرالغ تاســارالد رتأشــا قــدو ــأمه إىل ةي  ةي
 تاباراالضـط عـالج يف ينيالـد يسفالن شادراإل
 قلـقو وتاملـ هابور ئابتاالكو القلقو ةيسفالن
 ,Smith, 2003; Bergin (ادفـراأل لدى قبلتسامل

et al., 1987; 1983; 1991; Worthington, 
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 هنـا ةرنـاثتامل تاسارالد بعض رتأشاو). 1989
 ةميـنت يف ينيالـد يسفالن شادراإل ةيأمه إىل هناكو

 لوحــ تــوترالو طوالــضغ اجهــةمو عــىل ةرالقــد
 ةفحكاوم اةياحل تايدحت اهبةوجم ةيسفالن تاماألز
 وفخـااملو ئـابتاالكو القلـق غالبةوم تارخدامل
 لــة،ياخرب ؛١٩٩٧ ،يسومــر د،حممــ (ةيسفــالن

٢٠٠٩ Kelly, 1995; Koenig, 2004;.(


 
 يسفـالن دشـاراإل أن نموسلامل نوثحالبا ىير
 آنرالقـ نم هتامسلوم بادئهوم أسسه دتمسي ينيالد
 ؛١٩٨٦ ،ويريامالــ ؛٢٠٠٢ ،ويسيــالع (الـسنةو
 ،يسومر دحمم ؛٢٠٠٥ ،يهدامل ؛٢٠١٠ ،يبيداحل

 يديشرالو يسمر ىير اق،يالس هذا ويف). ١٩٩٧
 ومهـفامل قوف ينيالد يسفالن شادراإل أن) ١٩٨٨(

 أن ثــلم ةيــعرش تامسلمــ عــىل ومقــي مياإلسـال
 مهتخاصـو منيسلامل ةمعاو لهوسور هللا ةيحالنص

 حالنـصو شـادراإل أنو ه،مـاوقو نيالـد دامع يه
 أنو للنـاس، ًعافن هافي ألن اهللا عند لاماألع ضلفأ

 امـ طلـب يف دفـرال ادةرإ ةمينت عىل ومقي شادراإل
 ريرقت يف حر ئمرا كل أنو ه،رضي ام رهجو عهفني
 له، اهللا لهاحأ أنشطة نةم ناسبهي ام راتياخو هريصم
 مأ بجيـ ينيالد يسفالن شادراإل يف مزاتاالل أن امك
ــي ــىل ومق ــةفاحامل ع ــىل ظ ــصائص ع ــا خ  مالنظ
 بعـض ريشويـ. ةمياإلسـال بـاألخالق سكتمالو

 ،البــرشو ج،فــر ؛١٩٩٦ ض،وعــم (نيثحالبــا
 يسفـالن شـادراإل أن) ١٩٩١ ،يشيمالنغ ؛٢٠٠٢

 :هاأمه نم بادئم عىل ومقي ينيالد

 ًانعكاسا نوكي أن بجي لهمعو اإلنسان كوسل •
 .باهللا نهيامإل

 ةيعوضـوامل ةرالنظ عىل ةمالقائ ةينيالد ناقشةامل •
 .ريكتفال يف اإلنسان ةحري ماحرتاو ركافلأل

ــجتو • ــالن شــادراإل هي ــ يسف ــ لحل  تشكالامل
 .بناءةو ةيابجيإ قربط ةيسفالن

 تجلـسا ةرإدا يف ةيسفـنو ةويـبتر ذجامن باعتا •
 ادمو نم فرايتو ام عىل ًداتاماع يسفالن شادراإل
 يماهفـامل حيحصتـ عمـ ةيسفـنو ةينيد ةيميعلت

 ةحيحالـص ةروحيـال ةيـبرتال قميـعوت ةينيالد
 .حالصال ذجموالنو ةوالقد وتوفري

 ةيـنيالد تللعبـادا حيحالـص قيطبتالو مهفال •
 .ةروحيال اضةريالو

 يسفـالن شادراإل يف السنةو آنرالق نم ادةفاإل •
 .ينيالد

ــاإل • ــزامب ادةف ــع تنج ــن مل ــ سفال  ثيداحل
 ثـةيداحل يسفالن شادراإل تقايطبوت تارينظو
 .ةيقرش وأ ةيبرغ تكان اءوس

يسفــالن شــادراإل أن) ١٩٩٩ (شــاذيل ىويــر
 ةرفـعم هـاأمه األسـس نمـ لةمج عىل ومقي ينيالد
 الصدقو سه،فلن ءرامل ةرفعوم عاىل،وت انهحسب اهللا
. رالقـدو بالقـضاء لوالقبـو قبلها،وت ،تالذا عم

 منيسلامل نيثحالبا بعض اءرآ عم يأرال هذا قويتف
 ان،رزهـــ ؛١٩٩٩،ايشراخلـــ ؛٢٠٠٠ ،يسمـــر(

 ءواللجـ أن ىتر تيال) ٢٠٠٧ شهبة، وأب ؛٢٠٠٣
 إىل دهوقـت جلرال قهف نم هنةم الشدة تقو اهللا إىل
ــقحت ــهمأ قي ــالن ن ــةو يسف ــاخم غلب  هورشــعو هوف

 .نةيأنمالطو نةيبالسك
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 يسفـالن شـادراإل أن إىل) ٢٠١٥ (تسـعدا ريشي

 :يه تاواخلط نم لةمج عىل ومقي ينيالد
 يسفالن ضرامل ةيبدا نقطةف :بالذنب فارتاالع •

ــ يهــ ــشعو ماإلث ــة،يباخلط ورال ــب وهــو ئ  ل
 يف ئـــةياخلط ةريـــنظ (ةيالعـــصاب اضمـــراأل

ــصاب ــو ،)الع ــذنب فارتاالع ــ بال  يف سادي
 تالـذا جلـدو ة،يالـسلب رشاعامل دةح فيفخت
 الـضاغطة ةيـعالفاالن الطاقـة غوتفري نبذها،و
.هايعل

 ينيالـد العـالج يف فـريكتال :فـريكتالو بةتوال •
 ليعـدوت ة،مقاتاالسـو س،فالـن ريطهـت مدعي
.فاحراالنو ،وحاجلن عن نأىمب رساامل

 شادراإل ساعدي :دةيجد ةيعتاماج تذا نويكت •
ــالن ــد يسف ــايبآل ينيال ــائلهوو هت ــنيالد س  ةي
 ركــافاأل ةرطيســ نمــ خلصتالــ يف ةيسفــالنو
 سهفـلن دفـرال ماحـرتاو لة،وقبامل ريغ رشاعاملو
 نـةيأنمالطو سفبـالن الثقـة ةمينوت نريلآلخو
.دفرال لدى يسفالن نماأل قيقوحت

ــت • ــاجتاال نويك ــو تاه ــابجياإل يمالق ــدى ةي  ل
 ًكـزامر سهفـن دفـرال جعل خالل نم :لميالع

 خـالل نمـ دةيجد ةيعالفانو ةياكرإد تاخلرب
 بـصدق تالعبـادا سةراومم ةروحيال اضةريال
.سفالن عوم اهللا عم

 ةوريالـرضو ةمـالئامل ةيالطب صفحوال اءرإج •
 .ماجلس ةحبص رأثتت ةيسفالن ةحالص ألن

 راتيـباخ ينيالـد يسفـالن شـدرامل ومقي أن ينبغوي
ــنف ــالو تاي ــالج بيأس ــادراإلو الع ــالن ش  يسف

 :بادئم نم يتأي ام عىل روحيال
 يسفـالن شـادراإلو عـالجال تاينف مخداتاس -١

 ل،ميالع الةحل ةمالئم نوكت أن ينبغي ينيالد
 ةحيللنا ايبجياإل زيعزتال يف ساعدت أن ينبغوي
 .هيلد ةروحيال

 يف ةحـاتامل شـادراإل تايـنف مخداتاس ينبغي -٢
 يسفـالن شـادراإل تاينف إىل ةفباإلضا نيالد
شــادراإل تاريــنظ نمـ خلــصةتسامل ةمـالعا
ــةيداحل يسفــالن ــيلا لــكتك ث  عــىل دتمــعت ت

 وأ ريفعامل العالج تاينف وأ يكوالسل العالج
ـــامل العـــالج وأ يدوجـــوال العـــالج  ريفع

 .هاريغو ،يكوالسل جداينوال
شـــدرامل نيبـــ ينيالـــد اجماالنـــد قيـــقحت -٣

 ةيـجدانوال كةرشااملـ خـالل نم شدرتساملو
 ومقـت تيال العالج تايآل سةرامم يف ةينيالدو

ــىل ــعائ ســةرامم ع  تداالعبــاو نيالــد رش
 .ةروحيال اضةريالو

 يكوالـسل معلتالـ نيانوقـو بادئم مخداتاس -٤
 عـىل غلـبتال يف ساعدةملل كوالسل ليعدوت

 ســةرامم خــالل نمــ ةيسفــالن تاباراالضــط
 ابوالثـــو بيـــهرتالو بيـــغرتال ســـائلو
ــابو ــالع (العق ــعدا ؛٢٠٠٢ ،ويسي  ،تس

٢٠١٥.( 
 

 الـةح إىل ريشي ثيدح حصطلم قبلتسامل قلق
 وممهـ نمـ وفاخلـو ،رارقتاالس مبعد ورشعال نم
 تمرسمــ بـشكل دفـرال حاتــجت لـةوهجم فأهـدا وأ

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 تاجــاحتياالو طالــبامل بــسبب تمرسمــ بــشكل
 عةيالــرس العــرص تاريغــت اءحتــوال عــددةتامل
 ,Rappaport , 1991; Zaleski (هايعل ةرطيالسو

 قبلتساملـ قلق أن) ٢٠٠٠ (العناين ىوتر). 1996
 عنـد يهـتنت وفسـ اةيـحلا بـأن اكراإلد نم الةح

 ربتـعي قبلتسبامل ريكتفالف. ددةحم ريغ لةوهجم نقطة
 لــدى للقلــق دثــةحامل ةياألساســ لمــاوالع دحــأ
ــراأل ــعوي). ١٢٠ ص (ادف ــرش هرف ) ٢٠٠٤ (يع
 دفـرالقع بتـو بطرتاملـ القلقاع ون ألنمع ون"  بأنه
،أكــربة يــنمزة فــرتخــالل  ةيقبلتساملــداث حــألل
ل حيتمـإنـه فبله قتسمـنـسان إلاض يفـرتا معندو
 ارضاحلو ايضاملفعنى مه ذا ياضمعل وجيه، ارضح

 لعـــاماألوداث حـــباأل نبـــؤتال يفدخالن يتـــ
 ).١٤٨ ص ("ةيقبلتسامل

 قـبمرت رش نمـ وفاخل" بأنه يصرب هرفعوت
 ايضاملـ قلـق نيبـ لمـكات عـن جتالنا قبلتسامل يف
 ص ،٢٠٠٣ ،يصـــرب ("قبلتساملـــو ارضاحلـــو

 قلـــق أن) ٢٠٠٤ (مـــيالعج ىتـــر امنيـــب ؛)٦٠
ــ حمــدد قلق وهــ قبلتساملــ  ســبابه أردـفــالك درـي
ــهاودو ــصاحبه ،فع وفاخلــ مــن صــورة عــاد وي
 مـنث سـيحد بـامتـوجس الوم هـتاماالو الشكو

ة يص شخيـر غو أةيشخـص تكانـ اءوسات تغري
 الثقةم وعد منم األوعدس أيبال ورالشع من ينتج
 ،٢٠٠٤ ،مـيالعج ("ئةيالبو ائجتبالن مكتحال من
 لكنـه مالعـا القلق نم عون وهف ه،يعلو). ١١ ص

 اقعوبـال هورجذ يف بطويرت قبلتسامل عىل بحنسي
 د،وســع (مشاؤتــالو بــالعجز ورالــشع عــن ًانامجــ

 ابراضـط وأ خلـل عـن ًانامج نوكي وأ ،)٢٠٠٥

 عمـ ة،رسـا ريغ ةياضم تاخرب جةتين نشأامل يسفن
 تللـذاو اقـعولل ريفعـم ياكرإد وحتريف هويشت
 ةياضامل تااخلربو تاريللذك رضاتحاس خالل نم
 ضحـدو، تايللـسلب يمضختـ عمـ ة،رالـسا ريغ
ــابجيلإل ــة تاي ــذا اخلاص ــعوالو تبال ــلجت، اق  ع
 قـد اممـ ن؛ماأل معدو توترال نم الةح يف بهاحصا
 مـيمعوت، حاضـوال العجـزو تالذا مريدتل عهفدي
 نمـ الـةح إىل به يؤدوت ث،راوالك قعوتو شلفال
 قبل،تسملـبا ريكـتفال قلـقو قبل،تسامل نم مشاؤتال
 ةيصادتـاالقو ةيـعتاماالج تشكالامل نم وفاخلو
 قلـقو ةياسـوسوال ركـافاألو قعـة،توامل ةيقبلتسامل
 هرفعوي). ٥ ص ،٢٠٠٥ ،ريشق ("أسيالو وتامل
 ،حارتيـاال مبعـد ورالشع بأنه): ٢٠٠٩ (يخيشامل
 ةيالـسلب ةرالنظـو قبل،تسامل اهجت يالسلب ريكتفالو
 داثحـاأل اجهـةمو عـىل ةرالقـد معـدو اة،حيلل
 قـدانوف ،تالـذا رباتاع دينوت الضاغطة، ةتياياحل

). ٤٧ ص (سفبالن الثقة معد عم ن،مباأل ورالشع
 ورشــع وهـف ه،ريفـعت شــأنه نمـ كـني امهـوم

 يف اقرغتاالسـ عنـد قيالـضو تـوترالو باالنزعاج
 ةيرجـد ريغـ اةيـاحل بـأن ساسحاإلو به، ريكتفال

 نـةينأمالطو نمبـاأل ورالـشع قـدانف عم متامبااله
).١٥ ص ،٢٠٠٦ د،وسعم (قبلتسامل حون

ــ ــنظ ريشوت ــلتحال ةري ــق أن إىل يسفــالن لي  قل
 وأ داخــيل رخطــ نمــ يرذحتــ عــن عــربي قبلتساملــ

ــا ــ يجرخ ــرال لتميسي ــ دف ــالن جابةتلالس  ةيسف
 يأ ضـد هبـا ءحـتاملال ةيسفـالن هتاعافد كتحريب

 ئةيالب نوكت هناو األنا، إىل ههايجتو لحيتم ةمهج
 عند القلق ذلك نشأم يه اإلنسان هافي شيعي تيال
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 ).Fromm, 1990; 1992 (ينيسفالن ينيليلتحال
 عـن ًانامجـ قبلتساملـ قلـق نيرو نيوكوالسلو

 لـدى راخلطـ ريثتستـ ةياصـطناع ةيـطرش تنبهام
 عـىل ةوربالـرض بيجتسيـ علهجت ،مث نوم د،فرال

 القلـق نفـريو نرفيـوعامل امـأ ،يضرامل حوالن هذا
 امبـ سفالن عم يالسلب ثيداحلو ريكتفال عن ًنابعا

 قـدهاتعي رللخطـ رصادومـ هددةم ركافأ نم بثهي
 العامل قبلتسم وأ قبلهتسم عن هتئيبو هعامل يف دفرال
 ).٢٠١١ د،وسع(

 مــحالم هنــاك أن) ٢٠٠٥ (ريالــداه ىويــر
 بطـةمرت ةرفيـعم رظاهم لمشت قبلتسامل قلق مست
 يف ًذبذبام علهوجت سفالن تخلجا يف وردت ركافبأ
 قـدفال نم وفاخل وأ وتامل نم القلق ثلم هتارارق
 دفـرال قامأعـ نم نابعة ةيكوسل رظاهوم الثكل،و
 رظـاهوم ص،وكـالنك يسلب بشكل ًاينمز جههتو

 ةيــجوليوالب عــالفاأل دودر يف ثــلتتم ةيجــسد
 .ةيجوليوسفالو

 قلــق رصادمــ أن) ٢٠٠٠ (العنــاين ىوتــر
 وأ ايضاملــ يف ةؤملــم تاخــرب إىل جــعتر قبلتساملــ
 ال تيال دفرال تاموحطو ةعارصامل اةياحل طوضغ
 ىيــر امنيــب ط،والــضغ هــذه عمــ قهــايقحت كــنيم
 عــن منــاج قبلتساملــ قلــق أن) ٢٠٠٠ (نيسانحــ

 قبلتسامل يف لهحتتم اوم داثحاأل اكرإد يف أخطاء
 ه،تشكالومـ اقعوال عم يفكتال عىل ةرالقد معدو

 األسايس نوكامل أن) ٥٠:٢٠٠٩ (يخيشامل ىوير
ــق ــ لقل ــ لقبتسامل ــامل وه ــامل نوك ــق أنو ،ريفع  قل

ــ ــ إىل دوعــي قبلتسامل  إىلو اخلــاطئ ريكــتفال طامأن
 نمـ ريستفـال ءوسـ ايلتـبالو ة،رفيعامل تاوهيشتال

ــب ــرال جان ــراأل د،ف ــذ م ــ يال ــز إىل يؤدي  ادةي
 .ةيالسلب اضرباألع ساسحاإل

 خــالل نمـ ادفـراأل يف قبلتساملــ قلـق رؤثويـ
 يـريغتال عـىل ةرقدامل معدو بالعزلة ورالشع قميعت
ــتالو ــلل حيحالــص طيخط  ,Zaleski (قبلتسم

 قـدوف س،فبالن الثقة ليقلت عىل لمعي امك ،)1996
 ابراضــطو لة،وبــسه سفالــن عــىل ةرطيالــس
 ض،وعـم (البـدينو العقـيل راياالهنو تعاالفاالن

ــ ،)١٩٩٦ ــأ يؤدوي ــشك إىل ًضاي ــافالك يف ال  ةي
 اهراإلكـ بيأسـال إىل ءواللجـو ء،مرلل ةيالشخص

 اءةفـالك بـنقص ورالـشع ضويعـتل نرياآلخ عم
 نم الةح إىل يؤدي مك ،)٢٠٠٦ د،وسعم (ةتيالذا
 تالـذا يرقـدت دينتب ورالشعو يسفالن انماأل قدف
)Zaleski, 1996 .(هــذه عــىل غلــبتال كــنويم 

 :خالل نم ةيالسلب راآلثا
 نرياآلخـ عمـ ةويسـ ةيعتاماج تعالقا ةمإقا •

 ارضاحلـ يف يسفـالن نمبـاأل ورالـشع قميعتل
 .قبلتسملاو

 يحمـيل ذلـكو ةيـقائوال تبالنشاطا مزاتاالل •
 يف اطربـاالنخ همـتاماه نمـ رأكث سه،فن دفرال
 .ائجتالن نةموضم ريغ ةمفتوح ةحر مهام
 يسفـالن شـادراإل عىل دتاماالع كنيم ام يهو
. قهايقحت يف ينيالد
 

ــ ــعتامل نهجامل ــذه يف ب ــ اســةرالد ه ــ وه  نهجامل
 شـبه ة،ميك تانايب عمج إىل فدهي يالذ يبريجتال
ــ تانــايالب عمجــ بيأســال مخداتباســ ةيــبريجت  نيب
 شدمرلل ةتيالذا ةيعالفال عىل رفعتلل تعاموجامل
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 جمنـــاالرب ةيــعالف يف هــارأثو ينيالــد يسفــالن
 اسـةرالد يف نيكرشااملـ رنظ جهةو نم يشادراإل
 .ينيالد يسفالن شدراملو

 ةيـالاحل اسـةرالد يف نوكرشاامل: اسةرالد نةيع
 مهتـادرإ ضمحـب اسـةرالد يف اوكرشا نوعوطمت
 مبعـضهو ز،يـالعز عبـد لكامل عةمجا طالب نم
 ،ينرتواإللك ديالرب عرب ثحالبا نم ةوبدع كرتاش
 تـينيع عـىل اوزعـو ًكا،رشامـ ٥٠ معـدده بلغو
 ًطالبا ٢٥ (ويساتبال الضابطةو ةيبريجتال ثحالب

 ).عةموجم لكل
 

 نمـ يسفالن شدرامل لدى تاالذ يرقدت اسيقم
 ,.Larson, et al (نريآخــو نوســرال إعــداد

 ٣٧ نمــ نوكـم وهـو ث،حـالبا نيقنـوت ،)1992
 إىل فدوهيـ ،السدايس رتكيل اسيقم عىل دةمفر
 ،ينيالـد يسفـالن شـدمرلل ةتيـالذا ةيعالفال اسيق
 ةتيـالذا ةيـعالفال ةريـنظ عـىل يبنـم اسيقامل هذاو

ــد ــقوم). Bandura, 1982 (اورلبان ــق اسي  قل
 ضفـخل ينيالـد يشـادراإل جمنـاالربو قبل،تسامل
 فصــو يليــ وفــيام قبل،تساملــ قلــق عــالجو
 :يشادراإل جمناالرب فصو مث ،نياسيقملل


 إىل مقـــدي يشـــادراإل جمنــاالرب قيـــطبت أثنــاء

 .ثحالبا إعداد نم اسةرالد يف نيكرشاامل
 :يه أبعاد، سةمخ نم اسيقامل نوكيت

 شدرامل تارهام هبا قصدوي 
 هرشاعملــ جابةتاالســ حــون لميــالع ةرثاتاســ عــىل

 فرصتـالو اكراإلدو يعوبـال قبلتسامل نم قلقةامل

 نمـ دفرال عىل هيلمت اوم سفبالن بالثقة هورشع ثلم
 .ناسبم فرصوت نيعم ورشع

 رفعتال عىل شدرامل ةرقد إىل ريشت 
 الء،مـالع لـدى ابراالضـطو القلق راعشم عىل
 ةيـظفالل ريغـو ةيظفالل تايكوالسل مهف ،مث نوم
 ينيالـد شادراإل تجلسا أناء الءمالع هاتيأي تيال
 .بالقلق ورالشع إىل يضوتف

 ريشتـ 
ــ إىل ــ اكراإلدو يعوال ــق رشاعمل ــز إزاء القل  عج
 ةرقـدال معـدو هتشكالمـ عن ريعبتال عن لميالع
 .ةيسفالن هتشكالم لحل ناسبم رارق اذختا عىل

 ــ  ةيــاعلف إىل ريشوت
قفــروال عــىل غلــبتال يف هتــثقو يسفــالن شــدرامل

 هروفـظ قوفـ يسفالن شادراإل ةيلمع أثناء ةفيالثقا
 .ةيصادتاالق وأ ةيسفالن وأ ةيعتاماالج
 عـىل شـدرامل ةرقد إىل ريشوت 

ــص إســداء ــالن شــادراإلو حالن ــيالو يسف  ،روح
ــقدو ــىل هرت ــ ع ــرص لح ــالن تاعاال ــدى ةيسف  ل
ــالع ــقدو ل،مي ــ سرغــ عــىل هرت ــال يمالق  ةروحي
 يمـيالق النـسق عمـ قفايتو امب لميالع يف ةينيالدو
 .عتمجملل ينيالدو
 

 ٣٧ نمــ ةيـالنهائ هورتصـ يف اسيـقامل نوكـيت
 سيقـت ةفـلتخم أبعـاد سةمخـ نمضـ جرندت ة،رعبا
 يف امكـ ينيالـد يسفـالن شـدمرلل ةتيـالذا ةياعلفلا

 :يتاآل لواجلد
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 صـدق سابحب ثحالبا مقا 
 ينيالـد يسفـالن شـدمرلل ةتيالذا ةياعلفال اسيقم

 :يهو ب،يأسال بعدة
 عـىل اسيـقامل ضرع تم 

 ةيسفـالن تجـاالامل يف نيخصصتامل نم منيكحم ٩
 ،مائهـرآ ءوضـ ويف ،يسفالن شادراإلو ةيكوالسلو

ــم ــدت ت ــ ليع ــض اغةيص ــا بع ــقامل تارعب  اسي
 .ةوياللغ الدقةو ط،يبستالو يحضتولل

 عـىل اسيـقامل قيـطبت تـم 
ــةيع ــاماوق ةيطالعتاســ ن ــا، ٦٠ ه  تسبوحــ ًطالب
ــام ــاطرتاال تالمع ــ ب ــارد نيب ــا تج  تارالعب
 ريغ تارالعبا فتذوح بعد، لكل ةيالكل جةرالدو

 جةرالد عم اهتباطارتا تالمعام تكان تيال ةتالثاب
 تالمعام سابح تم مث ًا،يصائحإ دالة ريغ ةيالكل

 ةيـالكل جـةرالدو األبعـاد تجـارد نيب باطرتاال
:)٢جدول  (يتاآل حوالن عىل تكانو اس،يقملل 

 ــا ــالبا مق  ثح
 يأ ةرفيـالط نـةرقاامل قريـط عن الصدق سابحب
 سابحـ تـم ثحيـ ،يزتمييـال الـصدق سابح
 يبـاعراإل عةموجم تجارد تسطامتو نيب قفرال

 األدنــى يبــاعراإل عــةموجم تســطاومتو األعـىل
ـــاتاخ مخداتباســـ ـــة تارب ـــ قفـــروال دالل  نيب

 ريشتـ ثحيـ دة؛يج هتاؤرشم تكانو ،تسطاتوامل
ــن ــد ائجت ــو إىل لواجل ــرو دوج ــة تذا قف  دالل
ــد ةيصائحــإ ــ عن ــ) ٠.٠١ (ىتوسم  يعــمرتف نيب

 اسيـقم أبعـاد عيـمج عـىل تجارالـد يضفنخوم
ــدت ــذا يرق ــدمرلل تال ــالن ش ــ يسف ــارأد امك  كه
 األداة، صـدق إىل ريشي امم اسة،رالد يف نوكرشاامل
:)٣جـدول (يت اآل لواجلـد نمـ حاضـو وهـ امك
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١٠٢.٢٠٦.٣٣٦٢.١١٦.٥١١٠.٦٦٢٨٠.٠١ةيالكل جةرالد

 بعـد كـل جـةرد نيبـ بـاطرتاال لمـعام سابحـ قريـط عن اسيقامل صدق سابحب ثحالبا مقا امك
 :هذه باطرتاال تالمعام حضيو يتاآل لواجلدو اس،يقملل ةيالكل جةرالدو

 

 

٠.٨٦٠.٠٥ ةياجلزئ تارهاامل: لواأل البعد١
٠.٨٥٠.٠٥ينيالد يسفالن شادراإل تايلمع: الثاين البعد٢
٠.٧١٠.٠٥لميالع لدى يدتحال تايكوسل: الثالث البعد٣
٠.٨٨٠.٠٥ينيالد يسفالن شدمرلل ةفيالثقا ةيافالك: ابعرال البعد٤
٠.٦٤٠.٠٥ةينيالدو ةيعتمجامل يمبالق يعوال: سماخلا البعد٥
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 كلهـا تارالعبـا أن السابق لواجلد نم نيبويت
 أن عـىل دليـ ام وهو ،%٩٥ ثقة ىتوسم عند دالة
 قوثـمو الـصدق نمـ ةيعال جةربد عيتمت اسيقامل
 .هبا

 اسيـقامل تثبـا سابحـ تـم 
 لمـعام ةيمـق تكانو نباخ،روك افأل لمعام سابحب

 بنـسبة اسيقامل تثبا إىل ريشي ام وهو ،٠.٩٠ تالثبا
 :يتاآل لواجلد يف ائجتالن نم حاضو وه امك ةريكب

 
 

 

 ٠.٨٢ قبلتسامل اهجت يالسلب ريكتفال: لواأل البعد١
 ٠.٧٩ :اةحيلل ةيالسلب ةرالنظ: الثاين البعد٢
 ٠.٨١ الضاغطة داثحاأل نم القلق: الثالث البعد٣
 ٠.٧٨ قبلتسامل لقلق ةيسفالن رظاهامل: ابعرال البعد٤
 ٠.٧٩ ةمياجلس رظاهامل: سماخلا البعد٥

 ٠.٩٠ ةيالكل جةرالد

 ــقم  قلــق اسي
 ؛)٢٠٠٩ (يخيشاملـ غالـب إعـداد نمـ قبلتسامل
 عند قبلتسامل قلق قيصتسي ثيدح اسيقم ألنه ًارنظ

 ئــةيالب عــىل قــننوم عــدم وهــو ،يعماجلــا الــشباب
 ةيـلواأل هورتص يف ببنائه ثحالبا مقا قدو ة،يدوالسع

 اجعـةمر بعـد سةمخـ أبعاد عىل زعةمو ةرعبا ٤٩ نم
 قلـق تايـأدبو الـسابقة تاسـارللد لةمشـاو ةفياو
 نمـ نوكـتت اسيقملل ةيالنهائ ةورالصو قبل،تسامل

 :يه أبعاد، سةمخ نم اسيقامل نوكويت. دةمفر ٤٣
 قبلتساملـ اهجتـ يالسلب ريكتفال :

 ةيالـسلبو اخلاطئة تقداتعاملو ركافاأل هبا قصدوي
 حارتياال مبعد ورلشع يؤدوت د،فرال كهاردي تيال
 .قبلتسامل نم وفاخلو توترالو

 قصدوي: اةحيلل ةيالسلب ةرالنظ 
 ة،يقبلتساملـ اةيـاحل داثحأل ةيالسلب تقعاتوال اهب
 .عهام لمعاتال وأ قفاتوال عىل ةرالقد معدو

 الضاغطة، داثحاأل نم القلق 
 ةيـعتاماالجو ةيـاألرس اةيـاحل طوضغ هبا قصدوي
ــ تــيالو ةيصادتــاالقو دفــرال ةرنظــ عــىل نعكست
 .قبلتسملل

 قبل،تساملـ لقلق ةيسفالن رظاهامل 
 عكـست تـيال ةيـعالفاالن علـهف دودر هبـا قصدوي
 تـيال فاقواملو داثحاأل اكرإد يف دفرال بوأسل
 .قبلتسامل يف رؤثوت اجهةوامل طلبتت

 هبـا قصدوي ةمياجلس رظاهامل 
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 ةيجوليوسفـال عـلفال دودور ةمياجلس تشكالامل
 تـيال فاقـمولل هتجابتاس يف دفرال عىل أرطت تيال
 .قبلهتسم يف ًارأث هلا أن كردوي هتايح ددهت

 
 ةرعبـا ٤٣ اسيـقملل ةيـالنهائ ةورالص لمشت
 يف امك قبلتسامل قلق فصت أبعاد سةمخ عىل زعةمو

 :يتاآل لواجلد

 



٣٦٨ ،٣١ ،٢٦ ،٢١ ،١٦ ،١١ ،٦ ،١قبلتسامل اهجت يالسلب ريكتفال: لواأل البعد١
٤١٩ ،٣٧ ،٣٢ ،٢٧ ،٢٢ ،١٧ ،١٢ ،٧ ،٢:اةحيلل ةيالسلب ةرالنظ: الثاين البعد٢
٤٢٩ ،٣٨ ،٣٣ ،٢٨ ،٢٣ ،١٨ ،١٣ ،٨ ،٣ الضاغطة داثحاأل نم القلق: الثالث البعد٣
٣٩٨ ،٣٤ ،٢٩ ،٢٤ ،١٩ ،١٤ ،٩ ،٤قبلتسامل لقلق ةيسفالن رظاهامل: ابعرال البعد٤
٤٣٩ ،٤٠ ،٣٥ ،٣٠ ،٢٥ ،٢٠ ،١٥ ،١٠ ،٥ةمياجلس رظاهامل: سماخلا البعد٥

٤٣ةيالكل جةرالد

 جـةرد سابحتـا يـتم جـة،رالد يرقـدت عندو
 ال اسـةرالد يف كرشااملـ جابةتاس تكان إذا دةحاو
ــق،ت ــ إذا انتــجردو نطب ــا،حيأ هتجابتاســ تكان  ًان
 ثحيب نطبقت هتجابتاس تكان اإذ تجارد ثالثو
 كرشااملـ هـايعل صلحيـ تـيال ةيالكل جةرالد ثلمت

 ةيــالكل جــةرالد وحاتــرت ه،يــعلو اس،يــقامل عــىل
 .جةرد ١٢٩ ـ ٤٣ نيب ام اسيقملل

 
 سابحـب اسيـقامل ورطـم مقا: اسيقامل صدق

 :يهو ،)٢٠٠٩ ،يخيشامل (قرط بعدة صدقه
 نمـ ًامكـحم ١٣ عىل ضهربع: منيكحامل صدق

ــالن تاســارالد يف نيخصــصتامل شــادراإلو ةيسف

 مهتظـاحولم ءوضـ ويف ة،ويبرتال ومالعلو يسفالن
 .تارالعبا بعض اغةيص ليعدت تم

 نـةيع عـىل قهيطبتب 
ــ ــ ةيطالعتاس ــا، ٦٠ نم ــ طالب ــم مث ــ ت  سابح

ــام ــاطرتاال تالمع ــ ب ــارد نيب ــا تج  تارالعب
 تارالعبا فذح عم بعد، لكل ةيالكل تجارالدو
ــ تــيال ــ بــاطرتاال تالمعــام تكان اهتــجارد نيب
 مثـ ة،تـثاب ريغ يأ دالة ريغ للبعد ةيالكل جةرالدو

ــ بــاطرتاال تالمعــام سابحــ تــم  تجــارد نيب
ــاد ــاخل األبع ــةرالدو سةم ــالكل ج ــقملل ةي  اس،ي

 :يتاآل حوالن عىل تكانو
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٠.٨١٠.٠١قبلتسامل اهجت يالسلب ريكتفال: لواأل البعد١
٠.٨٨٠.٠١:اةحيلل ةيالسلب ةرالنظ: الثاين البعد٢
٠.٦٥٠.٠١الضاغطة داثحاأل نم القلق: الثالث البعد٣
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 نـةرقاامل صـدق سابحـب اسيقامل عدم مقا امك
 دتفيــ دةيــج تاؤرشمــ أعطــى يالــذو ة،رفيــالط

 سابحـب ايلاحلـ ثحالبا مقا امك. اسيقامل بصدق
 تالمعــام سابحــ خــالل نمــ اسيــقامل صــدق

 جةرالدو اسيقامل عىل بعد كل جةرد نيب باطرتاال

 ةيطالعتاسـ نةيع عىل قهيطبت بعد اسيقملل ةيالكل
 اسـةرالد عتمجم نم ًطالبا ٥٠ نم نةوكم ةيائوعش
ـــالاحل ـــام حضـــيو يتاآل لواجلـــدو ة،ي  تالمع
 :لكت باطرتاال

 



٠.٨٧٠.٠١قبلتسامل اهجت يالسلب ريكتفال: لواأل البعد١
٠.٨٥٠.٠١:اةحيلل ةيالسلب ةرالنظ: الثاين البعد٢
٠.٧٩٠.٠١الضاغطة داثحاأل نم القلق: الثالث البعد٣
٠.٨٦٠.٠١قبلتسامل لقلق ةيسفالن رظاهامل: ابعرال البعد٤
٠.٦٦٠.٠١ةمياجلس رظاهامل: سماخلا البعد٥

 كلهـا تارالعبـا أن السابق لواجلد نم نيبويت
 أن عـىل دليـ ام وهو ،%٩٩ ثقة ىتوسم عند دالة
 قوثـمو الـصدق نمـ ةيعال جةربد عيتمت اسيقامل
 .هبا

 عـن اسيقامل تثبا سابح تم 
 ةيمـق تكانو نباخ،روك افأل لمعام سابح قريط
 اسيـقامل أن يعنـي امـ وهو ،٠.٩٠ تالثبا لمعام
 تثبـا اسيـق جةتين يتاآل لوداجل حضويو ،تثاب
 :ةيطالعتاالس نةيالع عىل اسيقامل
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٠.٨٢ قبلتسامل اهجت يالسلب ريكتفال: لواأل البعد١
٠.٧٩ :اةحيلل ةيالسلب ةرالنظ: الثاين البعد٢
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 عنــد اسيــقامل تثبــاو صــدق سابحــبو
 عـىل قيـطبتلل هحيتصـال نيبـت لة،وقبم تاتويسم
 .ةيالاحل اسةرالد يف ثحالب نةيع

 
 تايكوالـسلو رفعـاامل نمـ ةومنظم نمضيت 
 يمقــدت يف مسهتــ تــيال تاواخلطــ نمــ عـةمووجم
 نمـ اسـةرالد يف نيكرشاملل ةيشادراإل تاماخلد
 يمدعتـ عـىل ًسايـأست قبلتساملـ قلـق ضفخ أجل
 بالقـضاءو بـاهللا نيـاماإلو ينيالد يعوال ديعضوت
 عـىل جمنـاالرب هـذا كـزوير. هرشو هريخـ رالقدو

ــ ــال بطتتــر يماهمف  فاألهــدا صــنع يف ريكتفب
 حيحص عىل ةيبنامل ةيابجياإل تجهاتوالو ةيقبلتسامل
 املـ ةمياإلسـال دةيـالعقو نيـاماإل صادقو ن،يالد
 ىتوساملـ عىل خاصة ةيأمه نم يماهفامل هذه لهحتم
 نمضويت. يمينظتال كوالسلو ،ينيالد يشادراإل
 رفعـابامل اسةرالد يف نيكرشاامل دويزت هتاوخط يف
ــلالع ــنيالدو ةمي ــو ةي ــال نريتامال ــنيالدو ةروحي  ةي
 يف عادة بطيرت يالذ ،يالسلب ريكتفال طمن ليعدتل

 ممصـ لذلك ة؛يسفالن تاباراالضط بعض ورظه

 وهـو. ريفعـوم يفـيثقت ينيد ،روحي أساس عىل
 ادفـراأل إىل جـهمو ينيدو روحي يشادرإ جمنارب

ــ ــذ اءوياألس ــاني نيال ــ نوع ــق نم ــ قل  قبل،تسامل
 فاألهـداو المـاآل نم رأكث وفخابامل نروكويف
 نمـ طمالـن هـذاً انـاحيأ قيـعي اممـ ة؛يابجياإل ةتياياحل
 عةموجم نمضويت. مهيلد فاألهدا قيقحت يف ريكتفال
 حيحصـ عـىل ةيـبنامل ةيكوالسلو ةرفيعامل تاينفال نم

 ،رالقـدو بالقـضاءو بـاهللا نيـاماإلو نيالـدو دةيالعق
 ةويـالنب سنةالـ حيحص عىل ًبناء لمالع يف هادتاالجو
 شـادراإل تاينف بعض إىل ةفباإلضا ،ريمالك آنرالقو
 كــانامل ةيـقنتك: خاءرتاالسـ ثــلم ىراألخـ يسفـالن
 خاءرتاالسـ ةيقنوت ،يليختال خاءرتاالس ةينوف ن،ماآل

 .ىرأخ تاينوف عايلفاالن خاءرتاالسو العضيل
 
 ينيالـد يسفـالن يشـادراإل جمنـاالرب سعىيـ
ــص ــعا ةفب ــيخت ىلإ ةم ــق ضف ــ قل ــد قبلتسامل  عن

 لـةرحامل طـالب نم ةيالاحل اسةرالد يف نيكرشاامل
ــعماجلا ــعويتو. ةي ــقحي أن ق ــاالرب ق ــدا جمن  فأه
 :نهام. ةيكوسل ةرفيعم
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 ةيـأمه عـىل اسةرالد يف نوكرشاامل رفعيت أن -١
 ة،يقبلتسامل الماآلو ة،تياياحل فاألهدا ديدحت
 ةروحيـ ةيشـادرإ ةيـأمه نم هلا امل اهتناوكوم
 .ةيلمعو ةينيدو

ــ أن -٢  ديــدحت اســةرالد يف نوكرشااملــ عيطتسي
 حرش يمقــدتب قبلتسباملــ علقــةتامل وفخــاامل

 ورنظبـامل علقةتامل مهتييامقوت مهتاورصت مأله
 ومهـمف يمقدت بعد ديالبعو بريالق قبيلتسامل

 عـىل ةرييـأثتال هرظـاهم مأهـو قبلتسامل قلق
 .مهتاحيو

 رأكثـ قبلتسباملـ متامااله ومهمف عىل زيكرتال -٣
 رؤثيـ يالـذو ،يلمـالع ريغ قبلتسامل قلق نم
 .اسةرالد نةيع عىل يسلب يجسد ريأثت

 ةيالشخـــص فاألهـــدا بعـــض ديـــدحت -٤
 يدفــر حــون عــىل اســةرالد يف نيكرشامــلل
 إىل بريــق ورنظـم تذا فأهــدا نمـ داءتـاب

 خطــة ضــعوو د،يــبع ورنظــم تذا فأهــدا
 .فاألهدا قيقتحل سلسلةمت

 عمـ اسـةرالد يف نيكرشااملـ اصـلتو قميعت -٥
ــأن ــ مسهف ــىل مهتساعدوم ــتال ع ــىل رفع  ع

 قميـعوت نهـا،م نوعـاني تيال ةيالسلب النقاط
 رؤثت تيال رشاعاملو تعاالفاالن مبأه يعوال

 ضلفـأ اكرإد إىل مهب لوصوالو مهتاحي عىل
 ةيـابجياإل ريغ عالفاأل دودرل ةيالسلب ائجتللن
 خـالل نم قبلتسامل نم القلق عاناةمل جةتيكن
ــعت ــ قمي ــد يعوال ــ ســةراومم ينيال  نريتامال
 .رالذكو ومالصو كالصالة ةينيالدو ةروحيال

ــأكتال -٦ ــىل دي ــأمه ع ــاماإل ةي ــاهللا ني ــرش ب  طك

 مشاؤتـالو قبلتساملـ نم القلق نم خلصتلل
 منظـا بـاعتا ةيـأمهو اهللا، ديـب كله مراأل اطامل
ــي ــنف مخداتاســ عــىل ومق  خاء،رتاالســ تاي
 ركـذ ةومداوم ،مايالصو الصالة،و العبادةو
ــيال اهللا ــ ت ــتر يف مساهت ــد خيس ــىل ةرالق  ع

ــابجياإل ركــافاأل دعاءتاســ ويف الــضبط،  ة،ي
 الةباحل ةياجلسد الةاحل باطرتال جةتين ذلكو
. القلقو توترال ضفخ إىل يؤدي امم ة؛يسفالن

 بةيالط تالعالقاو ايبجياإل اصلتوال عيشجت -٧
 ةيـلوقببامل ساسحاإلو ءتاماالن رشاعم ديأكتل

 وهـو بالعزلـة، ساسحاإل مدعو ةيعتاماالج
 كالــصالة تالعبــادا بــاعتبا قــقيتح امــ
 .هاريغو اساةواملو


 
ــامل -١ ــنيالد تاارضح ــشةاملو ة،ي ــو ناق  راواحل

 إعـادةو كوالسل ليعدت يف عالةفال ةسامهملل
 فتــوحامل اصــلتوال ةرثاتاســو ريفعــامل البنــاء

 .ةحالناج ةتياياحل تارباخل عن ثيداحلو
ــ -٢ ــدو كةرشاامل ــ ينيالــد اجماالن  عــالجامل نيب

 ةويالق العالقة إىل يؤدت تيال لميالعو
 .امنهيب قرافوال إزالةو -٣
 قفـاتوامل كوللسل ايبجياإل زيعزتالو ذجةمالن -٤

 شأهنا نم تيال تالعباداو نيالد حيحص عم
 رالقـدو بالقـضاء حيحالـص نياماإل يبنت أن
 .لماألو لمالعو

 ةيـــعالج تايـــنفك بالـــصالة خاءرتســـاال -٥
 .القلق ضفخل ةمهم ةيكوسل
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ــ -٦ ــاإل ثيداحل ــ ايبجي ــذا عم ــدعاءو ،تال  ال
 .اهللا إىل سلتوالو

 قيقتحال ةيكانمإ عن ثيداحلو فاهلد ديدحت -٧
 نيب بريقتال لواوحت قبلتسامل ضتفرت ةيقنتك
 يف مساهوتـ قهـا،يقحت ةيكانمإو تايكانماإل
 .قبيلتسامل ايبجياإل جهتوال ادةيز

 بـةتوكامل الصالة لمشوت ة،ينزلامل تاجباوال -٨
 لـــة،فالناو بتـــوكامل ومالـــصو لـــة،فالناو
 .اهللا رذكو سلتوالو اهللا، إىل الدعاءو
 
ــيت ــاالرب نوك ــ جمن ــسة، ٣٢ نم ــعوب جل  اق
 تاجبـاوال إىل ةفباإلضـا عوأسـب كـل يف تنيجلس

 ىلواأل اجللـسة يف ثحـالبا ضرعـ ثحي ة؛ينزلامل
ــدا ــاربال فأله ــومف ج،من ــق ومه ــ قل  قبل،تسامل

ــأثتال هرظــاهوم أســبابهو ــاالجم ة،ريي ــكو ه،ت  ةيفي
ضفــخ ثـلم تايــقنت ًامخدتسمـ ه،يــعل غلـبتال
. العضيلو مياجلس خاءرتاالسو ،منظامل ةيساساحل
 بياألسـال جمناالرب لونات ة،يالتال تاجللسا يف مث

ــالن ةيشــادراإل ــالو ةيسف ــن كــضبط ةروحي  سفال
 قبـل مالكال يف ردبتالو وملصاو الدعاءو الصالةو

 مياجلــس خاءرتاالسـ عـىل بريدتـالو بـه النطـق
 خـالل نم تاذال عم ايبجياإل ثيداحلو يالذهنو

 مخدتاســــ قــــدو اهللا إىل هــــالتاالبو الــــدعاء
ــالبا ــيال شــدرامل/ثح ــنف روح ــ تاي ــقب نم  لي
 راواحلـو األسئلةو رشاعامل عن ريعبتالو ةارضحامل
 بترتيــ عــادةإ ة،يالــسلب ركــافاأل عــىل رفعــتالو
 ذجـة،مالنو خاءرتاالس ةيقنت ،ركافاأل يف ليعدوت
 يف الـــصالةو ن،مـــاآل كـــانامل يف خاءرتاالســـو

 ةرايـزو ة،يعاماجل للصالة سجدامل ةرايزو سجد،امل
 يف خاءرتاالســ ةيــقنت ليـعتفل يفنيالــرش رمنياحلـ

ــانامل" ــاآل ك ــوناوت. "نم ــسا تل ــأ تاجلل  ًضاي
 تايـقنت مخداتباسـ ةيابجياإل ةيقبلتسامل تجهاتوال
 ةيـليختال خاءرتاالسـ تايقنت ،رشاعامل عن ريعبتال
 ةيقبلتساملـ فاألهـدا لونـاتت تجلساو جهة،وامل
. فاألهـدا ضعو عىل بريدتال تايقنت خالل نم
 راواحلـو األسـئلة قبل،تساملو ارضاحل عىل زيكرتال
 يف نيكرشااملـ نمـ شـدرامل طلـب قـدو. ناقشةاملو
 ةيوميـ ةينزلم تاجباوب مايالق ةيبريجتال عةموجامل
 خـالل نمـ بـاهللا العالقـة ةويـقت عـىل جلها ومقت
 امـ لفـاوالنو ماإلسـال ائضوفر تالعبادا سةرامم
 شدرتساملـ دتمـاع امكـ. ًاليسـب ذلك إىل اوطاعتاس
 اقـعو قبـلت خالل نم روحيال اجماالند ةينف عىل
 مهيلـد ةيقيقاحل ةيعفالدا بناءو ،ايلاحل نيشدرتسامل
 رالـشعائ ةمإقاو ةينيالد تلعباداا تاجباوب مايللق
 كةرشااملـو ومالـصو الـصالة خـالل نمـ ةينيالد
 .متاماالهو ةروحيال

ــدو ــم ق ــ ت ــاالرب ضرع ــدد عــىل جمن ــ ع  نم
 فألهـدا قـهيقحت دىمـ عـىل رفعـتلل منيكحامل

. هتجلسا يف ةمخدتسامل تاينفال ةمالئوم جمناالرب
 يف هتـاينوف جمنـاالرب ةيـأمه عىل نموكحامل قتفاو
 جمنـاالربو اسـةرالد نمـ ةوجرامل فاألهدا قيقحت
 .ةيالاحل اسةرالد عوضمو روحيال يشادراإل
 

 اسـةرالد ائجتن ثحالب نم مالقس هذا ضرعي
 ضرعـ يليـ وفـيام ضـها،وفرو اهتساؤالت ءوض يف
 :هايإل صلتوال تم تيال ائجتللن
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 قفـرو جـدتو أنـه عـىل لواأل ضفـرال نصي
ــ ةيصائحــإ لــةدال تذا  ةيــبريجتال عــةموجامل نيب
 بعد قبلتسامل قلق ىتوسم يف الضابطة عةموجاملو
ــطبت ــاالرب قي ــد يشــادراإل جمن ــصال ،ينيال  حل
ــةموجامل ــبريجتال ع ــو ة،ي ــ كناهتالس ــذا ةحص  ه

ــرال ــ ضف ــد نم ــا ها،مع ــالبا مق ــةرقامب ثح  ن
 عـةموجاملو ةيبريجتال عةموجامل تجارد تسطامتو

 نمـ ققتحال أجل نوم ؛يالبعد اسيالق يف الضابطة
 تكانـو ،)t-test ( رباتاخ مخدتاس قدف ةيضفرال هذه
 ).١٠ (لواجلد يف امك ائجتالن

 


 t 

 

25 17.4341 
2512.6321 

4.29661 
4.50756 

4.2510.000 

2531.03 
2524.3124 

6.28891
6.428114.1010.000 

25 25.4123 
2518.61444 

5.79297 
5.88161 4.512 0.000 

2513.5333 
2510.5667 

4.24864 
4.67335 2.573 0.013 

2522.6674 


2517.5311 
6.33726 
6.54287 3.087 0.003 

25190.0311 30.09237 
 25151.2674 38.30813

4.359 0.000 

 دالـة قفـرو هناك أن لواجلد هذا نم حضويت
ــ ًايصائحــإ  يف ةيــبريجتال عــةموجامل تجــارد نيب

 قبلتساملـ قلـق ريغـمت يف يالبعـدو القبيل اسيالق
ــاالوجم ــاخل هت ــذه حضــوتو سة،م ــةتيالن ه  أن ج
ًعــاالف كــان جمنــاالرب  هــذه يف ايبجيــاإل هريأثتــ يف ّ
ــ تجــاالامل ــ نيكرشامــلل حاتــأ ثحي  صــةفر هفي

 سـةراومم ،روحيالو ينيالد يعوال نم ادةتفاالس
 خـالل نمـ ينيالـدو روحـيال انراملـو بريدتال
ــشةامل ــ دوجــوو ،راواحلــو ناق ــ وج ــ نم  كةرشاامل

 نيكرشااملــ نيبــ ينيالــد اجماالنــدو ّعالــة،فال
 الدعاءو ،يتالذا راواحل ةرهام مخداتاسو شد،راملو
 تسـاعد تيالو ،رشاعامل عن ريعبتالو هال،تاالبو

 اسـة،رالد يف نيكرشااملـ ركـافأ يمنظـت إعادة عىل
 مهيلـد رتأثـا تـيال بالصالة خاءرتاالس تاينوف
 مهـوتف ،رالقـدو بالقضاء ضارالو ورالرس رشاعم
 إىل ًةفإضـا ؛العامل ةيهنا تسيل ايالدن اةياحل هذه أن
 علقـةتامل ةيالـسلب ركافاأل بعض عدل قد جمنالربا أن
 راألطـو تاسـارالد هتتـأثب ام هذاو. تجاالامل لكتب
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 ريكـتفال يف دفرال بوأسل أن عىل تقتفا تيال ةريالنظ
 .قبيلتسامل القلق يادتف وأ ثودح يف يمعظ رأث له

 جمنـارب ةسامهمـ عىل دلت ًضايأ ائجتالن هذهو
 يعــتاماالج اجلانــب نيسحتــ يف ينيالــد شــادراإل
 ضفـخ يف مساهيـ جانبه نم يالذو ،الشخيصو

ــق ــب. القل ــي مل امني ــاالرب رظه ــ جمن ــض يف ًارأث  بع
 نـةيع لـدى للقلـق ةريثـم تكانـ تـيال تجاالامل
 رظهت ائجتالن هذهو. مياجلس اجلانب ثلم ثحالب
 قلـق يف ًاريأثتـ راألكثـ يهـ تجاالامل هذه مأه أن
 يالـسلب ريكـتفال ثـلم نـةيالع ادفرأ لدى قبلتسامل
 نم القلقو اة،حيلل ةيالسلب ةرالنظو قبل،تسامل اهجت
 .قلقةامل داثهاحأو اةياحل طوضغ

 
 قفـرو جـدتو": أنه عىل ةيالثان ةيضفرال نصت
 عـةموجامل تجـارد سـطمتو نيبـ ًايصائحـإ دالة
 اسيـالق يف قبلتساملـ قلـق اسيـقم عىل ةيبريجتال

 ".يبعدال اسيالق حلصال يالبعدو القبيل
ــقتحللو ــ ق  ىرجــ قــدف ة،يضــفرال هــذه نم
 داللـة رفعـتل ذلـكو ،)t-test (رباتاخ مخداتاس
 جمناالرب قيطبت قبل ةيبريجتال عةموجملل قفروال
 ائجتـن حضـيو ايلتـال لواجلدو بعده،و يشادراإل

 جـةرالدو ةيعفرال تجاالامل عىل ذلكو ،رباتاالخ
 .قبلتسامل قلق اسيقم عىل ةيالكل

t-test
 


 t



2516.5123 
2512.6233

4.87605
4.50753

3.217
3.217

.002

.002


2529.0341 
2524.3112

8.09634
6.42811

2.508
2.508

.015

.015


2524.2321 
2518.6000

7.59172
5.88159

3.213
3.213

.002

.002


2522.0667 
2517.5333

8.02553
6.54287

2.398
2.398

.020

.020


256.4667 
255.7667

2.64879
2.44503

1.064
1.064

.292

.292




25176.3671 
 25151.2671

39.63931
38.30813

2.494
2.494

.016

.016


المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

 قفـرو دوجـو ةيائتال النسبة رباتاخ ائجتن نيبت
 يف ةيـبريجتال عةموجامل تجارد نيب ًايصائحإ دالة
 عـىل ذلـكو ،يالبعـدو القـبيل نياسـيالق نم كل
 ةيــعفرال تجــاالاملو اسيــقملل ةيــالكل جــةرالد
ــق علقــةتامل ــ بقل ــةيع لــدى قبلتسامل  يف ثحــالب ن
 رياألخـ جـالامل اعـدام ىلواأل بعـةراأل تجاالامل
 هــذه اهجتــا انيــلبو ة،ياجلــسد ةرظــاهبامل علــقتامل
 تافاحراالنو تسطاتوامل ادجيبإ مايالق تم قفروال
 نمـ كل يف ةيبيرجتال عةموجامل تجارلد ةريايعامل
 نيبـي الـسابق لواجلدو ،يالبعدو القبيل نياسيالق
ــطاتوامل ــاحراالنو تس ــايعامل تاف ــد ةري  تجارل
 يالبعـدو القـبيل نياسيالق يف ةيبريجتال عةموجامل

 .قبلتسامل قلق اسيقم عىل
 اعرتفــا أعــاله) ١١ (لواجلــد نمــ ظحــالوي
 يف نيكرشااملـــ الطـــالب تجـــارد تســـطامتو
 هـذه أن نجـد امنيـب ،القـبيل اسيـالق عىل اسةرالد
 عىل ،يالبعد اسيالق يف تضفانخ قد تسطاتوامل

 تجاالاملو قبل،تسامل لقلق ةيالكل جةرالد نم كل
 ضةفـنخامل جـةرالد ريشت ثحي ة،ورذكامل ةيعفرال
 لدى قبلتسامل قلق جةرد اضفانخ إىل سطتوامل يف
 عـىل دلي هذاو. ةيبريجتال عةموجامل يف نيكرشاامل
 هــذه يف ايبجيــاإل ريأثتــال يف جمنــاالرب ةيــاعلف
ــ ؛تجــاالامل ــامه ثحي ــقنت تس ــاالرب تاي  جمن
 خاءرتاالسـ تايـقنت نهـاوم ة،يكوالـسلو ةرفيعامل

 تجـارد ضفـخ يف مايالـصو الـدعاءو الصالةو
 نمـ عـدت يهـو ،تجـاالامل لكت يف قبلتسامل قلق
 رأثـ قـدو قبل،تساملـ لقلق ةماهلا نةوكامل تجاالامل

 قبيلتساملـ للقلـق ةيـكلال جـةرالد ضفخ يف ذلك
 هـذاو ة،يبريجتال عةموجامل حلصال حاضو بشكل

 اومـ ،روحيال يشادراإل جمناالرب ةيعالف ؤكدي ام
 فتـوحامل اصـلتوالو راوكـاحل تايـنف نم نهمضيت
 العالج يف هايتبأمه يعوالو ةيعبدت تارهام ةمينوت
 يمنظتال إعادة يف تسامه تيالو ،يسفالن شادراإلو
 عــةموجامل عنــد روحــيالو اينجــدوالو ،ريفعــامل
 .ةيبريجتال
 

 دالة قفرو جدتو أنه عىل الثالثة ةيضفرال نصت
ــإ ــ ًايصائح ــطمتو نيب ــارد يس ــةموجامل تج  ع
شــدمرلل تالــذا يرقــدت اسيــقم عــىل ةيــبريجتال
 ةيـاعلف اسيقمل يالبعدو القبيل اسيالق يف يسفالن
 اهـذ ةحصـ عىل رفعتللو. ينيالد يسفالن شدرامل
ــرال ــ ضف ــد نم ــا ها،مع ــالبا مق ــةرقامب ثح  ن

ـــطامتو ـــارد تس ـــةموجامل تج ـــبريجتال ع  ةي
 ةيـبدا قبـل: تامـر ثـالث الـضابطة عةموجاملو
 ،تاجللـسا فصتـنم يف بـةرجتال أثناءو بة،رجتال
 هـذه يتاآل لواجلـد نيبـوي بـة؛رجتال هاءتان بعدو
 :يلي امك ائجتالن
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٢٥١٢٨٢١٧١٧١.٩٦٢٦.٧٧قبيل
٢٥١٧١٢١١١٩٤.٦٧١٤.٧٦أثناء
٢٥١٤٠٢٢٢١٨٧.٨١١٩.٩١يبعد

 يف نيكراشاملـ تجـارد الـسابق لواجلـد نيبي
ــقم عــىل اســةرالد ــذا يرقــدت اسي شــدمرلل تال
 ةريـايعامل اهتـافاحرانو اهتسطاومتو ينيالد يسفالن
 بعـدو أثناءهـاو بـةرجتال قبـل الثالثة هتقايطبت يف
 تـيال تجارالـد سطمتو أن ائجتالن نيبت. هائهاتان

ــ ــايعل صلح ــ ه ــةرجتال يف نوكرشاامل ــ ب  ويسات
 هـايعل اوصلحـ تـيال تجارالـد دىوم ١٩٤.٥

ــ ــ ورصحم ــان ،٢١١و ١٧١ نيب ــعم فاحرب  رياي
 تكاردمــ أن مقــاراأل هـذه نيبــوت. ١٤.٧ هيمتـق

 تكانـ ينيالـد يسفـالن شدرامل ةياعلفل نيكرشاامل
 يف ًضايـأ نهـام أعـىلو بةرجتال ةيبدا قبل نهام أعىل

 .بةرجتال سطو
 يادحـاأل نيبـاتال ليـلحت ثحالبا ىرأج قدو
ــةرلد ــ اس ــةمرح رأث ــطبتال ل ــىل قي ــ ع  تكاردم
 شـدمرلل ةتيـالذا ةيـاعلفلل اسةرالد يف نيكرشاملا

 تالذا يرقدت اسيقم عىل قاست امك ينيالد يسفالن
 جـةتين حضـيو يتاآل لواجلـدو ،يسفـالن شدمرلل

 :ليلتحال هذا


 


  



١٨٤٩.٠٩٣٢٩٢٤.٥٤٦نيب
١٩٨٨.٦٥٧٢٢١٥٢.٩٧٤داخل

٣٨٣٧.٧٥٠٢٤نيباتال
٠.١٤ ٦.٠٤٤

 أن يادحـاأل نيباتال ليلحت ائجتن نم جتنتنسو
 Sig. = 0.73 ،٠.٣٢٢ = يفــنيل صاءحــإ ةيمــق
 ًايـقبل قيطبتال لحامر نيبات انسجت عىل دلي هذاو
ــ ًا؛يبعــدو  F = 6.044، Sig. = 0.014 ثحي

 أنـه عىل نصت تيالو الثالثة ةيضفرال قبلت ايلتبالو
 تجـارد يسطمتو نيب ًايصائحإ دالة قفرو جدتو
 تالـذا يرقـدت اسيـقم عـىل ةيـبريجتال عةموجامل

 ةيـبدا يف الثالثة تاسايالق يف يسفالن شدرامل لدى
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 اسيـقمل نـهم هاءتاالن عقبو سطهو ويف جمناالرب
 ليـدل جديو أنه يأ ،ينيالد يسفالن شدرامل ةياعلف
 عـىل نيكرشااملـ تجارد تسطامتو أن عىل فكا
ةفــلتخامل يالبعــدو القــبيل نيقــيطبتال يف اسيــقامل
 ىتوسمـ مخداتباسـ ذلكو ة،ويسامت كلها تسيل

 .داللة
 

ــتأثب ــالن ت ــعالف الــسابقة ائجت  جمنــاالرب ةي
ــد يشــادراإل ــيخت يف ينيال ــةوم ضف ــق عاجل  قل
 ثحيـ ة؛يـبريجتال اسـةرالد نـةيع لـدى قبلتسامل
 سـطمتو نيبـ ةيصائحإ داللة تذا قفرو تجدو
 القـبيل نياسـيالق يف ةيـبريجتال عةموجامل تجارد
 يف مخدتساملـ قبلتساملـ قلق اسيقم عىل يالبعدو

 بعــد اءثنتباســ سةمــاخل بأبعــاده ةيــالاحل اســةرالد
 تذا ًقافرو اسةرالد تجدو امك ة،مياجلس رظاهامل

ـــ ةيصائحـــإ داللـــة ـــبريجتال عـــةموجامل نيب  ةي
 حلـصال يالبعـد اسيالق يف الضابطة عةموجاملو
 اسيقم عىل يالبعد اسيالق يف الضابطة عةموجامل

 تكانـو ة؛فـكا سةمـاخل األبعاد عىل قبلتسامل قلق
 ةرلنظــاو قبل،تساملــ اهجتــ يالــسلب ريكــتفال أبعــاد
ــاحل اهجتــ ةيالــسلب ــ اةي ــق مث ــ القل  داثحــاأل نم

 اعرتفـا يف ةسامهمـ تجـاالامل رأكث يه الضاغطة
شــادراإل جمنــارب قيــطبت عقــب ةيــالكل جــةرالد
ــ ؛ينيالــد يسفــالن  تســطامتو تضفــانخ ثحي
 عـىل األبعـاد هـذه عـىل ةيبريجتال نةيالع تجارد
 ًارأثتــ راألكثـ األبعــاد يهـو ًا،يصائحــإ دال حـون

 عنـد قبلتسامل قلق تسببام رأكث عدوت ج،منابالرب
 .القبيل اسيالق عىل ىحت نةيالع ادفرأ

 تـم تـيال ةروحيال ةيشادراإل تاجللسا أن امك
 يحضـتو يف ةيعالف تذا تكان جمناالرب يف ذهافينت

 تيامعلـوت تهـايجتو لكـن قبلتساملـ قلق عةيطب
 ينيـامإ مدعـ نمـ نهمضتـ اوم ةيشادراإل جمناالرب
 ريكب ورد له كان اسةرالد يف نيكرشاملل يعقائدو
 قوتتف. ثحالب نةيع لدى قبلتسامل قلق ضفخ يف
 تـيال الـسابقة تاسـارالد ائجتـن عم جةتيالن هذه

 تعـاموجامل نيب ًايصائحإ دالة قفرو دوجو تنيب
 جةتين قبلتسامل قلق ضفخ يف الضابطةو ةيبريجتال
 ؛٢٠٠٧ ،يبيداحلــ (ينيالــد يسفــالن شــادراإل

ــ: ٢٠١٠  ;Burgess, 1998 ؛١٩٨٦ ،ويريامال
Gurin et al., 1960; Loskot, 1993; 

Weaver,1995.( 
 نمـ تـيال تالعباداو ةينيالد يمالق مدع أن امك
 عـاله يف جـل اخلالق اهللا عىل دتاماالع ديكتو شأهنا

 نم ففوخي ةيسفالن تاباراالضط عالج يف ساعدي
ــق ــوترالو القل ــابتاالكو ت ــ ئ ــ بطرتامل  ارضباحل

 ثحـوالب ائجتـن عمـ سقيتـ امـ وهـو قبل،تساملو
 ؛١٩٩٠ البنــا، ؛٢٠٠٠ ،يرس (ًضايــأ الــسابقة
 قتتفــ امكــ ،)١٩٨٨ ،حيصــب ؛٢٠١٠ ،تسـعدا
 ةيـبرالغ تاسـارالد ائجتـن عمـ ًضايأ ائجتالن هذه
 يف روحـيال يسفـالن شـادراإل ةيـأمه تأكـد تيال

 ئـابتاالكو وتاملـ هـابور قبلتساملـ قلق عالج
 ;Smith, 2003 ( ةيسفــالن طوالــضغو تــوترالو

Bergin, 1987; Watsong, 1989; Kelly, 
1995; 1997.( 

 الثالثـة ةيضـفرال قـقحت إىل ائجتـالن ريشتـ امك
 نيب ًايصائحإ دالة قفرو جدتو أنه عىل نصت تيالو

ــطمتو ــارد يس ــةموجامل تج ــبريجتال ع ــىل ةي  ع
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يف يسفــالن شــدرامل لــدى تالــذا يرقــدت اسيــقم
 شـدرامل ةيـاعلف اسيـقمل يالبعـدو القـبيل اسيالق
 عقب الثالث اسيالق يف بخاصةو ،ينيالد يسفالن
 ايالـــدن تجارالـــد سابحـــب بـــةرجتال هـــاءتان
 ،تاسـايالق لـكتل سايباحلـ سطتواملو ىوالقصو
 قيـطبتال لةمرح رأث اسةرلد نيباتال ليلحت كذلكو

 شـدرامل لـدى تالـذا يرقدت اسيقم تجارد عىل
 أن عـىل فكـا حـون عـىل دلليـ امب ينيالد يسفالن
 يف اسيـقامل عـىل نيكرشااملـ تجـارد تسطامتو
 كلهـا تسيـل ةفـلتخامل يالبعـدو القبيل نيقيطبتال
 هـذهو. داللة ىتوسم مخداتباس ذلكو ة،ويسامت
 ثــلم تسـبق ةرنـاد تاسـارد عمـ قتتفـ جـةتيالن
 ,.Larson, et al (نريآخــو نوســرال اســةرد

 Kozina, et (نريآخـو نـايزوك اسـةردو) 1992

al., 2010 .(شـدرامل ةيـاعلف سنحت ؤلي قد لكنو 
 بقـرص اسـةرالد نـةيع هـاتكرأد امك ينيالد يسفالن
 .ينيالد يسفالن شادراإل ةفرت قرصو بةرجتال دةم
 

 ثحللبا كنمأ ة،يالاحل اسةرالد ائجتن ءوض يف
 :ةيالتال تايصتوبال جرواخل
 ةيـنيالد ةيشادراإل جماالرب قيطبت يف سعتوال -١

 ًاويـقً اليبـد هارباتاعو لكةمامل يف ةمياإلسال
 طرش يدوالـسع عتمجامل عةيطب عم ناسبيت
شــادراإل تاريــنظ عمـ لمــكاويت بطيـرت أن
ــالجو ــالن الع ــةيداحل يسف ــلم ث ــالج ث  الع

ــالين ــداينوال العق ــسل ج ــالج يف يكوال  ع
 يف السائدة ةيسفالنو ةيكوالسل تاباراالضط

 .عتمجامل

 بعض عىل ومقي ينيد يشادرإ جمنارب إعداد -٢
ــ العــالج ثــلم ثــةيداحل تاريــالنظ  ياقعوال
 يف هرأثـ رفعوت يكوالسل العقالين العالجو
ــخ ــالج وأ/و ضف ــض ع ــط بع  تاباراض

 .ةفلتخامل ةياسرالد لحارامل يف كوالسل
ــداد -٣ ــ إع ــةمم جمارب ــاللرب اثل  عوضــمو جمن

 يف قبلتساملــ قلــق لعــالج ةيــالاحل اســةرالد
 ،نياهقراملـ عنـدو ةويـالثان اسـةرالد لةمرح
 ورالـذك هـافي كرشاي أكرب نةيع عىل قهيطبوت
 يف ةيـدفرال قفـروال عـىل رفعـتلل اإلناثو

 عوالنـو مـرالع سبحب جمناللرب جابةتاالس
 .قبلتسامل قلق عالج وأ اضفانخ إزاء

 ةتيالذا ةياعلفال عىل رفعتلل تاسارد اءرإج -٤
ــد يسفــالن شــدمرلل ــذه ســةرامم يف ينيال  ه

 ةفـلتخم ةمريـع تئاف عم ةيشادراإل جماالرب
 .البالط نم

 اءيـلوأل ةينيد ةيشادرإ جمارب بريوجت إعداد -٥
ــورأ ــالب م ــ الط ــةيهتب متاملاله ــائه ئ  مأبن
ــق ضفــخو قبلتسمــلل ــ قل ــدى قبلتسامل  ل

 .اآلباء
ــ لمــكاتال قيــقحت -٦ ــنظ نيب  تســاراومم تاري

 شـادراإل تاريـنظو ينيالد يسفالن شادراإل
ـــبرالغ يسفـــالن اكـــزرامل يف امهتقـــايطبوت ةي
 .ةيدوالسع تاعمباجلا ةيسفالن ةيشادراإل

 ةويـالثان لحـارامل يف اسةرالد ناهجم منيضت -٧
 قبلتساملـ قلق لوناتت تعاوضمو ةيعماجلاو
 .نيبالد هيعل غلبتال ةيفيكو
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رأثــ عــىل رفعــتلل شاهبةمــ ثحــوب اءرإجــ -١

 القلـق ضفـخ يف روحـيال يسفالن شادراإل
 يضرامل هابرال وأ تانامتحاال قلق وأ مالعا
 .وتامل نم

 شـادراإل رأثـ لحـو اثلـةمم تاسـارد اءرإج -٢
 تاريغـتامل بـبعض هتـعالقو ينيالـد يسفالن
ــارغيموالد ــالنو ةفي ــالع ةيسف ــو مرك  عوالن
ــةيالبو ــعتاماالج ئ ــفال الــةوح ةي ــىو رق  الغن
 نـةيع ادفرأل ةيعتاماالجو ةياألرس لماوالعو

 .ةرتحقامل تاسارالد
 ةفـلتخم تئاف عىل ايلاحل ثحالب قيطبت إعادة -٣

 ةويـالثان لحـارامل طـالب ثلم نيسرالدا نم
 وأ يدوالـسع عتمجملل ثلةمم تنايع لوناوت
 نيبـ نـةرقاامل لونـاتت نةرقام تاسارد اءرإج
 ةفـلتخم ةياسـردو ةمريـع تئـاوف تعاموجم
.تاريغتامل لكت فالتباخ جمناالرب رأث رفعتل

 شـادراإل نمـ كـل نيبـ نةرقام اسةرد اءرإج -٤
 ضفـخ يف يعـاماجلو يدفرال ينيالد يسفالن
 .ىرأخ ةيعتمجم تئاف لدى قبلتسامل قلق

 

 
 يسفـالن العـالج). ١٩٨٠. (راتالس عبد ،يماهرإب

. ةرفـعامل عامل: ويتالك. لإلنسان ةوق ثيداحل
 .اآلدابو نونفالو ةفللثقا يطنوال جلسامل

 ةويـالنب الـسنة). ٢٠٠٧. (ىحييـ هنـاء شهبة، وأب
 عـةمجا. ةيسفـالن ةحصالـ إىل مسلامل هيجوتو

 تاســارالدو ةويـالنب الــسنة مترؤمـ: كريمـوال
 .دنراأل. ةعارصامل

 العالجو شادراإل تارينظ). ١٩٩٠ (ه ن،وستربا
 ،ويـتالك ،٢ ط ،يقفال دماح ةمجتر. يسفالن
 .مالقل ردا

ــة،ياخرب ــد ل ــ عب  شــادراإل ورد). ٢٠٠٩ (يالغن
ــقاو يف يسفــالن ــشباب ةي ــ ال . تارخــدامل نم
 ،راجلزائ عةمجا ة،ورنشم ريغ ترياجسم سالةر

 .راجلزائ
. نيشدرتسامل سالةر). ٢٠٠٥ (ياسبحامل ثرااحل

 ردا لب،ح. غدة وأب حافتال عبد قيعلوت قيقحت
 .مالسال

 اسوسـوال). ٢٠٠٥. (عـىل بـن قرطـا ب،يباحل
. ةيطانيشـ ثيـادحأ مأ يسفـن ضمـر ريالقه
 .عيزتوالو للنرش بةيط ؤسسةم: ةرالقاه

ــ ،يبيداحلــ ــعالف). ٢٠٠٧ (ىفصطم شــادراإل ةي
 يهنـامل قبلتسامل قلق ضفخ يف ينيالد يسفالن

 سـالةر. طيوبأسـ ةيـبرتال ةيـكل طـالب لدى
 عـةمجا ة،يـبرتال ةيـكل عة،وطبم ريغ ترياجسم
 .طيوأس
يسفــالن شــادراإل). ٢٠١٣ (ىفصطمــ ،يبيداحلــ

 .ةرالقاه ،للنرش ابحالس ردا. ينيالد
 ةيـأمه). ٢٠١٠. (سنحعبدامل ىفصطم ،يبيداحل

 هيـــإل اجـــةاحلو ينيالــد يسفـــالن شــادراإل
 دةوح. ةيسفالن تاباراالضط دحأل هتقايطبوت
 - ةيـبرتال ةيكل. ةيعتاماالجو ةيسفالن اثحاألب
 .طيوأس عةمجا
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 . جـبر نيامسـلو يقـفال المـآو ضة،فـ  دان،مح
 يف ينيالـد يسفـالن العـالج ةياعلف). ٢٠١٠(
 نـةيع لدى ريالقه اسوسوال اضرأع فيفخت
 يمعلـتال ةوند: ةيدوالسع. عةماجلا تطالبا نم

 .بةيط عةمجا بة،يط عةمبجا اةفتلل العايل
 آنرالقـ رأث).  ١٩٩٩. (العال عبد ناهد ،ايشراخل

 .ثيداحلـ ابتالك ردا. يسفالن نماأل يف ريمالك
 .ويتالك. الثالثة الطبعة
 ةيـكينياإلكل تالـدالال) ٢٠٠٠. (عـادل ،خرض
ـــامل ـــ زةمي ـــري تجاباتالس ـــصاب ضم  بع
 عوضـوامل مهـتف ربـاتالخ ريالقهـ اسوسوال
)T.A.T  (سفالــن معلـ لــةجم. الـةح اسـةرد .

 ئــةياهل : ةرالقــاه. ١٤:الــسنة. ٥٥: العــدد
. اهللا عبـد زيـالعز عبد د،محاأل. ةمالعا ةيرصامل
 عنـد ( ةيسفـالن ةحالص إيل قريالط). ١٩٩٩(

 معلـ مقـس ). سفالـن معلـو ةيزواجل يمق ابن
 .ةرمكامل كةم: ةيبرتال ةيكل سفالن
 و نيدتـال). ٢٠٠٢. (نرمحعبدال جاءر ب،ياخلط

 عةمجا تطالبا و طلبة لدى ئابتباالك هتعالق
ــ ــاماجلا و راالزه ــ تع ــةجم. ىراالخ ــ ل  معل

 .رصم. نتوالسو ابعرال العدد: سفالن
 هيجتوال ةيجولوكيس). ٢٠٠٥ (حصال ،ريالداه
 ع،يـزتوالو للنـرش ائـلو ردا ه،تارينظو يهنامل
 .دنراأل ن،امع

 يسفالنو ويبرتال شادراإل). ٢٠٠٥ (يهاد ع،يبر
 عتمـجامل بـةتكم ن،امعـ ث،يداحلـ ورنظامل نم

 .دنراأل ع،يزتوالو للنرش يبرالع

 ةحالـــص). ١٩٨٦. (دةوعــ دحممــ ،ويريامالــ 
 ردا. ماإلسـالو سفالـن معل ءوض يف ةيسفالن
 .ويتالك. ةيالثان الطبعة. مالقل

ــ ــاح ان،رزه ــجتوال). ١٩٩٥ (دم ــادراإلو هي  ش
 .بتالك عامل ة،رالقاه ،يسفالن
ــ ــاح ان،رزه ــجتوال). ٢٠٠٣ (دم ــادراإلو هي  ش

 .بتالك عامل ة،رالقاه ،٤ ط. يسفالن
 ةيسفــالن ةحالــص). ١٩٩٩. (دمــاح ان،رزهــ 

: ةرالقـاه. ابعـةرال الطبعـة. يسفـالن العالجو
 .بتالك عامل

شـــادراإلو هيـــجتوال). ٢٠٠٠ (إجـــالل ،يرس
 .دنراأل جد،امل ردا ن،امع. يسفالن
ــ ــو ،تعداس ــادراإل). ٢٠١٥ (دحمم ــالن ش  يسف

 ةويـالنب السنةو ريمالك آنرالق ءوض يف ينيالد
ــــرش ــــنالوأ كــــةواألل شــــبكة. ةيفال . ني

www.alukah.net/books/files/book_5769/b
ookfile/alershad.pdf. 

 قبلتساملـ قلـق). ٢٠٠٥ (يـفرش ناهـد ، دوسع
 سـالةر ،مشاؤتـالو اؤلتفـال متيبـس هتعالقو
 .شقمد عةمجا ة،يبرتال ةيكل اه،توردك

ـــسهل، ـــعالف). ٢٠٠١ (اشـــدر ال  شـــادراإل ةي
 ضفـخ يف) ينيالـد – يعـماجل – يكوالسل(
 جلــةامل. عــةماجلا طلبــة لــدى قراأل شكلةمــ
 .٤٠ ص ،)٦١ (١٦جم ة،ويبرتال

 شادراإل يف ةمقدم). ٢٠٠٢ . (عيل اشدر السهل،
ــالن ــةتكم. يسف ــال ب ــرش حالف ــزتوالو للن  ع،ي
 .ىلواأل الطبعة. ويتالك
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ــاذيل ــعبداحل ،ش ــ دمي ــص). ١٩٩٩ (دحمم  ةحال
ــكامل. ةيالشخــص ةيجولوكيســو ةيسفــالن  بت

ـــيالعل ـــوتربمللك م ـــرشو ي ـــزتوالو الن . عي
 .رصم: ةرياإلسكند

 قبل،تساملـ قلـق اسيـقم). ٢٠٠٥ (نـبيز ،ريشق
 .ةيرصامل النهضة بةتكم ة،رالقاه
ةيشــادراإل ةيــلمالع). ١٩٩٧ (دحممــ ،ويالــشنا
 .رصم ب،ريغ ردا ة،رالقاه ة،يالعالجو
ــشنا ــ ،ويال ــالجو شــادراإل). ١٩٩٩ (دحمم  الع
 .مالقل ردا ،ويتالك ،يسفالن
،يسفـــالن شـــادراإل). ١٩٨٨ (ديســـ ،حيصـــب

 .قالرش اءرزه ردا ة،رالقاه
 تقـداتعامل بعـض). ٢٠٠٣ (دحمم نيامإ ، يصرب
ــاراخل ــدى ةفي ــ ل ــاتعالقو نياهقرامل ــق ه  بقل
 ةيرصاملـ جلـةامل لالنجـاز، ةيعفالداو قبلتسامل

 ،عــرش الثالــث جلــدامل ة،يسفــالن تاســارللد
 .٩٩-٥٢ ،٣٨ العدد

 معجم). ١٩٩٥ (عالء ،يفافك ،رجاب د،مياحل عبد
 ردا ة،رالقـاه ،يسفـالن الطـب يف سفالن معل

 .ةيبرالع النهضة
ــيالعج ــالء ،م ــ نج  أداة بنــاء) . ٢٠٠٤ ( دحمم
 تطالبـاو طـالب لـدى قبلتسامل قلق اسيلق
 ريغـ (ترياجـسم سـالةر ، دوسع لكامل عةمجا
  .دوسع لكامل عةمجا ةيبرتال ةيكل ،) ةورنشم
ــرش ــو ، يع ــي دحمم ــد حم ــق). ٢٠٠٤ (نيال  قل
 ة،فيـالثقا تاريغـتامل ببعض هتعالقو قبلتسامل
 بعـض طالب نيب نةرقام ةريضاح عرب اسةرد

 مترؤاملـ. نامعـ سـلطنةو رصمـب ةيبرتال تايكل
 عةمبجا يسفالن شادرلإل عرش ياداحل ويالسن
 .١٧٨-١٣٩ص ل،واأل جلدامل س،مش نيع
 ةحالـص) . ٢٠٠٠ (دميـاحل عبـد حنـان ،العناين
 ركــفال ردا ،انـعمــ ،٢ ط ، لفــللط ةيسفــالن

 .النرشو للطباعة
ــالع ــد ،ويسي ــ عب ــرأل). ٢٠٠٢ (نرمحال  اضم

 ،بـط ،ةيـعماجلا ةرفعامل ردا ،عالجهاو ةيسفالن
  .ةرياسكند

 ياهلـد). ٢٠٠٢. (دحممـ نرمحال عبد ،ويسيالع 
ــال ــصو مياإلس ــالن ةحال ــلامل ردا. ةيسف  ناه
ــرشو للطباعــة ــزتوالو الن . ىلواأل الطبعــة. عي

 .لبنان - ريوتب
 لهوأصـ: يسفـالن العالج). ٢٠٠٥ (نيسح د،ياف

 بـةيط ؤسسةم ة،رالقاه. هتايأخالقو هتقايطبوت
 ..عيزتوالو للنرش

 نـةرقاامل). ٢٠٠٢ (سعاد ،البرشو ،فوتص ج،فر
ــ ــ كــل نيب ــسل العــالج نم  بوبأســل يكوال
ــتال ــعوم ضرع ــ ن ــو جابةتاالس ــالج نيب  الع

ــ يائوالــد ــةجم ،ريالقهــ اسوســوال ىضرمل  ل
-٢٠٧ ص ص ،٢ ع ،١٢ م ة،يسفن تاسارد

٢٢٧. 
ــ ــفال دان،محــ ضة،ف  نيامســل د،محــأو ال،مــآ ،يق

 يف ينيالـد يسفـالن العـالج ةياعلف). ٢٠١٠(
 نـةيع لدى ريالقه اسوسوال اضرأع فيفخت
 ةونـد إىل مقـدم ثحـب. عـةماجلا تطالبا نم
 يف ،تطلعـاتالو األبعاد: اةفتلل العايل يمعلتال
 ص ص ،٢٠١٠ يرنـاي ٦ إىل ٤ نيبـ امـ ةفرتال
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 ةيـبرالع لكـةمامل بة،يط عةمجا ،٤٦١ - ٤٢٤
 ،.ةيدوالسع

. يسفـالن شـادراإل). ١٩٨٧. (ىفصطمـ ،ميهف 
 .ةيرصامل النهضة بةتكم: ةرالقاه
). ٢٠٠٠. (نروآخــو ثقــال،م المجــ ،مالقاســ

 .دنراأل ة،يكوسلال تاباراالضط
يليصتفــ يلمــع ليــدل). ٢٠٠٦ (رتبــرو ،يهــيل

ــــةراممل ــــالج س ــــالن الع ــــامل يسف  يف ريفع
 فسـيو عـةمج ةمجـتر ة،يسفـالن تاباراالضط
ــرتإ ة،رالقــاه ة،والــصب دوحممــ  للطباعــة اكي

 .عيزتوالو النرشو
 شــادراإل تارهــام). ٢٠٠٥ (زةمــو ،يالكاملــ

 ةفـللثقا يطنوالـ جلـسامل. هتقايطبوت يسفالن
 .رقط اث،رتالو نونفلاو
ــ ــاز). ٢٠٠٦ (ضانرمــ د،حمم  مــيالعل اإلعج

ــ ــ يف ريمالكــ آنرللق ــن معل ــلتحالو سفال  لي
 .ةيبرالع النهضة ردا ة،رالقاه ،يسفالن
ــ ــ د،حمم ــ دحمم ــر و دةوع ــ لامكــ ،يسم . يماهرإب
ــص). ١٩٩٧( ــالن ةحال ــ ءوضــ يف ةيسف  معل
 ، ويـتالك. ابعةرال الطبعة. ماإلسالو سفالن
 .مالقل ردا
ــ ــ د،حمم ــ دحمم ــر دة،وع ــ ،يسوم ــ لامك  يماهرإب
ــص). ١٩٩٧( ــالن ةحال ــ ءوضــ يف ةيسف  معل
 .مالقل ردا ،ويتالك ،٤ ط. ماإلسالو سفالن
ــر ــ ،يسم ــد ديس ــاحل عب ــسلة). ١٩٨٥ (دمي  سل
. ةويالـس ةيالشخص: ةميإسال ةيسفن تاسارد
 .ط. د

 يسفـالن العالجو شادراإل). ١٩٩٥ (لامك ،يسمر
 .ويتالك ،ميإسال ورنظم نم
 ةميـنوت الـسعادة). ٢٠٠٠ (يماهرإب لامك ،يسمر

 ماإلسـال يف دفـرال ةيلوسئمـ ة،يسفالن ةحالص
ـــو ـــن معل ـــرش ردا. سفال ـــامللجا الن : تع

 .ويتالك
ات رـمتغيـض البع). ٢٠٠٦ (منريء سنا د،وسعم

 نـةيع لدى  لبقستـمق الـقلبة ـطمرتبال
 يـــراه غتـــوركدلة  اـرســـ ، نياهقراملـــ نمـــ
 .اـطن طةامع ج،ة تريبة الي كل،ةورشمن

 قلـق). ٢٠٠٩ (عـيل دحممـ بـن غالب ، يخيشامل
 تالــذا ةيـاعلف نمـ بكـل هتـعالقو قبلتساملـ
طــالب نمــ نــةيع يلــد مــوحالط ىتوسومــ
 ة،ورنـشم ريغ اهتوردك سالةر. فالطائ عةمجا
 ةيبرالع لكةمامل ى،رالق مأ عةمجا ة،يبرتال ةيكل

 .ةيدوالسع
 نم كل رأث). ١٩٩٦ (ابتوال عبد دحمم ض،وعم

 يف ينيالـد يسفـالن العـالجو ،ريفعـامل جالعال
 طلبـة نمـ نـةيع لـدى قبلتساملـ قلـق فيفخت

 عـةمجا ة،يبرتال ةيكل اه،توردك سالةر عة،ماجلا
 .طنطا

 ءوضـ يف يسفالن العالج). ٢٠٠٥ (دحمم ،يهدامل
 .للنرش اءوفال ردا ة،ورنصامل ،ماإلسال

 العالج). ٢٠٠٣ (فسيو د،وحمم شاد،ر سى،مو
 قروافـال ة،رالقاه. ةيسفلنا اضمرلأل ينيالد
 .ثةيداحل

 العالج). ٢٠٠٣ (فسيو د،وحمم شاد،ر سى،مو
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 قروافـال ة،رالقاه. ةيسفالن اضمرلأل ينيالد
 .ثةيداحل

 شــادراإل يف ةمــقدم). ٢٠٠٦ (ضــار ســى،مو
 .دنراأل ق،والرش ردا ن،امع ،يسفالن
ــ ،يتنجــا ــث دحمم ــ). ٢٠٠١ (نامع ــو آنرالق  معل
 .رصم ق،والرش ردا ،٧ط. سفالن
ــالنغ ــد ،يشيم ــالعز عب ــرامل). ٢٠٠١ (زي : نواهق
ــةرد ــن اس ــال ةيسف ــاء ةميإس ــنيعلاملو لآلب  م
 ع،يـزتوالو للنـرش مسلاملـ ردا ،٣ ط الدعاة،و
 .ةيدوالسع ةيبرالع لكةمامل
 عتاماالجـ معل). ١٩٩٠ . (يالباق عبد ،ايسرماهل

 - تساؤالتـال – كاسـبامل – جالامل: ينيالد
 تاســارد كــزمر. يبرالعــ عتمــجامل يف نيالــد
 .ريوتب. ةيبرالع دةوحال

يف ةيسفــالن ةحالــص). ٢٠٠٣ (مهــان ،يكنــدراي
 .بتالك عامل ة،يدوالسع ،مياإلسال ومهفامل
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