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تخفیـف حـدة أعـرض الوسـواس و الروحي فاعلیة اإلرشاد النفسي الدیني في تنمیة الذكاء 
  لدى عینة من طالبات الجامعةالقهري 

  حنان محمد سید إسماعیل
  .قسم الصحة النفسیة، كلیة التربیة، جامعة المجمعة، المملكة العربیة السعودیة

 :ملخص الدراسة
الكـشف عـن فعالیـة اإلرشـاد النفـسي الـدیني فـي تنمیـة الـذكاء الروحـي  إلى دراسةهدفت ال

 وتـم ،استخدمت الدراسة المنهج شبه التجریبي و ، الوسواس القهريخفیف حدة أعراضوت
وبعد التأكد  ، تطبیق أدوات الدراسة وهي مقیاس الذكاء الروحي ومقیاس الوسواس القهري

طالبـة 127علـى  ،بیرسـونكذلك التأكد من ثباتهما بطریقـة معامـل من صدق المقیاسین و
اسـات اإلنـسانیة برمـاح وتـم اختیـار العینـة مـن ذوات الدرجـة من طالبات كلیـة العلـوم والدر

 طالبات وتم تطبیق برنامج اإلرشاد النفسي 5وهم . على مقیاس الوسواس القهريرتفعةالم
 وكانــت نتیجــة الدراســة فاعلیــة ،الــدیني لتنمیــة الــذكاء الروحــي علــى المجموعــة التجربیبــة

 أعراض الوسواس  وعند قیاسكاء الروحي  الدیني النفسي في تنمیة الذرشاديالبرنامج اإل
  ً تبین أنها خفت حدتها إلى درجة كبیرة تبعا لزیادة الذكاء الروحيالقهري

    . العالج النفسي الدیني، الذكاء الروحي، الوسواس القهري: الكلمات المفتاحیة
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The effectiveness of religious psychotherapy in the development of 
spiritual intelligence and its relationship to relieve symptoms of 
obsessive-compulsive disorder 
Hanan Mohammad Sayed Ismail 
Department of Mental Health, Fauclty of Education, Majmaah 
University, Kingdom of Saudi Arabia. 
Abstract: 
The study aimed to reveal the effectiveness of religious and 
psychological counseling in developing spiritual intelligence and 
alleviating symptoms of obsessive-compulsive disorder, and the 
study used a quasi-experimental approach. The study tools were 
applied, which is the spiritual intelligence scale and the obsessive-
compulsive scale, and after confirming the validity of the two 
scales as well as ensuring their consistency in the way of the 
Pearson coefficient On 127 female students of the Faculty of 
Science and Human Studies in Ramah, the sample was chosen 
from the high degree on the OCD scale. There are 5 students and 
the religious psychological counseling program for developing 
spiritual intelligence was applied to the experimental group, and 
the result of the study was effective The mechanism of the 
religious psychological counseling program in developing spiritual 
intelligence, and when measuring the symptoms of obsessive-
compulsive disorder, it was found that it decreased its severity to a 
large degree, according to the increase in spiritual intelligence. 
Keywords: religious psychotherapy, spiritual intelligence، 
obsessive-compulsive disorder. 
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  :مقدمة
ــة أو االنفعالیــة ــة والقــدرة العاطفی ــرد القــدرة العقلی ــي جانــب هــاتین ،یمتلــك الف ٕ وال

ـــة  ـــسانیته هـــي القـــدرة الروحی ـــرة تمنحـــه إن ـــة كبی ـــة ذات أهمی ـــدرة ثالث ـــذكاء (القـــدرتین ق ال
محدود ألنه یهـتم بالقـضایا والذي یمثل سعي اإلنسان نحو المعنى واالتصال بالال،)الروحي
أن هـذا النـوع مـن ) 20006،كوفي( ویرى ،)2006، طه( والخبرات فوق الحسیة ،الكونیة

   .الذكاء هو األهم من بین الذكاءات األخرى ألنه یوجهها
ومن األمراض النفسیة التي تـصیب اإلنـسان الوسـواس القهـري والـذي یـدخل فـي 

لطقوس الحیاتیة والمریض بالوسواس القهري یعلم األفعال الدینیة مثل الصالة وفي بعض ا
ویعتبـر الـذكاء الروحـي مـن أحـدث أنـواع الـذكاءات . المعانات وعدم واقعیة أفكـاره وأفعالـه 

ً كما أشار القرآن الكریم والسنة النبویة منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من الزمان ،المتعددة
یعلمنــا اإلســالم أن هــذه القــیم والمعــاییر  و، المعــاییر الهامــة لتحقیــق الــصحة النفــسیةإلــي

ویعتبـر الـدین . تساعد على نمـو الشخـصیة الـسویة التـي تـسعى لنیـل رضـا اهللا فـي الـدنیا
عنصر أساسي في حیاة اإلنسان فیضمن النمو السوي ویؤدى إلى الصحة النفسیة وبقـدر 

  )17، 1976، فهمي(مایفید في السلوك والتفكیر بقدر التكیف النفسي 
وهـــذه ) العـــصابیة(بـــر الوســـواس القهـــري مـــن األمـــراض النفـــسیة الـــصغرى ویعت

فهـو أفكـار تتـداخل فـي الـسلوك  ،األمراض تصیب اإلنسان في أي مرحلة من مراحل العمـر
 ویـضطر للقیـام بتـصرفات ال ، فتشغل ذهن الفـرد ویـشعر بنـوازع تبـدو غریبـه عنـه،وتعطله

واألفكـار الوسواسـیة قـد ال یكـون لهـا ،عنها وال یملك القدرة على التخلي ،تجلب له السرور
 وهـو ،ًوكثیرا ما تكون في منتهى السخف،ًوقد ال تعني شیئا بالنسبة للفرد، معنى في ذاتها

ــر،یحمــل الهــم دون إرادة منــه ــاة أو المــوت ،  ویظــل یتأمــل ویفك وكــأن األمــر یتعلــق بالحی
  )109، 2003، قطینة(بالنسبة له 

  :مشكلة الدراسة
وســواس القهــري بأنــه مــدفوع لعمــل مــا وأن هنــاك رغبــة جامحــة یــشعر مــریض ال

 وقـد یكـون لـه طقـوس حركیـة فـي الوضـوء أو ، غیر راضي عنهاهللقیام بهذا العمل مع إن
یعـرف ف ومشكلة المریض الوسواس القهري أنه غیر قابـل لإلقنـاع ،الصالة أو قراءة القرآن

ًمـر سـوءا عنـدما تتكـرر األفكـار ویـزداد األ ،الصواب ولكنه مقهور علـى حركـات أو طقـوس
ًومما یزید األمر سوءا أنه عندما نحاول إقناع .المزعجة فتسبب للمریض الضیق واالنزعاج

المریض باألسلوب الدیني المباشر فیحاول إثبات أنه یأخذ باألحوط وأنه یتحري الدقة لینال 
وقــد بینــت . سرضــا اهللا ولكنــه متعــب ومجهــد  باســتمراره فــي مثــل هــذه األفكــار والطقــو

الدراسات االرتباطیة أن مرضـى الوسـواس القهـري یعـانون مـن القلـق واالكتئـاب واالنطـواء 
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وتدني مستوى األداء األكادیمي والمهني بسبب تسلط بعض األفكار  االقتحامیة  والمتطفله 
 ، مما یؤدي إلى تشتیت انتباهه وشـعوره بـالقلق والـضیق،على ذهنه بصورة متكررة قهریة

ضیع الكثیر من وقته وجهده في محاوالت فاشلة لمقاومة مثل هذه األفكار والـتخلص بل وی
  . منها 

ــسبة مرضــي الوســواس القهــري )205، 1998،زهــران(ویــري  ــد ،%5أن ن  ویعتق
ًأن إضــطراب الوســواس القهــري أصــبح أكثــر شــیوعا مــن هــذه ) 361،  1991،حمــودة(

لدراسـات الحدیثـة تتحـدى هـذا  أن ا)Antony &Awinson, 2001, 55( وأكد ،النسبة
  . االفتراض

أن هنـاك بعـض األفكـار الوسواسـیة القهریـة تنتـشر ) 43، 2008 ،بطرس(وأكد 
وأشـار . وقـد تعـیقهم عـن العمـل ،في المجتمـع وتـؤثر فـي حیـاة األفـراد وأعـالهم االعتیادیـة

أن هــذه األفكــار أو الطقــوس القهریــة تكــون شــدیدة لدرجــة ) 114 ،2007،عبــد الحمیــد(
ــداخل مــع ،تــسبب اإلزعــاج والكــرب ــد تت ــه أو ق ــستهلك وقت ــرد مقاومتهــا وت ــستطیع الف  وال ی

، 1989، طـه(وأوضـح . نشاطات الفرد الیومیة ووظیفته المهنیة أو مع عالقاته باآلخرین
 وفـي ،أن هذا  اإلضطراب یبدد طاقة المریض في أفعال متكررة ال طائـل مـن ورائهـا) 234

 ،ً األمر الذي یسبب إنهاكا للمـریض، هذه األفعال وعدم إتیانهامحاوالت من جانبه لمقاومة
ًوضیقا بالغا ً.  

  :وتتبلور مشكلة الدراسة الحالیة في السؤال الرئیسي التالي          
هل تنمیة الـذكاء الروحـي باسـتخدام العـالج النفـسي الـدیني تـساعد علـي تخفیـف أعـراض 

 :ئیسي السؤالین التالیینویتفرع عن هذا التساؤل الر. الوسواس القهري
ــا مــدي فاعلیــة اإلرشــاد النفــسي الــدیني فــي تنمیــة الــذكاء الروحــي وتخفیــف  - م

 .أعراض الوسواس القهري
مـا الفـروق فــي متوسـطات درجــات أفـراد العینـة قبــل وبعـد تطبیــق البرنـامج علــى  -

  مقیاس الذكاء الروحي والوسواس القهري
بعـد تطبیـق البرنـامج مباشـرة وبعـد ما الفروق في متوسطات درجات أفـراد العینـة  -

 .فترة المتابعة على مقیاسي الذكاء الروحي والوسواس القهري
  :أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالیة إلى الكشف عن فاعلیة برنامج في اإلرشاد النفسي الـدیني     
  . في تنیة الذكاء الروحي وتخفیف الوسواس القهري
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  كما تهدف الدراسة إلي 
 فاعلیة اإلرشاد النفسي الدیني في تنمیة الذكاء الروحيالكشف عن  -
التعرف على الفروق في متوسطات درجات أفراد العینة قبل وبعد تطبیق البرنامج  -

  على مقیاس الذكاء الروحي والوسواس القهري
التعــرف علــى الفــروق فــي متوســطات درجــات أفــراد العینــة بعــد تطبیــق البرنــامج  -

  . على مقیاسي الذكاء الروحي والوسواسمباشرة وبعد فترة المتابعة
 التعرف على تأثر أعراض الوسواس القهري بتغیر الذكاء الروحي -

ومن ثـم یكـون الهـدف الرئیـسي للدراسـة هـو تخفیـف أعـراض الوسـواس القهـري      
 .بتنمیة الذكاء الروحي باستخدام  اإلرشاد النفسي الدیني

   :أهمیة الدراسة
  :األهمیة النظریة
ــذكاء ــ الروحــي قــدرة فطریــة تنمــو مــع الفــرد وال ــادة اهللا ت ساعده علــي التوجــه لعب

 كمـا یستـشعر أجـر مـا یفعلـه مـن ، وتجعلـه یلتـزم بالفـضائل،سبحانه وتعالي بصدق ویقین
والذكاء الروحي أكثر من مجرد قـدرة عقلیـة ،  باإلضافة إلي إدراكه للمبادئ الصحیحة،خیر
إذ یلعـب ، وهـو أسـاس لبنـاء الشخـصیة،ت بالروحفهو یقوم بربط الشخص بالخالق والذا. 

ًدورا هاما في جمیـع خطـوات العنایـة الـصحیة  وبخاصـة إدارتهـا أو معالجتهـا واالستـشفاء  ً
ــل ،منهــا ــذكاءات األخــرى أن تحــدثها ب ــن لل ــائج مالئمــة ممــا ال یمك ــى نت ــرى .  یــؤدي إل وی

ــاة الفــرد والجا) 10 ،2005 ،بــوزان( ــذكاء الروحــي هــو طاقــة حی نــب غیــر الجــسدي أن ال
ًوغیر المـادي مثـل المـشاعر والشخـصیة وهـو أیـضا یتـضمن الطاقـة والحمـاس والـشجاعة 

ـــة ،ٕ ویتعلـــق بكیفیـــة اكتـــساب هـــذه الـــصفات وانمائهـــا،واإلصـــرار  وتنمیـــة الهویـــة األخالقی
وترجع أهمیة الدراسة إلي عدم تناول األبحاث السابقة الذكاء الروحي في عالج .والعاطفیة 
  .نفسیة  فقد تم استخدامه في معرفه العالقة بینه وبین األمراض النفسیة  األمراض ال

  :األهمیة التطبیقیة
 اإلفادة من أدوات القیاس في تشخیص الذكاء الروحي والوسواس القهري -
تطبیق البرنامج اإلرشادي لتخفیف أعراض الوسواس القهري بطریقة غیر مباشرة  -

 وتجنب مقاومة المرضى
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  :سةمصطلحات الدرا
  :الفاعلیة

  )Reddin, 1970, 58(هي درجة تحقیق أهداف البرنامج 
ــائج المقــدرة وذلــك مــن خــالل القیــاس ــك العالقــة بــین النتــائج المحققــة فعــال والنت            تل

 )Cameron, 1986, 96(  
  "هي مدي نجاح برنامج في تحقیق األهداف التي وضع من أجلها" التعریف اإلجرائي

  اإلرشاد النفسي
هو االهتمام بالفرد السوي لمساعدته في التغلب على مشكالته التي تواجهه والتي ال و

 واإلرشـاد یهـتم بـالفرد ولـیس بالمـشكلة التـي یعـاني ،یستطیع أن یتغلب علیها بمفـرده
، الزعبـي(منها باعتبار أنه یستطیع أن یعـالج مـشكالته إذا لـم یكـن مـضطربا انفعالیـا 

2002، 83(  
هو خطة محددة الخطوات یتم وضعها لمـساعدة األفـراد الـذین مـن "ي والتعریف اإلجرائ

  "الممكن أن یعانون من مشكلة ما
  : النفسي الدینيرشاداإل

 أو ،هو توجیة الفرد إلـي ذكـر اهللا سـواء باالسـتماع إلیـة فـي مجـالس اسـتماع القـرآن
ــتالوة ــریم فــي مجــالس ال ــرآن الك ــصالة،تــالوة الق ــي  وتوجیهــه ، أو بتوجیهــه إلــي ال إل

ًالصیام والزكاة وغیر ذلك من العبادات التي یمكن أن تكون عونا له من التخلص من 
  )  8، 1984 ،عودة وآخرون.( وساوسه 

هـو خطـة محـددة الخطـوات أساسـها الـدین یـتم وضـعها لمـساعدة " والتعریف اإلجرائـي
  "األفراد في حل مشكلة ما

  :الذكاء الروحي
ــاةٕ الفــرد وامكانیاتــه الروحیــةةهــو قــدر  ،ٕ التــي تجعلــه أكثــر ثقــة واحــساسا بمعنــي الحی

ٕوتجعلـه قــادرا علـي مواجهــة المــشكالت الحیاتیـة والوجودیــة والروحیـة وایجــاد الحلــول  ً
  (Nasel, 2004, 36). المناسبة لها
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هـو قـدرة الفـرد لمعرفـة مـا هـو أسـمى مـن األسـباب الواقعیـة لنتـائج "التعریف اإلجرائـي
 مـع القـدرة ،یة تجعله یقبـل النتیجـة بـأي شـكل كانـتوالتوصل إلى حالة روحان، معینة

  "على إیجاد الحل المناسب
  : القهريوسواسال

 واالنـدفاعات التـي ،بأنه تكـرار للـصور ) Caballo، 2001, 78(یعرفه كابللو 
،  ومؤلمــة، وتتــسم بأنهــا غیــر مرغوبــة،إیقافهــاتهـاجم عقــل المــریض ویــشعر بــالعجز عــن 

  ًومفزعة وشدیدة أحیانا 
 مـع عـدم القـدرة ،فكر متسلط وسلوك جبـري یفـرض نفـسه" ًفه الباحثة إجرائیاوتعر
 " بالرغم من عدم واقعیة هذه األفكار واألفعال،على مقاومته

  :حدود الدراسة
   بالحدود اآلتیةتتحدد الدراسة

 م2020 -2019الموافق .ه1441 -1440م الدراسي ا الع: الحدود الزمنیة -
 . م والدراسات اإلنسانیة برماح  كلیة العلو:الحدود المكانیة -
ــشریة  - ــم :الحــدود الب ــارهم خمــسة طالبــات ت ــاس الوســواس اختی ــق مقی  بعــد تطبی

 . القهري 
 ً نظرا لصغر عدد العینةT-testاختبار  استخدام : الحدود اإلحصائیة -

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  :اإلرشاد النفسي الدیني

 حسب المنظـور الشخـصي لكـل ،حث إلي آخراختلف مفهوم العالج الدیني من با
 ىفتـر،  واألسـالیب المـستخدمة فـي اإلرشـاد، حـسب مجـال اسـتخدام اإلرشـاد الـدیني،منهم

ٕأن العـالج الـدیني طریقـة توجیـه وارشـاد وتربیـة وتعلـیم وهـو یقـوم ) 48 ،2000، سـري(
محمـــد (ویـــري . علـــي معرفـــة الفـــرد لنفـــسه ولربـــه وللقـــیم والمبـــادئ الدینیـــة واألخالقیـــة 

 وضعت للذكر والتذكر والتعوذ من ،أنه أذكار وأدعیه وتوجیهات)  197، 1995،درویش
أن اإلرشاد النفسي الدیني یتم من خالل ) 66، 1998 ،زهران(ویؤكد . الشر وطلب الخیر

 ویلجــأ المــریض إلــي اهللا بالــدعاء ، مثــل االعتــراف والتوبــة واالستبــصار والــتعلم،إجــراءات
ً صابرا متوكال علي اهللا ،ً ذاكرا،ًتغفرا إیاه مس،ًمبتغیا رحمته ً  

بـأن أهـم معـالم طریقـة اإلرشـاد النفـسي الـدیني ) 50، 2000،سري(وتؤكد ذلك  
ــام اهللا ــنفس أم ــم ال ــذنب وظل ــراف بال ــي االعت ــل ف ــنفس طلبــا ،تتمث ــنفس مــن ال ً وشــكوى ال
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 الخطیئـة  وإلفـضاء اإلنـسان بمـا فـي نفـسه إلـي اهللا ممـا یزیـل مـشاعر،للخالص والغفران
 ویعیــد إلیهــا اطمئنانهــا ، ویطهــر الــنفس المــضطربة، ویخفــف مــن عــذاب الــضمیر،واإلثـم

  .وأمنها 
واإلرشاد النفسي الدیني هو أحد أسالیب التي تستخدم كأداة للتغلب على العقبات 

 وتحقیق الحاجات النفسیة والفسیولوجیة لدى األفراد ،التي تقف في سبیل التوافق النفسي
 وذلك عـن طریـق الرجـوع إلـى القـرآن الكـریم والـسنة النبویـة المطهـرة كأحـد ،بصفة عامة

  )4، 2018 ،إبراهیم( المساهمات في تصحیح األفكار والتصورات الخاطئة 
ویعتمد العالج الدیني على التوجه واالستبصار  وعلى معرفة الفـرد لنفـسه ولربـه 

رفـة غیـر الدنیویـة المتعـددة الجوانـب  وهذه المع،ولدینه والقیم والمبادئ الروحیة والخلقیة
ًواألدیان تعتبر مشعال یوجه الفرد في دنیاه ویزیده استبصارا بنفسه وبآماله وذنوبه وآثامه  ً

  )64، 1987 ،فهمي( وطرائق توافقه في حاضره ومستقبله 
ًفالدین بما یحمل من أفكار وقیم یكون عالجا لكثیر من المشكالت التي یقع فیها 

ً تــؤثر فــي نفــسیته تــأثیرا كبیــرا ویخفــف الــدین مــن االضــطرابات النفــسیة ولــه  التــي،الفــرد ً
  )89، 1993،موسى وآخرون( أهمیته في إعالء النزعات وحسن توجیه الطاقة البشریة 

ــه  ــدیني مــساعدة المــسترشد علــى فهــم واقعــه وظروف ویهــدف اإلرشــاد النفــسي ال
د علـى الوفـاء بالتكـالیف الـشرعیة  وتنمیـة طاقاتـه بمـا یـساع،وتفكیره وتصرفاته ومشاعره

  وتـصحیح عقیدتـه علـى ضـوء عقیـدة ،وحاجات معیشته وبما یتفق مع المجتمـع المـسلم
التوحیــد والوفــاء بالتكــالیف الــشرعیة وســلوكه الشخــصي واالجتمــاعي بمــا یــساعده علــى 

 وتعلـــم كیفیـــة مواجهـــة المـــشكالت علـــى هـــدى مـــن المـــنهج ،تحقیـــق األمـــن والطمأنینـــة
  )39، 2001 ،الشناوي.( وتعلم كیفیة اتخاذ القرار في ضوء المنهج اإلسالمي،اإلسالمي

والتي هدفت ) 1990، البنا( دراسة  الدیني و ومن الدراسات التي تناولت العالج
إلي معرفة مدي فعالیة العالج الدیني في خفض القلق لدي طالبـات كلیـة التربیـة بجامعـة 

 ،طالبـة) 20(ذلـك علـي عینـة تجریبیـة قوامهـا  و،المنصورة وتطبیق برنامج عالجي لهن
وضـرورة أن یكـون ، وخلصت الدراسة إلي أهمیة العالج النفسي الدیني في تخفیف القلـق

 كما یفضل أن یطبق برنامج اإلرشاد الدیني ،المرشد الدیني علي وعي كامل بأحكام الدین
مـنهج الـدیني حتـى ًفي جلسات جماعیة مع العمل علي تهیئة المریض نفسیا السـتقبال ال
ودراسـة ماكـسویل . یقبل علي الجلسات بوعي وبدوافع قویة لتكون النتائج أكثـر إیجابیـة 

 والتــي هــدفت الدراســة إلــي المقارنــة بــین مجمــوعتین مــن Huarold, 1990) (هارولــد
ــم التأكــد مــن تماثــل ،یتلقــون العــالج فــي المستــشفیاتالمرضــي النفــسیین الــذین   حیــث ت
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 وفــي درجــاتهم علــي قائمــة میلــون ، والجــنس و األصــل العرقــي،عمــرالمجمــوعتین فــي ال
) 3 (،أنثــي) 19(وتكونــت المجموعــة األولــي مــن . للتــشخیص الطبــي المتعــددة المحــور 

سنة الذین تم توجیههم إلـي برنـامج للعـالج النفـسي الـدیني ) 35(ذكور متوسط أعمارهم 
سـنة  ) 34(بمتوسـط عمـر ) 3 (،أنثـي) 19(للتوجه بینما تكونت المجموعة المقارنة من 

 وأظهـرت النتـائج ،)غیـر دینـي(والذین تم توجیههم إلي برنـامج للعـالج النفـسي العلمـاني 
 حیـث سـجل أفـراد ،وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین في التوجیـه الـدیني

س  واألبعــاد الخارجیــة لمقیــا،مجموعــة العــالج الــدیني درجــات أعلــي فــي أبعــاد االســتقامة
 ، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط موجب بین مقاییس الحیاة الدینیة،الحیاة الدینیة

  .والقلق والمرض العقلي، الدوران– خط السواء – اإلذعان –وبین مقاییس اإلكراه 
والتي هـدفت إلـي معرفـة أثـر اسـتخدام اإلرشـاد النفـسي ) م1998، فرج( ودراسة         

فــض بعــض االضـــطرابات الــسلوكیة لــدي المـــراهقین مــن طلبـــة الــدیني الجمــاعي فـــي خ
ًطالبـا وطالبـه مـن ) 81( وقام الباحث بدراسة استطالعیة علي عینة بلغ عددها ،الجامعة

طالب السنة الثانیة لكلیة التربیـة بـالوادي الجدیـد ثـم قـام بالتجربـة األساسـیة علـي عینـة 
ة الثانیــة بكلیــة التربیــة بــالوادي ًطالبــا وطالبــة مــن طــالب الــسن) 325(عــشوائیة عــددها 

ًطالبا وطالبه من الذین ) 56( وتم اختیار العینة التجریبیة وعددها ،الجدید بجامعة أسیوط
 وأسـفرت ، وقـسمت إلـي مجمـوعتین تجریبیـة وضـابطة،یعانون من االضطرابات الـسلوكیة

ض بعــض نتــائج الدراســة عــن فاعلیــة البرنــامج اإلرشــادي النفــسي الــدیني الجمــاعي لخفــ
ًاالضطرابات السلوكیة لدي المراهقین من طلبة الجامعة حیث وجدت فروق دالـة إحـصائیا 

بین متوسطات درجات المجموعتین التجریبیتین الذكور واإلناث قبل ) 0.01(عن مستوي 
ــــامج ــــاییس ،البرن ــــي المق ــــسهما عل ــــوعتین التجــــریبیتین نف  ومتوســــطات درجــــات المجم

یــق البرنــامج اإلرشــادي والفــروق لــصالح المجمــوعتین المــستخدمة فــي الدراســة بعــد تطب
ً كما أسفرت الدراسـة وجـود عالقـة سـالبة دالـة إحـصائیا ،التجریبیتین بعد تطبیق البرنامج

 علــي مقیــاس القــیم ،بــین درجــات الطلبــة علــي مقیــاس االضــطرابات الــسلوكیة ودرجــاتهن
ًموجبـة دالـة إحـصائیا بـین  كـذلك أسـفرت عـن عالقـة ،الدینیة لدي أفراد العینـة التجریبیـة

فقي لـدي درجات الطلبة علي مقیـاس القـیم الدینیـة ودرجـاتهم علـي مقیـاس الـسلوك التـوا
  .أفراد العینة التجریبیة

والتي هدفت إلي بناء برنامج إرشادي نفـسي ) م2000،محمودموسي و( دراسةو         
یكوسوماتیة لدي الطالبات  واألذكار لتخفیف حدة االضطرابات الس،ًدیني مستخدما األدعیة

مجموعـات مـن الجامعـة ) 4(ً وغیر الملتزمات دینیا وتكونت عینة الدراسة من ،الملتزمات
 ،طالبات تم تصنیف هذه المجموعة حسب االلتزام الدیني) 10(تشتمل كل مجموعة علي 

والمعانــاة مــن االضــطرابات الــسیكوسوماتیة بحیــث أصــبح هنــاك مجموعتــان تجریبیتــان 
تان ضابطتان وتوصل الباحثان للنتائج التالیـة توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة ومجموع
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ألثر تطبیق الدعاء كأسلوب إرشادي نفسي في تخفیف حـدة االضـطرابات الـسیكوسوماتیة 
ًبــین العینــة التجریبیــة األولــي والــضابطة األولــي مــن الملتزمــات دینیــا لــصالح طالبــات 

ًالة إحصائیا ألثر تطبیـق الـدعاء كأسـلوب إرشـادي  كذلك یوجد فروق د،المجموعة األولي
نفسي في تخفیف حـدة بعـض االضـطرابات الـسیكوسوماتیة بـین العینـة التجریبیـة الثانیـة 

 كمـا تبـین ،والضابطة الثانیة من غیر الملتزمات دینیـا لـصالح طالبـات المجموعـة األولـي
 إرشـادي نفـسي فـي عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة ألثـر تطبیـق الـدعاء كأسـلوب

تخفیف بعـض االضـطرابات الـسیكوسوماتیة لـدي العینـة التجریبیـة األولـي مـن الملتزمـات 
ًدینیا والعینة التجریبیة الثانیة من غیر الملتزمات دینیا ً.  

وتــضمنت الدراســـات الـــسابقة االهتمـــام بالمقارنــة بـــین العـــالج الـــدیني والعـــالج          
اســات اهتمــت بدراســة فاعلیــة العــالج الــدیني فــي عــالج العلمــاني فــي حــین أن أغلــب الدر

  .بعض االضطرابات منها االضطرابات السلوكیة واالضطرابات السیكوسوماتیة 
  :الذكاء الروحي

ًالذكاء هو مقدرة عامة یكیف بها الفرد تفكیره عن قصد وفقا لما یستجد علیه من 
طاقة الحیاة والجانب غیر المادي أما الروح فهي .ًمطالب أو التكیف عقلیا لمشاكل الحیاة 

وغیر الجسدي مثـل المـشاعر وخـصائص الشخـصیة وتتـضمن صـفات حیویـة مثـل الطاقـة 
.  ومن ثم فالذكاء الروحي عبارة عن مكونین الذكاء والـروح،والحماس والشجاعة واإلصرار

  )34، 2015، بو خلوة(
 نحو فعل الخیـر ًفالذكاء الروحي هو المحرك الرئیسي لإلنسان الذي یوجهه دوما

 لـذلك فـإن نقـصانه أو غیابـه یجعـل اإلنـسان یـضل ویــصبح ،وتعبـد الخـالق بیقـین وخـشوع
  )329، 2008،أرنوط(ًأسیرا لرغباته واحتیاجاته 

أن الروحانیــة هــي حاجــة إنــسانیة داخلیــة لالرتبــاط )2004(ویــري فــیجلس ورث 
ولهـا . التقییـدي للـذات  فهي شئ یكمن وراء أنـا الـذات أو الـشعور ،بشئ أكبر من أنفسنا

قـوة ..... المكون العمودي شئ مقدس إلهي ال وقـت وال حـدود . عمودي وأفقي : مكونان 
كوننا مساعدین لرفقائنا من البشر بصورة كبیرة وعلي : أما المكون األفقي . ووعي مطلق 

قیـق القدرة علي التصرف بعاطفة وحكمة أثناء محاولـة تح" هذا یعرف الذكاء الروحي بأنه 
بغــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن الظــــــــــروف ) االتــــــــــزان (الــــــــــسالم الــــــــــداخلي والخــــــــــارجي 

)"Wigglesworth,2004,12(  
 الذكاء الروحي بأنه قدرة الفرد علي طرح أسئلة (Wolman,2001,56)وعرف 

 وعلي مواجهة االتصال المستمر بین الفرد والعالم الذي نعیش ،نهائیة تتعلق بمعني الحیاة
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 بأنه القـدرة علـي Vaughan,2002, 19 )(بالروح كما عرفه  ویطلق علیه التفكیر ،فیه
 ذلـك الـوعي الـذي ، والنظـرة المتعـددة المـستویات للـوعي،الفهـم العمیـق للقـضایا الوجودیـة

  .م والموجودات بشكل عا،یتضمن الوعي بالتسامي نحو اآلخرین والكون
 تغیــر القواعـــد  أن،یتـــیح للكائنــات اإلنـــسانیة أن تكــون مبدعـــة) SQ(والــذكاء الروحــي  

 والقـدرة علـي ، كمـا یمـنحهم الحـس األخالقـي، فهو یمنحهم القدرة علـى التمییـز،واألوضاع
   )1156، 2012،عامر(تطویع القواعد المتصلبة بالفهم والتعاطف 

أن للـذكاء الروحـي أسـاس ) Zohar, D& Marshal,I,2000, 94(ویعتقـد 
ًعقلي یعمل انطالقا من الدماغ ویحدث تكامال بی فالذكاء الروحي . ن كل أنواع الذكاء لدینا ً
 ،ً وهي تعمل معـا ویـستند كـل منهـا لآلخـر،یجعلنا كائنات عقالنیة وعاطفیة وروحیة كاملة

  .وال نمتلك الذكاءات الثالثة بنفس القدرة فقد تختلف كل منها عن األخرى  في القیمة
 ولكــن بمــستوي ،نيوالـذكاء الروحــي یتنــاول بعـض العناصــر األساســیة للـذكاء الوجــدا

ً فقـد أصـبح أساسـا ، أحد مكونـات الـذكاء الوجـدانيempathy مثال ذلك التعاطف ،أعمق
). Bonner، 2007, 46( والشفقة وهم مـن مكونـات الـذكاء الروحـي ، واالهتمام،لإلیثار

 بأنـــه القـــدرة علـــي التـــصرف بعاطفـــة )(Wigglesworth،2006,6وعرفـــه فیجلـــسورث 
 وحكمة مع التأكید علـي التـوازن بـین الـسالم الـداخلي والخـارجي  وحكمة مع التأكد بعاطفة

ــدرات توجــد . بغــض النظــر عــن الظــروف ــذكاء الروحــي  مــن عــدة ســمات أو ق ویتكــون ال
 وهي خمس قدرات هـي القـدرة علـي التفـوق والـسمو و ،بدرجات متفاوتة من شخص آلخر

أمل والخشوع و القدرة علـي القدرة علي الدخول في حاالت روحانیة عمیقة من التفكیر كالت
توظیــف المــوارد واإلمكانــات الروحیــة فــي حــل المــشكالت الحیاتیــة و القــدرة علــي اســتثمار 
ــالتوفیر واجــالل الحیــاة  ــة مــع اآلخــرین واإلحــساس ب ــات الیومی ــشطة واألحــداث والعالق ٕاألن

 فـي والناس و القدرة علي المشاركة فـي الـسلوك العفیـف الفاضـل الملفـت لالنتبـاه ویتجلـي
والتعبیر عــــن العطــــف والتواضــــع ،عــــرض العطــــاء والتــــسامح والتعبیــــر عــــن االمتنــــان

)Emmons,2000, 9 .( ویشتمل الذكاء الروحي علي سـبعة عوامـل فرعیـة تتمثـل فیمـا
،  واإلدراك الحدســي، والیقظــة والقــدرة علــي االنتبــاه،الــشعور بمــصدر أعلــي للطاقــة: یلــي 

ـــة ـــة الروحانی ـــصدماتوال، واالجتمـــاعي، والطاق ـــل ال ـــي تقب ـــة ،قـــدرة عل ـــة الروحانی  والطفول
)Wolman, 2001, 9 (ویشیر ولبر)Wilbur,2001, 7( إلي أن الذكاء الروحي ینمو 

  : هي، ویزداد لدي الفرد في ثالثة مراحل
ــذات فــي هــذه : Beginning Stage: مرحلــة البدایــة  -1 ــاه علــي ال یتركــز االنتب

إلیــه والـصالة والــشكر هللا مــن أجــل المرحلـة مــن خــالل التوجـه إلــي اهللا والتوســل 
  الطمأنینة والسكینة والشعور باألمان أثناء األزمات الشخصیة
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تشیر هذه المرحلة إلي التضامن : Convention levels: مستویات التضامن  -2
 مع الدین وامتداد الهتمام الفرد بذاته إلي االهتمام باآلخرین

تــشیر إلــي : Post conventional levels: مــستویات مــا بعــد التــضامن  -3
االنتقال من مجرد االلتزام بالمـدركات الدینیـة والروحیـة إلـي التوجـه العـام للـوعي 
ـــــــشة الواقـــــــع  ـــــــم الطـــــــرق واألســـــــالیب المختلفـــــــة إلدراك ومعای ـــــــذات وفه بال

 )Wilbur,2001,9(الحقیقة
ــذكاء Tekkeveehil, et al .،2003,1190)(ویقتــرح   أن األفــراد ذوي ال

  :مات والخصائص التالیةالروحي یظهرون العال
ــدماج والفهــم والتكیــف طبقــا للتطــورات  -1 ــة وتخــتص بقــدرة الفــرد علــي االن ًالمرون

  والمستجدات
ًالوعي الذاتي وحیث یجب إعداد األشخاص للنظـر داخلیـا لمعرفـة مـن یكونـوا فـي  -2

 .الواقع 
 .القدرة علي المواجهة والتعلم من خبرات الفشل واألشیاء التي یخافون منها -3
  .ة علي النظر إلي الروابط بین األشیاء المختلفة والتفكیر الجماعيالقدر -4
 )مستقل المجال(القدرة علي العمل وأن یكون كما یسمیه علماء النفس  -5

بعـض الـصفات ممـن یتمتعـون بـذكاء روحـي ) Mull, 2004, 423(وقـد حـدد     
 واإلیمـان ،ت الذات االحتفاظ بتقدیرا، الرغبة في االتصال مع اآلخرین،مرتفع وهي التفاؤل

  .أو الثقة في الممارسات الروحانیة
ــذكاء الروحــي یــرتبط ایجابیــا بكــل مــن ) 1149، 2012، عــامر(كمــا یؤكــد      ًأن ال

 ، القدرة على التكیف، جودة الحیاة، الثبات اإلنفعالي، العالقات اإلیجابیة،السعادة النفسیة
 ،ت السیكولوجیة الـسلبیة مثـل اإلدمـانً وترتبط سلبیا بالعدید من المتغیرا،مواجهة المرض

 .التطرف ، اإلنتحار، العدوان،اإلكتئاب
) Dorothy, 2008(ومن الدراسات التي تناولت الذكاء الروحي دراسة دوروثـي     

والتي اسـتهدفت دراسـة تنمیـة الـوعي العـالمي الـشامل للطـالب الموهـوبین كمـا اسـتهدفت 
 65 وأجریــت الدراســة علــي عینــة مكونــة مــن ،تنمیــة الــذكاء الروحــي للطــالب الموهــوبین

 وأظهرت النتـائج نجـاح البرنـامج القـائم ،طالب من الطلبة الموهوبین ومن الذكور واإلناث
علي استراتیجیات الـذكاء الروحـي فـي تنمیـة الـوعي لـدي الطـالب الموهـوبین فـي الفـصل 

  .الدراسي
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 علـي عالقـة نـسبة عـرفتالإلـى التي اسـتهدفت ) Rotimi، 2010(ودراسة روتایمي 
الـــذكاء والـــذكاء العـــاطفي والـــذكاء الروحـــي بـــالتوافق الشخـــصي لـــدي نـــزالء الـــسجون 

ــریین ســجین بــشكل عــشوائي مــن خمــسة ســجون فــي ) 500( حیــث تــم اختیــار ،النیجی
ــا  وأظهــرت النتــائج تحلیــل ،ســجینة) 42(ســجینا و )450( وتكونــت العینــة مــن ،نیجیری

الروحي ونسبة الذكاء في التوافـق الشخـصي بمجمـوع االنحدار مساهمة الذكاء العاطفي و
والتي استهدفت الدراسة التعـرف ) (Christopher,2010و دراسة كرستوفر )93,2%(

نـوع : علي الذكاء الروحي والخیال لدي طلبة نیوزیلندا من خالل اختبـار العوامـل التالیـة 
ونــوع )  عـادي،هــوبمو( نــوع العینـة ،) إنـاث،ذكــور(والجـنس )  علیــا،متوسـطة(المدرسـة 

ونـوع )  مـسیحي ،كـاثولیكي(ونـوع الـدین )  موسیقي- لغوي – ریاضي –منطقي (الذكاء 
 وتوصلت الدراسة إلي تحدید القیم والتعالیم الدینیة التي  تعین المعلمین في تنمیة ،العرق

 Freeman،et(و دراسـة فریمـان وآخـرون .الذكاء الروحي والخیال لدي طلبة المـدارس
al, 2011 ( والتي استهدفت الدراسة التعرف علي عالقة الذكاء بأنماط الشخصیة) النمط

 ،) النمط التقلیدي ، النمط االجتماعي، النمط المغامر، النمط الفني،النمط البحثي،الواقعي
 ،طالبـة) 221(طالـب و ) 259(ًطالبـا وطالبـة بواقـع ) 480(وتكونت عینة الدراسة مـن 

ذات داللة إحصائیة في الذكاء الروحي بین الـذكور واإلنـاث وأظهرت النتائج فروق فردیة 
 كمـا أظهـرت النتـائج وجـود ، وأن طلبة الجامعة عموما لدیهم ذكـاء روحـي،لصالح اإلناث

عالقـة ایجابیــة ودالــة بــین الــنمط االجتمــاعي والفنــي بالــذكاء الروحــي كمــا وجــدت عالقــة 
  .عالقة كانت معتدلة مع باقي األنماطضعیفة وسالبة بالنمط المغامر والتقلیدي  إال أن ال

ومن هنا یتضح أن الدراسات التي تناولت الـذكاء الروحـي الـبعض منهـا اهـتم بدراسـة 
ــل أنمــاط الشخــصیة والخیــال  ــرات األخــرى مث ــذكاء الروحــي وبعــض المتغی ــین ال ــة ب العالق
والــبعض اآلخــر إهــتم بدراســة أثــر الــذكاء الروحــي علــى بعــض المتغیــرات مثــل  أنمــاط 

  .لشخصیة وتنمیة الوعي ا
  :الوسواس القهري

 ویعاني منه ،یشیع اضطراب الوسواس القهري في المجتمعات والثقافات المختلفة
ًفــردا ومــن أهــم أســبابه 40مــن كــل 1 وتــصل نــسبة شــیوعه ،الغنــي والفقیــر علــى الــسواء

المتكـرر واالنتقال ،كالضغوط االنفعالیـة فـي المنـزل والمدرسـة) المفاجئة(األحداث المرسبة 
ولكن مـن المهـم أن یـدرك ،وزیادة مسؤولیات الحیاة،  المشكالت الصحیة،من محل اإلقامة

ـــي  ـــذین لـــدیهم اســـتعداد وراث أن تـــأثیر األحـــداث المفاجئـــة ال یظهـــر إال فـــي األشـــخاص ال
)Heman & Pedrick 2005 .( ویعـرف كـابلن وسـادوك)Kaplan & Sadock، 

. ٕتكرار واقحام لألفكار أو المشاعر أو األحاسیس : الوساوس القهریة بأنها ) 66 ,1998
.  أو التجنب،أما األفعال القهریة فهي تكرار أنماط محددة من السلوك مثل العد أو المراجعة
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. ؛ مما یجعل المریض یقوم باألفعال القهریة لتخفیف حده القلق وتزید الوساوس من القلق
وتعــرف . نیــة وغیــر منطقیــة ومفرطــة ویــدرك الفــرد أن هــذه الوســاوس واألفعــال غیــر عقال

ً اضـطراب الوسـواس القهـري أوال بأنـه )Abramowitz, 2006, 26(جونتـان إبرامـویتز 
ً وثانیـا ،ً وهي تسبب ضغوطا وشـدة،شكوك ومخاوف وأفكار مقتحمة فیما تعرف بالوساوس

 ً وثانیـا عبـارة،ًعبارة عن سلوكیات تكراریة وطقوس عقلیة لها هـدف تـسبب ضـغوطا وشـدة
ویـري راشــمان . عـن سـلوكیات تكراریــة وطقـوس عقلیـة لهــا هـدف تقلیـل الــضغوط والـشدة 

 أن التعریـف الـدقیق الضـطراب  Rachman &Shafran, 2001, 2) (وروز شـافران
الوسواس القهري یشیر إلي احتوائه علي معالم معرفیة وأخري سلوكیة واألفكار الوسواسیة 

 كما یوجد تفاعل ،مثل األفعال القهریة الجزء السلوكيهي العنصر أو الجزء المعرفي بینما ت
 أو أحمـق ، أو فـاحش، كفري، مهدد، أو مقلق،وقد یكون محتوي الوساوس كریه. بینهما 

وعادة ترتبط هذه األفكار الوسواسیة بـسلوكیات یؤدیهـا المرضـي . ًأو كل هذه األشكال معا 
لوك تـسببها األفكـار الوسواسـیة ویوجد ثـالث أنمـاط رئیـسیة مـن الـس. للتخلص من كربهم 

 Freeman(ویذكر آرثر فریمان وآخرون .  والتحیید، السلوك القهري،سلوك التجنب: هي 
at al,2004,145 ( مجموعة من االقتراحات التي تمیز اضطراب الوسواس القهـري وهـي

ـــــي الحـــــدث  ـــــر ف ـــــل(أن التفكی ـــــه ) الفع ـــــساوي أدائ ـــــى .ی ـــــرد عل ـــــسیطر الف ویجـــــب أن ی
 كما أن ،واإلخفاق في الطقوس استجابة للفكرة.ئولیة عن اإلیذاء تقل بالظروفوالمس.أفكاره

والفـشل فـي محاولـة منـع ایـذاء الـنفس أو اآلخـرین .التفكیر في اإلیذاء یشكل نیة لإلیـذاء 
ویقسم إدوراد هیمان وآخـرون األعـراض العامـة للوسـواس . یكافئ أدبیا التسبب في اإلیذاء

 ، الخــوف مــن التلــوث،ن إیــذاء الــنفس أو إیــذاء اآلخــرینالقهــري وهــي تتــضمن الخــوف مــ
 الخــوف مــن القیــام ، أفكــار تــسلطیة دینیــة وجنــسیة،الحاجــة الملحــة إلــى الدقــة والتناســق

   وأفعال قهریة تنقسم إلى ، الخوف من فعل أشیاء خاطئة،بسلوكیات غیر الئقة أو محرجة
 م والتخــزین وطلــب  التحقــق الترتیــب والنظــا،ســلوكیات مثــل تنظیــف وغــسیل الیــد

  الطمأنینة 
 تحییـد ، االجتـرارات،ً إعـادة بعـض الكلمـات سـرا،أفعال عقلیـة مثـل العـدد المتكـرر 

 األفكار
 األفكار الوسواسـیة بأنهـا أفكـار أو صـور أو Thomsen( 1999(  ویصف بیر تومسن

ًاندفاعات تدخل العقل مـرارا أو تكـرارا تـسبب قلـق كـدر وحـرج للمـریض بـشكل دائـم تقری ًبـا ً
أمــا األفعــال . وعــادة یحــاول المــریض قمعهــا دون جــدوى وهــي غیــر ســارة وغیــر مفیــدة 

ًوالطقوس فهي سلوكیات تتكرر مرارا وتكرارا .  ویعلم المریض أنها غیر مفیدة وغیر مؤثرة،ً
ــسم  عكاشــة األعــراض اإلكلینیكیــة للوســواس القهــري إلــي األفكــار ) 154، 2003 ،ویق

 واجتـــرار األفكـــار  Impulsesاالنـــدفاعات  وIdeas and Imagesوالـــصور 
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Rumination Ideas والمخـــاوف القهریـــة phobias compulsive والطقـــوس 
 Rapoprt) (وتــــــذكر جودیــــــث رابــــــورت وســــــوزان ســـــویدو . Ritualالحركیـــــة 
&Swedo،2002, 232 أن ثلثي مرضي الوسواس القهري من المراهقین لدیهم بعـض 

 كما یوجد ،اضطرابات التأثر والقلق،  اضطرابات األكلاالضطرابات النفسیة المصاحبة مثل
وقـد وجـد ارتبـاط دال موجـب بـین % 29 والمخاوف المختلفـة بنـسبة OCDتصاحب بین 

 إما اضطرابات القلق فكانت ،%45 حیث وصلت النسبة إلي ،االكتئاب والوسواس القهري
مــات الحركیــة وتراوحــت نــسبة ارتبــاط الوســواس القهــري باضــطرابات اللز% 38نــسبتها 

 & Stein% (29 -26أمـا اضـطرابات القلـق فكانـت % 30 -24والـصوتیة مـا بـین 
Lang،2002, 182(  

إلــي وجــود بــؤرة كهربائیــة نــشطة فــي لحــاء )  165، 2003،عكاشــة(یــشیر و
 وتـستمر هـذه ،ً وتسبب البؤرة حسب مكانها فـي اللحـاء فكـرة أو حركـة أو انـدفاعا،الدماغ

ٕ وهذه البؤرة وان كانت في حالة نشاط ،اطها رغم محاولة مقاومتهاالدائرة الكهربیة في نش
 ولذا یتبین للمریض عدم ،مستمر إال أنها علي اتصال دائم بكافة الدوائر في لحاء الدماغ
   .صحة الفكرة ألن بقیة اللحاء أو مراكز الفكر تقاوم هذه البؤرة 

ة العنیـده والتذبـذب ویقصد به الریب: الشك . ومن أهم خصال الوسواس القهري  
وهـي احـدي :  التـردد و. الشدید بین األمور والعجز عن اتخاذ القرار والعجز عـن الحـسم 

أبرز خصال مرضي الوسواس القهـري حیـث یـؤدي عجـز المـریض عـن اتخـاذ قـرار محـدد 
ــ ــالعجز إزاء أبــسط أمــور حیات ویقــصد بــه : اجتــرار األفكــار الوسواســیة ه و إلــي شــعوره ب

والعجـز عـن تحویـل انتبـاه الفـرد ، وسواسیة أو مضمون عقلي معرفي معیناستمرار فكرة 
 ویتـسم بـه ،ویقصد به البطء الوسواسـي األولـي: البطء و . عن سیطرة األفكار المزعجة 

 و .عدد قلیل من مرضي الوسـواس القهـري الـذین یتـسم أداؤهـم وسـلوكهم بـالبطء الـشدید
بـه میـل مـریض الوسـواس القهـري إلـي إنجـاز ویقـصد )   :الكمالیـة ( النزعة إلي الكمال 

ٕ وانه إن لم یفعل ذلك تنتابه حالة من البـؤس الكآبـة ،مهامه وتدبیر شئونه بطریقة كاملة
وتتحـدد : و تعـدد المـشكالت المرضـیة ذات الطبیعـة الوسواسـیة القهریـة.والضیق الـشدید 

لة مرضــیة  ال یعــاني أي مــنهم مـن مــشك،هـذه الخــصلة فـي أن مرضــي الوســواس القهـري
 مثـل ، ولكـنهم یعـانون مـن زملـة مـن المـشكالت ذات الطبیعـة الوسواسـیة القهریـة،واحدة

وهــي مثــابرة المــریض ومقاومتــه بهــدف وقــف : و المقاومــة .االغتــسال والمراجعــة والــشك
، 2002،عبـد الخـالق(السیال غیر المعقول من األفكـار الوسواسـیة أو الطقـوس القهریـة 

أن العامـــل الـــوراثي لـــه دور هـــام فـــي نـــشأة ) 37، 1982 ،الرفـــاعي( وأضـــاف ،)65
مـن أقـارب المرضـى لـدیهم %) 29(الوسواس القهري فقد أشارت األبحاث إلـى أن حـوالي 

أكد أن تفاعل البیئة مع الوراثة هو ) Myhr, et.al.,2004(ولكن . االضطرابات نفسها 
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والقواعـد ، تـصرفاتهماسبب ظهور الوسـواس القهـري فتـأثیر أحـد الوالـدین أو كالهمـا فـي 
  .الصارمة والتأكید على الدقة والطموح بشكل مبالغ فیه یؤدي إلى ظهور المرض 

  ومن أهم النظریات التي اهتمت بتفسیر الوسواس القهري هي 
ــل النفــسي: ًأوال ــة التحلی ــا همــا إال : نظری والتــي أشــارت أن الوســاوس والــسلوك القهــري م

أ نتیجة خبرات الفرد في المرحلة الـشرجیة أعراض لصراعات نفسیة داخلیة المنش
 ،جـودة(ًیجد الفرد فیها طریقة آمنه نسبیا للتعبیر عن أفكاره ومـساعیه المكبوتـة 

2005 ،29(  
ــا  ــسلوكیة : ًثانی ــث تنظــر هــذه المدرســة إلــى : النظریــة ال ــى نظریــة الــتعلم حی وتعتمــد عل

ًالوساوس على أنها تمثل منبها شرطیا للقلق   بـالخوف أو القلـق ًأصبح مرتبطا. ً
ـــــــا محایـــــــدا   ـــــــسابق منبه ـــــــي ال ـــــــان ف ـــــــدما ك ـــــــة االشـــــــتراط بع ًخـــــــالل عملی ً

  )2018،29،العزامي(
وفیهـا یـشخص اضـطراب الوسـواس القهـري فـي ضـوء النظریـة : النظریـة المعرفیـة : ًثالثا 

 ومـضخمة وتحـدث مـصادفة وتكـون ، ومزعجـة،المعرفیة على أنه أفكـار مـشوشة
  )30، 2005 ،جودة(یة محرضة لتصبح طبیعیة وحقیق

ــا  ــة: ًرابع ــة االجتماعی ــة االجتماعیــة أن الحرمــان مــن الحــب : النظری یــرى أصــحاب النظری
ً وأنواعا معینة مـن البیئـات االجتماعیـة قـد تـؤدي إلـي ،والعاطفة في فترة الطفولة

  )58، 2004،غانم(ًاإلصابة بالوسواس القهري مستقبال 
مــراض أخــرى یجعــل التــشخیص الفــارقي فیــه جــد یــرتبط الوســواس القهــري بعــدة أ        

الخوف من الجراثیم واإلصـابة بـاألمراض تجعـل المـرض یتفـادى عـدة أمـاكن : صعب مثل 
ــه  باإلضــافة مــع تداخلــه مــع تــوهم المــرض فقــد ینــشغل المــریض بالوســواس ،ویلــزم منزل

 كما أنه یمكن أن یتداخل مـع الـضالالت الفـصامیة فـي بعـض حـاالت،القهري على صحته
ًالوسواس القهري كما یمكـن أن یظهـرون الهـالوس فیكـون التـشخیص مزدوجـا باإلضـافة 
إلــى ارتبــاط مــرض الفــصام بعــدة أمــراض أخــرى مثــل االكتئــاب والقلــق واضــطرابات النــوم 

  )378، 2014، السقا) (توریت(واضطرابات الالزمات 
( ندراســة جوزیــف هیمــل وآخــروومــن الدراســات التــي تناولــت الوســواس القهــري 

Hamile at al, 2006(  والتي هدفت إلي مقارنة بین العالج الـدوائي والعـالج المعرفـي
السلوكي في عالج اضطراب الوسواس القهري لدي الراشدین وتكونـت العینـة الدراسـة مـن 

 وأظهرت النتائج أنه علي الرغم من فاعلیـة العـالج الـدوائي ، مرضي بالوسواس القهري3
لوســواس القهــري إال أن األدویــة لیــست مقبولــة بــشكل جیــد فــي عــالج أعــراض اضــطراب ا
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 كما وجدت فروق دالة إحصائیا بین متوسـطات درجـات األفـراد قبـل تنفیـذ البرنـامج ،ًدائما
 للوسـواس القهـري بعـد تنفیـذ –المعرفي السلوكي ومتوسطات درجـاتهن علـي مقیـاس بـل 

ن قبل وبعد العالج المعرفي البرنامج العالجي مما یشیر إلي وجود تحسن لدي المرضي بی
والتــي هـدفت إلـي دراســة اضـطراب الوسـواس القهــري ) 2009،بـشرى( ودراسـة. الـسلوكي

ــة واحــده عمرهــا  ــة وتمــت الدراســة علــى حال ــة ،ً عامــا27كدراســة حال  ومــن دراســة الحال
باســـتخدام اختبـــار التـــات المـــصور تبـــین أن الحالـــة تعـــاني مـــن فقـــدان الحـــب والحنـــان 

كما تبین وجود صراع حاد ،ت اإلنكار والهروب والتبریر والتكوین العكسيواستخدمت دفاعا
بین األنا الواقعیـة واألنـا األعلـى قاسـیة عنیفـة باإلضـافة إلـى صـراعات نفـسیة بـین األنـا 

إلـي بحـث العالقـة  )Cougle, 2013( كمـا هـدفت دراسـة كوجـل وآخـرون.األعلى والهـو
 والتـدین والمعتقـدات ،أعـراض الوسـواس القهـريبین دمج األفكـار باألفعـال والتـدین وبـین 

وتفتـرض الدراسـة بـأن التـصور . ًفـردا ) 47( لـدي عینـة غیـر مرضـیة بلغـت ،الوسواسیة
الالأخالقي من األفكار السلبیة المعتمدة وغیر المرغوبة مرتبطة باالنتماء الدیني مع زیادة 

 باإلضــافة إلــي أن ،اســیة وبالتــصور الالأخالقــي مــع المعتقــدات الوسو،فــي تكــرار الــصالة
االســتجابة لمهمــة التحییــد غیــر المتعمــدة مرتبطــة مــع أعــراض الوســواس القهــري ودمــج 

 بینمــا كانـت االســتجابة لمهمـة التحییــد المتعمـدة مرتبطــة بـدمج األفكــار ،األفكـار باألفعـال
تعمدة وتشیر نتائج الدراسة إلي أن األفراد یختلفون في تصوراتهم الم. باألفعال األخالقیة 

 حیث تظهر التصورات المتعمدة لألفكار األخالقیة ذات الـصلة ،وغیر المتعمدة من األفكار
 بینما تظهر التصورات غیر المتعمدة لألفكار ألنها تكون ذات أهمیة كبیرة لفهمنا ،بالدین

  . الضطراب الوسواس القهري 
ار األول وهـو عـالج ونجد من الدراسات الـسابقة أنهـا أخـذت ثـالث مـسارات المـس         

الوسواس القهري وهناك العدید من الدراسات التي أخذت هذا االتجاه والمـسار الثـاني وهـو 
ــام بدراســة  ــة أســبابها وأعراضــها ومــآل المــرض أي االهتم ــة حال ــة وهــو معرف دراســة الحال

تم بدراســة المــرض وعالقتــه باألفكــار ومــاهي األفكــار المــرض وتطــوره  والمــسار الثالــث إهــ
  . المرتبطة أكثر بالوسواس القهري و الدین واألخالق

  :فروض الدراسة
 توجد عالقة ارتباطیه سالبة بین الذكاء الروحي و الوسواس القهري -1
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة قبـل  -2

اد النفــسي الــدیني علــي كــل مــن  مقیــاس الــذكاء الروحــي وبعــد تطبیــق اإلرشــ
  ومقیاس الوسواس القهري
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطات درجـات المجموعـة التجریبیـة   -3
بعد تطبیق برنامج اإلرشاد النفسي الدیني وبعد فترة المتابعة علي كل من مقیاس 

  .الذكاء الروحي ومقیاس الوسواس القهري
  :ت الدراسةإجراءا

وبذلك تم التطبیق على مجموعة واحدة التجریبي شبه استخدمت الباحثة المنهج 
طالبة من 127وتم تطبیق مقیاس الوسواس القهري علي عینة . هي المجموعة التجریبیة

طالبات كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة برمـاح لحـساب صـدق المقـاییس واختیـار العینـة 
 أعمارهن بین تتراوح طالبات 5وهم . على مقیاس الوسواس القهري رتفعةذوات الدرجة الم

 وتم تطبیق مقیاس الذكاء الروحي ،1,58 وانحراف معیاري  22عاما بمتوسط 24 -20
تم تطبیق برنامج العالج وبعد ذلك   على ذوات الدرجة المرتفعة لمقیاس الوسواس القهري

  .النفسي الدیني لتنمیة الذكاء الروحي علیهن
  :ات الدراسةأدو
   إعداد الباحثة                              مقیاس الذكاء الروحي    -1
  إعداد الباحثة                               مقیاس الوسواس القهري -2
  إعداد الباحثة       برنامج عالجي قائم علي العالج النفسي الدیني -3

  :مقیاس الذكاء الروحي
الرجوع إلـى اإلطـار النظـري والدراسـات الـسابقة وأیـضا عد س ب المقیا بإعداد الباحثةقامت

بعض المقاییس السابقة لقیاس الذكاء الروحي مثل مقیاس إیمان عباس علي الخفاف و 
عبــارة ) 38(وتكـون المقیــاس فـي صـورته األولیــة مـن ).  م2012(أشـواق صـبر ناصــر 

  و بالـذات واآلخـرین الـوعي و وااللتزام باألداء الـسلیمالتفوقهي  مقسمة إلى أربعة أبعاد
 والتغیـر فـي االختالف  نعمة و الكامن وراء األحداث إدراك المعنى و والحقیقةإدراك الواقع

وكلمــا زادت الدرجــة )  ال تنطبــق–ً أحیانــا –تنطبــق (وكــان تــدرج المقیــاس ثالثــي . الحیــاة
  صعلى مقیاس الذكاء الروحي دل ذلك على ارتفاع الذكاء الروحي لدى المفحو

  :صدق المقیاس
اعتمدت الباحثة علي طریقـة المكونـات استخدمت الباحثة صدق التحلیل العاملي 

األساسیة وتدویر العوامل بطریقة فریماكس وأسفر التحلیـل عـن عامـل واحـد بعـد التـدویر 
كانـت النتـائج ) 0,3(باستخدام محك جیلفورد الذي یقبل العوامل التي تزید تشبعاتها عن 

  كالتالي
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  الذكاء الروحيیوضح نتائج التشبعات لعبارات مقیاس ) 1( جدول 
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ا
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1 -0.027 -0.029 0.005 0.055 0.520 20 0.101 0.169 0.627 0.009 0.319 
2 0.132 0.309 0.031 0.013 0.491 21 -0.118 0.415 0.062 0.419 0.018 
3 0.169 0.149 0.397 0.404 0.291 22 0.058 0.042 -0.007 0.596 0.011 
4 0.284 0.189 0.110 0.111 0.447 23 -0.118 0.074 0.052 0.703 0.243 
5 -0.018 -0.062 0.118 -0.0340.623 24 0.114 0.531 0.242 0.191 0.099 
6 0.379 0.125 0.088 -0.0190.370 25 -0.143 0.457 -0.043 0.255 -0.011 
7 0.062 0.205 0.67 0.229 0.543 26 0.485 -0.161 0.306 0.157 0.178 
8 0.429 0.170 0.333 0.287 0.055 27 0.016 0.010 0.092 0.630 0.076 
9 0.181 0.625 0.097 -0.0790.069 28 0.172 0.017 0.138 0.727 -0.060 
10 0.595 0.164 0.076 0.005 0.112 29 0.403 0.414 0.101 0.480 00.004 
11 0.219 0.366 0.231 0.211 0.263 30 0.130 0.099 0.642 0.197 -0.178 
12 0.201 0.153 0.201 0.180 0.142 31 0.526 0.369 0.130 -0.011 0.231 
13 0.139 0.442 0.114 -0.0400.280 32 0.329 0.292 0.036 0.329 -0.133 
14 0.661 0.166 -0.043 -0.100-0.027 33 0.298 0.596 -0.104 0.122 0.057 
15 0.196 0.592 0.418 0.008 -0.004 34 0.377 0.536 0.152 -0.108 -0.269 
16 -0.014 0.042 0.704 -0.0800.102 35 -0.075 0.454 0.013 0.074 0.271 
17 0.224 0.298 0.589 0.002 -0.118 36 0.538 0.144 0.213 0.025 -0.331 
18 -0.020 -0.087 0.690 0.193 0.239 37 0.314 -0.036 -0.184 0.292 0.055 
19 0.358  0.153 0.298 0.315 0.190 38 0.713 -0.046 0.057 0.135 0.080 

   :تفسیر العوامل
  لعوامل الناتجة عن التحلیل العاملي كالتالي یمكن تفسیر ا

مفـردة مـن المجمـوع الكلـي ) 9(بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل : عامل األول
 ،36 ،31 ،26 ،14، 10، 8، 6(مفـردة وهـي المفـردات ) 38(للمفـردات البـالغ

ــردة ) 0.713(وقــد تراوحــت التــشبعات علــي هــذا العامــل مــا بــین )38 ،37 للمف
ــاألداء وهــذا العامــل هــو التفــوق) 37(للمفــردة ) 0,314(إلــي ) 38(  وااللتــزام ب

  .السلیم
مفــردة مــن المجمــوع ) 10(بلغــت التــشبعات ذات الداللــة علــي هــذا العامــل : عامــل الثــاني

، 19، 15 ،13، 11، 9(مفـــردة وهـــي المفـــردات ) 38(الكلـــي للمفـــردات البـــالغ
ـــشبعات )35، 34، 33، 25، 24 ـــد تراوحـــت الت ـــین وق ـــي هـــذا العامـــل مـــا ب عل
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 وهــذا العامــل هــو الــوعي) 19(للمفــردة ) 0,442(إلــي ) 9(للمفــردة ) 0.625(
  بالذات واآلخرین

مفردة من المجمـوع الكلـي ) 5(بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل : عامل الثالث
ـــردات البـــالغ ـــردات ) 38(للمف ـــردة وهـــي المف وقـــد )30، 20، 18، 17، 16(مف

ـــین تراوحـــت ا ـــا ب ـــي هـــذا العامـــل م ـــشبعات عل ـــي ) 17(للمفـــردة ) 0.704(لت إل
   والحقیقةوهذا العامل هو إدراك الواقع) 18(للمفردة ) 0,589(

مفـردة مـن المجمـوع الكلـي ) 8(بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل : عامل الرابع
 ،29 ،28، 27، 23، 22، 21، 3(مفردة وهي المفردات ) 38(للمفردات البالغ

إلي ) 28(للمفردة ) 0.727(وقد تراوحت التشبعات علي هذا العامل ما بین )32
   الكامن وراء األحداثوهذا العامل هو إدراك المعنى) 32(للمفردة ) 0,329(

مفــردة مــن المجمــوع ) 5(بلغــت التــشبعات ذات الداللــة علــي هــذا العامــل : عامــل الخــامس
وقـد تراوحـت )7، 5، 4 ،2، 1(لمفردات مفردة وهي ا) 38(الكلي للمفردات البالغ

ـــین  ـــي هـــذا العامـــل مـــا ب ـــي ) 5(للمفـــردة ) 0.623(التـــشبعات عل ) 0,447(إل
   اإلختالف والتغیر في الحیاةوهذا العامل هو نعمة) 4(للمفردة 
  ) إعادة التطبیق–طریقة التطبیق (ثبات المقیاس 

لتطبیــق بعــد ٕطالبــة مــن طالبــات الكلیــة واعــادة ا127تــم تطبیــق المقیــاس علــي 
  لسبیرمان وهي نسبة عالیة لثبات المقیاس 0.82أسبوعین وكانت نتیجة معامل الثبات 

  :الصورة النهائیة للمقیاس
بعد إجراء الـصدق والثبـات علـي المقیـاس أصـبح المقیـاس فـي صـورته النهائیـة 

 -التفـوق وااللتـزام بـاألداء الـسلیم: فقـرة موزعـة علـي خمـسة أبعـاد هـم) 37(من
 إدراك المعنـــي الكـــامن وراء - إدراك الواقـــع والحقیقــة-الـــذات واآلخــرینالــوعي ب
  . نعمة االختالف والتغیر في الحیاة–األحداث 

  :تصحیح المقیاس
  :یتم تصحیح المقیاس علي األساس التالي 

  1=    ال تنطبق علي أبدا      2= ًانا            تنطبق علي أحی3= تنطبق علي كثیرا 
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ًدرجة األبعاد الفرعیـة لحـساب درجـة الـذكاء الروحـي  ونظـرا ألن المقیـاس تجمع           
درجــة الــصورة  ) 111 -37(عبــارة فــإن مــدي الــدرجات یتــراوح بــین ) 37(یتكــون مــن 

  .النهائیة 
  :مقیاس الوسواس القهري

وبطاریـة مـودزلي للوسـواس القهـري مـن إعـداد راخمـان ،  النظـرياإلطـاربعد االطالع علـي 
ومقیاس بـل لـراون لوسـواس القهـري مـن ، م2000 وترجمة صفوت فرج 1997وهوجص 

ــا  ،م1989إعــداد جودمــان وآخــرون  ــاس أعــراض الوســواس القهــري مــن إعــداد دالی ومقی
 م ومقیــاس أعــراض اضــطراب الوســواس القهــري لــدى 2006مــؤمن وواكــل أبــو هنــدي 

ــد الهــادي عبــد البــصیر عمــل مقیــاس قامــت الباحثــة ب.م2010المــراهقین إعــداد تهــاني عب
 -ً أحیانـا–نعـم (وتـدرج المقیـاس ثالثـي ،عبارة) 37(بصورته األولیة منالوسواس القهري 

 أفعــال قهریــة  و األفكــار القهریــة واالجتــرار والــشك  ثالثــة أبعــاد هــيهــوویتكــون مــن ) ال
  .وكلما زادت الدرجة على المقیاس دل ذلك معاناة المفحوص من الوسواس القهري.والتكرار

  :یاسصدق المق
اعتمدت الباحثة علي طریقـة المكونـات استخدمت الباحثة صدق التحلیل العاملي 

ــد  ــل عــن عامــل واحــد بع ــة فریمــاكس وأســفر التحلی ــدویر العوامــل بطریق األساســیة وت
) 0,3(التدویر باستخدام محك جیلفورد الـذي یقبـل العوامـل التـي تزیـد تـشبعاتها عـن 

  كانت النتائج كالتالي
  الوسواس القهرينتائج التشبعات لعبارات مقیاس یوضح ) 2( جدول 

العامل  العبارة
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
العامل  العبارة الثالث

 األول
العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

1 0.204 0.114 0.453 20 0.381 0.615  -0.027 
2  -0.001 0.222 0.548 21 0.173 0.024  -0.115 
3 0.594 0.139  -0.082 22 0.583 0.173 0.002 
4 0.450 0.365 0.269 23 0.303 0.272 0.128 
5 0.214 0.155 0.459 24 0.446 0.470 0.124 
6 0.708 0.125  -0.016 25 0.214 0.387 0.122 
7 0.738 0.062 0.148 26 0.235 0.338  -0.023 
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العامل  العبارة
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
العامل  العبارة الثالث

 األول
العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

8 0.412  -0.159 0.348 27 0.418 0.491 0.062 
9 0.135 0.314 0.606 28 0.226 0.484  -0.252 
10 0.420 0.175 0.274 29 0.345  -0.039 0.224 
11  -0.022 0.476 0.263 30 0.045  -0.072 0.539 
12  -0.066 0.135 0.686 31  -0.238  -0.130 0.490 
13 0.271 0.256 0.292 32  -0.063 0.404 0.549 
14 0.223 0.113  -0.161 33  -0.003 0.062 0.640 
15 0.309 0.357 0.075 34 0.097 0.719 0.160 
16 0.454 0.232 0.164 35 0.241 0.411 0.153 
17  -0.031 0.632  -0.088 36 0.519 0.329  -0.021 
18 0.073  -0.117 0.422 37 0.322 0.006 0.361 
19 0.198 0.697 0.090  

  :یمكن تفسیر العوامل الناتجة عن التحلیل العاملي كالتالي
مفردة من المجموع الكلي ) 13(التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل بلغت : عامل األول

، 22، 16، 10، 8، 7، 6، 4، 3(مفـردة وهـي المفـردات ) 37(للمفردات البـالغ
) 0.738(وقـــد تراوحـــت التـــشبعات علـــي هـــذا العامـــل مـــا بـــین  )36، 29، 23

  .الشكوهذا العامل هو ) 23(للمفردة ) 0,303(إلي ) 7(للمفردة 
مفــردة مــن المجمــوع ) 12(بلغــت التــشبعات ذات الداللــة علــي هــذا العامــل : الثــانيعامــل 

ــالغ ، 20، 19، 15,17، 11(مفــردة وهــي المفــردات ) 37( الكلــي للمفــردات الب
وقد تراوحت التشبعات علي هذا العامـل مـا )35، 34، 28، 27، 26، 25، 24

ــین  ــي ) 34(للمفــردة ) 0.719(ب   العامــل هــووهــذا) 26(للمفــردة ) 0.338(إل
  .األفكار القهریة واالجترار

مفردة من المجمـوع الكلـي ) 5(بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل : عامل الثالث
ـــردات البـــالغ ـــردات ) 37(للمف ـــردة وهـــي المف وقـــد )30، 20، 18، 17، 16(مف
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ـــین  ـــا ب ـــي هـــذا العامـــل م ـــشبعات عل ـــي ) 12(للمفـــردة ) 0.686(تراوحـــت الت إل
  . أفعال قهریة والتكراروهذا العامل هو) 37(فردة للم) 0,361(

  :ثبات المقیاس
ٕطالبــة مــن طالبــات الكلیــة واعــادة التطبیــق بعــد 127تــم تطبیــق المقیــاس علــي 

  وهي نسبة جیده لثبات المقیاس 0.65أسبوعین وكانت نتیجة معامل الثبات سبیرمان 
  :ئیة للمقیاسالصورة النها

مقیاس تم حذف ثالثة عبارات وأصبح المقیاس بعد إجراء الصدق والثبات علي ال
 أفكـار قهریـة –الـشك  : فقـرة موزعـة علـي ثالثـة  أبعـاد هـم) 34(في صورته النهائیة من

  . أفعال قهریة والتكرار–واالجترار 
  :تصحیح المقیاس

  )1=         ال 2= ً       أحیانا 3= نعم (یتم تصحیح المقیاس علي األساس التالي 
ً ونظرا ألن المقیاس یتكون مـن وسواس القهريبعاد الفرعیة لحساب درجة التجمع درجة األ

  درجة الصورة النهائیة لمقیاس  ) 102 -34(عبارة فإن مدي الدرجات یتراوح بین ) 34(
  :البرنامج اإلرشادي

عـشرة جلـسة وكـان الهـدف النهـائي هـو أربعـة  فـي  دیني فیه فنیات العالج الاستخدم
 .ألعــراض الوســواس القهــريلطالبــات ودراســة أثــر ذلــك علــي ل يالــذكاء الروحــ نمیــةت

 مدة في وذلك أسبوع كل واحدة مرة وساعة  دقیقة45بین  ما جلسة كل مدة وتراوحت
  .وملخص البرنامج كالتالي ثالثة شهور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .......تخفیف حدة أعرض الوسواس القهريو فاعلیة اإلرشاد النفسي الدیني في تنمیة الذكاء الروحي 
 حنان محمد سید إسماعیل/ د

  
  

 -389-

   برنامج العالج النفسي الدیني لتنمیة الذكاء الروحيملخص جلسات ) 3(جدول 
 الهدف من الجلسة

 الجلسة
الفنیة 

 المستخدمة
 الواجب المنزلي المحتوى

التعرف  األولي
 واالندماج

الحوار 
 والمناقشة

التحـدث عـن النظافـة والتطهیـر 
والتعقــیم ومتــى یمكــن اســتخدام 

 المطهرات 

إشرحي موقف كنت إیجابیة فیه 
ـــساخ (عنـــد مواجهـــة مـــشكلة  إت

 ؟)مالبسك وأنت خارج المنزل

 الثانیة
التعرف على 

 أحكام
 الطهارة

المحاضرة 
 والمناقشة

االهتمـــــام باالناقـــــة والمظهـــــر 
الالئــــــــــــق دون التكلــــــــــــف أو 

 السیطرة على التفكیر

مــــا رأیــــك فــــي النــــاس التــــي ال 
 ًتستخدم الصابون أبدا؟

قبول اآلخر  الثالثة
 لعب األدوار المختلف

ـــشبث  ـــدائل ون الت اســـتخدام الب
 بما ألفاه وتعودنا علیه

دخلــــت دورة المیــــاة فــــي أحــــد 
ألماكن العامة ولـم تجـدي مـاءا  ا

 أم تغـضبي ،فهل تتصرفي بذكاء
 و تلقي اللوم علي اآلخرین؟

القدرة على  الرابعة
 التسامي

العصف 
 الذهني

معــــــــاییر الجمــــــــال والهــــــــدف 
ــــــي  الرئیــــــسي وراء الجمــــــال ف

 االسالم

مـــا هـــي األشـــیاء الجمیلـــة فـــي 
الحیـــاة؟ هـــل تـــرین مـــا حولـــك 

  جمیل أم ال؟
 

مبادئ  الخامسة
 ئدوعقا

الممارسة 
 العملیة

الهــدف مــن الوضــوء أو التــیمم 
ومـــا هـــي الفـــروض وواجبـــات 

 الوضوء والتیمم

ما هو إحساسك إذا قمـت بعمـل 
ـــان یجـــب أن  ـــدیل لمـــا ك شـــئ ب

 تفعلیه؟

 السادسة
المفاهیم 
الروحیة 
وتعامالتنا 

 الیومیة

األوراد 
المأثورة 
 واألوعظة

ــــي الــــشریعة  ــــام الغــــسل ف أحك
 االسالمیة ولماذا ؟

أقل قدر من المـاء یمكـن أن كم 
  تستخدمیه في االغتسال ؟

 

 السابعة
القدرة على 
التصرف 
 والتبدیل

 المرونة
التفكیـر البــدیل وتنـشیط البــدائل 
وعدم الثبات علـى وتیـرة واحـدة 

 هو نشاط للمخ

لماذا ال تكوني مرنـة فـي حیاتـك 
كما أمرنـا اإلسـالم بالمرونـة فـي 

 الطهارة؟

االستجابة  الثامنة
 االستغفار  الفطرةلنداء

االســــتغفار ومــــا الهــــدف مــــن 
 وجوده في تعالیم الدین

هــل األخطــاء تلتــصق باإلنــسان  
وال تمحـــي أم أن اهللا جعـــل لنــــا 

 فرص كثیرة ال تحصي وال تعد؟

من أهم األفكار أنـه یؤكـد علـى  التوكیدیةالقدرة على  التاسعة
ــــب المعرفــــة كمــــا  ــــسؤال وطل ال

هــل المــرأة أعظــم مــن الرجــل أم 
العكـــس أم لــــك رأي آخــــر ومــــا 
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ــاء فــي یظهــر فــي القــول ال  فهم االجابة حی
 الدین

  السبب؟
 

مصدر  العاشرة
 السعادة

تشكیل 
 اإلرادة

ــــا فیــــه  ــــا أن ــــدأ مم االرادة أن أب
ــــیس أن  وأخطــــط للمــــستقبل ول
ــــي مــــا هــــو موجــــود  أبكــــي عل
 ویجب أن نبدأ بأشیاء بسیطة 

ــــاك ترتیــــب لألولویــــات فــــي  هن
ضـوء الدین فالصالة أهم من الو

؟ فمــا هــي أولویاتــك النظافــة أم 
  الطهارة؟

 

الحادیة 
 عشرة

االستقامة 
 التوبة األخالقیة

شــــــروط واساســــــیات التوبـــــــة 
 والهدف منها وكیفیة إجرائها

ـــــة فـــــي  ـــــت كثیـــــرة الحرك إذا كن
ــك یبطــل  ــي أن ذل الــصالة وعلمت

 الصالة فما هو موقفك؟ 

الثانیة 
 عشرة

التسامح مع 
 النفس

التعویض 
 والتصحیح

ال هللا وحــدة فــإذا إمتلكـــت الكمــ
ضعفا في أحـد الـصفات تأكـدي 

 أن لدیك قوة في صفة أخرى

أحــب أن أعمــل كــل شــئ بــشكل 
ـــــم تـــــستطیعین  ـــــن ل ـــــل ولك كام
  فالكمال هللا وحده فما هو الحل؟

 
      

الثالثة 
 عشرة

النظر إلى 
ما هو 
 أعمق

 اإلیجابیة

ــــب  ــــف لهــــا جوان جمیــــع المواق
ایجابیــة وأخــري ســلبیة وعلینــا 

ذ مــن إیجابیاتهــا لنقــوى أن نأخـ
 على سلبیاتها

إذكري موقـف فـي حیاتـك خیـرت 
ــــــارت  ــــــین أمــــــرین واخت ــــــه ب ٕفی

 أیسرهما ؟
 

الرابعة 
 الوسطیة اإلنهاء عشرة

لن نبلغ الكمال ولكن یمكننا أن 
ٕنصل إلى الرضـا وانمـا األعمـال 

 بالنیات 

 تقدیم المقاییس وتطبیقها

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
ـــذكاء الروحـــي و "ول لدراســـة الفـــرض األ -1 ـــین ال ـــه ســـالبة ب ـــة ارتباطی توجـــد عالق

تم حـساب معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین درجـات الطالبـات علـي " الوسواس القهري
أي أنـه توجـد 0.279-مقیاسي الذكاء الروحي والوسواس القهري وكـان یـساوي 

ً وهو دال إحصائیا أي بمـستوى 0,05 وعند مستوى داللة عالقة ارتباطیة سالبة
 . %95 ثقة
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  یوضح معامل ارتباط بیرسون بین الذكاء الروحي والوسواس القهري) 4(جدول 
  الوسواس القهري  الذكاء الروحي    

  0,279-  1  ارتباط بیرسون
  الذكاء الروحي  0,052    مستوى الداللة

  127  127  العدد
  1  0,279-  ارتباط بیرسون
  الوسواس القهري    0,052  مستوى الداللة

  127  127  العدد
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة قبـل  -2

ــذكاء الروحــي والوســواس  ــدیني علــي مقیاســي ال وبعــد تطبیــق العــالج النفــسي ال
 القهري

 على عینة الدراسة قبل وبعد تطبیق البرنامج t-TESTیوضح نتائج إختبار ) 5(جدول 
  العالجي

االنحراف   المتوسط  
  اريالمعی

متوسط الخطأ 
مستوى  T df  المعیاري

  الداللة
درجات المجموعة 
التجریبیة قبل وبعد 

البرنامج  على مقیاس 
  الذكاء الروحي

-9,000  9,679  2,164  -4,1584  0,001  

درجات المجموعة 
التجریبیة قبل وبعد 

البرنامج  على مقیاس 
  الوسواس القهري

8,250  7,333  1,640  5,031  4  0,000  

ومن الجدول تبین أن قیمة ت للمجموعة التجریبیة قبـل وبعـد تطبیـق البرنـامج           
 وهـي 0,001 عند مـستوى داللـه 4,158اإلرشادي على مقیاس الذكاء الروحي تساوي 

ًوهو دال إحصائیا ومعنویا لذا یـرفض الفـرض الـصفري ویقبـل الفـرض البـدیل 0,005أقل  ً
بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة قبل وهو أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة 
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" ت"وكـذلك نجـد أن قیمـة .وبعد تطبیق البرنـامج اإلرشـادي علـى مقیـاس الـذكاء الروحـي 
لمتوسطات درجات المجموعة التجریبیة قبل وبعد تطبیق البرنامج اإلرشادي على مقیـاس 

ــذا 0,005ًوهــو أیــضا أقــل مــن0,000عنــد مــستوي 5,031الوســواس القهــري تــساوي  ل
یرفض الفرض الصفري یقبل الفرض البدیل بوجود فروق ذات داللة إحصائیة لمتوسـطات 
 ،درجات الوسواس القهري قبل وبعد تطبیق البرنامج اإلرشادي لصالح بعد تطبیق البرنامج

  .وبالتالي یتحقق الفرض الثاني
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطات درجـات المجموعـة التجریبیـة   -3

 بعد تطبیق برنامج العالج النفسي الدیني وبعد فترة المتابعة علي مقیاسي الذكاء الروحي
 والوسواس القهري

 لمتوسطات درجات المجموعة التجریبیة بعد T-testیوضح نتائج إختبار ) 6(جدول 
  تطبیق البرنامج اإلرشادي وبعد فترة المتابعة

االنحراف   المتوسط  
  المعیاري

متوسط الخطأ 
مستوى  T Df  یاريالمع

  الداللة
درجات المجموعة 

التجریبیة بعد البرنامج 
وبعد فترة المتابعة على 
  مقیاس الذكاء الروحي

-2,900  8,091  1,809  -1,603  4  0,125  

درجات المجموعة 
التجریبیة بعد البرنامج  
وبعد فترة المتابعة على 
  مقیاس الوسواس القهري

5,100  8,747  1,956  2,607  4  0,017  

 عنــد مــستوى داللــة 1,603تــساوي " ت"یتــضح لنــا قیمــة ) 6(مــن الجــدول           
لــذا یقبــل الفــرض الــصفري وهــو عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 0,005وهـو أكبــر 0,125

إحــصائیة بــین متوســطات درجــات المجموعــة التجریبیــة بعــد تطبیــق البرنــامج وبعــد فتــرة 
للمجموعـة التجریبیـة بعـد تطبیـق " ت"مـة وكذلك قی. المتابعة على مقیاس الذكاء الروحي

عنـد مـستوى 2,607البرنامج وبعد فترة المتابعة على مقیـاس الوسـواس القهـري تـساوي 
ــة 0,005داللــة أقــل مــن  وبالتــالي یتحقــق الفــرض الــصفري بعــدم وجــود فــروق ذات دالل

لـى احصائیه لمتوسطات المجموعة التجریبیـة بعـد تطبیـق البرنـامج وبعـد فتـرة المتابعـة ع
  .مقیاسي الذكاء الروحي والوسواس القهري وبالتالي یتحقق الفرض الثالث

ومن النتائج السابقة یتبین لنـا أنـه كلمـا زاد الـذكاء الروحـي قلـت حـدة الوسـواس         
 یتضح  فاعلیـة اإلرشـاد النفـسي الـدیني فـي القهري نظرا لالرتباط العكسي بینهما وكذلك 
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 حدة أعراض الوسواس القهري كما تبین من نتائج الفـرض تنمیة الذكاء الروحي وتخفیف
الثــاني قبــل وبعــد تطبیــق البرنــامج ولــم یتوقــف لهــذا الحــد بــل اســتمرت التــأثیر لبعــد فتــرة 

  .المتابعة 
عــن میكانزمــات الــدفاع المــستخدمة ) 285، 2009 ،بــشرى(وقــد كــشفت دراســة 

ــسی ــذلك الــصراعات بــین منظمــات النف  فــي حــین أوضــح ،ةلمــریض الوســواس القهــري وك
)Cougle, 2013 (وأثبت ،أنــه یوجــد دمــج بــین المعتقــدات الوسواســیة وأفكــار التــدین
)Hamile at al, 2006 ( أن العـالج الـدوائي غیـر كـافي لعـالج الوسـواس القهـري لـذا

ولكــن أرادت الباحثــة عــالج الوســواس . أضــاف العــالج المعرفــي الــسلوكي للعــالج الــدوائي
شاد النفسي الدیني ولكن وجدت الباحثة مقاومة في العالج المباشر القهري باستخدام اإلر

باستخدام اإلرشاد النفسي الدیني من المرضي حیث أنهم یعتقدون أنهم متدینون ویعرفون 
الدین جیدا وال یقبلون التغییر في بعض األحیان خشیة عدم رضا اهللا لذا توجهت الباحثـة 

 قلت حدة أعراض الوسواس القهري وتجنبت مقاومة لتنمیة الذكاء الروحي والذي كلما زاد
 وقــد أوضــحت الدراســات الــسابقة أن هنـاك ارتبــاط ایجــابي بــین الــذكاء الروحــي ،المرضـي

ـــه ) Dorothy, 2008(وزیـــادة الـــوعي كمـــا فـــي دراســـة            وكـــذلك ارتبـــاط موجـــب بین
ــــا فــــي دراســــة  ــــق الشخــــصي كم ــــین التواف ــــادة الــــنمط،)Rotimi, 2010(وب                      وزی

 وزیــادة القــدرة علــى التخیــل كمــا دراســة ،)Freeman, et. al, 2011(االجتمــاعي 
)Christopher,2010 .( لــذا كانــت النتـــائج إیجابیــة فــي تخفیـــف أعــراض الوســـواس

القهري بزیادة الذكاء الروحي الذي زاد باستخدام اإلرشـاد الـدیني حیـث أیقنـت العینـة بـأن 
مقاییس لإلیمان والعبادة ولم یطلب التشدد في الدین وال التشكك في هناك رب رحیم وضع 

األمور وبمعرفة ما وراء الهدف من اإلیمان والتدین وذلك بزیادة الذكاء الروحي قلت حدة 
ًاألعراض الوسواسیة القهریة كما انتقلت الفكرة أیضا بالنسبة للنظافة الشخصیة ومقاومة 

الجسم الضعیف ولكي یكون الجسم غیر ضعیف البد من األمراض بأن المیكروبات تهاجم 
وهكذا یكون قـادرا ،التغذیة السلیمة التي تحتوي على جمیع العناصر التي یحتاجها الجسم

  .على مقاومة األمراض حتى مع وجود المیكروبات في الجو أو الطعام أو الشراب 
النفــسیة وقــد اســتخدمت بعــض الدراســات العــالج الــدیني فــي عــالج االضــطرابات 

قام بمقارنة شكلین من أشكال )   Meeter jonathan, 1982 ( والسلوكیة ففي دراسة
ـــة  وأســـلوب التعـــدیل المعرفـــي ،العـــالج وهمـــا أســـلوب التعـــدیل المعرفـــي لمـــضامین عادی

وكــشفت ،  باســتخدام القــیم الدینیــة لتخفیــف قلــق الكــالم لــدي المتعلمــین،لمـضامین دینیــة
العالج الدینیة والعادیـة إال أن العـالج القـائم علـي المـضامین النتائج عن فاعلیة طریقتي 

  .الدینیة كان أعطي نتائج أفضل
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أبحاث عدیدة علي عالج الوسواس القهري منها دراسة بیتر مـاكالین كما حاولت 
)Peter Mclean,2001  ( والتــي اســتهدفت المقارنــة بــین العــالج المعرفــي والعــالج

 تـم 32 مـشارك مـنهم 64ري وكـان عـدد أفـراد الدراسـة السلوكي في عالج الوسواس القه
 تـم عالجهـم بـالعالج الـسلوكي وكانـت النتـائج أن العـالج 32عالجهـم بـالعالج المعرفـي و

السلوكي یعطي نتائج أسـرع وأقـوي أمـا العـالج المعرفـي یعطـي إمتـداد أطـول عـن العـالج 
 والتــي )Wilson &Schambles, 2005(ودراســة ویلــسون وتــشامیلس ، الــسلوكي

ــسلوكي علــي   أفــراد یعــانون مــن 10هــدفت إلــي الكــشف عــن فاعلیــة العــالج المعرفــي ال
اضطرابات الوسواس القهري وأظهرت النتائج فاعلیة العالج المعرفي السلوكي في تخفیف 

ًاسـتهدفت أیـضا ) م2007 ، قطـب،حنـور(كذلك دراسـة كـل مـن . أعراض السواس القهري
فیـف حـدة اضـطراب الوسـواس القهـري لـدي عینـة مـن فاعلیة برنـامج معرفـي سـلوكي لتخ

 وغیـر العقالنیـة ،وأظهرت النتائج فاعلیة العالج في تعدیل األفكار السالبة،طالب الجامعة
 ,Anderson &Rees  ودراسـة أندرسـون ورس،الخاصة باضـطراب الوسـواس القهـري

 الجمــاعي والتـي اسـتهدفت دراسـة العـالج المعرفــي الـسلوكي الفـردي فـي مقابـل) (2007
الضطراب الوسواس القهري وأظهرت النتائج تفوق العـالج الفـردي علـي العـالج الجمـاعي 

  . في تخفیف اضطراب الوسواس القهريللعالج السلوكي المعرفي
الفــروق فــي كفــاءة العــالج ) Cougle et al, 2007(فحــصت دراســة  كمــا

ض ومــن یعــانون الــسلوكي بــین مــن یعــانون مــن طقــوس الغــسل لتــوقعهم اإلصــابة بــالمر
ًالغسل وال یتوقعون اإلصابة بالمرض وأظهرت النتائج انخفاضا جوهریا في القلق والشعور  ً

هري لـدي مجموعـة مـن باالشمئزاز لدي المجموعتین وانخفضت الدفعات للغسل بـشكل جـو
  .یتوقعون المرض

  :التوصیات
ج إرشـادیة ًوبناءا على ما تم التوصل إلیه من نتائج توصـي الباحثـة بـإجراء بـرام

للحاالت النفسیة المختلفة بتنمیة الذكاء الروحي حیث یقـع كثیـر مـن المـربین فـي توجیـه 
أبنـائهم بمـا یجــب ومـا ال یجـب أن یفعلــوه دون اإلشـارة إلـى مــا وراء الـرفض والقبــول أي 
األسباب الكامنـة للـرفض أو القبـول ومـن هنـا یتوقـف العقـل عـن التفكیـر المـرن ویحـاول 

ق مبـادئ دون أن یعیهـا فـال تحقـق لـه الراحـة النفـسیة ویزیـد فـي تطبیقهـا الفرد في تطبی
كمـا توصـي الباحثـة باسـتخدام ، دون جدوى مما یؤدي به إلى اضطرابات وأمراض نفـسیة

اإلرشـادي الـدیني لمـا فیـه مـن الخـروج مــن المادیـات إلـى الروحانیـات التـي تـساعد علــى 
  .وجود معني وداللة للسلوكیات
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  :المقترحات
  :قترح الباحثة القیام بالدراسات التالیةت

 .دراسة العالقة بین الوسواس القهري وأسالیب التنشئة اإلجتماعیة -
 .فاعلیة برنامج إرشادي لتنمیة الذكاء الروحي لعالج بعض الحاالت الهستیریة -
  . االضطربات السیكوسوماتیة المزمنةفاعلیة اإلرشاد النفسي الدیني في عالج -
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  :المراجع
ي تغییـر اإلرشاد النفسي الـدیني وأثـره فـ).م2018( أبكر عبد البنات آدم ،إبراهیم -

مجلـة جیـل العلـوم اإلنـسانیة  ،دراسة وصـفیة تحلیلیـة: القیم والسلوك االجتماعي
  .19 -9،)47(، واالجتماعیة

 ،الذكاء الروحـي وعالقتـه بجـودة الحیـاة). م2008( بشرى إسماعیل أحمد،أرنوط -
  . 389 -313 ،)2(1 ، رابطة التربیة الحدیثةمجلة

دور األدعیــة واألذكــار فــي عــالج القلــق ) .م1990. ( إســعاد عبــد العظــیم ،البنــا -
 الجمعیـة المـصریة للدراسـات ، دراسة تجریبیـة،كأحد طرق العالج النفسي الدیني

  .90 -65ص ص : القاهرة ، األنجلو، المؤتمر السادس لعلم النفس،النفسیة
إضــــطراب ). م2009(عبــــد اهللا محمــــد ،ویل تــــامر و عبــــد الظاهرصــــم، بــــشرى -

ـــة كلیـــة التربیـــة ، دراســـة حالـــة–الوســـواس القهـــري  ،  جامعـــة اإلســـكندریة،مجل
19)3(، 323-274.  

الذكاء الروحـي وعالقتـه بطبیعـة االسـتجابة للـصراع ). م2015( ام سعد ،بوخلوة -
، حي بمدینـة تقـرتدراسة میدانیة على عینـة مـن عمـال القطـاع الـص: التنظیمي 

 . ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،رسالة ماجستیر
دار :  عمــان ،التكیــف والــصحة النفــسیة للطفــل). 2008(حــافظ بطــرس ،بطرس -

 .المسیرة للنشر والتوزیع
  .جریر مكتبة :الریاض ،قوة الذكاء الروحي  ).2005(توني ،بوزان -
نـه علـى الــصحة الوسـواس القهــري وقـد أعیا). م2005(آمـال عبـد القـادر ،جودة -

 .مطبعة األمل: القدس ، الطبعة األولى،النفسیة
:  القاهرة ،3ط، وأمراضها،النفس وأسرارها). 1998(محمود عبد الرحمن ،حمودة -

  .مركز كمبیوتر كلیة الصیدلة جامعة القاهرة
فعالیـة برنـامج معرفـي سـلوكي لتخفیـف حـده اضـطراب ). م2007.( قطب ،حنور -

 ، كلیـة التربیـة،رسـالة دكتـوراه. ب الجامعـةمـن طـالالوسواس القهري لدي عینـة 
 .جامعة كفر الشیخ

الـذكاء الروحـي ). م2012.(أشواق صـبر ،  إیمان عباس علي و ناصر،الخفاف -
،  العراق، الجامعة المستنصریة،مجلة كلیة التربیة األساسیة، لدي طلبة الجامعة

75.  
 ،ولوجیة التكیــفدراســة فــي ســیك.الــصحة النفــسیة ). م1982(نعــیم ، رفــاعيال -

 . جامعة دمشق، سوریا،الطبعة األولى
.  مجاالتـه، اتجاهاتـه،نظریاتـه: اإلرشـاد النفـسي). 2002( أحمد محمـد ،الزعبي -

 .دار زهران للنشر والتوزیع: عمان
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 الطبعـة ،الـصحة النفـسیة والعـالج النفـسي). م1998( حامد عبـد الـسالم ،زهران -
  . القاهرة- عالم الكتب ،الثانیة

 عــالم ، الطبعــة الثانیــة،علــم الــنفس العالجــي). م2000(إجــالل محمــد  ،ســري -
  . القاهرة-الكتب

 الـــسلوكي للوســـواس –فاعلیـــة العـــالج االســـتعرافي ). م2014(صـــباح، الـــسقا -
  .393 -367 ،)1(30، مجلة جامعة دمشق،القهري

بحــوث فــي التوجیــه اإلســالمي لإلرشــاد ). م2001( محمــد محــروس ،الــشناوي -
 .دار غریب للطباعة،  القاهرة،والعالج النفسي

دار : القاهرة ، 1 ط،أصول علم النفس الحدیث). 19989( فرج عبد القادر ،طه -
 .المعارف

  .عام المعرفة:  الكویت ،الذكاء اإلنساني). 2006( محمد ،طه -
ــم). م2012( إیمــان مختــار محمــود،عــامر - ــة  ،الــذكاء الروحــي وكفــاءة المعل مجل

ــوم ،معــة عــین شــمس جا،البحــث العلمــي فــي التربیــة  كلیــة البنــات لــآلداب والعل
 1167 -1144 ،)13(2 ،والتربیة

الــصحة النفــسیة للعــادیین وذوي الحاجــات ). 2007( أشــرف محمــد،عبــد الحمیــد -
 .دار الزهراء لطباعة والنشر:  الریاض،الخاصة

الكویت ،الوسواس القهري التشخیص والعالج). م2002(أحمد محمد ،عبد الخالق -
  . العلمي بجامعة الكویتمجلس النشر: 

فاعلیة برنـامج معرفـي سـلوكي فـي تخفیـف ). م2018( خمیس رمضان ،العزامي -
 كلیـة ،رسـالة ماجـستیر، حدة أعراض الوسواس القهري لـدى عینـة مـن المرضـي

 . غزة،جامعة اإلسالمیة، التربیة
  . القاهرة، األنجلو المصریة،الطب النفسي المعاصر). م2003(أحمد ،عكاشة -
المكتبـة : القـاهرة، الطبعـة األولى،الوسـواس القهـري).م2004(حمد حسن م،غانم -

  .المصریة للطباعة والنشر
أثـر اإلرشـاد النفـسي الـدیني فـي خفـض بعـض ). م1998( محمـود إبـراهیم ،فـرج -

 كلیـة التربیـة جامعـة عـین ، رسالة دكتـوراه،االضطرابات السلوكیة لدي المراهقین
 . القاهرة ،شمس

:  القــاهرة، الــصحة النفــسیة،الــدین والعــالج النفــسي). 1976( مــصطفي ،فهمــي -
 .مكتبة  الخانجي

 ، دراسـات فـي سـیكولوجیه التكیـف،الصحة النفـسیة). م1987( مصطفى ،فهمي -
 . القاهرة–مكتبة الخانجي ، 2ط
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ــة - ــنفس وعالجهــا بالــذكر). 2003( آمــال ،قطین دار : األردن،  عمــان،أمــراض ال
 .الحامد للنشر والتوزیع 

 .دار الفكر: دمشق، 2 ط،العادة الثامنة). 2006( ستیفن .ر،كوفي -
الصحة النفسیة في ضوء علـم الـنفس ). م1986( كمال ، محمد و مرسي،محمد -

 .دار القلم الكویت، 2ط،واإلسالم
مدي فاعلیة العالج الـدیني فـي تخفیـف القلـق ). م1995(محمد درویش ، محمد -

 .212-185  ،مصر، )25 (،ر جامعة األزه، مجلة التربیة،لدي طالب الجامعة
 -دار عالم المعرفة ، علم النفس الدیني). م1993( رشاد علي وآخرون ،موسى -

 .القاهرة
ــي و محمــود،موســي - ــدعاء كأســلوب ، )2000( محمــد یوســف ، رشــاد عل ــر ال أث

إرشادي نفسي في تخفیض حدة بعض االضطرابات الـسیكوسوماتیة لـدي طالبـات 
 . القاهرة، مطبعة الفاروق الحدیثة،ًات دینیاالجامعة الملتزمات وغیر الملتزم
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