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 مقياس للصحة النفسية من منظورحنو تصميم 
 صويف إسالمي

  د. فقيه العيدأ. 
 اجلزائر-تلمسان-بلقايد جامعة أيب بكر

 امللخص
أي توضيح أمهية الصحة  حتاول هذه الدراسة حتديد مفهوم للصحة النفسية انطالقا من التجربة الصوفية،

الروحي للدين كأساس جوهري ملقومات الشخصية  النفسية لدى الفرد واجملتمع من خالل ضرورة وجود البعد
 ،هلذه الدراسة إىل تقدمي تعريف للصحة النفسية من املنظور الصويف اإلسالمي وخلص التحليل النظري .السوية
وسالمتها وجتلياهتا على  لنا باستنباط عدة مفاهيم من التجربة الصوفية تشرح لنا بوضوح الصحة النفسية فسمح

ومت اختيار  .املفاهيم وحماولة جتريبه على أرضية الواقع رت الرغبة يف بناء مقياس يقوم على هذهسلوك الفرد، فظه
 .الدراسة السيكومرتية للمقياس طالبا هبدف 042بـ عينة تقدر 

مقياس يتمتع بدرجة مناسبة  وبناء ،خلص البحث إىل حتديد مفهوم للصحة النفسية من املنظور اإلسالمي
كما أكدت نتائج البحث أن التجانس الداخلي   .التكويين والصدق ،والصدق العاملي ،من الصدق الظاهري

وهي نتيجة تدل على أن  26.0 ـحيث كانت النتيجة املتوصل إليها تقدر ب ،ما للفقرات كان مرتفعا نوعا
ان االنفعايل واالتز  وتعد مظاهر الضبط والتحكم يف الذات .يتمتع بقدر مقبول من االتساق داخل بنوده االختبار

على  الداخلي(والتجانس  ،)إعادة التطبيق :الطريقتني والشعور بالطمأنينة والسكينة أكثر املظاهر ثباتا. وتتفق كلتا
 أن املقياس ثابت.

This study tries to define the concept of mental health from the suffism 

experience. A mental health illustrates the importance of the individual and 

society through the need for a spiritual dimension of religion as an essential 

element of personal decency. Theoretical analysis and conclusion of this study 

aim to provide a definition of mental health from the islamic mystic perspective, 

allowing us to develop several concepts related to the Sufi. experience. This 

clearly explains mental health, safety and the behavior of the individual 

manifestations which opened research as well as appetite the desire to build up 

scale-bases ideas drawing on these concepts on the ground of reality making use 

of a selected sample of 240 students. 

Research has found that the concept of mental health seen from an Islamic 

perspective, at a scale an appropriate degree of the apparent sincerity, factorial 

validity, formative validity. The results also conform that the internal coherence 

of the paragraphs that were somehow higher, with the result obtained (estimated 
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to 0.67), a result indicating that the test has an acceptable level of consistency 

within its items. The manifestations of control; self-control; emotional stability; 

a sense of tranquility and quiet features are more stable. Both methods 

(replication, and internal coherence) agree that the measure is fixed. 

 راسةدخلفية ال
فالطبيعة  .والروح واجلسم النفس وتبادل التأثري بني ،التفاعل أيف لإلنسان يقوم على مبدإن التصور الصو 

احلقيقة السماوية أو الروح  :أحدمها مساوي واآلخر مادي اإلنسانية يف نظر املتصوفة مكونة من حقيقتني خمتلفتني
وجتعل  حيث احلقائق املطلقة ،لىالقالب اجلسدي وجتعل الكل املتكامل يتطلع إىل أع هي اليت تبعث احلياة يف

 ،القالب املادي أو الروح احليواين أما احلقيقة الثانية تكمن يف اجلسم أو .ومصريه ،اإلنسان يفكر يف مصدره
وهذه احلقيقة الثانية جتذب اإلنسان إىل أسفل إىل  ،العضوية ويشمل كل مطالب اجلسم املادية ودوافعه وحاجاته

عوارف  )السهروردي، :حيث يقول ،يري، وهذا ما ذهب إىل توضيحه أغلب املتصوفةوالتغ عامل اخللق والزوال
احليواين البشري من عامل  الروح اإلنساين العلوي السماوي من عامل األمر، والروح " 6(466 :..66 ،املعارف

الراكبة على الروح اللطيفة العاملة املدركة من اإلنسان  : "الروح اإلنساين وهو0(660اخللق " يقول )اجلرجاين: 
 .." إذن مفهوم اإلنسان حسب السهروردي وغريه من.يعجز العقول عن إدراك كنهه احليواين نازل من عامل األمر

احليواين أو الروح احليواين  املتصوفة هو روح علوي أوال هبط من عامل األمر الذي ينتمي إليه أصال، إىل القالب
 الروح يف شوق دائم للعودة إىل منبعه األصلي. وإن هذه ،هلامفصار اجلوهر اإلنساين حمال للنطق واإل

اإلنسان ميكن له أن يصل إىل  الذي مفاده أن ،املبدأ الصويف يتأسسعلى أساس أسبقية الروح على اجلسد 
أن يتجاوز العالئق النفسية والعادات احلسية عن طريق  أي لو استطاع أي إنسان ،درجة العرفان يف حال القوة

عامله  من الرجوع إىل أصله والدخول إىل عامل األنوار اإلهلة وهو عامل خيتلف جوهريا عن لتمكن ،هدة واملكابدةاجملا
 .فيصبح مهبطا لإلهلام والكشف واملشاهدة ،احلسي

)القلب(   ـمث القول ب ،أرضي بات والشهوات وامللذات وكل ما هو)النفس( كموطن الغرائز والرغ ـإن القول ب
امللكوت وهو العامل األصلي تقوى وتضعف حسب مهة  داة االنتقال من عامل الكون إىل عاملكوسيلة أو أ

 "عاملـمث القول ب ،اإلنسان
احليوي والروحي  يقودنا إىل توضيح حمدد للنشاط ،ال يصل إليه العلم و ال العقل ،عامل التوازن ،األرواح "
ء ناتني متعارضتني حتركان كل صويف أثكقو  لنفسيبدأ بذلك الصراع بني جواذب الروح وجواذب ا ،للمتصوف

 بداية سفره أو سلوكه.

بشكل أو بآخر يف إرساء قاعدة  إن بداية التجربة الصوفية كنقطة حتول إنساين من وضعية إىل أخرى تساهم
ا من عبوديته وسيلة من وسائل اخلالص من ربق املادة والتحرر ذلك إذا اعتربنا التجربة الصوفية ،سيكولوجية

 من ،التجربة الصوفية تكون الشخصية يف حالة وعي تام بالوضعية اليت تعيشها الذات وحماصرهتا. قبل خوض
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الواقع مدعاة للقلق ومصاحبته  فتصبح مسايرة هذا ،مشاعر اخليبة إزاء الواقع الذي جتد ذاهتا ملقاة فيه رغما عنها
 ترى من حوهلا سوى الفوضى والتشتت وصعوبة مفروض ال فتجد الشخصية نفسها أمام واقع ،تزيد عن القدرات

 يصور لنا ؛فيقوى لديها الشعور باالستالب واالغرتاب يف عامل تراه غريبا عنها متاما إشباع رغباهتا وحاجاهتا،
"ينطلق  :حينما يقول هذه الوضعية واصفا املوقف املعريف عند الصويف منذ البدء 6 ( 09916656 ،)اجلابري

الواقع الذي  ،الذي جيد العارف نفسه ملقى فيه من القلق والشعور باخليبة إزاء الواقع ،ا ينطلقهذا املوقف أول م
وكفردية مؤطرة يف جمتمع حيث ال يلقى إال ما ينغص ويكدر..." ويضيف قائال  ،يعيش فيه كنفس مقيدة يف بدن

ينطلق أوال  ،الوضعية ن رفض هذهنفس الصفحة(: "من الوعي هبذه )الوضعية( يبدأ املوقف العرفاين من إعال )يف
انتهاء بالتشهري هبا والتمرد عليها. والعارف إذ  مث بإعالن الكراهية والعداء هلا ،بإبداء التضايق والشكوى منها

 ويرفضها كشروط حياة ويرفض نفسه ،خارجيا يرفضها أيضا كشعور داخلي يرفض هذه الوضعية بوصفها واقعا
 كوجود خاضع هلذه الشروط ".

الطمأنينة والسكينة كانت تضع  تعرتي الشخصية والبحث املستمر عنمشكلة عدم االرتياح النفسي اليت  إن
ينطلق هذا املوقف املعريف من وعي  .العقل والرغبات وأصل الذات الشخصية الصوفية دوما أمام مسألة العالقة بني

واالعرتاف بظهور  ميزة له بصورة تكاد تكون يومية،املآزم اليت تعرتي اإلنسان واملعاناة واآلالم امل الشخصية مبختلف
فتارة ينجح وتارة  ،وحياول دوما أن خيضعها إلرادته وهناك عقل ينظمها ،الشهوات اجلاحمة وبروزها عند اإلنسان

إن هذا التشنج الذي يعرتي الذات كلما حاولت أن تفهم سر اإلنسان من  .رغباته أخرى يعجز عن كبح مجاح
تفرضها وضعيته يف العامل  وهي رؤية ،واملصري، سامهت يف التغيري املنهجي لرؤية اإلنسان للمعرفةالتموضع  حيث

وحماولة رصد كل العامل  ،االنتقال من األدىن إىل األعلى أي ؛الراهن من النظرة األفقية لألشياء إىل النظرة العمودية
بلغة  إن النظرة العمودية وهي نظرة قلبية .ي للذاتالعامل األصل ،متعال عن الزمان واملكان احلسي من خالل عامل

فالصويف يسلك  ،دواعي اهلوى تتطلب من السالك هتذيب أخالقه من خالل طلب االستقامة واخلروج من ،القوم
حينها فقط يتم إدراك  ،مربزا األمهية الكبرية لسالمة القلب طوال مراحل معاناته طريق البحث عن وجوده احلقيقي

احلس وأن  إال أن اخلالص من هذا العامل يتطلب من املريد أن جيمع قواه املتفرقة يف عامل ،الراهن العاملوضعيته يف 
تام بالوضعية الراهنة اليت تواجهها  ووعي ،يعيد إليها وحدهتا. أي نشاط نفسي لدى املريد يبدأ كفعل شعوري

وقد يبقى شعوريا  ؛الحقة تدعى حبالة "اجلمع" مرحلة شعوريا إال يف وال ميكن أن يصبح ال ،الذات يف عامل احلس
 الطريق املؤدي إىل الالشعور حباجز ال ميكن جتاوزه أو التغلب عليه. إذا اصطدم على

النفسية وإن اختلفا يف  يشرتك يف كثري من أهدافه مع الصحة ،إن الشق األخالقي من التصوف اإلسالمي
املتكاملة بطريقة يشعر فيها بالسعادة والصحة  اء الشخصيةالذي يتمثل يف بن ،بعض وسائل حتقيق نفس اهلدف

تكمن يف تغيري سلوك اإلنسانية من  ،يسعى إىل حتقيقها التصوف اإلسالمي الغاية القصوى اليت .والتوافق النفسي
منها النفسية اليت يعاين  إن الكثري من االضطرابات .حىت تشعر بالسعادة اليت هي غاية اإلنسان ،الفاسدة أدراهنا
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فأصبح الفرد عرضة للكثري من الضغوط الثقيلة  ،األخالقي الفرد، تعد نتيجة حتمية لضغوط العصر، وانعدام الوعي
والتطور  وفقدان األمن واالستقرار يف ظل الرفاهية املادية، ،الكثري من اإلزعاج وعدم االرتياح وتسبب له ،اليت تؤرقه

 املدهش للتكنولوجيا احلديثة.

 :هاتسة وأهميرادمشكلة ال
الكربى اليت حاولت دراسة  مما ال شك فيه أن التصوف يف اإلسالم من املدارس :البحث مشكلةحتديد -

لقد  .املعرفة حول الكشف واإلهلام واحلدس الباطين النفس البشرية والتعمق فيها وقدمت لنا نوعا جديدا من
فهو يقوم على أساس عملية  ،يعة اإلسالميةإغفال اجلانب الظاهر من الشر  اختص التصوف بعلم الباطن دون

النفس وآفاهتا  يف دراسة لتتمث ،وممارسة سلوكية إجيابية ومطلوبة ومشروعة هبا يكون اإلنسان إنسانا أخالقية
للرسول عليه الصالة والسالم والصحابة  عليه احلياة الروحية تنطويومراتبها معتمدا على القرآن الكرمي وما 

 .ال وأفعالوالتابعني من أقو 

 ،احلياة النفسية للفرد إن املمارسة الفعلية للتصوف تعتمد يف خطواهتا األوىل على ضرورة استقصاء بواطن
سس معرفية تباعد بني بناء احلياة النفسية على أ أي إعادة ،هبدف التعرف على طبيعة وعمق الصراعات النفسية

 بذلك حتاول التجربة الصوفية استعادة الذات املسلوبة،و  ،حتطم كيانه النفسي الفرد وبني قيام صراعات جديدة
وما اجملاهدة  ،منتهى العبودية إن الفكر الصويف يبحث عن احلرية املفقودة يف .والسلطة املفقودة ،واألهواء الضائعة

نسان وبذلك يبلغ اإل ،إطالق اإلرادة وحترير الرغبات وتقنياهتا املختلفة سوى طريقة توصل يف هناية املطاف إىل
 وبني اإلنسان واألشياء وبني ،مرتبته اليت حتتوي على القوة والسيطرة واملواجهة واحملبة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان

 اإلنسان والعامل.

وما يؤدي إىل اضطراهبا  وقعا هلا يف دراسة النفس البشريةهل ميكن ملدرسة التصوف اإلسالمي أن تأخذ م
للصحة النفسية يصلح لالستخدام يف اجملتمع اجلزائري بعد  كن توفري مقياسوكيفية إصالحها وصيانتها؟ وهل مي

اليت مر هبا  غربيا أو شرقيا بل حصيلة التجاربالسيكومرتية؟ إن علم الصحة النفسية ليس كله  التأكد من مؤشراته
 .القدامى منهم واحملدثني اءونتيجة جلهود سلسلة طويلة من العلم ،اإلنسان يف كل زمان ومكان

ا تنجيعله نتاجا لديننا وثقاف ورة مفهوم للصحة النفسية على حنويف جمتمعنا كل الشروط لبل بالرغم من أنه تتوفر
مفاهيم الصحة النفسية يف جمتمعنا انتشارا  تنتشر إال أن الدراسات اليت تؤسس ذلك الزالت قليلة. ،االجتماعية

 جالنفسي يقتصر على أفكار جتانب املفاهيم العلمية ومتتز املفهوم الصحي  ظيم، ويبقىتنإىل العشوائيا يفتقر 
 ،منطلقاهتم النظرية املعاجلني التقليديني على اختالفإن العاملني بقطاع الصحة النفسية الرمسية و  .الشعبية بالثقافة

رة مبادئ أهنم ال يتعاونون ويسامهون يف بلو  وتباينهم يف املمارسات العالجية يعملون على حتقيق هدف واحد إال
كما ال تشكل الصحة النفسية اهتماما بارزا لدى   .النفسية دة تؤدي إىل إنشاء وعي عام للصحةوقواعد موح
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 وعلى هذا األساس تكمن أمهية الدراسة واحلاجة .قياسا بالتجربة الغربية يف هذا اجملال املنظومة الصحية يف بالدنا،
 إليها يف عدد من النقاط التالية:

باإلضافة إىل القليل من  لبحوث السابقة اجلانب األديب والتارخيي من التصوف اإلسالميلقد تناولت ا
لدراسة اجلانب النظري يف الصحة النفسية والعالج  ملعريف دون إعطاء األمهية القصوىالدراسات حول اجلانب ا

 يت اتسمت بالتعميم،التلميحات اليت مل تأخذ سوى حيز ضيق يف مؤلفات الباحثني ال وإن وجدت بعض .النفسي
مهمة هذه الدراسة تأكيد  وهلذا كانت .مبتعدة عن التحليل التفصيلي ملوضوع الصحة النفسية أو العالج النفسي

 .اجلانب النظري حتليال ونقدا

ويف جمال علم  ،بشكل عام القيمة العلمية ملثل هذا النوع من الدراسات يف جمال علم الصحة النفسية -
العلمية حول مظاهر الصحة النفسية لألفراد يف البيئة  فهي تزيد من احلصيلة ،كل خاصالنفس العيادي بش

 اجلزائرية.

الدراسات متت  إال أن هذه ،بالرغم من تعدد الدراسات حول جوانب الصحة النفسية يف اجملتمعات الغربية
تلك الدراسات على جمتمعنا فيه   ثلمتعميم  مما جيعل ،يف جمتمعات ختتلف يف تكوينها الثقايف عن اجملتمع اجلزائري

شها وهذا ما يدعو للفرد تتأثر وتتفاعل مع معطيات الثقافة اليت نعي من احلذر، السيما أن اجلوانب النفسية كثري
 هذه الدراسة. لإىل القيام مبث

الشخصية القوية  األبعاد الصحية النفسية اليت ينطوي عليها التصوف اإلسالمي تشمل أهم مقومات
وحتقيق  ،والرضا ،والفاعلية ،واإلجيابية ،والطمأنينة كشعورها باألمن،  ،ضجة اليت تتمتع بالصحة النفسية السليمةالنا

عني الفرد على جتاوز تاليت حيرص التصوف اإلسالمي باستمرار على تنميتها ل ..وغريها من املقومات.الذات
 .اجلسمية منها والروحية ازن بني احتياجاته الشخصيةوحتقيق التو  ،واملشكالت اليت تواجهه ،اليت تعرتضه العقبات

ق سيسقط فريسة للقل ،السليمة للصحة النفسية وبناء على ذلك فالفرد الذي يفتقر إىل مثل هذه املظاهر
تضعف عالقاته االجتماعية عندها ترتاجع قيمه الروحية والفكرية و  ،النفسية واالغرتاب اللذين يبددان طاقته

 ،ويشتد الصراع ،األنا وتضخيم ،على التسامح والتعاون والتفاعل اإلجيايب وتسود املنفعة الشخصية املبنية السليمة
 حينها تبتعد الشخصية عن سواء السبيل.

وإجراءات حول الصحة  يكمن اهلدف من هذه الدراسة يف تطوير مفاهيم :اهلدف من هذه الدراسة -
لالرتقاء  ،وقواعده من مدرسة التصوف اإلسالمي مبادئهوذلك بتقدمي منوذج نظري وعملي يستمد  ،النفسية

وعليه هتدف هذه الدراسة إىل استخالص مسات عامة ومشرتكة  .النفسية باإلنسان إىل أعلى مراتب الصحة
باالستناد على أقواهلم  النفسية من خالل دراستنا للمعرفة الصوفية اليت يلتقي عندها مجيع املتصوفة وذلك للصحة
النفسية يف الفكر الصويف اإلسالمي أوال لتحديد اإلطار  مما ألزم البحث ضرورة الدراسة النظرية للصحة ،وأفعاهلم

 املعريف العام الذي نشأت فيه.
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 ة:صياغة تساؤالت الدراس
 يف ضوء األهداف سالفة الذكر تتحدد أسئلة الدراسة كما يلي:

 ما هو مفهوم الصحة النفسية حسب مدرسة التصوف اإلسالمي؟  -

 ما هي مظاهر ومسات الصحة النفسية من املنظور الصويف اإلسالمي؟ -

ومؤشرات  ،الصدق العاملي ومؤشرات ،ومؤشرات الصدق التمييزي ،ما هي مؤشرات الصدق الظاهري -
 الصحة النفسية مدار البحث؟ الصدق التجانسي للمقاييس الفرعية اليت يتضمنها مقياس

 إلعادة؟اما هي معامالت ثبات املقياس بطريقة  -

 مقياس الصحة النفسية؟ ما هي معامالت ثبات التجانس الداخلي للمقاييس الفرعية اليت يتضمنها -

 :راسةدة النعي
الزوايا كما هو موضح يف  يتكون اجملتمع األصلي من طالب اجلامعة وطالب :اجملتمع األصلي للدراسة  -

 26اجلدول رقم

 لي على التخصصات الدراسية توييع أفراد اجملتمع األصبنيي :05اجلدول رقم 

 العدد اإلمجايل للطلبة املؤسسة التعليمية
 992 -تلمسان-قسم علم النفس

 6022 وهران-قسم احلضارة اإلسالمية
 6622 -أدرار-الزوايا: مشرية

شاركت يف تطبيق  لقد كان حجم العينة اليت :ت يف تطبيق أداة البحثكحجم العينة اليت شار  -
ويتوزعون كما  ،املعاينة العشوائية البسيطة ومت سحب العينات عن طريق ،طالب 042 ـبأدوات البحث يقدر 

 يلي:

واجلنس واملتوسط  واحلجم، ،يبني توييع العينة النهائية بالنسبة للتخصص الدراسي :00اجلدول رقم 
 واالحنراف املعياري ألعمار العينة

حجم العينة  
 ككل

 الذكور اإلناث
 التخصص الدراسي

 ن م ع ن م ع

80 0.60 10.8 5 0.74 21.5 75 
 مشرية-أدرار-طالب الزوايا

 

 طالب قسم علم النفس تلمسان 32 20.5 0.02 48 20.76 0.80 80



 دراسة نفسية                                                          صميم مقياس للصحة النفسيةحنو ت 1

555 

80 0.75 20.85 37 0.06 21 43 
-طالب قسم احلضارة اإلسالمية

 -وهران
يف متوسطات  التقارب بني الطالب والطالبات على اختالف ختصصاهتم 20يالحظ من اجلدول رقم 

 سنة. 02602قدره  ومبتوسط ،سنة 02-66أفراد العينة يرتاوح بني  األعمار، علما أن عمر

 س:التعريف باملقيا
وقد صمم هذا املقياس  يرتكز املقياس يف أساسه النظري على مفهوم "احلال" و"املقام" ومفهوم التوافق،

والذي مفاده "أهنا حالة من التكامل بني  ،الصوفية جربةانطالقا من تعريف الصحة النفسية الذي استنبطناه من الت
 مبا يؤدي إىل التطهري النفسي واستقامة الفرد، ،واالتزان الوظيفي الداخلي واخلارجي الطاقات الروحية واجلسدية،

 ".والطمأنينة واإلحسان فيكون قادرا على الضبط النفسي وحتقيق ذاته واستغالل قدرته ومتتعه بالرضا

التكامل بني الطاقات  األول منهما ينص على حالة :ذا التعريف يف جزئه األول على شقنيحيتوي ه
للفرد بأن ينمو بال حدود، ونقصد بالطاقات  ع أساسية وقوى هائلة تتيح الفرصةالروحية وما تتضمنه من دواف

الفرد حنو البحث عن "احلقيقة" اإلنسان املسماة باإلرادة أو "اهلمة" اليت تدفع  الروحية تلك القوى الكامنة بداخل
أما الشق  .بشكل منظم "املعرفة". وبني الطاقات اجلسدية وما تتضمنه من دوافع بيولوجية حتتاج إىل اإلشباع أو

بني الوظائف الداخلية للفرد كاجلوانب العقلية  يتضمن التوازن واالنسجام ،اآلخر من التعريف يف جزئه األول
 من داخله وميله إىل إشباعها، والوظائف اخلارجية كالقيم األخالقية والضوابط ها مما ينبعواالنفعالية والدافعية وغري 

 الدينية واملتطلبات البيئية واالجتماعية وما تفرضه من التزام الفرد مببدئها يف سلوكه.

ري نفسه مما يؤدي إىل تطه أما اجلزء الثاين من هذا التعريف يتضمن حسن استغالل الفرد لطاقاته ووظائفه
حيكم السلوك الظاهري والباطين للفرد، هو الدافع الروحي  يرى التصوف اإلسالمي أن الذي .والتحقق باستقامته
مساعدة  وأن وظيفة الصويف ،يدفع الفرد للنمو واالرتقاء وحتقيق الذات ،أعماق الشخصية الفطري الباطين يف

فتصبح الغاية من حتقيق الدوافع واهلدف من  تها وتطويرها،اآلخر للكشف عن إمكانياته احلقيقية وإعانته على تنمي
ية الروح واجلسد، ثتعكس هذه الغاية جمموعة قيم إجرائية عملية جتسد ثال السلوك هو القرب من الواحد األحد،

 يتكون منها اإلنسان يف تناغم تام وفق االعتدال واالتزان دون إفراط أو تفريط. اليت

وغريها من السمات اليت  عتدال واالتزان والسمو واالرتقاء والرضا والطمأنينة،اال :ومن دالئل االستقامة
  .للغاية من وجوده تدل على حتقق اجلانب اإلنساين من الفرد، ومدى تبصره

اليت جيب اخلصائص  ومن منظور مشويل ألهم ،اسرتشادا هبذه السمات اليت تعرب عن األحوال واملقامات
إىل مدى متتع الفرد  التالية كمؤشرات تشري تعترب املظاهر ،اء عملية التطهري النفسينأن يتمتع هبا السالك أث

 بالصحة النفسية:



 1حنو تصميم مقياس للصحة النفسية                                                                          دراسة نفسية

550 

االعرتاف  يعكس هذا املظهر اخلصائص التالية: :وضبط النفسالقدرة على التحكم يف الذات   -6
 .والعبادة ،واملراقبة ،التقوى والورع ،واجملاهدة ،والتوبة

الصرب، وحتريك  يعكس هذا املظهر اخلصائص التالية:: طي احلواجزوختالقدرة على املواجهة   -0
 والدعاء والذكر ،واإلخالص ،اإلرادة

ف مع اخللق آلوالت ضع،التوا :يعكس هذا املظهر اخلصائص التالية :القدرة على التفاعل االجتماعي -2
 ...واإليثار واملساواة والتعاون والتسامح ،وحتمل األذى منهم

درجة  اجلمع بني األحوال املتضادة إىل :يعكس هذا املظهر اخلصائص التالية :يلالتزان االنفعاا -4
 الغيبة واحلضور. ،اهلبة واألنس ،القبض والبسط ،اخلوف والرجاء :االعتدال

 ،والتوكل ،والرضا القناعة، :يعكس هذا املظهر اخلصائص التالية :الشعور بالطمأنينة والسكينة -9
 والشكر.

السلوكي للفرد  يعكس هذا املظهر مدى السواء :نوم والغذاء واحلياة اجلنسيةيم الصحي يف الظالتن -.
 وعالقاته اجلنسية(. ،ونومه ،وشربه من حيث تبين عالقات صحية مع الذات واآلخرين )كتنظيم أكله

 :وصف املقياس
بندا، تغطي تركيب  600 يتكون مقياس الصحة النفسية والتصوف حسب التصور الصويف اإلسالمي من

 وعلى املفحوص أن خيتار إجابة واحدة منها. ،االختيار ئيةثناجياب على كل البنود إجابة  .الشخصية السوية

كاالجتاهات السياسية أو  لقد اختريت البنود بشكل متحرر من أي حمتوى يسبب احلرج واإلزعاج
ولقد صمم لالستخدام  ،كبرية  حاالت فردية أو جمموعة أو غريها. وميكن أن يطبق هذا املقياس على ةاإليديولوجي

 وحيتاج املقياس ،ولكنه على العموم ال يتعدى ساعة واحدة ،يوجد زمن حمدد لإلجابة وال ،مع املراهقني والراشدين
 إىل مستوى مقبول من القراءة والفهم.

نا ينطلق اهتمام .والصدق العاملي سوف نضع حمكات عديدة لالختيار النهائي للبند منها: صدق احملكمني
 هبذا املقياس وتقنينه لالعتبارات التالية:

الصحة النفسية من املنظور  الكشف عن احلاالت اليت تتمتع بصحة نفسية عالية معتمدين على مبادئ  -
الصويف للسلوك السوي وسنقوم باختبار عباراهتا  سيلة مت تصميمها على ضوء املفهومبو  ،الصويف اإلسالمي

 بأساليب إحصائية.
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 :يق املقياستطبة كيفي
وال يتدخل  ،بنفسه املطلوب من الفاحص أن يرتك احلرية للمفحوص قراءة التعليمات وبنود االختبار

الضروري قراءهتا مع املفحوص حىت يتم  حينها يكون من ،الفاحص إال إذا وجد املفحوص صعوبات يف الفهم
 التأكد من أنه فهم املقاصد املطلوبة.

للتأكد من أن كل األسئلة مت  جيب مراجعة اإلجابة بسرعة ،جابة على املقياسعندما ينتهي املفحوص من اإل
الفاحص إىل الورق املثقب حىت تسهل عملية تفريغ  حيتاج .وأنه مل ينس سؤاال هنا أو هناك ،اإلجابة عنها

 .اإلجابات

 :اليت يقيسها املقياس تملظاهر والسماا

 :على التحكم يف الذات وضبط النفس القدرة -5

بقدرات عالية على  من املتوقع أهنم يتميزون ،األفراد الذين حيققون درجة مرتفعة يف هذه السمة :اهدةاجمل
وضبط انفعاالت اخلوف  ،والشعور باملسؤولية والرغبة يف املعرفة والفهم والتعلم، ،الصرب، والتنظيم احملكم للنزوات

والقدرة على منعها  ،االنفعاالت يف سلوك الفردالعادي ملثر هذه  وعلى فهم الدور ،والغضب والعدوان واحلزن
أما األفراد الذين حيققون درجات منخفضة  .وانسجامهم مع ذواهتم والذوات األخرى من إعاقة حتقيق أهدافهم،

واألنانية  السمة من املتوقع أهنم مستهرتون يعانون من عدم القدرة على حتمل املشكالت اليومية، يف هذه
واحلساسية الزائدة  ،اآلخرين واإلفراط يف احلاجة إىل انتباه ،رة على مسايرة القيم اخللقيةوعدم القد ،املفرطة

 واالحنراف واالضطراب النفسي. والتعبري عنها بسلوك شاذ وكلها دالئل تعرب عن اجلنوح

العبارات اليت تقيس  ويتم قياس هذه السمة بإعطاء درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص أمام
 عن الصحة النفسية ويف اخلانات اخلاصة سلوك الذي يعربال

 . ويف اخلانة02 ،.6 ،64 ،62، 6، 5، 4، 2 :وهي العبارات ذات األرقام التالية ،بكلمة )نعم(
 ،65 ،60 ،69 ،62 ،60 ،66 ،0، . ،9، 0 ،6 :ال( وهي العبارات ذات األرقام التالية)اخلاصة بكلمة 

66. 

املتوقع أهنم يتميزون بالقدرة  من ،راد الذين حيققون درجة مرتفعة يف هذه السمةاألف :االعرتاف والتوبة -
خاصة عندما يكشف الفرد عن  ،مفهوم الذات اخلاص ذلك ألن االعرتاف بالذنب يعزز .على االعرتاف والتوبة

 مث املهددةكما يفضي االعرتاف إىل تفريغ ما بنفسية الفرد من انفعاالت ومشاعر اإل أخطائه بسبب إصالحها،
الذات وجتعل الفرد يتقبل ذاته بعد  تؤكد ،أما التوبة .مما يؤدي إىل التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل ،لكيانه

منخفضة يف هذه السمة من املتوقع أهنم يتميزون باالنغالق  أن كان يرفضها. أما األفراد الذين حيققون درجات
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 فهم ،مما يؤدي إىل توطيد مشاعر اخلطيئة واإلمث ،وقع العقاباإلحساس بالذنب وت الذايت ويسيطر عليهم
 وأن عقابا شديدا سيحل هبم. ،يشعرون غالبا خبيبة األمل والريبة والتوجس

العبارات اليت تقيس  ويتم قياس هذه السمة بإعطاء درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص أمام
 :)نعم(، وهي العبارات ذات األرقام التالية ات اخلاصة بكلمةعن الصحة النفسية يف اخلان السلوك الذي يعرب

ال( وهي العبارات ذات )كلمة اخلانة اخلاصة ب . ويف.2، 29، 24، 22، 20، .0، 09، 04، 02، 06
 .26 ،22، 06، 05، 00، 00األرقام التالية 

أهنم يتميزون مبقدرة  توقعمن امل ،األفراد الذين حيققون درجة مرتفعة يف هذه السمة :العبادة واملراقبة -
وتقبل واحرتام اآلخرين وإن اختلفت اآلراء  فائقة على حتمل األذى ومواجهة اإلحباط وضغوط احلياة اليومية،

بالتحرر من كل عائق أو أي ارتباط مادي مينعهم من الوصول إىل  باإلضافة إىل شعورهم املتزايد ،والديانات
والتوتر  درجات منخفضة يف هذه السمة من املتوقع أهنم يعانون من احلرية الذين حيققون أما األفراد .أهدافهم

 وكلها دالئل على سوء الصحة النفسية. ،الشديد وارتفاع يف درجات القلق

العبارات اليت تقيس  ويتم قياس هذه السمة بإعطاء درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص أمام
 :)نعم(، وهي العبارات ذات األرقام التالية يف اخلانات اخلاصة بكلمة عن الصحة النفسية السلوك الذي يعرب

. ويف اخلانة اخلاصة بكلمة "ال" وهي العبارة 45، 40 ،.4، 49، 46، 42، 46، 42، 26، 25، 20
 40 :ذات الرقم

وقع من املت ،القدرة األفراد الذين حيققون درجة مرتفعة يف هذه :اجزو القدرة على املواجهة وختطي احل  -0
فهم غالبا يتجهون إىل  ،كفيلة حبل مشاكلهم يضعون احللول اليت يتصورون أهنا ،أهنم يتميزون بالتفكري السليم

وقد يعلنون عن فشلهم إذا مل يتمكنوا من حلها، فهم يغريون ويعدلون  ،صرحية ويواجهوهنا مواجهة ،قلب املشكلة
حتريك اإلرادة والصرب معتمدين  يكسبهم قدرات عالية يف مما ،سلوكياهتم حسب ما تعلموه من املواقف السابقة من

درجات منخفضة يف هذه القدرة ال يتجهون مباشرة إىل لب  على الدعاء والذكر. أما األفراد الذين حيققون
نفع  فيبددون جهودهم يف مسالك جانبية ويهدرون طاقاهتم يف أمور ال ،اقتحامها مباشرة املشكلة بل يتهربون من

العالقة بني ما ميرون به من خربات  حيث جيدون صعوبة إدراك ،م غالبا ال يستفيدون من اخلربات السابقةفه ،فيها
 السمات التالية: ويتم قياس هذه القدرة من خالل .واملواقف السابقة

تقيس السلوك الذي  نعطي درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص أمام العبارات اليت :الصرب  -
، 94، 92، 96، 92، 46 :ذات األرقام التالية يف اخلانات اخلاصة بكلمة "نعم" وهي العبارات ربيعرب عن الص

 .2. ،96 ،90 ،.9 ،90 :وهي العبارة ذات األرقام التالية ويف اخلانة اخلاصة بكلمة "ال" .95، 99
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قيس السلوك العبارات اليت ت نعطي درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص أمام ر:كالذ الدعاء و   -
وهي العبارات ذات األرقام  ،اخلانات اخلاصة بكلمة )نعم( الذي يعرب عن مدى التزام الفرد بالدعاء والذكر يف

 2. ،0. ،6. :التالية

اليت تقيس السلوك الذي  نعطي درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص أمام العبارات :اإلرادة -
، 4. :بكلمة )نعم(، وهي العبارات ذات األرقام التالية ة يف اخلانات اخلاصةإلرادة الصلبيعرب عن اهلمة العالية وا

 02 :يف اخلانة اخلاصة بكلمة "ال" وهي العبارة ذات الرقم، و 06، 6.، 5.، 0.، ..، 9.

 :القدرة على التفاعل االجتماعي  -1

من  ،يف هذه السمة عةاألفراد الذين حيققون درجة مرتف لف:آاون والتعاإليثار واملساواة والتسامح والت -
عالقات اجتماعية سليمة تقوم على أساس  يقيمون ،حيبون اآلخرين وحيرتموهنم ،املتوقع أهنم يتميزون باأللفة

 الفردية واجلماعية. وحتمل املسؤوليات ،التسامح والتعاون

وامللل  ،الالأمنمن مشاعر  أما األفراد الذين حيققون درجات منخفضة يف هذه السمة من املتوقع أهنم يعانون
والتقوقع حول الذات واخلوف من  االنعزال اهلرويب واالنسحاب واخلوف من االتصال االجتماعي والركون إىل

أو خدمة  سبوالقيام بالدور االجتماعي املنا وجيدون صعوبة بالغة يف االنتماء املستقبل وتوقع األذى من الغري،
وكل هذه الصفات  واء كانوا لوحدهم أو مع أسرهم أو مجاعتهم،احلزن خييم عليهم س ،والتعاون معهم اآلخرين

 دالئل عن سوء التوافق االجتماعي.

أمام العبارات اليت تقيس  ويتم قياس هذه السمة بإعطاء درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص
، 00 :األرقام التاليةبكلمة )نعم(، وهي العبارات ذات  السلوك الذي يعرب عن هذه السمات يف اخلانات اخلاصة

ويف اخلانة  66، 62، 50، .5، 59، 54، 52، 50، 56، 52، 06 ،05، 00، .0، 09، 04، 02
 ال()اخلاصة بكلمة 

 56 :وهي العبارات ذات الرقم

باهلدوء واحللم  من املتوقع أهنم يتميزون ،األفراد الذين حيققون درجة مرتفعة يف هذه القدرة :التواضع -
فهم أكثر مثابرة  .اء املواقف احلرجةنأث يتقبلون اآلخرين ويعملون على تلبية حاجاهتم ومساندهتم ،ةوالتسامح والعف

 اتزانا انفعاليا. الدينية واالجتماعية وأكثر وأكثر متسكا باملعايري

 بالعدائية والتمرد، وعدم أما األفراد الذين حيققون درجات منخفضة يف هذه السمة من املتوقع أهنم يتميزون
 والبيئي واالجتماعي. يعانون من سوء التوافق الشخصي ،فآلالقدرة على التوادد والت
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العبارات اليت تقيس  ويتم قياس هذه السمة بإعطاء درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص أمام
، 64، 60 :يةوهي العبارات ذات األرقام التال عن التواضع يف اخلانات اخلاصة بكلمة )نعم(، السلوك الذي يعرب

 69 ،62 :ال( وهي العبارات ذات األرقام التالية)بكلمة  يف اخلانة اخلاصةو  66، 65، 60، .6

أهنم يتميزون باالتزان  من املتوقع ،األفراد الذين حيققون درجة مرتفعة يف هذه القدرة :االتزان االنفعايل  -4
ينجحون يف  ،دين على هللا وعلى أنفسهممشاكلهم معتم يرتبون أمورهم بشكل جيد، ويفضلون حل ،االنفعايل

لقدراهتم الذاتية  ولديهم تقييم واقعي وموضوعي ،يتمتعون مبشاركة إجيابية يف احلياة ،اآلخرين شؤوهنم وشؤون تسيري
أما األفراد الذين  .وهم راضون عن ذواهتم ،العمل ويبذلون جهودا معتربة يف ،يتقبلون نواحي قصورهم ،وإمكانياهتم
القدرة من املتوقع أهنم يتميزون بالتوتر الشديد الذي يقود إىل القلق واحلصر،  رجات منخفضة يف هذهحيققون د

القدرة من خالل  ويتم قياس هذه .أشخاص متقلبو املزاج وعرضة ملختلف االضطرابات العقلية والنفسية فهم
 السمات التالية:

العبارات اليت تقيس  فحوص أمامنعطي درجة واحدة على كل عالمة يضعها امل :القبض والبسط  -
 :وهي العبارات ذات األرقام التالية ،بكلمة )نعم( السلوك الذي يعرب عن احلزن واالنشراح يف اخلانات اخلاصة

 ،622 ،626 :ال( وهي العبارات ذات األرقام التالية)اخلاصة بكلمة  ويف اخلانة 662 ،620 ،620 ،622
624، 629، 62.، 625 ،626 ،662 ،666 

العبارات اليت تقيس  املفحوص أمام : نعطي درجة واحدة على كل عالمة يضعهااخلوف والرجاء -
 :)نعم(، وهي العبارات ذات األرقام التالية عن اخلوف والرجاء يف اخلانات اخلاصة بكلمة السلوك الذي يعرب

 ،664 ،660 :لتاليةال( وهي العبارات ذات األرقام ا)بكلمة  ويف اخلانة اخلاصة 666 ،660 ،.66 ،662
669، 665، 602، 606 

املتوقع أهنم يتميزون ببصرية  من ،األفراد الذين حيققون درجة مرتفعة يف هذه القدرة والسكينة:الطمأنينة   -9
يستطيعون أن يتخذوا أهدافا  ،اإلقناع واملمارسة الوجدانية قادرون على ،متحررون من كل املآزم النفسية ،قوية

 وكلها دالئل على حسن الصحة النفسية. ،عالية على الصمود والعمل واحملبة والسعادة ة وقدرةواقعية يف احليا

األوهام والوساوس واحلرية  أما األفراد الذين حيققون درجات منخفضة يف هذه القدرة من املتوقع أن تغزوهم
ويتم قياس هذه  .والسالم النفسيإشباع احلاجة إىل األمن  وعدم القدرة على ،واالرتباك والشكوك والقلق والكآبة

 التالية: اتالقدرة من خالل السم

تقيس السلوك الذي  نعطي درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص أمام العبارات اليت :الطمأنينة -
 ،604 ،602 ،600 :ذات األرقام التالية خلاصة بكلمة )نعم(، وهي العباراتعن الطمأنينة يف اخلانات ا يعرب
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ال( وهي )، ويف اخلانة اخلاصة بكلمة 629 ،624 ،622 ،620 ،626 ،622 ،606 ،.60 ،609
 626، 625، 620، .62 ،605، 600 :العبارات ذات األرقام التالية

تقيس السلوك الذي  نعطي درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص أمام العبارات اليت ل:كالتو   -
ويف  ،640 ،646 ،642 :األرقام التالية وهي العبارات ذات ،كلمة )نعم(عن التوكل يف اخلانات اخلاصة ب يعرب

 644 ،642:التالية ال( وهي العبارات ذات األرقام)اخلانة اخلاصة بكلمة 
العبارات اليت تقيس السلوك  نعطي درجة واحدة على كل عالمة يضعها املفحوص أمام ر:كالرضا والش -

 ،649 :بكلمة )نعم(، وهي العبارات ذات األرقام التالية ات اخلاصةالذي يعرب عن الرضا والشكر يف اخلان
 ،640 :ال( وهي العبارات ذات األرقام التالية)ويف اخلانة اخلاصة بكلمة  .69 ،699 ،694 ،692 ،.64
645، 646، 692، 696، 690  

 يف النوم والطعام واملمارسة اجلنسية:ي حالتنظيم الص
املتوقع أهنم يتمتعون بقدر كبري  رتفعة يف تنظيم هذه احلاجات الفيسيولوجية مناألفراد الذين حيققون درجة م

فراد يعانون من خمتلف فهم غالبا أ ،حيققون درجات منخفضة أما األشخاص الذين ،من الصحة اجلسمية والتوافق
 السيكوسوماتية. االضطرابات

عالمة يضعها املفحوص  واحدة على كلولوجية بإعطاء درجة ويتم قياس مدى تنظيم الفرد حلاجاته الفسي
الصحي ويف اخلانات اخلاصة بكلمة )نعم(، وهي  أمام العبارات اليت تقيس السلوك الذي يعرب عن التنظيم

 .6.4، 695 ،690 :العبارات ذات األرقام التالية

 ،6.2 ،6.0 ،6.6 ،6.2 ،696 :ال( وهي العبارات ذات األرقام التالية)ويف اخلانة اخلاصة بكلمة 
6.9، 6..، 6.0، 6.5، 6.6، 602، 606، 600 

 ة:النفسي حةم ملظاهر سوء الصعا خصمل
ومهته وتوجهه الصحيح يف  من خالل قوة إرادته ،حياول هذا املقياس قياس السلوك السوي للفرد أو استقامته

وعالقاته  ،وهندامه ،ومهون ،واآلخرين )كتنظيم أكله وشربه وعالقاته الصحية مع الذات ،ومرونته وتناسبه ،احلياة
النسيب وليس  ويف الوقت نفسه خلوه .بالطمأنينة والسكينة واألمن والثقة باهلل وبالذات واآلخرين اجلنسية( وشعوره

والقلق والصراع وامللل واالنسحاب  ،املرضية واملخاوف ،املطلق من مشاعر الذنب وتوقع األذى والكآبة والعدوانية
شرات الشذوذ اليت حاولنا رصدها يف هذا ؤ ومن أهم م .السلوكات الشاذة وغريها من والوهن واالختالل العقلي

 :املقياس
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 (....االنتباه ،التفكري، الذاكرة ،)اإلدراك اضطراب العمليات العقلية العليا -

 ،بني االنفعال واملنبهسب عدم التنا ،نقص الشعور باأللفة ،)التبلد االنفعايل :االضطراب االنفعايل -
 .ذب االنفعايل وعدم نضجه(التذب

 .(التصرفات سلبية ،الرتدد بني االحتماالت ،اختاذ القرارات )صعوبة :اضطراب اإلرادة -

 بشكل عام واحنرافاته اخللقية واالجتماعية. اضطراب السلوك -

وبالتايل تصبح الصحة  مظهر من مظاهر الصحة النفسية، ،من األمهية أن نوضح هنا أن السلوك السوي
التحرر  :األساسية للصحة النفسية يف هذا املقياس حالة والسلوك مؤشر لتحققها. ومن بني املؤشراتالنفسية 

 التايل: 01اجلدول رقم النفسية والعقلية واحنراف السلوك كما هو موضح يف  االضطرابات النسيب من أعراض

 اإلجابات بكلمة )نعم( مظاهر سوء الصحة النفسية
 26-06-05-00-00 وتوقع العقابالشعور بالذنب واالستياء 

 666-626-625-620-00-2.-90 التوتر والقلق واخلوف املرضي
 642-02-60-62-0-9 الوهن النفسي

 2.-0.-96-66-65 السلوك املنحرف والعدواين
 .62-629-624-626-69-62-56 الكآبة

625-660-602-605-649-640-645-
646-692-696-690 

 6.2-6.0-6.6-6.2-696 اضطرابات النوم
 6.0-..6 اضطرابات الغذاء

 600-606 االحنرافات اجلنسية
 املؤشرات السيكومرتية للمقياس:

 اعتمد الباحث يف حساب صدق املقياس على ما يلي: :صدق املقياس

من قسم علم النفس  وذلك بعرضه على جمموعة من األساتذة الدكاترة الصدق الظاهري للمقياس -
 ،الدكتور مزيان حممد، األستاذ الدكتور غياث بوفلجة األستاذ ،الدكتور ماحي إبراهيم جبامعة وهران كاألستاذ

 فوجدنا أن املقياس يتمتع
مدى عمري  سبوينا ،وسهولتها حيث يتميز بوضوح العبارات وقصرها، ،بدرجة مناسبة من الصدق الظاهري

 كما يتميز بسهولة تصحيحه وحساب درجاته.  ،واسع
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اجلامعة باستخدام  مت إجراء التحليل العاملي لدرجات طالب الزاوية وطالب لقد :الصدق العاملي -
 (.SPSSاالجتماعية ) وهو أحد برامج حزمة احلاسوب اإلحصائية للعلوم ،الربنامج الفرعي

وبدون تدوير احملاور بطريقة  أسفر التحليل العاملي لدرجات عينة طالب الزاوية بطريقة املكونات األساسية
 فيها طبقا لدرجة تشبعها على النحو التايل: عن وجود مخسة عوامل أساسية تتوزع األبعاد ،فارماكس

 سكييني مصفوفة العوامل بدون تدوير احملاور بطريقة فارما  :01اجلدول رقم

 الشرتاكاتا
 

 تشبعات العوامل بدون تدوير
 البعد 

Multiple2R 
 اخلامس

 
 الرابع

 
 الثالث

 
 الثاين

 
 ا ألول

 
2..4 

 
2.60 

 
2660 

 
2625 

 
2622 

 
2622 

 
 جملاهدةا

 

2666 26.5 26.2 2620 2606 2662 
 التوبة واالعرتاف

 

2605 2626 2622 2605 2609 2622 
 العبادة واملراقبة

 

2652 2699 2694 2640 2629 2624 
 الصرب

 

260. 2669 2659 2692 2625 2622 
 عاء والذكرالد
 

2656 2660 2606 260. 2600 2605 
 ةدااإلر 
 

2656 2646 2626 2622 2666 2662 
اإليثار واملساواة والتآلف 

 والتعاون
 

260. 2695 2695 2646 2626 2626 
 لتواضعا

 

2662 266. 2656 2694 2694 2644 
 القبض والبسط
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2602 26.6 2696 2699 2690 2622 
 اخلوف والرجاء

 

2655 2652 2652 2650 260. 2622 
 الطمأنينة والسكينة

 

26.6 2690 2626 2626 262. 2604 
 التوكل

 

2669 2656 2652 2606 26.0 26.4 
 الرضا والشكر

 

2695 2606 2626 2609 2606 2622 
 النوم
 

2656 2604 2600 2600 2620 2626 
 الطعام

 

2609 2696 2696 2626 2624 2669 
 اجلنس

 
ويتشبع إجيابيا مع القبض  رتاكاتمن االش 2669الرضا والشكر ويستوعب نسبة قدرها  :العامل األول

 والبسط.

ويتشبع إجيابيا مع الرضا  من االشرتاكات 2655الطمأنينة والسكينة ويستوعب نسبة قدرها  :العامل الثاين
 والقبض والبسط. ،والشكر، واخلوف والرجاء

مأنينة مع الط من االشرتاكات ويتشبع إجيابيا 2656اإلرادة ويستوعب نسبة قدرها  :العامل الثالث
 .والدعاء والذكر، والصرب والرضا والشكر، واخلوف والرجاء، والقبض والبسط، ،والسكينة

ويتشبع إجيابيا مع الطمأنينة  من االشرتاكات .260الدعاء والذكر ويستوعب نسبة قدرها  :العامل الرابع
والدعاء والذكر،  ،ف والرجاءواخلو  ،والتوبة واالعرتاف ،واإلرادة والرضا والشكر، والقبض والبسط، ،والسكينة

 .والصرب

ويتشبع إجيابيا مع الدعاء  من االشرتاكات 2662القبض والبسط ويستوعب نسبة قدرها  :العامل اخلامس
واخلوف والرجاء، والصرب، والتنظيم  ،والشكر، والتوبة واالعرتاف والرضا ،والطمأنينة والسكينة ،والذكر، واإلرادة

 نسية.واملمارسة اجل الصحي للنوم
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 ين:كويتالصدق ال
العينة ككل يف الدراسة  على .666 عندما انتهينا من تطبيق مقياس الصحة النفسية وقائمة كورنل اجلديدة

باستخدام معامل االرتباط بني مقياس الصحة النفسية  فضلنا البحث عن الصدق التكويين للمقياس ،األساسية
 نتائج بعد حتويلها إىل تاء التجريبية ومقارنتها بتاء اجلدولية ويوضح اجلدول التايل ،وقائمة كورنل اجلديدة

 الطالب بني املقياسني بالنسبة للمجموعات الثالث من ط: يوضح معامالت االرتبا01اجلدول رقم 

 -أدرار ومشرية-نتائج العالقة االرتباطية بني املقياسني لعينة طالب بالزوايا
 الداللة املعنويةمستوى  ةتاء التجريبي معامل االرتباط

دالة عند مستوى داللة معنوية  2660 2622-
2629 

 نتائج العالقة االرتباطية بني املقياسني لعينة طالب قسم علم النفس جبامعة تلمسان
 مستوى الداللة املعنوية ةتاء التجريبي معامل االرتباط

دالة عند مستوى داللة معنوية  602. 26.6-
2629 

وقائمة كورنل اجلديدة  أن نتائج معامالت االرتباط بني مقياس الصحة النفسية 29قم يتضح من اجلدول ر 
أي كلما ارتفعت درجات الصحة النفسية قلت  ،2626 و 2629سالبة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة معنوية 

إىل حد ما يف قياس مما يؤكد صدق املقياس  ،على قائمة كورنل اجلديدة درجات االضطرابات االنفعالية واملزاجية
 النفسية. الصحة

 Corrélation matrix:-االرتباطمعامالت مصفوفة  تخدامدراسة الصدق باس

الباحث التحقق من صدق  حاول ،طالب وطالبة 042عند تطبيق املقياس على عينة الدراسة ككل قدرها 
وبني   ،ده وبعضها البعض من ناحيةاالرتباط بني أبعا املقياس على اجملموعات الثالث باستخراج مصفوفة معامالت

 وتوضح اجلداول التالية نتائج ذلك. ،للمقياس من ناحية أخرى كل بعد منها والدرجة الكلية
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البينية بني الدرجات الكلية Correlation matrix-االرتباطمعامالت  : يبني مصفوفة01اجلدول رقم 
 له بالنسبة لعينة طالب احلضارة اإلسالمية جبامعة وهران ألبعاد مقياس الصحة النفسية الستة والدرجة الكلية

 أبعاد املقياس األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس الدرجة الكلية

 األول - 0.74 0.57 0.68 0.66 0.47 0.83

 الثاين 0.74 - 0.67 0.66 0.72 0.34 0.88

 الثالث 0.57 0.67 - 052 0.63 0.40 0.78

 الرابع 0.68 0.66 0.52 - 0.68 0.40 0.79

 اخلامس 0.66 0.72 0.63 0.68 - 0.59 0.90

 السادس 0.47 0.34 0.40 0.40 0.59 - 0.60

قويا مع بعضها البعض واليت  يتبني أن كل مظاهر الصحة النفسية الستة ترتبط ارتباطا .2من خالل اجلدول رقم 
امالت االرتباط بني درجات مظاهر الصحة مع ، كما يتضح أن قيم2626 بعضها إىل مستوى داللةوصلت 

وتؤكد هذه النتائج أن تلك  2626 إحصائيا عند مستوى داللة معنوية النفسية ودرجات املقياس ككل دالة
 د إليه املقياستنقياس الصحة النفسية على ضوء اإلطار النظري الذي يس املظاهر تشرتك معا يف

البينية بني الدرجات الكلية Correlation matrix-باط: يبني مصفوفة معامالت االرت01اجلدول رقم 
قسم علم النفس جبامعة ألبعاد مقياس الصحة النفسية الستة والدرجة الكلية له بالنسبة لعينة طالب 

 تلمسان.

 أبعاد املقياس األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس الدرجة الكلية

 األول - 0.56 053 0.36 0.53 0.22 0.74

 الثاين 0.56 - 0.54 0.42 0.47 0.21 0.73

 الثالث 0.53 0.54 - 0.48 0.67 0.30 0.81

 الرابع 0.36 0.42 0.48 - 0.53 0.48 0.72

 اخلامس 0.53 0.47 0.67 0.53 - 0.45 0.85

 السادس 0.22 0.21 0.30 0.48 0.45 - 0.54

قويا مع بعضها البعض  ستة ترتبط ارتباطايتبني أن كل مظاهر الصحة النفسية ال 20من خالل اجلدول رقم 
عد األول الذي ظيم الصحي والبتناالرتباطية بني ال ما عدا العالقة 2626واليت وصلت داللة بعضها إىل مستوى

يف القدرة على املواجهة وختطي احلواجز، كما  لالنفس والبعد الثاين الذي يتمث يف التحكم يف الذات وضبط ليتمث
ائيا عند إحص الت االرتباط بني درجات مظاهر الصحة النفسية ودرجات املقياس ككل دالةقيم معام يتضح أن

 .2626مستوى داللة معنوية 
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البينة بني الدرجات الكلية ، Correlation matrix- طييني مصفوفة معامالت االرتبا :01اجلدول رقم 
 ينة طالب الزواياألبعاد مقياس الصحة النفسية الستة والدرجة الكلية له بالنسبة لع

 أبعاد املقياس األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس الدرجة الكلية

 األول - 0.61 0.49 0.32 0.48 0.22 0.82

 الثاين 0.61 - 0.66 0.27 0.48 0.11 0.83

 الثالث 0.49 0.66 - 0.18 0.43 - 0.1 0.71

 الرابع 0.32 0.27 0.18 - 0.31 0.29 0.54

 اخلامس 0.48 0.48 0.43 0.31 - 0.29 0.73

 السادس 0.22 0.11 - 0.1 0.29 0.29 - 0.38

قويا مع بعضها البعض واليت  : يتبني أن جل مظاهر الصحة النفسية ترتبط ارتباطا25من خالل اجلدول رقم 
معامالت االرتباط بني درجات مظاهر الصحة  ، كما يتضح أن قيم2629وصلت داللة بعضها إىل مستوى 

تائج البعد الرابع ودرجة كن  2629إحصائيا بعضها عند مستوى داللة معنوية  لنفسية ودرجات املقياس ككل دالةا
 .2626 ككل والبعد السادس ودرجات املقياس ككل والبعض اآلخر دال عند املقياس

ول والثاين جدا مع البعد األ كما نالحظ أن البعد السادس الذي يتمثل يف التنظيم الصحي له ارتباط ضعيف
االرتباطية بني االتزان االنفعايل والتفاعل االجتماعي  كما يتضح أيضا أن العالقة  ،دال إحصائيا والثالث أي غري

 دالة إحصائيا. غري

قدره سبعة عشر يوما على  مت حساب ثبات املقياس بطريقة إعادة االختبار بفاصل زمين :ثبات املقياس -
الطالب عدم ذكر االسم واالكتفاء فقط برتقيم أوراق  بعني طالبا، وطلب منعينة من طالب الزاوية تقدر بأر 

 وبعد االنتهاء من اإلجابة طلب من كل طالب أن حيتفظ بالرقم مكتوبا يف مذكرة اإلجابات قبل توزيعها عليهم
حلالية يف ورقة اإلجابة ا وعند إعادة املقياس مرة أخرى طلب من كل طالب كتابة نفس الرقم السابق ،خاصة

إلحصائي احلاجة إىل كتابة األمساء. وقد أظهر التحليل ا وبذلك أمكن الربط بني إجابة الطالب يف التطبيقني دون
كانت مجيع هذه املعامالت دالة عند و  2600و  26.6ن" أنه يرتاوح بني "بريسو  باستخدام معامل االرتباط

 2629داللة معنوية  مستوى

 التطبيق إعادةالثبات بطريقة ييني معامالت  :01 اجلدول رقم

 معامالت الثبات املظهر
 2600 ضبط النفس والتحكم يف الذات

 26.6 املواجهة وختطي احلواجز
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 2606 التفاعل االجتماعي
 2602 االتزان االنفعايل
 2609 والسكينة ةالشعور بالطمأنين

 2602 التنظيم الصحي للحاجات
االختبار واملقياس  ، لدراسة ثباتKuder Richardson-ادر رشاردسن كما مت استخدام طريقة  ك

 اإلحصائي هو:

 
 وعند تعويض الصيغة احلرفية بالصيغة العددية حنصل على النتائج التالية:

 
 ـاملتوصل إليها تقدر ب حيث كانت النتيجة ،لوحظ أن التجانس الداخلي للفقرات كان مرتفعا نوعا ما

االتساق داخل بنود االختبار. وتعد مظاهر  بار يتمتع بقدر مقبول منوهي نتيجة تدل على أن االخت 26.0
وتتفق كلتا  .االنفعايل والشعور بالطمأنينة والسكينة أكثر املظاهر ثباتا الضبط والتحكم يف الذات واالتزان

 ( على أن املقياس ثابت.والتجانس الداخلي ،إعادة التطبيق) الطريقتني:

إن حتقيق الصحة النفسية  ميكن القول ،باملؤشرات السيكومرتية للمقياس بعد هذا العرض الوجيز اخلاص
 .القرآن والسنة وتظهر فروعه يف التصوف اإلسالمي لإلنسان يكمن يف تبين منهج أخالقي قوي ترجع أصوله إىل

ملفروضة واالنعكاف والقعود عن التدبري، وال تقتصر أوامره على العبادات ا إنه منهج ال يقتصر على االنعزال
العريضة هلذا املنهج على  بل تشتمل اخلطوط ،أو مبقاماته اليت جيب بلوغها ،وأسراره اليت ال ميكن إفشاؤها بنظمها،

وتنظيم العالقة مع اآلخر سواء كان من نفس العرق  أساس عالقة الفرد مع ذاته ومع خالقه ومع البيئة من حوله،
 إهنا ،أو الدين أو املذهب أو خالفه

 ،يف خلجات النفس اإلنسانية ولة استبطان واستكنان كل ما يدوركرية تبدأ بالتحليل النفسي للذات وحمارؤية ف
روحية حمضة تستند إىل خالقها وخالق الكون كله، ومنشئ  والوقوف على نواحي الضعف والقوة يف تكوينها برؤية

ويوجهها  ال حيارهبا وال يقمعها بل يهذهبا ،ةوالسماوات وما فوقها يف توائم مع النظرة اإلنساني األرض ومن عليها
 إىل ما فيه خري الذات وصالحها.
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 قائمة املراجع واملصادر:
 ،..66 ،بريوت ،6 ط دار الكتاب العريب، ،عوارف املعارف ،السهروردي عبد القاهر بن عبد هللا -6

 .466ص

 .660ص ،66.6 ،بريوت ،مكتبة لبنان ،التعريفات ،اجلرجاين علي بن حممد -0

 ،66.6 ،القاهرة ،0ط  ،التأليف دار ،حتقيق نور الدين شريبة ،طبقات الصوفية ،لسلمي أبو عبد الرمحنا  -2
 400ص 

دار  ،، د.ت0ط  ،احلميد بلطجي علي عبدحتقيق معروف زريق و  ،الرسالة القشريية ،القشريي عبد الكرمي -4
 ..5ص ،بريوت ،اجليل

 2ص  ،2ج  ،د.ت ،بريوت ،ةدار املعرف ،إحياء علوم الدين ،الغزايل أبو حامد -9

 492 ص ،مصدر سبق ذكره ،عوارف املعارف ،السهروردي  -.

 62ص  ،مصدر سبق ذكره ،2ج  ،إحياء علوم الدين ،الغزايل -0

 492 ص ،مصدر سبق ذكره ،عوارف املعارف ،السهروردي -5

 .099، ص6656 ،بريوت ،العربية مركز دراسات الوحدة ،اجلابري حممد العابد، تكوين العقل العريب  -6

 6.ص  ،مصدر سبق ذكره ،الرسالة القشريية ،القشريي -62

 65ص  ،مصدر سبق ذكره ،عوارف املعارف ،السهروردي -66

 66ص  ،مصدر سبق ذكره ،2ج  ،إحياء علوم الدين ،الغزايل -60

 ،6696مصر،  ،مكتبة اخلاجنيي ترمجة نور الدين شريبه، ،نيكلسون رينولد آلن، الصوفية يف اإلسالم -62
 2.ص

ص  ،66.2 ،القاهرة ،الباقي سرور طه عبدحتقيق عبد احلليم حممود و  ،اللمع ،ر السراجالطوسي أبو نص -64
90 

 422 ص ،مصدر سبق ذكره ،طبقات الصوفية ،السلمي -69

 ،6 ج ،القاهرة ،الكتب احلديثة دار ،حتقيق عبد احلليم حممود بن شريف ،الرسالة القشريية ،القشريي -.6
 .94ص ،6600

 .65ص  ،6 ج ،ت. د ،ريوتب ،دار الكتاب العريب ،فيفينشرة ع ،فصوص احلكم ،ابن عريب -60
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 9.ص  ،66.4 ،القاهرة ،حتقيق أبو العال عفيفي ،مشكاة األنوار ،الغزايل -65

 056 ص. ،مرجع سبق ذكره ،تكوين العقل العريب ،اجلابري -66

 .6، ص .669 ،القاهرة ،عفيفي ترمجة أبو العال ،نيكلسون رينولد آلن، التصوف اإلسالمي وتارخيه -02

وتقدمي حممد بن تاويت  حتقيق ،شفاء السائل لتهذيب املسائل ،بن خلدون عبد الرمحن بن حممدا -06
 99ص ،6690 ،ستنبولإ ،الطاجني

 50ص  ،مصدر سبق ذكره ،الرسالة القشريية ،القشريي -00

 200ص  ،املصدر السابق نفسه  -02

 56ص  ،مصدر سبق ذكره ،طبقات الصوفية ،السلمي -04

 204ص  ،مصدر سبق ذكره ،الرسالة القشريية ،القشريي -09

 .652ص، 6662 ،بريوت ،6 ط ،دار العلوم العربية ،التصوف اإلسالمي ،حممد جالل شرف -.0

 .265ص ،مصدر سبق ذكره ،الرسالة القشريية ،القشريي -00

 .202ص  ،املصدر السابق نفسه -05

 .665ص  ،مرجع سبق ذكره ،نيكلسون -06

 904ص ،مصدر سبق ذكره ،عوارف املعارف ،السهروردي -22

 9.ص  ،مصدر سبق ذكره ،الرسالة القشريية ،القشريي -26

 ،4ج  20اجمللد  ،العلمي العراقي جملة اجملمع ،دراسة يف املنهج ،اإلمام الغزايل ،عرفان عبد احلميد فتاح -20
 .20.ص  ،م6656 هـ، تشرين أول6226 ذو احلجة

 .420ص ،مصدر سبق ذكره ،اللمع ،الطوسي -22

 .04ص ،مصدر سبق ذكره ،الرسالة القشريية ،القشريي -24

 .69ص ،6604 ،دار املعارف ،التحليل النفسيحيايت و  ،فرويد سيجموند  -29
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 اإلسالمي يفاملنظور الصو  نم ةالنفسي حةمقياس الص
 السن: ..............

 اجلنس: .................
 ".............................................. :التخصص واملستوى الدراسي

 ةتعليمات االستمار 
 إليك بعض األسئلة عن الطريقة اليت تسلك هبا أو تشعر هبا

كانت اإلجابة بالنفي ضع  ضع دائرة حول كلمة )نعم( إذا كانت اإلجابة على السؤال باإلجياب أما إذا  -
 ال(.)دائرة حول كلمة 

 أجب عن كل األسئلة فإذا مل تكن متأكدا من اإلجابة فال مانع من التخمني. -

تعبريا  منك أن تعرب صحيحة وأخرى خاطئة بالنسبة لألسئلة، ولكن املطلوب ليست هناك إجابات  -
 صادقا عن طريقتك املعتادة يف التصرف والشعور.

 أ
 ال

 
 نعم
 

 الطاعات؟هل متيل أكثر إىل الشهوات وترتك مشقة 
 

6 
 

 ال
 

 نعم
 

 الدنيوي؟هل تكرس معظم وقتك يف الكسب 
 

0 
 

 ال
 

 نعم
 

 على ما هي عليه حىت لو كنت ال ترغب فيها؟ هل عادة ما تقبل األشياء
 

2 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل تستطيع أن تقول "ال" عندما تعين فعال ذلك؟
 

4 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل تشعر بالضعف عند حلول األزمات والشدائد؟
 

9 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل تشعر بأنك يف حاجة إىل جمهود خاص لكي تبدأ العمل؟
 

. 
 

 ال
 

 نعم
 

 أداء نشاطاتك اليومية؟هل جتد صعوبة كبرية يف 
 

0 
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 ال
 

 نعم
 

 عن غضبك بدون أن تثور؟ هل تستطيع أن تعرب
 

5 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل متلك الشجاعة لتوجيه نقد بناء يف الوقت املناسب؟
 

6 
 

 ال
 

 نعم
 

 سلوك شخص ما؟ببك عن إعجا هل تستطيع أن تعرب
 

62 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل مساعدة اآلخرين لك يشعرك بالضعف؟
 

66 
 

 ال
 

 نعم
 

 املعتاد؟سرعة أكثر من بهل أصبحت تتعب 
 

60 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل أصبحت تشعر بالتعب حىت لو مل تعمل شيئا؟
 

62 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل تستطيع أن تتعامل مع األشخاص املتسلطني والذين يعانون من عقد خمتلفة؟
 

64 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل يزعجك رأي اآلخرين بأنك أقل جاذبية؟
 

69 
 

 ال
 

 نعم
 

 رى أنه بإمكانك التحكم يف رغباتك؟هل ت
 

6. 
 

 ال
 

 نعم
 

 األعمال املتعبة؟ نالكثري مهل تتفادى 
 

60 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل تتعاطى التبغ؟
 

65 
 

 ال
 

 نعم
 

 املخدرات؟هل تتعاطى اخلمر أو 
 

66 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل تقوم بالتمارين الرياضية؟
 

02 
 

 ال
 

 نعم
 

 الذي تقوم به؟ أهل تدرك جيدا ضرر اخلط
 

06 
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 ال
 

 نعم
 

 هل يؤرقك كثريا الشعور بالذنب؟
 

00 
 

 ال
 

 نعم
 

 بالندم؟هل ينتابك إحساس شديد 
 

02 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل تتوق دائما إىل ترك األفعال الشريرة مت تتجه إىل فعل اخلري؟
 

04 
 

 ال
 

 نعم
 

 األحوال؟هل تلجأ إىل هللا يف كل 
 

09 
 

 ال
 

 نعم
 

 أخطائك؟ هل أنت دائم احملاولة يف تصحيح
 

0. 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل تشعر بأنك شخص ال قيمة له؟
 

00 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل تشعر بأن هناك عقابا ما حيل بك؟
 

05 
 

 ال
 

 نعم
 

 هل تشعر بأن شيئا سيئا سيحدث لك؟
 

06 
 

 ال
 

 نعم
 22 العقاب؟هل ترى بأنك تستحق  

 
 ال

 
 نعم
 

 26 هل تشعر بالرغبة ألن تعاقب؟
 

 ال
 

 نعم
 

 عقاب؟الهل تتوقع 
 

20 
 

 ال
 

 نعم
 

 ؟وتعاىلهل تفضي مبا يف نفسك إىل هللا سبحانه 
 

22 
 

 ال
 

 نعم
 

 اجي هللا سبحانه وتعاىل؟نهل غالبا ما ت
 

24 
 

 ال
 

 نعم
 

 29 هل تعمل على التقرب إىل هللا سبحانه وتعاىل؟
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 ال
 

 نعم
 .2 هل ترى أن العبادة هي القيام بأي عمل صاحل مهما كان بسيطا؟ 

 ال
 

 منع
 

 20 ؟هل تعبد هللا كأنك تراه

 ب
 ال

 
 نعم
 25 شرع هللا وحتفظ حقوقه؟ هل تلتزم مبا 

 ال
 

 نعم
 

 26 هل حتافظ على صلواتك؟

 ال
 

 نعم
 42 هل تصوم يف أيام أخر غري رمضان؟ 

 ال
 

 نعم
 46 هل تفضل الذكر والصالة على خمالطة الناس؟ 

 ال
 

 نعم
 

 40 ؟حركات رياضية هل غالبا ما تشعر أن صالتك عبارة عن

 ال
 

 نعم
 42 هل تطيع هللا تفاديا لعقوبته؟ 

 ال
 

 نعم
 

 44 هل تتجنب ما يبعدك عن هللا؟

 ال
 

 نعم
 

 49 غلب األوقات؟هل حتاسب نفسك يف أ

 ال
 

 نعم
 .4 هل ترتك ما ال يعنيك؟ 

 ال
 

 نعم
 

 40 هل تشعر بقرب هللا منك؟

 ال
 

 نعم
 

 45 فاتك يف مجيع األحوال؟هل تشعر بأن هللا يراك ويراقب تصر 
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 ال
 

 نعم
 46 هل ترى أن مواجهة املشاكل أفضل من اهلروب منها؟ 

 ال
 

 نعم
 

 92 هل ترى أن للمصائب فوائد يف املستقبل

 ال
 

 نعم
 

 96 هل تالزم اإليثار؟

 ال
 

 نعم
 90 هل يثريك أتفه األشياء؟ 

 ال
 

 نعم
 

 92 هل تستطيع أن تتحمل الشدائد؟

 ال
 

 نعم
 94 تطيع نسيان اإلساءة بسرعة؟هل تس 

 ال
 

 نعم
 99 هل تستطيع أن تكبح مجاح رغباتك؟ 

 ال
 

 نعم
 

 .9 هل تسأل هللا وتلجأ إليه يف مجيع األحوال؟

 ال
 

 نعم
 90 هل تكثر من التالوة والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم؟ 

 ال
 

 نعم
 

 95 هل تذكر هللا كثرياً؟

 ال
 

 نعم
 

 96 ة يف إيذاء الغري؟هل تنتابك الرغب

 ال
 

 نعم
 2. هل تنزعج كثرياً عندما تعلم أن البعض من الناس يكرهونك؟ 

 ال
 

 نعم
 

 6. هل تتجنب قدر اإلمكان اخلصومة مع الناس؟

 ال
 

 نعم
 

 0. هل تتمىن زوال النعمة عن منافسيك ومن خيالفونك يف الدين؟
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 ال
 

 نعم
 2.  ممتلكاهتم؟هل تشعر باالرتياح عندما يصاب اآلخرون يف 

 ال
 

 نعم
 

 4. هل ترى فعاًل أن صالتك تنهاك عن ارتكاب السلوكيات السيئة؟

 ال
 

 نعم
 

 9. هل أنت على استعداد لعمل أي شيء يرضي هللا؟

 ال
 

 نعم
 .. هل تتمسك بوعدك دائماً مهما كلفك من تعب ومشقة؟ 

 ال
 

 نعم
 

 0. هل تشعر بأنك تعمل بكفاءة عالية يف طاعة هللا؟

 ال
 

 نعم
 5. هل تعلن عن رأيك بصدق عندما يطلب منك ذلك؟ 

 ال
 

 نعم
 6. هل تشعر باملسؤولية امللقاة على عاتقك؟ 

 ال
 

 نعم
 

 02 هل عدم حصولك على ما ترد مينعك من تكرار احملاوالت؟

 ال
 

 نعم
 06 هل تعمل على حتسني أدائك الشخصي؟ 

 ج
 ال

 
 نعم
 

 00 ت وجهية مبتسمة؟هل تستطيع أن حتافظ على تعبريا

 ال
 

 نعم
 02 هل تعرب عن مشاعرك الشخصية بالود والصداقة حنو اآلخرين؟ 

 ال
 

 نعم
 

 04 هل تظهر اهتماماً باآلخرين سواء باإلنصات أو االنتباه؟

 ال
 

 نعم
 

 09 هل تشعر أنك عضوا فعال يف مجاعتك؟
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 ال
 

 نعم
 .0 هل تشعر بزنك حتقق النجاح يف حياتك؟ 

 ال
 

 نعم
 

 00 هل تشعر بروح التعاون مع الناس؟

 ال
 

 نعم
 

 05 هل تشعر بأنك صادق يف أقوالك؟

 ال
 

 نعم
 06 هل تشعر بأنك صادق يف أفعالك؟ 

 ال
 

 نعم
 

 52 أهلها؟ إىلهل تشعر بأنك أمني وتؤدي األمانات 

 ال
 

 نعم
 56 هل تشعر بأنك حتب الناس وتشعر بالتسامح معهم؟ 

 ال
 

 نعم
 50  التعامل مع اآلخرين؟هل جتد سهولة يف 

 ال
 

 نعم
 

 52 اآلخرين وحتسن إليهم؟ علىهل تعطف 

 ال
 

 نعم
 54 هل تصلح بني الناس؟ 

 ال
 

 نعم
 

 59 هل تشارك اآلخرين يف أفراحهم؟

 ال
 

 نعم
 

 .5 هل تشارك اآلخرين يف أحزاهنم؟

 ال
 

 نعم
 50 هل تصفح عن اآلخرين إذا أساءوا إليك؟ 

 ال
 

 نعم
 

 55 ناس بالرغم من معاناتك من بعضهم؟هل تثق بال

 ال
 

 نعم
 

 56 هل تشعر بأنك فقدت اهتمامك بالناس؟
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 ال
 

 نعم
 62 هل ترى نفسك خملصاً يف عملك؟ 

 ال
 

 نعم
 

 66 هل ترى نفسك خملصاً يف معامالتك؟

 ال
 

 نعم
 

 60 هل تري أن هناك أناسا أفضل منك يف بعض الصفات؟

 ال
 

 نعم
 62 أي شخص آخر؟ هل تشعر بأنك أسوأ من 

 ال
 

 نعم
 

 64 هل تنتقد ذاتك بسبب نقاط ضعفك أو أخطائك؟

 ال
 

 نعم
 69 هل تلوم نفسك على كل ما حيدث لك؟ 

 ال
 

 نعم
 .6 هل حترتم الناس؟ 

 ال
 

 نعم
 

 60 هل حتافظ على حسن العشرة مع اآلخرين؟

 ال
 

 نعم
 65 هل تتقبل النصيحة من اآلخرين؟ 

 ال
 

 نعم
 

 66 اآلخرين ملا فيه صالح الدين والدنيا؟ هل تتعاون مع

 د
 ال

 
 نعم
 622 هل ترى أنه من الطبيعي أن يشعر اإلنسان باحلزن واالنقباض أحياناً  

 ال
 

 نعم
 

 626 هل اإلخفاق والفشل يزعجانك لدرجة تثبط عزميتك؟

 ال
 

 نعم
 

 620 هل ترى أن العزلة ضرورية لك بني احلني واآلخر؟
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 ال
 

 نعم
 622 بالضيق إذا اهتمك اآلخر بأنك سليب؟هل تشعر  

 ال
 

 نعم
 

 624 هل تشعر باحلزن والتعاسة إىل درجة مؤملة؟

 ال
 

 نعم
 

 629 هل يسيطر عليك احلزن واالنقباض طوال الوقت؟

 ال
 

 نعم
 .62 هل تقلق كثرياً على مستقبلك؟ 

 ال
 

 نعم
 

 620 هل ترى أنك تسيطر على متاعبك؟

 ال
 

 نعم
 625 س من املستقبل وأن األمور لن تتحسن؟هل تشعر باليأ 

 ال
 

 نعم
 626 هل تشعر باخلوف من بعض األماكن 

 ال
 

 نعم
 

 662 هل ختاف من هللا؟

 ال
 

 نعم
 666 هل تشعر باخلوف من بعض األشياء أو احليوانات األليفة؟ 

 ال
 

 نعم
 

 660 هل تشعر بأنك كثري الكالم؟

 ال
 

 نعم
 

 662 الكثري من املواقف؟ هل تفضل الصمت عن الكالم يف

 ال
 

 نعم
 664 هل تتكلم عند الضرورة فقط؟ 

 ال
 

 نعم
 

 669 هل حتزن كثريا على املفقود من ممتلكاتك؟

 ال
 

 نعم
 

 .66 هل الدنيا صغرية يف عينيك؟
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 ال
 

 نعم
 660 هل تكره ذاتك وتشمئز منها؟ 

 ال
 

 نعم
 

 665 هل تشعر كثريا بأمور الدنيا؟

 ال
 

 نعم
 

 666 أكثر من املعتاد ألسباب يرى اآلخرون أهنا بسيطة؟ هل تبكي

 ال
 

 نعم
 602 إن أردت ذلك؟ حىتهل تعجز عن البكاء  

 ال
 

 نعم
 

 606 هل أصبحت عاجزاً عن كبح مجاح بكائك؟

 ه
 ال

 
 نعم
 600 هل تشعر بأنك حماط بالرعاية اإلهلية؟ 

 ال
 

 نعم
 

 602 هل تشعر بالسعادة والثقة يف نفسك؟

 ال
 

 عمن
 604 هل متيل لالسرتخاء والتأمل يومياً؟ 

 ال
 

 نعم
 

 609 هل تشعر بأنك حر فيما تفكر؟

 ال
 

 نعم
 

 .60 هل تشعر بالرمحة اإلهلية؟

 ال
 

 نعم
 600 هل يضايقك كثريا عدم استجابة هللا لدعائك؟ 

 ال
 

 نعم
 

 605 هل تشعر بالتعاسة بالرغم من اعتمادك على هللا؟

 ال
 

 نعم
 

 606 كل عاداتك طيبة ومرغوب فيها؟هل تري أن  
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 ال
 

 نعم
 622 هل تراودك أحياناً أفكار وخواطر ال حتب أن يعرفها اآلخرون؟ 

 626 هل تشعر أنك سليم الصدر؟ نعم ال
 620 هل تشعر بسماحة النفس؟ نعم ال
 622 هل تشعر أن عالقتك قوية باهلل؟ نعم ال
 624  حياتك؟هل ترى أنك حتقق أشياء هلا أمهية يف نعم ال
 629 هل تري نفسك بأنك شخص ناجح يف حياتك؟ نعم ال
 .62 هل أنت مشغول عن صحتك أكثر من السابق؟ نعم ال
 620 هل أصبحت قلقا على صحتك بسبب األمراض واألوجاع؟ نعم ال
 625 هل أصبحت جتد صعوبات كبرية يف التفكري؟ نعم ال
 626 تفه األسباب؟هل أصبحت تنزعج أل نعم ال
 642 هل تشعر باخلشوع يف صالتك؟ نعم ال
 646 هل تشعر بأن هللا يسمع مناجاتك؟ نعم ال
 640 هل تتوكل على هللا قبل اإلقدام على عمل أي شيء؟ نعم ال
 642 هل تري أن تنظيم الوقت شيء أساسي يف حياتك؟ نعم ال
 644 هل ترى أنك فعلت ما عليك والباقي مرتوك هلل؟ نعم ال
 649 هل تشعر أنك فقدت قدرتك متاما على اختاذ القرارات؟ نعم ال
 .64 هل أصبحت تعاين من اختاذ القرارات؟ نعم ال
 640 هل تشعر بأنك راض عن حالك؟ نعم ال
 645 هل أصبحت تري أن هناك فائدة فيما تقوم به من أعمال؟ نعم ال
 646 تعة؟هل أصبحت تشعر أنك مل تعد جتد شيئاً جيلب لك امل نعم ال
 692 هل تشعر بالضجر وامللل من كل شيء؟ نعم ال
 696 املعيش؟ عن واقعكهل تشعر بأنك غري راض  نعم ال
 690 هل أصبحت تشعر أن حياتك ال يقبلها أي إنسان على وجه األرض؟ نعم ال
 692 هل تشعر بتغريات دائمة يف شكلك إىل درجة النفور؟ نعم ال
 694 أسوأ مما كنت عليه من قبل؟ هل تشعر أن شكلك نعم ال
 699 هل تشكر الناس عندما يساعدونك؟ نعم ال
 .69 هل تشكر هللا على عموم نعمه؟ نعم ال
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 و
 690 هل تنام من سبع إيل مثاين ساعات يومياً؟ نعم ال
 695 النوم بسهولة؟ إىلهل تستسلم  نعم ال
 696 ن قبل؟هل أصبحت تشعر أنك ال تنام جيداً كما كنت م نعم ال
 6.2 هل تشعر بالتعب عندما تستيقظ يف الصباح؟ نعم ال
 6.6 هل يقال لك إنك تصرخ لياًل عندما تكون نائماً؟ نعم ال
 6.0 هل يقال لك إنك متشي ليالً بدون أن تشعر؟ نعم ال
 6.2 هل تكثر من أحالم اليقظة؟ نعم ال
 6.4 هل تتناول وجبة الفطور بشكل اعتيادي؟ نعم ال
 6.9 هل ترغب يف األكل بني الوجبات الرئيسة؟ نعم ال
 ..6 هل أصبحت شهيتك للطعام تتناقص؟ نعم ال
 6.0 هل أصبحت ال تشعر بالرغبة يف األكل باملرة؟ نعم ال
 6.5 هل أصبحت تالحظ تغريات حديثة يف رغبتك اجلنسية؟ نعم ال
 6.6 هل أصبحت أقل اهتماماً باجلنس اآلخر؟ نعم ال
 602 هل تشعر أن رغبتك اجلنسية قلت بشكل ملحوظ؟ نعم ال
 606 هل فقدت متاما رغبتك اجلنسية؟ نعم ال
 600 هل متارس الزنا؟ نعم ال
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