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 اثنــاء مــرض الطفــل يحتــاج االهــل إلــي مــن يعطيهــم مــن وقتــه, 
الحالــة تجــاه  يرشــدهم  يثقفهــم,  عليهــم,  بحنــو  اليهــم,   يســتمع 
 الصحيــة, ثــم يذكرهــم بمنهــج االســالم  القويــم فــي التعامــل مــع
حــوال خاصــة

ٔ
 البــالء. وهــذا الــدور االرشــادي مطلــوب فــي كل اال

مــراض الشــديدة او المزمنــة او التــي تحتــاج إلــي مزيــد مــن
ٔ
 عنــد اال

كيد التشــخيص. إن اتقان وحرفية هذا االرشــاد يدعو
ٔ
بحاث لتا

ٔ
 اال

م واالب ٔ
إلي االطمئنان والتقبل واعتدال الصحة النفسية لال

 تقييــم اثــر االرشــاد الطبــي والروحــي للفريــق الطبــي اثنــاء مــرض 
ومقارنتــه واالب  لــالم  النقســبة  الصحــة  علــي  ومــردوده   الطفــل 

باالرشاد الطبي منفردا

والروحــي الطبــي  االرشــاد  مقارنــة  هــو  الدراســة  مــن   الهــدف 
الطفــل مــرض  اثنــاء  منفــردا  الطبــي  االرشــاد  وبيــن   مجتمعينــو 

ومردوده علي الصحة النفسية لالم واالب

 مقارنــة بيــن مجموعتيــن االولــي ســتقوم بعمــل اســتبيان يشــتمل 
مــا المجموعــة الثانيــة فســتقوم ٔ

 علــي عناصراإلرشــاد الطبــي فقــط. ا
 بعمــل اســتيان يشــتمل علــي عناصراإلرشــاد الطبــي والروحــي التــي
و طالــب الطب ٔ

و تمريــض ا ٔ
 يقــوم بهــا الفريــق المعالــج مــن طبيــب ا

ثناء التعامل مع المريض في قسم االطفال
ٔ
ا

 اســتبيان قياســي للفريــق الطبــي عــن عناصــر االرشــاد الطبــي او 
االطفــال قســم  فــي  هــل 

ٔ
لال توصيلهــا  ودرجــة  والروحــي   الطبــي 

 بالجامعــة   بعــد اخــذ الموافقــة االخالقيــة الطبيــة. و اســتبيان اخــر
القلــق ومعــدل  وتفاصيلهــا  للحالــة  االســتيعاب  درجــة   لتحديــد 

ب
ٔ
م واال ٔ

اوالخوف او اعتالل الصحة النفسية  لدي اال

قسم االطفال بالجامعة االسالمية العالمية بماليزيا 

 العدد 200 حالة تشتمل علي جميع انواع الحاالت من حادة او
 مزمنة وهل يمكن شــفاءها اوتحتاج الي  عالجا تريحيا. ستقســم
 العــدد الــي مجموعتيــن  دراســة مزدوجــة اعمــي100 حالــة فــي كل
عنــد واخــرى  الدخــول  عنــد  مــرة  بالمقارنــة  ســنقوم   .  مجموعــة 
مــا فــي الحــاالت المزمنــة فســنقوم ٔ

 الخــروج فــي الحــاالت الحــادة . ا
شهر

ٔ
 بإضافة متابعة بعد الخروج خالل ثالثة ا

داء الفريــق الطبــي
ٔ
 ســنقوم بعمــل إحصــاء متقــدم لتحديــد درجــة اال

 واثــر ذلــك علــي االب واالم فــي مجموعتــي الدراســة وفــي النهايــة
 نســتطيع مقارنــة النتائــج فــي المجموعتيــن واثــر ذلــك علــي الصحــة

م واالب ويمكن استخدام مقياس
ٔ
DASS  النفسية لال

 هل اضافة االرشاد الروحي الي االرشاد الطبي يقلل من معدل 
ب

ٔ
م واال ٔ

االضطربات النفسية لدي اال

االرشادالطبي و االرشاد  الروحي, صحة الطفل 

Empathy understand another person’s emotions 
and feelings. Supporting and making people feel 
better about them. Exercise self-control. showing con-
cern. Show sensitivity by looking at their facial expres-
sions. Give a simple sign of affection. Empathic listens 
with the intend to understand how the speaker feels 
and, his emotion. show emotions free from judgment 
and criticisms. Discuss and Share responses.

Preparing for session: Skill & Knowledge of patient 
medical records.

Actual Counselling session: in simple language.
Closing the session: simple question, reveiw.

Opening the session: make the patient comfortable 
Greetings followed by intro & state objective of 
meeting, Open ended questions.

 اســلوب توجيــه وإرشــاد وتربيــة وتعليــم، يقــوم علــى معرفــة
خالقية

ٔ
الفرد لنفسه ولدينه ولربه والقيم الروحية واال

 وجــوب التــداوي وانــه ماانــزل هللا مــن داء اال انــزل لــه دواء
علمه من علمه وجهله من جهله

فسالوا اهل الذكر ان كنتم التعلمون - مراجعة االخصائيين

عدم الياس او القنوت من روح هللا
 لــدي الفريــق الطبــي الكـثيــر مــن العطــاء حتــي لالمــراض التــي

ليس لها شفاء معلوم حتي االن

مفهوم البالء في االسالم انه اختبار وان من رضي فله الرض

 انمــا يوفــي الصابــرون اجرهــم بغيــر حســاب النهــم يصبــرون
بغير حساب

 لــوم النفــس لســس هــو المنهــج القويم-معرفــة الــذات- قبــول
الذات- قبول القدر

حل الصراعات الداخلية للشخص

التعامل مع االفكار الغير منطقية-زيادة الوعي

تقليل انشغال الفرد بالماضي والتركيز علي الحاضر

تنمية الشعور بالمسئولية

تكوين معني الحياة

المساعدة علي ضبط النفس

تعديل السلوك

ن الكريــم والســنة النبويــة مــن
ٓ
 اإلســتفادة ممــا جــاء فــي القــرا

قيم ومفاهيم دينية

مجــال فــي  الحديــث  النفــس  علــم  إليــه  توصــل  بمــا  خــذ 
ٔ
 اال

اإلرشاد والتوجيه

علمــاء تركــه  ومــا  اإلســالمي،  التــراث  مــن   اإلســتفادة 
راء ونظريــات نفســية فــي اإلرشــاد والتربيــة

ٓ
 المســلمين مــن ا

الصحيحة

 قابليــة الســلوك للتعديــل والتغييــر، فاإلنســان هــو المخلــوق
الوحيد الذي يملك خاصية التفكير السليم

مــر
ٔ
اال  

ٔ
بمبــدا والعمــل  الســلوك،  تعديــل  فــي   التــدرج 

بالمعروف والنهي عن المنكر

النظرة الموضوعية لالفكار

تنمية القدرات الروحية والمادية

ــى(2007). الســنة النبويــة وتوجيــه المســلم بــو شــهبة، هنــاء يحيــ
ٔ
 ا

النبويــة الســنة  مؤتمــر  اليرمــوك:  جامعــة  النفســية.  الصحــة   إلــى 
ردن

ٔ
.والدراسات المعاصرة. اال

نــي والتهذيــب
ٓ
 الجســماني، عبــد العلــي(1996م). علــم النفــس القرا

ندلس اإلسكندرية،ط1
ٔ
الوجداني.دار اال

 وي، عبدالرحمن محمد(2002م). الهدي اإلسالمي والصحة
النفسية.دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،ط1. ص
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Better
relationships

Ability to set
boundaries

Increased
assertiveness

Less
anxiety

Greater
self-confidence

Stress
relief

Trauma
resolution

Regaining
emotional
balance

فؤائد إالرشاد النفسي الديني من منظور ٕاسالميالكلمات الدالةالمقدمة

موضوع البحث

منهج الدراسة

الكيفية

القسم

حجم العينة

االحصاء والبيان

سؤال البحث

Better patient understanding of their illness.
Available investigations and treatment of the illness.
Improved compliance/adherence.
Reduced incidence of adverse events.
Improved quality of life.
A better strategy for patients to handle any              
expectations.

EFFECTIVE MEDICAL COUNSELLING WILL 
RESULT IN.

Verbal Language, Tone, Volume, Speed, Simple, 
easy to understand.
Avoid medical jargon, Prefer own patient language.
Caring, assuring.
Avoid high volume.
Ideally, in a quiet, private setting.
A moderate clear message in a logical sequence 
helps the patient understand. 
50% of message is received in Non-Verbal manner, 
Body language, Dressing, Distance.
Eye contact, Facial expression, show empathy on 
situation or feelings.

COMMUNICATION SKILLS

STEPS DURING COUNSELLING

سس إالرشاد النفسي الديني من منظور ٕاسالمي
ٔ
ا

المراجع


