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 مستلخص البحث الملخص

 

 Psychological Well)  . صلوات البنجاري )دراسة أتنوغراي على أمن النفسية5102رمحة، قوين. 
Being) فيمن يصل يف معهد سونان أنبيل العايل اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج(. كلية

 احلكومية مالنج.النفس اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
 

 حتت أشراف: الدكتور احلج حممد لطفي مصطفى املاجستري.
 

املستوى الضغط وتشويش صحة السجية يف هذا العصر يرتفع أكثر من مخس مرات على احلالة اليت وقعت يف 
(. 5101. كان الدافع من مدرسة وثقفة شائعة يف احلياة اليومية )لوبيس، 0391عصر الكساد الكبري يف سنة 

وكان بوادر التعب الذي وجد على طالب اجلامعة, ميكن أن يقع على مدابر معهد سونان أنبيل العايل اجلامعة 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية. وهذا األمر يؤثر على أمن نفسية املرء جدا. وجود هذه أنشطة كانت 

 بأمن النفسية.ثقفة حتمل إحد القييم الذي يستطيعأن تعترب يف تعلقه 
ويدخل هذا البحث علي البحث الكيفي مبنهج أتنوغرايف. وكان الفاعل هلذه البحث, هم الذين يتبعون 
هذه الصلوات البنجري وكانوا أيضا  من أعضاء املوضفني يف معهد سونن أمفيل العايل. وهذا البحث حيمل أيضا 

املتعمقة واملالحضة ) الكيفي ( ويستخدم هذا البحث إيل  إيل من يتعلق هلذا املوضوع. ويتم مجع بياناته باملقابلة
 (Psychological Well Being)  أمن النفسية منهج

وحيصل هذا البحث إيل نتائج اليت تشتمل يف هذه الصلوات البنجرية، منها : قيمة األدب، قيمة 
ة . . . قيمة اإلبتكارية، قيمة الشخصية، قيمة النفسية، قيمة اإلجتماعية، قيمة الرتبوية، قيمة الثقافة، قيم

 أمن النفسية الروحانية، قيمة الرئيسية، قيمة املسؤولية، قيمة اإلنضباطية، قيمة اإلجتماعية،  . . من خالل ذلك
Being)  (Psychological Well  ،يستطيع أن يقال باإلطمئنان النفس والقللب يف مقابلة املشكلة

 Psychological Well)  أمن النفسية يئ. واتصال عملية والسعادة توكال إىل اهلل على كل الش
Being) منها مبتدءا بإحياء نظام الغناء تلك الصلوات، وتدريبها إحياءا على نظام الغناء، اإلحياء معىن

الصلوات دعاء وثناء، استشعار خضور رسول اهلل يف القلب، والعمل مبا فيها. هذه األنشطة تستطيع أن هتيج 
اهلل:  إظهار السعادة، حماولة النفس لتقرب إىل اهلل، إظهار اخلشوع واخلشية والشكر والرجاء  والتوكل الفكرة لذكر 

 إىل اهلل، ويهيج إىل معرفة اهلل فيعرف اهلل خبلقه . . . اخنفاض الضغط وبوادر التعب. وتلك األثار سوف حتصل 
اإلطمئنان النفس والقلب والسعادة. واحلاصل اإلجابية يف (Psychological Well Being)  أمن النفسية

 أن املرء يستطيع أن يعمل عمليته بالسرور، وتوجيه مشكلة احلياة باهلادئة .
 


