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 البحث صلخستم
تحليل مفهوم الذات للسيطرة على الدينية ) الدراسات ادلقارنة أتباع ال، 4102 ة ،عالسا، واحلكمة ،  فكرية

اإلسالمية  احلكميةامةة اجلكلية يف علم النفس من ال البحثاإلسالم وادلسيحية ، واذلندوسية ( ، 
 . موالنا مالك إبراىيم ماالنج

 ادلاجستريصالح ، كتور احلاج خضري د الادلشرف : 
 

الوحيد الذي ىو دائما مشغول، و غالبا ما تكون مصنوعة من اليأس احلياة وادلشكلة يصبح الشيء 
اإلنسان. يف بةض األحيان ، وادلشاكل اليت تنشأ ميكن استخالصها من وجود التغريات االجتماعية يف اجملتمع.  

ا ألنو كثري من الناس الذين عانوا من صدمة حياتو. إحباط وخيبة األمل ، وحىت اليأس، يائسة على االنتحار. وىذ
 .ال يوجد دين يصبح مقبض من حياتو من قبل قوة الةقل ال وجود ذلا يف ذىنو، وعدم ضبط النفس يف شخص

( أن يةرف مفهوم أتباع  0استنادا إىل خلفية و األسئلة أعاله ، مث كان الغرض من ىذه الدراسة ىو ) 
تباع ضبط النفس من اإلسالم وادلسيحية ( تةرف مفهوم أ 4ضبط النفس من اإلسالم وادلسيحية ، واذلندوسية ، ) 

( مةرفة مفهوم ادلقارنة من أتباع ضبط النفس من اإلسالم  3، واذلندوسية على أساس نظرية آفرييل ، و ) 
 . وادلسيحية ، واذلندوسية على أساس نظرية آفرييل

، يف حني أن  البحث منهج ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىو النوعية ، وذلك باستخدام التحليل الوصفي
الةينات أو مصدر البيانات باستخدام تقنيات أخذ الةينات ىادف ، يف حني أن الطريقة ادلستخدمة للحصول 
على البيانات ىو أسلوب ادلالحظة غري ادلشاركني ، وادلقابالت، وأساليب التوثيق. حتليل البيانات باستخدام 

. تقنية للتحقق من صحة البيانات باستخدام  رسم، والتحققاختزال البيانات ، وعرض البيانات واالستنتاجات وال
 .التثليث ومناقشة األقران

نتائج ىذه الدراسة على أن مفهوم الطوائف الدينية ضبط النفس من وجهة نظر اإلسالم وادلسيحية ، ال
اإلسالمية ، واذلندوسية لو جوانبو اخلاصة . ل مةتنقي اإلسالم، وقد عقدت مفهوم ضبط النفس جوانب الشريةة 

، واثقة من توفري هللا. االستبطان( ) احملاسبةعمليات التفكري( و التفكر )  وادلوقف من استقالة ، و تفةل دائما
مفهوم الرقابة الذاتية اليت ميلكها مسيحي لديهم عادة وزهنا جوانب القضية ) حل ادلشكالت ( ، مبوضوعية ، 

ع ، واحًتام قيم احلياة ، و بناء عالقة جيدة مع هللا ، والرجل، وطبيةة واحًتام حقوق اآلخرين وكرامتهم ، والتواض
 Panca ) . يف حني أن مفهوم اجلوانب ضبط النفس من الديانة اذلندوسية لديو الةقيدة الدينية أو القيم الدينية

Yama Brata  ،Panca Niyama Brata  ،Panca Srada و ، Tri Kaya 

Parisuda ) يطرة على الةقلوالقدرة على الس . 
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