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 ةةةةــــــــــــــــــــص الدراسص الدراسص الدراسص الدراســــــــــــــــملخملخملخملخ
 

  يـــــص العربــــالملخ
قوامها  كعملية وحالة نفسيةتناولت الدراسة مفهوم التوبة من المنظور النفسي 

لذات اإلنابة والرجوع إلى اهللا يصاحبها تغير في وجهة التفكير ومساره وتأنيب ل
وشعور بالندم في عالقتها باإليمان مع وضع تصور للتغيير الذاتي وااللتزام به، 
وافترضت الدراسة أن التوبة واإليمان وجهان لعملة واحدة، فإذا كان اإليمان حالة 
معرفية ووجدانية وسلوكية قوامها تسليم الشخص وانقياده هللا تبارك وتعالى وتعهد 

ا، فإن التوبة تجديد على الدوام لهذه الحالة في سياق إرادي بإنفاذ مشيئته سلوكي
  . مسار الحياة اإلنسانية التي ال تسلم من إمكانيات ارتكاب المعاصي والذنوب

وانطلقت الدراسة من التسليم بأن التوبة كعملية نفسية تحرر اإلنسان من 
 عبوديته للذات والظرف والسياق، وتؤصل إرادته الحرة في نظم وجهة ومسار

  .  حياته مع االنفتاح على الدوام للمراجعة والتطهير والتزكية للذات

وسلمت الدراسة بأنه على الرغم من أن التوبة الحقيقية ال تعرف إال بتجلياتها 
، إال أنها وفي المقام Externalizing Expressions السلوكية خارجية الوجهة 

يتعذر فهمها دون تبين  Internalizing Processاألول عملية نفسية داخلية 
  . ديناميات الدفع باتجاهها والتحوالت النفسية الداخلية المصاحبة لها

واستهدفت الدراسة تحديد ماهية مفهوم التوبة وأبعاده ومساراته وديناميات 
تشكيله، وعالقاته ببعض المفاهيم النفس دينية األخرى كالرجاء واإلحسان والحياء 

  .الذات والضمير والتسامح ومحاسبة

  
اإليمان حالة معرفية 
ووجدانية وسلوكية 
قوامها تسليم الشخص 
وانقياده هللا تبارك 
وتعالى وتعهد 
إرادي بإنفاذ 
 مشيئته سلوكيا

 
 
التوبة كعملية نفسية 
تحرر اإلنسان من 
عبوديته للذات 
والظرف والسياق، 
وتؤصل إرادته الحرة 
في نظم وجهة ومسار 
حياته مع االنفتاح على 

وام للمراجعة الد
والتطهير والتزكية 
 .للذات
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مالمح شخصية التائب قبل وأثناء وبعد اتخاذ كما تعرضت الدراسة لوصف 

قرار التوبة وإنفاذ مضامينه السلوكية، ثم قدمت الدراسة نموذجا نظريا مقترحا 
يمكن بموجبه وصف وتفسير حالة التوبة من الوجهة النفسية، انتهت الدراسة 
بوصف القيمة والوقائية والعالجية للتوبة في مجال الصحة النفسية واإلرشاد 

  .العالج النفسيو
  يــــــص األجنبــــالملخ

The title: repentance    State: It’s essence, dimensions, 
Necessities, and It’s Dynamics. "Propoesd model" 

The study dealt with the concept of repentance from the 
psychological perspective as a process and Psychological state to 
strong representation and return to God accompanied by a change in 
the point of thinking and path, The reprimand of the self and a sense of 
remorse in relation to the faith with a vision of self-change and 
commitment. The study assumed that repentance and faith are two 
sides of the same coin, if the faith cognitive, emotional and behavioral 
case-strong delivery person and Ankiedh God, the Almighty and vowed 
to involuntary his will behaviorally enforcement, the repentance renew 
constantly to this case in the context of human life that are not spared 
from the potential of committing sin and guilt path. The study was 
launched from the recognition that repentance human psyche as a 
process of liberation from bondage of self and circumstance and 
context, and established  his free will hand and in the course of his life 
systems and with openness to constantly review and cleansing and 
Testimonial of the self. The study aimed to determine what the concept 
of repentance and its dimensions and its tracks and the dynamics of 
composition, and its relations with some religious concepts as 
hopfulness and charity and modesty, conscience, tolerance and self-
accounting. The study also came to describe the features of a personal 
repentant before, during and after the decision of repentance and the 
enforcement of its contents behavioral, and then study provided a 
theoretical model a proposal under which description and interpretation 
of the state of repentance from the psychological point of view, the 
study concluded by describing the value and preventive and curative 
for repentance in the field of mental health and counseling and 
psychotherapy. 

  
  
  
 

  
 
 
 
على الرغم من أن 
التوبة الحقيقية ال 
تعرف إال بتجلياتها 
السلوكية خارجية 
الوجهة  
Externaliz
ing 
Expression

sفي ، إال أنها و
المقام األول عملية 
نفسية داخلية 
Internaliz
ing 

Process  يتعذر
فهمها دون تبين 
ديناميات الدفع 
باتجاهها والتحوالت 
النفسية الداخلية 
 المصاحبة لها
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