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ة

شكر وتقدير
بدايةََالحمد ﵀ والشكر لو الذي أعانني عمى إتماـ ىذه الرسالة  ,فموال توفيقو عز وجؿ لما تحقؽ مف ذلؾ شيء ,
والذي بحمده تتـ النعـ والشكر القائؿ في منزؿ كتابو"  :لئف شكرتـ ألزيدنكـ " والصبلة والسبلـَعمى نبينا محمد
وعمى آلو وصحبو أجمعيف وبعدَ .
بشعور غامر بالتقدير والوفاء ,تتقدـ الباحثة بشكرىا الخالص العميؽ مقرونا بجزيؿ العرفاف واالمتناف إلىَكؿ
مف تفضؿ وأثرى جوانب ىذا البحث  ,سواء برأي أو توجيو أو نصيحة ,أو ساىـ في ىذا العمؿ ولوَبجزء يسير,
َووفاءَلمفَقَدـَليَمعروفاََفإننيَأتقدـَبجزيؿَشكريَ,وخالصَ
واعترافاََبالفضؿَألىموَ,وَمكافأةَ
َ

تقديريَإلىَأستاذيَالوفيَالمعطاءَالدكتورَ/صبلحَالديفَمحمدَابوَناىيةََ..حفظوَا﵀َ–َالذيَ

تفضؿَعفَطيبَنفسَ,ورحابةَصدرَ,مشكو اَرَباإلشراؼَعمىَىذاَالبحثَ,وماَخصنيَبوَمفَ
ةَمشاغموَ,وَتعددَمسئولياتوَ,وَلـَيبخؿَعميَبعمموَأوَوقتوَ,
تشجيعَونصحَ َوارشادَ,بالرغـَمفَكثر
َ

العطاءَوحسفَ
هَ,أسأؿَا﵀َأفَيجزؿَلوَالمثوبةَو
اءَىذاَالبحثَوَإنجاز
َ
مماَكافَلوَعظيـَاألثرَفيَإثر
َ
َ

أفَيقرَعينيوَ,ويبارؾَلوَفيَعمموَوَعمموَوصحتوَوذريتو.
الجزاءَ,و َ

َستاذيَالكريميفَعضويَلجنةَ
كماَوأتقدـَبجزيؿَالشكرَواالمتنافَ,وخالصَالتقديرَوالعرفافَإلىَأ
َ

المناقشة َ

فضيمة الدكتور /إسماعيل اليالول
و فضيمة الدكتور /أسامة حمدونة
عمىَتفضميماَبقبوؿَقراءةَىذاَالبحثَومناقشتوَ,وعمىَماَبذالهَمفَجيدَلتنقيحوَ,وتقويـَاعوجاجوَ,
أفَيجزؿَليماَالمثوبةَوحسفَالجزاءَ,وأفَيبارؾَليماَفيَعمميماَ
أسأؿَا﵀َتعالىَأفَيحفظيماَ,و
َ
وعمميماَوصحتيماَوذريتيماَ .

ويسعدني أف أتقدـ بخالص شكري لجامعةَاألزىر بإدارتيا وجميع كوادرىا اإلدارية واألكاديمية وأخصَبالذكر
كمية التربية وخاصة قسـ عمـ النفسَ .
ج

َواذا نسيت ال أنسى أف أقدـ الشكر الخاص لزميبلتيَفيَالعمؿَالبلتيَقدمفَليَالمساعدةَفيَتطبيؽَأداةَ
البحثَ,فبارؾَا﵀َفييفَجميعاَ.
وأخي ار أختـ شكري وتقديري بتقديـ باقة شكر لزوجي الذي لـ يدخر جيدَا في مساعدتي إلنجاز ىذا البحثَ,
فجعمو ا﵀ ذخ ار وعونا لي وألبنائناَ .
أرجو مف ا﵀ أف يوفقيـ جميعا لما يحبو ويرضاه وأف ييسر ليـ سبؿ الخير والفبلح في الدنيا واآلخرة  ,وأفَيجزييـ
عني خير الجزاء.
َ
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المقدمة
ََََََلقدَخمؽَا﵀َعزَوجؿَالناسَلعبادتوَ"ىوَأنشأكـَمفَاألرضَواستعمركـَفيياَ
فاستغفروهَثـَتوبواَإليو,إفَربيَقريبَمجيب

"َىود(َ)65إفَالتوجوَنحوَالتديفَلدىَ

اإلنسافَيجبَأفَيقعَفيَالمنزلةَاألولىَلديوَعفَباقيَأمورَحياتوَميماَكانتَ .
َََََوااللتزاـَبيذهَالقيـَواألحكاـَوالموازيفَىوَالذيَيوفرَلئلنسافَالسعادةَواألمافَالحقيقييفَويوفرَ
اَولـَيمبسواَإيمانيـَبظمـَأولئؾَليـَ
َ
كؿَمعاييرَالصحةَالنفسيةَالسميمةَلدىَاإلنسافَ"َالذيفَامنو
األمفَوىـَميتدوفَ"َاألنعاـَ()82؛َحيثَأفَاألمافَوالسعادةَمنحَعظيمةَمنحياَالخالؽَتبارؾَ
وتعالىَلعبادهَ َوافَأيَابتعادَعفَىذاَالمنيجَيعنيَشقاءَىذهَالبشريةَ".ولوالَكممةَسبقتَمفَربؾَ
لكافَلزاماَوأجؿَمسمى"َ(طوََ .َ)529,
َََََوأشارَعبدَالمحسفَحمادةَأفَالتوجوَنحوَالتديفَالجوىريَىوَرحمةَاإلنسافَإلىَالتساميَوىواَ
لمنحةَالربانيةَالتيَينبغيَرعايتياَ َوافَأيَخمؿَأوَاضطرابَلدىَاإلنسافَىوَمفَعدـَالتعادؿَبيفَ
القيـَالدينيةَوبيفَالمظاىرَالماديةَفيوَديفَقوةَوعمؿََ,ويحثَالمسمـَعمىَأفَيعمؿَعمبلَصالحاَ
ينفعوَفيَالدنياَواآلخرةَ(عبدَالمحسفَحمادةََ َ)5:َ5992,
ََََََوانحسارَمفيوـَالتديفَعندَالمسمميفَفيَاألجياؿَالمتأخرةَفيَمجردَشعائرَفقدتَروحياَ
بصورةَتقميديةَموروثةَليسَلياَمفَأثرَفيَحياةَمبلزمياَفتجدَالرجؿَيصميَويصوـَوىوَفيَالوقتَ
نفسوَيأكؿَالرباَويكذبَويغشَفيَمعامبلتوَويقعَفيَأعراضَالناسَ(عميَالمحيشَ)25:َ5999َ,
ولذلؾَيجبَعمىَاإلنسافَالربطَبيفَالوجييفَمفَالتديفَالجوىريَوالظاىريَألفَكؿَمنيماَيؤثرَ
ويتأثرَباآلخرََ .
َََََوقدَزخرتَالدراساتَاألجنبيةَبتأكيدىاَعمىَضرورةَااللتزاـَبالديفَودورهَفيَتقويـَالسموؾَالفرديَ
والجمعيَلئلنسافََ,فقدَقامتَمؤسسةَجالوبَ(َ)Gallup,2001بعمؿَمسحَأشارتَنتائجوَإلىَأفَ
%85مفَالراشديفَفيَأمريكاَيروفَأفَالديفَشيءَميـَجداَفيَحياتيـََ .
َََوحيثَأفَالديفَاإلسبلميَيسعىَلمصمحةَاإلنسافَفإفَالتوافؽَالنفسيَسيكوفَحتماََأحدَمرتكزاتوَ
التيَيجبَأفَيعتمدَعميياَلوجودَانسجاـَبيفَقيمياَالنفسيةَوالقيـَاإلسبلميةََ,بؿَإفَسبلمةَتطبيقياَ
2

فيَالمجتمعَاإلسبلميَسيزيدَمفَفعاليتياَويرفعَرصيدىاَالمعرفيََ,وحيثَيسعىَاإلنسافَلمتوافؽَ
مفَخبلؿَسموكوَبحيثَيتبلءـَمعَالظروؼَالخارجيةَليحقؽَىدفوََ َ,واذاَكانتَغايةَالحياةَأفَ
يتكيؼَاإلنسافَمعَالبيئةََ,وينجحَفيَالتعامؿَمعَالناسَويتحقؽَلوَالتوافؽَالشخصيَوراحةَالنفسََ,
فإنوَيتعمـَكيؼَيتكيؼَمعَالظروؼَوالمواقؼَويتفاعؿَمعَاآلخريفَويصؿَإلىَقدرَمفَالرضاَ
والدفاعَعفَالنفسَفيَتوافقوَىذاََ,فالتوافؽَىوَحجرَالزاويةَفيَحياةَالفردَوالمحصمةَالنيائيةَ
لتفاعموَمعَالبيئةَ(مصطفىَفيميَ .)548َ:َ5970,
َََوتميزَكثيرَمفَالكتاباتَالسيكولوجيةَبيفَمستوييفَمفَالتوافؽَ,التوافؽَعمىَالمستوىَالشخصيَ
أوَالنفسيََ,والتوافؽَعمىَالمستوىَاالجتماعيََ,والمستوىَاألوؿَضروريَلتحقيؽَالمستوىَالثانيََ,
فالتوافؽَالشخصيَيشيرَإلىَالتوازفَبيفَالوظائؼَالمختمفةَلمشخصيةَمماَيترتبَعميوَأفَتقوـَ
األجيزةَالنفسيةَبوظائفياَبدوفَصراعاتَشديدةَ,والتوافؽَاالجتماعيَيعنيَأفَينشىءَالفردَعبلقةَ
منسجمةَمعَالبيئةَالتيَيعيشَفيياََ .
ََََولقدَتناولتَالعديدَمفَالدراساتَ–َالعربيةَمنياَواألجنبيةَ–َااللتزاـَالدينيَوربطتياَبمتغيراتَ
عديدةَفعمىَسبيؿَالمثاؿَىناؾَدراساتَتطرقتَإلىَالتوجوَنحوَالتديفَوعبلقتوَببعضَالمتغيراتَ
النفسيةَمثؿَالجمودَالفكريَواالكتئابَكماَفيَدراسةَعبدَالمحسفَحمادة(َ)َ5992وااللتزاـَالدينيَ
األذكارفيَتخفيؼَالقمؽَ
َ
)ودوراألدعيةَو
وعبلقتوَباألمفَالنفسيَكماَفيَدراسةَحكمتَنصيؼ(ََ َ2005
االضطرابَالسيكوسوماتيةَفيَدراسةمجديَأبوَزينة(َ)5994ودراسةإسعادعبدالعظيـَ(َ .َ)5995
َ
و
َََََوقدَخمصتَىذهَالدراساتَإلىَأفَااللتزاـَالدينيَلوَدورَواضحَفيَالتخفيؼَمفَحدةَ
االضطراباتَالنفسيةَولياَالقدرةَعمىَخمؽَفردَيتميزَبقدرَمفَالتوافؽَالنفسيَوالصحةَالنفسيةَوىذاَ
ماَأظيرتوَدراسةَكؿَمفَعميَالمحيشَ(َ)5999ودراسةَ)َBergin,A.E.(1987وىناؾَدراساتَ
تناولتَالتوافؽَالنفسيَوعبلقتوَببعضَالمتغيراتَالنفسيةَواالجتماعيةَمثؿَدراسةَساميَمنصورَ َ
(ََ)َ2006ودراسةَمحمدَالطويؿَ(َ)2000ودراسةَبشيرَالحجارَ(ََََََََََََََََََََََََََََ)2003
و)َ(Fergusson and Harwood,1992وغيرىـَ .
َََََفماَأحوجَشبابناَإلىَثقافةَإرشاديةَنفسيةَواجتماعيةَتستميـَنسجَشرعَا﵀ََ,حيثَأفَتحقيؽَ
التوافؽَىوَغايةَكؿَإنسافَوىوَغايةَكؿَالعامميفَفيَالصحةَالنفسيةَ .
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َََََوفيَىذاَالبحثَسوؼَتتناوؿَالباحثةَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَوعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَلدىَ
عينةَمفَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةََ,فقدَيكوفَلدرجةَااللتزاـَالدينيَتأثيرهَاإليجابيَأوَالسمبيَعمىَ
مستوىَالتوافؽَالنفسيََ,حيثَستبذؿَأقصىَجيودىاَلفحصَالعبلقةَبينياَبماَيخدـَمجتمعَالطمبةَ
بشكؿَخاصَوالمجتمعَالفمسطينيَالمسمـَبشكؿَعاـََ َ.
مشكمة الد ارسة:
وفي ضوء ما سبق يمكن أن تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :

ما ىي العالقة بين االتجاه نحو االلتزام الديني والتوافق النفسي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة؟
وينبثق من ىذا السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
-5

ماَمستوىَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر؟ َ

-2

ماَمستوىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر؟

-3

ىؿَتوجدَعبلقةَبيفَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَوَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر؟

-4

ىؿَتوجدَفروؽَفيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَتعزىَلمجنس؟

-5

ىؿَتوجدَفروؽَفيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَتعزىَلمعمر؟

-6

ً٘ رٛجذ فشٚق ف ٟاالرجبٖ ٔذ ٛاالٌزضاَ اٌذٌ ٟٕ٠ذ ٜطٍجخ جبِعخ األص٘ش رعضٌٍ ٜىٍ١خ ؟

-7

ىؿَيوجدَأثرَداؿَلمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَمستوىََااللتزاـَالديني َ

(متوسط-فوؽَالمتوسط-مرتفع)والجنس(ذكر_أنثى)ََوعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر؟
-8

ىؿَيوجدَاثرَداؿَلمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَمستوىَااللتزاـَالدينيَ َ

(متوسط-فوؽَالمتوسط-مرتفع)والعمرَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر؟
-9

ىؿَيوجدَأثرَداؿَلمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَمستوىَااللتزاـَالديني َ

َ(متوسط-ف َوؽَالمتوسط-مرتفع)َالكميةَ(تربية-تجارة-عموـ-آداب)َعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَ
جامعةَاألزىرَ؟
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أىمية الدراسة :
تبرزَأىميةَالدراسةَفيَىذاَالموضوعَلعدةَجوانبَوىيََ :
أوال  :األىمية النظرية :
 -5تكمفَأىميةَالبحثَفيَحيويةَالجانبَالذيَيتصدىَلدراستوََ,وىوَجانبَمفَالجوانبَاليامةَ
َ,حيثَوجدتَالباحثةَندرةَفيَالدراساتَالعربيةَالتيَتناولتَمتغيريَالدراسةَفيَبحثَواحدَ
خاصةَفيَالمجتمعَالفمسطينيََ .
 -2يفيدَالبحثَفيَتفسيرَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَوعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَالجامعةَ
والوقوؼَعمىَتمؾَالمتغيراتَالتيَتعتبرىاَىامةَلفيـَالمجتمعَالمستيدؼَوثقافتوَ َ.
 -3كماَيفيدَالبحثَفيَكشؼَالحقائؽَوالمتغيراتَالتيَتكمفَوراءَااللتزاـَالدينيَوعبلقتوَبالتوافؽَ
النفسيَحيثَنجدَانتشارَلمحركاتَالدينيةَبصورةَمتزايدةَداخؿَالمجتمعَالفمسطينيَوخاصةَفئةَ
الشبابَ.
 -4يفيدَالبحثَفيَتوجيوَاالنتباهَنحوَاتجاهَالشبابَإلىَالتديفَوعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَلدييـَ
حيثَأصبحتَمنتشرةَبيفَالشبابَالحركاتَاإلسبلميةَوىذاَماَلفتَانتباهَالباحثةَلياَوالتصديَ
لبحثياَلمعرفةَماَمدىَانتشارىاَفيَالجامعاتَوخاصةَجامعةَاألزىرَ(َعينةَالدراسةَ)َ.
 -5يفيدَالبحثَفيَوضعَخمفيةَنظريةَحوؿَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَوعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَ
لدىَطمبةَجامعةَاألزىر.
ثانيا :األىمية التطبيقية :
 -5تفيدَنتائجَالبحثَفيَوضوحَالرؤيةَبشكؿَعاـَمدىَااللتزاـَالفمسطينيَبمظاىرَالتديفَ
وتوجياتيـَالدينيةَومدىَتخمقيـَبياَوانعكاسياَعمىَسموكيـَوتوافقيـَالنفسيََ .
 -2يمكفَأخذَنتائجَالدراسةَفيَاالعتبارَفيَجامعةَاألزىرَواإلفادةَمنياَفيَباقيَالجامعاتَ
الفمسطينيةَوذلؾَخبلؿَبرامجَاإلرشادَوالتوجيوَلمعالجةَىذهَالظاىرةََ .
 -3تفيدَنتائجَالدراسةَفيَبيافَمدىَاالختبلؼَأوَالتجانسَبيفَاإلناثَوالذكورَفيَالتوجوَنحوَ
االلتزاـَالدينيَوفقاَالختبلؼَالمستوياتَاالجتماعيةَوالنفسيةَوالمستوىَالعمريََ,وىذاَ
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يوجيناَإلىَاالىتماـَبوضعَبرامجَعبلجيةَمتنوعةَتتناسبَمعَكؿَالمستوياتَاالجتماعيةَ
والثقافيةَ.
 -4يمكفَتصميـَبرامجَموجيةَلمطمبةَوالمدرسيفَوالوالديفَلتوعيتيـَفيَالمجاؿَاإلرشادَالدينيَ
والنفسيَومدىَتأثيرهَعمىَحياةَالشبابَوتوافقيـَالنفسيَحيثَتفيدَنتائجَالدراسةَالحاليةَفيَ
تصميـَبرامجَالتربيةَالسيكولوجيةَواإلرشادَوالتوجيوَالنفسيَواالجتماعيَبحيثَيتـَتصميـَ
برامجَتتناسبَمعَكؿَمفَالطبلبَوالطالباتَفيَمجاؿَاإلرشادَوالتوجيوََ,كذلؾَبرامجَ
تتناسبَمعَكؿَالمستوياتَالعمريةَالدراسيةََ,وكذلؾَالمستوياتَاالجتماعيةَوالثقافيةَ
المتباينةََ.
أىداف الدراسة:
ََََََتسعىَالباحثةَفيَىذهَالدراسةَالميدانيةَلمتعرؼَعمىَمستوىَالعبلقةَبيفَالتديفَكمتغيرَ
مستقؿَوالتوافؽَالنفسيَكمتغيرَتابعَوذلؾَمفَخبلؿَالخطواتَالتاليةَ _:
َََََ.5التعرؼَعمىَمستوىَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرََ .
َََََ.2التعرؼَعمىَمستوىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرََ .
 .3التعرؼَعمىَالعبلقةَبيفَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَومستوىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَ
جامعةَاألزىرَمفَخبلؿَعينةَالدراسةَ.
 .4التعرؼَعمىَالفروؽَفيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَتبعاَلمجنس َ.
 .5التعرؼَعمىَالفروؽَفيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَتبعاَلمعمرَ.

 .6التعرؼَعمىَالفروؽَفيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىََطمبةَجامعةَاألزىرَتبعاَلنوعَ
الكميةََ.
ىَاألثرالداؿَلمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوااللتزاـَالديني(متوسط-فوؽَالمتوسط-مرتفع)َ
َ
 .7التعرؼَعم
والجنسَ(ذكر_أنثى)ََعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبوَجامعةَاألزىر.
 .8التعرؼَعمىَاألثرَالداؿَلتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَ َ
(متوسط-فوؽَالمتوسط-مرتفعَ)َوالعمرَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر .
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 .9التعرؼَعمىَاألثرالداؿَلمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوااللتزاـَالديني(متوسط-فوؽَالمتوسط-مرتفع)َ
والكميةَ(تربية-تجارة-آداب-عموـ)َعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر.
مصطمحات الدراسة-:
التوافق النفسي:
ََََالتوافؽَالنفسيَىوَعمميةَديناميةَمستمرةَتتناوؿَالسموؾَوالبيئةَ َ
َ(الطبيعيةَواالجتماعية)َََبالتغييرَوالتعديؿَحتىَيحدثَتوازفَبيفَالفردَوالبيئةََ َ
َ(حامدَزىراف . ) 42 : 2:89,
التؼرٍف اإلجرائٌ للثاحثح  :اٌزٛافك إٌفغ ٟىوَتمؾَالعمميةَالديناميكيةَالمستمرةَالتيَييدؼَبياَ
الفردَإلىَأفَيغيرَمفَسموكوَليحدثَعبلقةَأكثرَتوافقاَبينوَوبيفَنفسوَمفَجيةَوبينوَوبيفَ
البيئةَمفَجيةَأخرىََ .
تعريف االلتزام الديني:
 ىوَإتباعَالفردَلكؿَتعاليـَالمنيجَاإلسبلميَالحنيؼَبمصدرهَكتابَا﵀َ(القرآفَالكريـ)َ,وسنةَالنبيَعميوَأفضؿَالصبلةَوالسبلـَوذلؾَمفَخبلؿَعبلقتوَبربوَومعامبلتوَمعَاآلخريفَ
(رشادَموسىََ 0َ)َ592َ:َ5999َ,
ََوتتبنىَالباحثةَفيَىذهَالدراسةَتعريؼَصالحَالصنيعَوالذيَأشارَإلىَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَىوَ"التزاـَالمسمـَبعقيدةَاإليمافَالصحيحََ,اإليمافَبا﵀َومبلئكتوَوَكتبوَوَرسموَوَاليوـَ
اآلخرَوَالقدرَخيرهَوشرهََ,وظيورَذلؾَعمىَسموكوَبممارسةَماَأمرهَا﵀َبوََ,واالنتياءَعفَ
ايتيافَماَنيىَا﵀َعنوََ(َََ.صالحَالصنيعََ )َ549َ:َ2000َ,

َََََوتعرؼَالباحثةَمستوىَااللتزاـَالدينيَإجرائياَفيَىذهَالدراسةَبأنوََ:مجموعَالدرجاتَالتيَ
يحصؿَالطمبةَعميياََمفَخبلؿَإجاباتيـَعفَفق ارتَمقياسَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَالمستخدـَ
لتحقيؽَغاياتَىذهَالدراسةََ .
َ
َ
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تعريف االتجاه :
َََََىوَعبارةَعفَتييؤَعقميَعصبيَيكونوَالفردَاتجاهَموضوعَأوَموقؼَمعيفَينعكسَعمىَ
سموكوَسمباَأ َوايجاباَوتكوفَاالستجابةَثابتةَإلىَحدَماَفيَمواقؼَمتشابيةََ .
تعريف طمبة الجامعة :
َََََََََالطمبةَيشمؿَالجنسيفَمفَذكرَوأنثىَفيَمرحمةَمستوىَتعميميَأكاديميَماَبعدَالثانويةَ
العامةَوىيَ5-4سنواتَيدرسَفيياَالطالبَموادَمختمفةَحسبَالكميةَالمنتسبَلياَسواءَكميةَ
العموـَأوَالتربيةَ,آدابَ,تجارةَ,حقوؽَ.....إلخََ.الذيَينييَىذهَالمرحمةَالدراسيةَيكوفَحاصؿَ
عمىَشيادةَجامعيةَ.
التعريفات اإلجرائية ألبعاد المقياس الثالثةَ _:
التوافق األسري-:
َََََىو َالشعور َبالسعادة َداخؿ َالبيت َمف َخبلؿ َالحب َواالحتراـ َالمتبادؿ َبيف َأفراد َاألسرة َوالثقةَ
بجميعَأفرادىاَواليدوءَواألمافَوالترابطَاألسريَوالعبلقاتَالجيدةَمعَالوالديف َوباقيَأفرادَاألسرةَمماَ
يؤديَإلىَاإلحساسَباألمافَوالرضاَوالحبَوالسعادةَ .
التوافق الشخصي-:
ىوَالتوافؽَالذيَيعبرَعفَشعورَالفردَباألمفَالشخصيَويشتمؿَاالعتمادَعمىَالنفسَواإلحساسَ
بقيمة َالذات َوالحرية َالشخصية َوالشعور َباالنتماء َوالتحرر َمف َالميوؿ َاالنسحابية َوالخمو َمفَ
األمراضَالعصابيةَوذلؾَلتحقيؽَالرضاَلنفسوَ َوازالةَالقمؽَوالتوترَوالشعورَبالسعادةَ .
التوافق االجتماعي-:
ىوَتكيؼَاإلنسافَمعَاآلخريفَمفَخبلؿَتقبميـَواحتراميـَوالتفاعؿَمعيـَ َواقامةَعبلقاتَ
اجتماعيةَسميمةَوالتخطيطَلؤلىداؼَوالسعيَلتحقيقياَبماَيتفؽَمعَأىداؼَالمجتمع.
حدود الدراسة:
تتحددَالدراسةَالحاليةَبطبيعةَالعينةَالمستخدمةََ,واألدواتَالتيَأجريتَعمىَأفرادَالعينةََ,
واألسموبَاإلحصائيَالمستخدـَوفيماَيميَعرضَليذهَالمحدداتَ:
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منيج الدراسة :
تتبعَالباحثةَمنيجَالدراسةَالوصفيَالتحميميََ .
مجتمع الدراسة و العينة
تكونتَعينةَالدراسةَمفَ(َ)300طالبَوطالبةَمفَجامعةَاألزىرَفيَمحافظةَغزةَتمثؿَالفئةَ
ومفَكمياتَمختمفةَوقدتـَاختيارىذهَ
َ
المستيدفةَفيَالبحثَوىـَطمبةَجامعةَاألزىرَفيَسفََ23-58
العينةَبطريقةَطبقيةَعشوائيةَ.واشتممتَعينةَالبحثَعمى()555طالبَو()549طالبةَ َ.
األدوات المستخدمة
لكيَيتـَتحقيؽَفروضَالدراسةَتـَاستخداـَاألدواتَالتالية َ
 -5مقياسَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَدَ.صالحَإبراىيـَالصنيعَبعدَتقنينوَبواسطةَالباحثةَبحيثَ
يبلئـَالطمبةَموضعَالدراسةَ .
 -2مقياسَالتوافؽَالنفسيَمفَإعدادَالباحثةَ .
األسموب اإلحصائي
قامتَالباحثةَباستخداـَاألساليبَاإلحصائيةَالمبلئمةََ :
 -5استخداـَاختبارَ"ت"ََ T-test
 -2معامؿَارتباطَبيرسوف
 -3المتوسطاتَالحسابيةَوالنسبَالمئويةَواالنحراؼَالمعياري
 -4تحميؿَالتبايفَاألحادي
 -5تحميؿَالتبايفَالثنائي
 -6معادلةَألفاَكرنباخ
 -7معامؿَارتباطَسبيرمافَ
وَتمتَالمعالجةَاإلحصائيةَباستخداـَبرنامجَََspssلمتحميؿَاإلحصائي .
َ
الحد الزماني َ:تـَإجراءَالدراسةَفيَالعاـَالدراسيَ2055َ–َ2050ـََ .
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َ
َ

الفصل الثاني
اإلطار النظري
َ
َ

المبحث األول :االتجاه
المبحث الثاني :االلتزام الديني
 المبحث الثالث  :التوافق النفسي
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أوال  :االتجاه :
المقدمة :
ََََََيواجوَاإلنسافَكثيرَمفَاألمورَبعضياَيستيجنياَوالَيتقبمياَقوالَوعمبلَوبعضياَ
يقؼَمنياَموقفاَسمبياََ,والبعضَاآلخرَيرىَأنياَجديرةَبأفَيؤمفَبياَويدعوَلياَ,فإذاَ
كانتَىذهَاألمورَعميقةَالجذورَفيَنفسوَيؤمفَبياَبشكؿَعقبلنيَأكثرَمنياَبشكؿَ
انفعاليَواتصؼَىذاَاإليمافَبنوعَمفَالثباتَواالستقرارَفإفَىذاَماَنسميوَباالتجاهََ .
(نعيـَالرفاعيََ َ)َ452َ:َ5982:

تعريف االتجاه لغة َ :
ََََََََََََََبمعنىَقصةَمعينةَويقاؿَاتجوَالقبمةَأيَتوجوَنحوَالكعبةَالمشرفةَواالتجاهَمصدرَ
لمفعؿَاتجوََ,ويقاؿَاتجوَالشخصَإليوََأيَأقبؿَبوجيوَعميوَوقصدهَواتجوَلوَأيَسنح(عرض)َ .
(دائرةَالمعارؼَاإلسبلميةََ .)20َ:َ5990َ,
ََََََََََََتستعمؿَكممةَاالتجاهَألكثرَمفَمعنىَفيَمجاالتَالعمـَوالحياةَاليومية ,ومثاؿَذلؾَ
استعماؿَالكممةَفيَالداللةَعمىَوجيةَالرياحَأوَالطائرةَ,ووجيةَاالرتفاع أوَاالنخفاضَفيَالدراسةَ
العمميةَلسعرَعممةَماَ,والمنحىَالذيَتأخذهَالدولةَفيَمواجية أمرَعاـَيتصؿَبسياستياَالداخميةَأوَ
الخارجية َ .

االتجاه في عمم النفسَ :
ََََََََأمافيَعمـَالنفسَفيعبراالتجاه  attitudeعفَحالةَنفسيةَ,ولوَمكوناتوَووظائفوَوخصائصوَ,
ويعدمفَأىـَجوانب الشخصية.وتقعَدراسةَاالتجاىات,فيَمقدمةَموضوعاتَعمـَالنفس االجتماعيَ.
ثـَإفَكثرةَاالتجاىاتَلدىَالفردَ,والترابطَالقائـَبينيماَ,يعدافَمعَا المسوغَالرئيسَفيَإيثارَالكثيرَ
مفَالبحوثَالنفسيةَالمعنيةَباالتجاهَاعتمادَلغة الجمعَ,أيَاالتجاىاتَفيَالدراسةَ َ.
َ
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وفيَالمغةَالعربيةَيصادؼَالقارئَأحياناََمصطمح "الموقؼ"وقدَاستعمؿَفيَالتعبيرَعفَاالتجاهَفيَ
دراسةَماَنفسيةَأوَتربوية.
ويصعبَتعريؼَاالتجاهَبدقةَفيَعمـَالنفسَشأنوَفيَذلؾَشأفَالشخصيةَ.ومعَذلؾ فإفَ
البحوثَالتيَتتناولوَبالدراسةَتوردَتعريفاتَعدةَ .
من ىذه التعريفات التي يتكرر ذكرىا:
قشول َ:بأنوَنظاـَتقيميَثابتَبصورةَنسبيةََ,ويتمثؿَفيَردودَفعؿَعاطفيةَتعكسَالمفاىيـَالتقيميةَ
ومعتقداتَالفردَالتيَتعممتَعفَصفاتَموضوعَأوَفئةَمفَالموضوعاتَاالجتماعيةَ َ.
(عادؿَاألشوؿََ .)575َ:َ5987َ,
وقول وحيد َ:بأنوَأسموبَمنظـَمنسؽَفيَالتفكيرَوالشعورَوردَالفعؿَتجاهَالناسَوالجماعاتَ
والقضاياَاالجتماعيةَأوَأيَحدثَفيَالبيئة(َأحمدَوحيدََ )40َ:َ2005,
إفَاالتجاهَحالةَاستعدادَعقميَأوَعصبيَنظَمتَعفَطريؽ الخبراتَ
قول ألبورت " " Allport
َ
الشخصيةَتعمؿَعمىَتوجيوَاستجاباتَالفردَلكؿَتمؾَاألشياءَوالمواقؼَالتيَتتعمؽَبيذاَ

االستعدادَ )62َ:َ5989,َAllport(.
َقول غيمفورد "  " Guilfordإفَاالتجاهَتييؤَأوَاستعدادَألفَنفضؿَأوَالَنفضؿَنوعاََمفَ
األمورَأوَاألعماؿ االجتماعيةَ َ,وانوَمفَالناحيةَالنفسيةَينطويَعمىَاعتقاداتَكماَينطويَعمىَ
مشاعرَ ,وافَىذهَالخاصةَاألخيرةَىيَالتيَتميزهَعفَالميؿ َ .
قول جرينَ"َ"Greenمفيوـَتعمؽَاإلنسافَليصؼَبوَترابطَاالستجاباتَالمتعددةَلمفردَالواحدَإزاءَ
مشكمةَأوَموضوعَمعيفََ )90َ:َ5954َ,Green(.
وتعرف الباحثة االتجاه :
ََََََََانوَعبارةَعفَتييؤَعقميَعصبيَيكونوَالفردَاتجاهَموضوعَأوَموقؼَمعيفَينعكسَعمىَ
سموكوَسمباَأوَإيجاباَوتكوفَاالستجابةَثابتةَإلىَحدَماَفيَمواقؼَمتشابيةََ .
َ
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خصائص االتجاىات :
ومن خالل التعريفات السابقة نجد أن ىناك خصائص ىامة لالتجاه أال وىي :
االتجاه حادث نفسيَ:الَيخضعَلممبلحظةَمباشرةَ,شأنوَفي ذلؾَشأفَالذكاءَوالشخصيةَ,ولكنوَ
يمكفَأفَيدرسَعفَطريؽَماَيؤديَإليوَأيَعفَطريؽ السموؾَالذيَيظيرهَوالذيَيمكفَأفَيكوفَ
موضوعَمبلحظةَمباشرةَ.ومفَىذهَالزاويةَكثي اَر ماَيقاؿَإفَاالتجاهَافتراضيَويجريَالتحقؽَمفَ
وجودهَووجيتوَعفَطريؽَدراسةَأنماط السموؾَالمنبئةَعنو .
واالتجاه تييؤَ:إنوَيبدوَعمىَشكؿَاستعدادَأوَنزوع لمقياـَبفعؿَينطويَعمىَعبلقةَبيفَاإلنسافَ
وموضوعَاالتجاهَ,ومفَىذهَالزاويةَيكوف اختبلفوَعفَالسماتَالتيَيذكرَوجودىاَفيَالشخصيةَ
والتيَتكوفَالصقةَبياَوتميزىاََ ََ.
االتجاه محوريَ:أيَإنوَمستقطبَ,ولوَمحورافَ:معَأوَضدَ,تفضيؿ أوَالَتفضيؿَ,تحبيذَأوَرفضَ.
التحيزَالشخصيَ,وافَفيوَتقويماََأيَمنحَ
ومفَىذهَالزاويةَيقاؿَعفَاالتجاهَإنوَينطويَعمىَنوعَمف
ََ
قيمةَمفَالشخصَلموضوعَاالتجاهَ.وقدَتكوف القيمةَ(أيَالتفضيؿ)َعاليةَوقدَتكوفَدوفَذلؾَ.ومفَ
ىذهَالزاويةَينظرَإلىَاالتجاىات عمىَأنياَيمكفَأفَتختمؼَمفَحيثَشدتياَأكانتَ"مع"َأـَ"ضد"ََ .
االتجاىات متعممةَ:أيَإنياَالَتكوفَلدىَالشخصَلعامؿَوراثيَبؿَىيَمكتسبةَوتأتيَمفَتفاعؿ
الشخصَ(بكؿَماَعنده)َمعَمحيطوَ(بكؿَماَفيو)َومفَالخبراتَالناجمةَعفَىذاَالتفاعؿ ,ويدخؿَفيَ
ىذهَالخبراتَالمشاعرَاالنفعاليةَالتيَترافقياَوتكوفَجزءاََمنياَ.ومفَىذه الزاويةَيكوفَالنظرَإلىَ
تكوفَاالتجاىاتَلدىَالشخصَمعَنموهَوالنظرَإلىَالتفاوتَبيف األفرادَفيَاتجاىاتيـَ َ,وافَكافَ
َ

موضوعَاالتجاهَواحدَا َ .

االتجاه متخصصَ:أيَإف لكؿَاتجاهَموضوعوَالخاصَبوَ,ومثاؿَذلؾَاالتجاهَلدىَاألشخاصَنحوَ
عمؿَالمرأةَفي القواتَالمسمحةَأوَاالتجاهَنحوَالنظاـَالرأسماليَأوَنحوَالحريةَ.فإذاَقيؿَاتجاهَ
الشخصَاإليجابيَمثبلََنحوَعمؿَالمرأةَفيَالقواتَالمسمحةَيظيرَفيَأنماطَالسموؾ المتصمةَبيذاَ
الموضوعَوالصادرةَعفَذلؾَالشخصَ,وفيياَأقوالوَوأفعالوَ,قيؿَفيَشرح ذلؾَ,إفَتمؾَاألنماطَمفَ
السموؾَمترابطةَومتجيةَنحوَموضوعَواحدَفيَاألصؿَولذلؾَيقاؿ إفَاالتجاهَيعبرَعفَنظاـَتأتمؼَ
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فيوَأنماطَمفَالسموؾَوتقدـَمجتمعةَداللةَعمىَوجية التفضيؿَفيَاالتجاه َ .

مكونات االتجاهَ :
َََََََََيتعامؿَمعظـَالباحثوفَالمحدثوفَمعَاالتجاهَكنسؽَديناميَلوَمكوناتَثبلثةَتتبادؿَ
التأثيراتَفيماَبينياََ .
 -2المكون العاطفي(الوجداني) أو الشعوري َ
وىوَعبارةَعفَالتقبؿَأوَالرفضَنحوَموضوعَمعيفَويتضحَذلؾَمفَسموؾَالفردَفيَالمواقؼَ
المختمفةَبطريقةَمعينةَويشمؿَرغباتَالفردَودوافعوَوبعبارةَأخرىَىوَعبارةَعفَمشاعرَالفردَ
وانفعاالتوَنحوَموضوعَاالتجاهَ(.عبدَالحميـَ,واخريف)46:2002
 -3المكون المعرفي (المعرفة)
وىوَعبارةَعفَمعتقداتَالفردَعفَموضوعَماَوأحكاموَالمستندةَإلىَوقائعَأوَشبوَوقائعَعنوَ
والمعتقداتَىناَىيَأيَمعموماتَتـَتمقيياَمفَخبلؿَالمبلحظةَالمباشرةَأوَمصادرَخارجيةَويرىَ
منظرواَاالتجاهَأفَالمعتقداتَتشكؿَحجرَاألساسَفيَاالتجاهَالذيَيعكسَمعتقداتَالفردَعفَ
م َوضوعَاالتجاهَ(َعبدَالحميـ,واخريفَ )47:2002,
 -4المكون السموكي
تعزىَىناَبالسموؾَانوَسواءَكافَأفعاؿََactionأوَنواياَIntentionsويتمثؿَذلؾَفيَاألنماطَ
السموكيةَالتيَيقوـَبياَالفردَأوَبمعنىَأخرَاالستجابةَالعمميةَنحوَموضوعَاالتجاهَ(المرجعَ
السابؽَ)47:2002,ويتأثرَالمكوفَالسموكيَمفَاالتجاهَبضوابطَالتنشئةَاالجتماعيةَوالضغوطَ
االجتماعيةَواالقتصاديةَإذَأفَأيَعامؿَمفَىذيفَالعامميفَيستطيعَأفَيوقؼَالسموؾَالمميز,أماَ
الجانبَالمعرفيَفيوَيتأثرَبحججَالعمماءَووسائؿَاإلعبلـَ(محمدَعسميةَ,وأنورالبناَ َ.)542:2005َ,
وننوهَىناَانوَغالباَماَيكوفَاالتجاهَالفكريَبناءَقائماَعمىَاالفتراضَالَيخضعَلممبلحظةَالمباشرةَ
ولكفَيستدؿَعميوَلفظياَأوَسموكياَويشيرَ(فؤادَأبوَحطبََ,عبدالحميـَالسيدََ)553َ:َ5988,إلىَ
انوَيوجدَغالباَاتفاؽَمفَحيثَالتوجوَأوَالموافقةَأوَالمعارضةَنحوَموضوعَاالتجاهَإالَانوَعندماَ
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دثَتعارضَبيفَماَيدركوَالشخصَومايشعربوَوماَيسمكوَفافَذلؾَيؤديَإلىَالتوترَوعدـَالشعورَ
َ
يح
باالستقرارَإلىَأفَيتـَتحقيؽَاالتساؽَبينياَويعيدَالتوازفَواالستقرارَلمشخص َ
(فؤادَأبوَحطبَ,وعبدَالحميـَالسيدََ)58:5988,ويرىَالباحثَأفَىذهَالمكوناتَالثبلثةَتشترؾَمعاَ
ولكفَليستَبنفسَالنسبةَلتكوفَاتجاهَالفردَفيَموضوعَما؛َفاتجاىناَنحوَموضوعَماَيتأثرَبمدىَ
معرفتناَعفَىذاَالموضوعَومشاعرناَنحوهَوعميوَيكوفَالسموؾَنتاجاَلذلؾََ .
وظائف االتجاىات :
تعتبر االتجاىات جزءا من التكوين السيكولوجي لمفرد وىي تقوم بوظائف عدة منيا:
-5تمدَالفردَبنظرةَعامةَعفَالعالـَالمحيطَبوََ,يرىَمفَخبللياَاآلخريفَاألحداثَبشكؿَيبرزَ
تصوراَطيباَعفَذاتوَمماَيعنيَحمايةَمفيوموَعفَذاتوَمفَالتشويوَوتمنعوَمفَاالعتراؼَبالقصورَ
أوَالدونيةَبشكؿَالَشعوريَغالباََ,وتحافظَعمىَمفيوـَالذاتَمفَخبلؿَالشعورَبالفوقيةَعمىَ
اآلخريفَ"الدفاعَعفَالذات"(َ .َ)Gross,1996:436
َ-2الوظائؼَالذرائعيةَ:فالفردَيعبرَعفَاتجاىاتوَإماَلتقديـَنفسوَلمجموعةَمفَالناسَسواءَينتميَأوَ
الَينتميَلياَأوَلتقييميـَوتقييـَأفعاليـَوفيَكمتاَالحالتيفَيسعىَلتحقيؽَىدؼَماََ .
َ-3التعبيرَعفَالقيـَ:فاتجاىاتَالفردَتعطيَصورةَكاممةَعفَذاتوَ َ.
(عبدَالمنعـَمحمودََ )49:2003,
مصدرَلممعرفةََ:يعمـَاالتجاهَالفردَكيفيةَاالستفادةَمفَالمواردَالمتاحةَفيَالبيئةَالبشريةَكانتَ
َ
َ-4
أـَماديةَإلشباعَحاجاتوَاألساسيةَوالثانويةََ .
َ-5ترسـَخارطةَتفكيرَالفردَوحسوَ َوادراكوَاتجاهَموضوعاتَمحددةَفيَالبيئةَالخارجيةََ ََ.
َ(حامدَزىرافَ .)593:5984,
َ-6تساعدَالفردَفيَتحديدَالجماعاتَالتيَيرتبطَبياَوالميفَالتيَيختارىاَوفمسفتوَبالحياةَكماَأفَلياَ
تأثيراَكبيراَفيَأحكامناَ َوادراكناَلآلخريفََ .
َ
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َ-7االتجاهَمنظـَالعممياتَالدافعةَواالنفعاليةَواإلدراكيةَوالمعرفيةَحوؿَبعضَالنواحيَالموجودةَفيَ
المجاؿَالذيَيعيشَفيوَالفردَ(حامدَزىرافَ .)545:5977,
َ-8جذبَاألفرادَذويَاالحتياجاتَالمتماثمةَإلىَبعضيـَالبعضَ.ويقوؿَالشاعرَ َ:
َََََوعيفَالرضاَعفَكؿَعيبَكميمةَََََََََََََََولكفَعيفَالسخطَتبديَالمساويا َ
َ-9يدربَالفردَعمىَكيفيةَالتمييزَبيفَالعامةَالشاممةَلؤلمورَورؤيتوَالنوعيةَالمحدودةَالمركزَعمىَ
جزيئاتياََ .
َ-50يدربَالفردَعمىَكيفيةَالتمييزَبيفَرؤيتوَالذاتيةَالخاصةَبوَألمرََماَورؤيتوَإلىَجماعةَ
ينتميَإليياَليذاَاألمرَالمحددَ .
خصائص االتجاه النفسي_:
 -5يكتسبَويتعمـَمفَالبيئةَالتيَيعيشَفيياَالفردَ .
-2

لوَخاصيةَتقويمية(معَأوَضد)ََ .

-3

يتكوفَمفَثبلثَعناصرَ(معرفيةََ,انفعاليةَوسموكية)َ.

 -4الَيبلحظَمباشرةَولكفَيستدؿَعميوَبأثرهَمفَخبلؿَماَيبدوَعميوَالفردَمفَأفعاؿَخارجيةََََََََََ
خاضعةَلممبلحظةَوالقياسَوعميوَفيوَموجوَلمسموؾ.
 -5يتضمفَالعبلقةَبيفَالفردَوموضوعَمعيفَمفَموضوعاتَالبيئةَالمتجادؿَعميياَ.
 -6تغمبَعميوَصفةَالذاتية.
-7

لوَصفةَالثباتَالنسبي.

-8

يتعددَويختمؼَحسبَالمثيراتَالمرتبطةَبو.

-9

مفَالممكفَتعديموَوتغييره.

-50

يضفيَالنظاـَعمىَأسموبَردودأفعالناَوييسرالتوافؽَاالجتماعي(.أحمدوحيدَ)576َ:5978,
َ
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َ-55االتجاهَليسَموقفاَعابراَإذَيمثؿَعبلقةَمستقرةَبيفَالذاتَوموضوعاتَمحددةََ َ.
(عبدَالحميـَالسيد)202:5979,
َ-52االتساؽَبيفَمكوناتَاالتجاهَواالرتباطاتَالمتبادلةَفيياَمرتفعةَ.
بشكؿَظاىرَفيَاالتجاهَالمعبرعنوَ.
َ
َ-53المركزيةCentralityأوَىيمنةَاحدَالمكوناتَعمىَبقيتيا
َ-54االتجاهَدائماَيقعَبيفَطرفيفَمتقابميفَاحدىماَموجبَواألخرَسالبَوىيَالتأييدَالمطمؽَ
والمعارضةَالمطمقة.
َ-55االتجاهَقدَيكوفَقوياَعمىَمرَالزمفَويقاوـَالتعديؿَوالتغييرَ,وَقدَيكوفَضعيفاَويمكفَتعديموَ
وتغييرهَ(.أحمدَوحيدَ.)َ42-45َ:َ2005,
نظريات تفسر االتجاىات -:
ََََََىنالؾَمجموعةَمفَالنظرياتَالتيَحاولتَتفسيرَاالتجاهَولكؿَنظريةَمفَىذهَالنظرياتَ
توجيياَورؤيتياَفيَىذاَالتفسيرَوسنتطرؽَإلىَبعضَمنياَفيماَيميََ -:
-2

نظرية التحميل النفسي

ََََََََتؤكدَىذهَالنظريةَأفَالتجاىاتَالفردَدوراَحيوياَفيَتكويفَ"أناه"َوافَىذهَاألناَخبلؿَفترةَ
نموىاَتتأثرَبمحصمةَاالتجاىاتَالتيَيكونياَالفردَنتيجةَلخفضَأوَعدـَخفضَتوتراتوَواتجاهَ
الفردَنحوَاألشياءَيحددهَدورَتمؾَاألشياءَفيَخفضَتوترهَفيكوفَاالتجاهَايجابيَنحوَماَيخفضَ
توترهَويكوفَاتجاهَسمبيَنحوَماَأعاؽَأوَمنعَخفضَتوترهََ .
-3

النظرية السموكية

َََََََاعتمدتَىذهَالنظريةَعمىَمبادئَنظرياتَالتعمـَسواءَاالرتباطَالشرطيَأوَنظرياتَ
التعزيزََ,فاالتجاىاتَىيَعاداتَمتعممةَمفَالبيئةَوفؽَقوانيفَاالرتباطَ َواشباعَالحاجاتََ َ.
َََََََاستخمصَ"روزنو"ََRozinoمفَتجاربَاشتراطيوَأفَاالتجاهَاستجابةَمتوسطةَمتعممةَ
ويمكفَتكوينوَوتعديموَباستخداـَالتعزيزَالمفظيَ,واستخداـَصورَمفَالتعزيزَااليجابيَأوَالتعزيزَ
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المفظيَالسمبيَلمحججَالمؤيدةَأوَالمعارضةَلمرأيََ,يؤديَإلىَتغييرَفيَالرأيَنحوَالحجةَالتيَ
كانتَقريبةَزمنياَمفَالتعزيزَااليجابيَوبعيدةَعفَالتعزيزَالسمبيَوافترضَ"َروزنو"َأفَتغييرَ
الرأيَيؤديَإليَتغييرَاالتجاه(َََ.أحمدَوحيدَ )52-55َ:2005َ,
-4

النظرية المعرفية

ََََََواعتمدتَىذهَالنظريةَعمىَاثرَالمعموماتَالمبلئمةَلبلتجاهَعمىَالتيارَالمعرفيَلمفردَ
(نظريةَاالتساؽَالمعرفيَلروزيتيبرجَوانمسيوف)َوالنيَتذىبَإليَأفَاالتجاهَحالةَوجدانيةَمعَأوَ
ضدَموضوعَأوَفئةَمفَالموضوعاتَوىذهَالوجدانياتَترتبطَعادةَبمجموعةَمفَالمعارؼَأوَ
المعتقداتََ,وافَاألفرادَيسعوفَلمبحثَعفَاالتساؽَبيفَمعارفيـََ .
(معتزَعبدَا﵀َ,وعبدَالمطيؼَخميفةَ)297:2001َ,وافَاالتجاىاتَذاتَبنيةَمنطقيةَ َواذاَحدثَ
تغييرَفيَأيَمفَمكوناتَأوَعناصرَاالتجاهَسيؤديَبالضرورةَإلىَتغييرَفيَالسموؾَ,لذاَالبدَ
مفَوجودَانسجاـَبيفَالمكونيفَوبالتاليَيمكفَالتنبؤَبالسموؾََ .
ََََََويصنؼَ"روزنبرج"َدينامياتَاتزافَاالتجاهَفيقوؿََ"ََ:إذاَكانتَالعناصرَالوجدانيةَ
والمعرفيةَلبلتجاهَفيَحالةَاتساؽَكافَاالتجاهَثابتاَومستقراَ َواذاَكانتَعمىَعكسَذلؾَكافَ
االتجاهَفيَحالةَعدـَاستقرار"ََ .
نظرية التعمم االجتماعي
َََََيؤكدَعمماءَىذهَالنظريةَومنيـَ"باندوراَوالترز"َعمىَأفَاالتجاىاتَمتعممةَوافَتعممياَىذاَ
يتـَمفَخبلؿَنموذجَاجتماعيَومفَالمحاكاةََ َ)َBuck , 1976 : 126َ(َ.
تعديل االتجاىات وتغييرىا :
َلقدَوصؼَشمنبرجَعمميةَتغييرَاالتجاىاتَفيَعمـَالنفسَبأنوَأشبوَماَتك َوفَبعمميةَتغييرَالدـَفيَ
الطبَ(َ.مايسةالنباؿَ .َ)34:2002,
عمىَالرغـَمفَأفَاالتجاىاتَتمتازَبالثباتَالنسبيَومقاومتياَلمتعديؿَوالتغييرَإالَانوَيمكفَتعديمياَ
وتغييرىاَألنياَمكتسبةَوىيَعمميةَليستَسيمةَويرجعَذلؾَإلىَأنياَتصبحَبمرورَالزمفَمفَمكوناتَ
الشخصيةَلمفردَ(َ.عبلءالديفَكفافيَ,ومحمدَالشرقاويَ )526:5988َ,
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ويقوؿَ"ليفيفَوجراب"َ(َ)5945فيَتغييرَاالتجاىاتَمفَالممكفَأفَتفعؿَالكثيرَفيَعمميةَتغييرَأوَ
تعديؿَاالتجاهَعفَطريؽَعمميةَإعادةَالتربيةَوأثرىاَالفعاؿَفيَتغييرَوتعديؿَالمجاؿَالسموكيَلمفردََ .

من العوامل التي تصعب عممية التغييرَ(مايسةالنباؿََ )35-34َ:َ2002َ,
َ-5قوةَاالتجاهَالقديـَورسوخوََ .
َ-2زيادةَدرجةَوضوحَمعالـَاالتجاهَلدىَالفردَ .
َ-3إدراؾَاالتجاهَالجديدَعمىَأفَفيوَتيديداَلمذاتََ .
َ-4محاولةَتغييرَاالتجاهَبرغـَإرادةَالفردََ .
َ-5الدوافعَالقويةَعندَالفردَتعمؿَعمىَمقارنةَتغييرَاالتجاىاتََ َ.
ومن العوامل التي تسيل عممية التغييرَ(محمدَعسميةَ,وأنورَالبناَ َ)543:2005,
-5

ضعؼَاالتجاهَوعدـَرسوخوََ .

 -2وجودَاتجاىاتَمتوازنةَأوَمتساويةَفيَقوتياَبحيثَيمكفَترجيحَاحدىاَعمىَباقيَ
االتجاىاتََ .
-3

عدـَتبمورَووضوحَاتجاهَالفردَأساساَنحوَموضوعَاالتجاهَ.

 -4سطحيةَأوَىامشيةَاالتجاهَ.
 -5عدـَوجودَمؤثراتَمضادةَلبلتجاهَ.
وترى الباحثةَأنوََ:مفَالممكف االنطبلؽَمفَتحميؿَعددَمفَاالتجاىاتَلدىَعددَمفَاألفرادَ
والوصوؿَمفَذلؾَإلىَتعريؼ يغمبَعميوَأنوَوصفيَ,ويذكرَأفَاالتجاهَتييؤَأوَنزوعَمتعمَـَ,وثابتَ
نسبياََ,لدى الشخصَالستجابةَتفضيؿَأوَعدـَتفضيؿَموضوعياَاألفرادَأوَالجماعاتَأوَالمؤسساتَ
أو األفكارَ,وذلؾَفيَمجاؿَيستثيرَتمؾَاالستجابةَ,معَالعمـَأفَموضوعَاالتجاهَيغمبَعميو أنوَ
موضوعَتيتـَبوَالجماعة .
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ََََوتشيرَالمراجعَالمتصمةَبدراساتَاالتجاهَإلىَأف ظيورَمصطمحَاالتجاهَفيَعمـَالنفسَبدأَمعَ
األعماؿَالعمميةَاألولىَفيَعمـَالنفس التجريبيَفيَالربعَاألخيرَمفَالقرفَالتاسعَعشر,ولكفَالكبلـَ
عنوَكافَآنئذَمرتبطاَ بالحديثَعفَاتجاهَالعقؿَحيفَيناقشَأمو اَرَتيموَ .
ََََإالَأفَالبحوثَالخاصةَباالتجاىات غدتَأكثرَاتساعاََوانتشا اَرَمعَالربعَالثانيَمفَالقرفَ
العشريفَوالسيماَماَيتصؿَمف ىذهَالبحوثَبقياسَاالتجاىاتَوبآثارىاَفيَسموؾَالشخصَوآرائو َ .

ثانيا :االلتزام الديني
تمييد:
ََََََََإتباعَالفردَبكؿَتعاليـَالمنيجَاإلسبلميَالحنيؼََ,وذلؾَمفَخبلؿَعبلقتوَبربوَومعاممتوَمعَ
اآلخريفَونظراَألىميةَالديفَفيَحياةَالناسَفافَالقرافَالكريـَجاءَحافبلَباآلياتَالتيَتتكمـَعفَ
الديفَبحديثَمفصؿَتارةَومجمؿَتارةَأخرىَ,كؿَلبيافَالصحيحَالذيَأرسؿَعمىَسيدناَمحمدَمبيناَ
مفيوموَوحقيقتوَومدلولوَالشرعيَوافَالديفَعندَا﵀َاإلسبلـَوانوَالَيقبؿَمفََاحدَديفَسواهَ َ.
(رشادَموسىَ )542:5999,
تعريف االلتزام الديني لغة:
االلتزام لغة:
لزـَالبلزـَوالزايَأصؿَواحدَصحيحَيدؿَعمىَمصاحبةَبالشيءَدائماَويعنىَالمبلزمةَلمشيءَوالدواـَ
عميوََ,والفاعؿَالزـَوالمفعوؿَبوَممزوـََ,ورجؿَلزموَالشيءَوالَيفارقوََ .
الدين لغة:
الداؿَوالياءَوالنوفَأصؿَواحدَإليوَيرجعَفروعياَكمياَوىىَجنسَمفَاألتقياءَوالداؿَفالديفَالطاعةَ
ويقاؿَوافَلوَيديفَديناََ(.أبوالفضؿَابفَمنظورَ َ)545-542:َ5992,
َ
َ
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تعريف االلتزام الديني اصطالحا:
ََََََااللتزاـَالدينيَىوَالتزاـَحدودَالديفَببلَنقصَوتفريطَوالَزيادةَوغموَوىوَمنيجَعدالَووسطاَ
الَشططَفيوَوالَخنؼَ(.عبدَالرحيـَالميدانيََ )5:5984,
االلتزام الدينيَ :
َََََََىوَإتباعَالفردَلكؿَتعاليـَالمنيجَاإلسبلميَالحنيؼَبمصدرهَكتابَا﵀َ(القرافَالكريـ)َ,وسنةَ
النبيَعميوَأفضؿَالصبلةَوالتسميـَوذلؾَمفَخبلؿَعبلقتوَبربوَومعاممتوَمعَاآلخريفََ َ
(رشادَموسىَ .)َ592:5999َ,
لوازم االلتزام الديني :
 االلتزاـَاإليمانيَ–َالعقديََ:مكثَالنبيَصمىَا﵀َعميوَوسمـَثبلثةَعشرَعاماَفيَمكةَيدعوَويؤصؿَاإليمافَفيَنفوسَالصحابةَرضوافَا﵀َعمييـَيقوؿَا﵀َعزَوجؿَ"َولكفَا﵀َحببَإليكـَ
اإليمافَوزينوَفيَقموبكـَ"َ(الحجراتََ َ)7:
 االلتزاـَالتعبديََ:ىوَأصؿَالديفَفمفَاجموَخمؽَا﵀َالخمؽَوحقتَالحاقةَوخمؽَالجنةَوالنارَوانقسـَالناسَشقيَوسعيدَقاؿَا﵀َتعالىَ"َوماَخمقتَالجفَواإلنسَإالَليعبدوفَ"َ(َالذارياتََ َ)56:
 االلتزاـَالتشريعيََ:فرضَا﵀َعمىَعبادهَتحكيـَشرعوَوأوجبوَعمييـَفيَجميعَشئونيـَبؿَجعموَالغايةفيَترتيؿَالكتابَ"وأنزؿَمعيـَالكتابَبالحؽَليحكـَبيفَالناسَفيمااختمفوافيو"(البقرةَ َ)235:
 االلتزاـَاألخبلقيََ:لقدَكانتَصمةَاألخبلؽَبااللتزاـَالدينيَقضيةَبديييةَعفَالسمؼَالصالحَالذيَكافَمعمميـَالرسوؿَوامتدحوَربَالعزةَ"َ َوانؾَلعمىَخمؽَعظيـَ"َ(َالقمـََ َ)َ4َ:
 االلتزاـَالفكريََ:إفَىناؾَالزماَفكرياَلدىَالممتزـَدينياَيجعموَيفكرَبمنيجَمعيفَيستقيَذلؾَالمنيجَمفَكتابَا﵀َالذيَجاءَعامبلَباآلياتَالتيَتحثَالمسمـَعمىَالتفكيرَوتقميبَالنظرَفيَالسماواتَ
واألرضَومفَالنبيَصمىَا﵀َعميوَوسمـََ.قاؿَتعالىَ"َالذيفَيذك َروفَا﵀َقياماَوقعوداَوعمىَجنوبيـَ
ويتفكروفَفيَخمؽَالسماواتَواألرضَربناَماَخمقتَىذاَباطبلَسبحانؾَفقناَعذابَالنار"َ َ
َََ(آؿَعمرافََ ََ)595َ:
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الدين يكون الشخصية السوية لإلنسانََ :
ََََََََويمكفَالقوؿَأفَمركباتَاإلنسافَاألساسيةَتتمثؿَفيَالجوانبَاآلتيةََ :
َ-5الجانبَالعقميََ:الَريبَأفَالعقؿَيأتيَفيَطميعةَاألركافَالتيَتؤلؼَاإلنسافَمتكامبلَفيَ
كيانوَالشخصيَوىذاَالجانبَفارقاَمميزاَلئلنسافَعفَبقيةَالكائناتََ .
َ-2الجانبَالروحيََ:تأتيَالروحَعمىَجممةَمعانيَمفَأىمياَأفَتكوفَبمعنىَالتديفَأوصمةَ
العبدَبربوَجؿَجبللوَوأيَإنسافَمفطورَعمىَالتديفَومزودَبطاقةَروحيةَتشدهَدائماَإلىَربوََ .
َ-3الجانبَالبدنيََ:إفَالبدنيَمزودَبدفعاتَكبيرةَمفَالغرائزَوالميوؿَالطبيعيةَواإلسبلـَىوَديفَ
الفطرةَ.
َ-4الجانبَالنفسيََ:ىذاَالجانبَمفَأخطرَالجوانبَذلؾَأفَالنفسَاإلنسانيةَتشكؿَجيازاَقائماَ
بذاتوَوىوَكذلؾَبالغَالدقةَواألىميةَوالجانبَالنفسيَقدَاستنفذَجيوداَوطاقاتَمفَالدراساتَ
لموقوؼَعمىَحقيقةَالنفسََ,ولقدَعانتَالبشريةَوماَتزاؿَمفَاألزماتَالنفسيةَولسوؼَتظؿَعمىَ
ىذاَالحاؿَماَدامتَسائرةَفيَطريؽَالضبلؿَوسوؼَتظؿَتكابدَالشرورَواألسقاـَالنفسيةَ
والروحيةَمادامتَشاردةَعفَىتاؼَالسماءَالطاىرَالكريـَوىوَىتاؼَيناديَالبشريةَأفَتسيرَ
عمىَديفَعزَوجؿَ"َياَأيياَالناسَقدَجاءتكـَموعظةَمفَربكـَوشفاءَلماَفيَالصدورَوىدىَ
ورحمةَلممؤمنيفَ"َ(يونسَ(َ)57:عبدَالعزيزالقوصيَ)64-57َ:َ5985,
مفيوم االلتزام الديني من وجية نظر الدين اإلسالميَ :
فَالكريـَوسنةَالرسوؿَصمىَا﵀َعميوَوسمـَمفَ
َ
َََََيشيرَإليَالتزاـَالفردَالمؤمفَبماَجاءَفيَالق اَر
القواعدَوالمثؿَالدينيةَس اَرَوعبلنيةَ,وااللتزاـَبحدودىاَبماَيتفؽَمعَواقعَالحياةَ
القيـَوالمبادئَو َ
االجتماعيةَالتيَيعيشياَاألفرادَفيَالمجتمعَاإلسبلميَ(رشادعميَ)َ524:َ2004َ,ومفَشروطَ
االلتزاـَالدينيَعدـَالخروجَعفَماَيرسموَلناَىذاَالديفَمفَقدرةَالفردَالمسمـَعمىَالجمعَبيفَدوافعَ
سموكوَوحاجاتوَاألساسيةَوالنفسيةَفيَإطارَإدراكوَالسميـَلمكانتوَكماَأرادىاَا﵀َلئلنسافَالصالحََ,
ذلؾَأفَىذاَالتصورَىوَالميزافَالوحيدَالذيَيرجعَإليوَاإلنسافَفيَكؿَمكافَوزمافَبتصوراتوَ َ
َ
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وقيموَوأحوالوَوأعمالوََ,فاإلنسافَيتمقىَموازينوَمفَىذاَالتصورَيكيفياَعقموَ َوادراكوَيطبعَبياَشعورهَ
وسموكو(َ.عثمافَحمودَالخضرََ َ)َ56َ:َ2000َ,
َََََوفيَاإلسبلـَحتىَيكوفَالفردَمتديناََيجبَأفَيجمعَبيفَاالعتقادَالصحيحَ,والقوؿَ,والعمؿَكماَ

َ َ
َ
اعمَـَأََن َوَََالََإلَوَََإَالَالمَوََو َ َ َ َ
َوالمَوََ
َوَلَمَمَؤَمن َ
قاؿَا﵀َتعالىَفيَمحكـَالتنزيؿ{َ:فَ َ َ
َواَلَمَؤمَنات َ
يف َ
استََغفَرَلَذنب َؾ َ
َ
يعمَـ َ
َوَمثََوا َكَـ}َ[محمدَ.]59:قاؿَاإلماـَالقرطبيَفيَتفسيرَىذهَاآلية"َ:قاؿَالماورديَ:وفيوَ:
ََ َ َ
َمتََقمَب َكَـ َ
َوافَكافَالرسوؿَعالماََبا﵀ََ-ثبلثةَأوجوَ:يعنيَاعمـَأفَا﵀َأعممؾَأفَالَإلوَإالَا﵀َ.والثانيََ-ماَ
عممتوَاستدالالََفأعمموَخب اَرَيقيناََ.الثالثََ-يعنيَفاذكرَأفَالَالوَإالَا﵀؛َفعبرَعفَالذكرَبالعمـَ

اعمََـَ
لحدوثوَعنوَ.وعفَسفيافَبفَعينيةَأنوَسئؿَعفَفضؿَالعمـَفقاؿَ:ألـَتسمعَقولوَحيفَبدأَبوَ{فَ َ

َالََإَلوََإَالَالمَوَواستََغَفر َ
َلَذنبَ َؾ}َفأمرَبالعمؿَبعدَالعمـََ(محمدَالقرطبيََ,جَ َ)242َ–َ245ََ,56
أََنوَ َ َ
ََ َ َ
وعمىَىذاَنعرؼَااللتزاـَالدينيَبأنوَ:التزاـَالمسمـَبعقيدةَاإليمافَالصحيحَوظيورَذلؾَعمىَسموكوَ
بممارسةَماَأمرَا﵀َبوَواالنتياءَعفَإتيافَماَنيىَا﵀َعنوَ َ.
تعريف اإلسالم َ :
اإلسبلـَلغةََ:ويعنيَالخضوعَواالنقيادَألمرَاآلمرَونييوَببلَاعتراضََ,وتعنيَفيَالجاىميةَبمعنىَ
الخضوعَواالستسبلـََ,والَتحمؿَمعنىَالعقيدةَأوَالرسالةََ .
اإلسبلـَاصطبلحاََ:وقدَأطمؽَالقرافَالكريـَاسـَاإلسبلـَعمىَالرسالةَاإللييةَالتيَبشرَبياَالنبيَ
محمدَصمىَا﵀َعميوَوسمـَ"َإفَالديفَعندَا﵀َاإلسبلـَ"َآؿَعمرافَ(ايةَ .)59
وسببَتسميةَالقرافَلمديفَالذيَجاءَبوَمحمدَصمىَا﵀َعميوَوسمـَمفَعندَا﵀َباإلسبلـَ:ىوَأفَ
ىذاَالديفََ,ىوَالخضوعَواالنقيادَاالختياريَألمرَا﵀َونييوََ,وىيَعقيدةَإلييةَينبثؽَعنياَنظاـَ
كامؿَلمحياةَ(.ىاشـَالموسويََ .َ)َ24-23َ:َ5992َ,
تعريف اإليمان َ :
اإليمافَلغةََ:واإليمافَبمعنىَالتصديؽََ,يقاؿَامفَبالشيءَأيََصدؽَبوَتصديقاَالَريبَفيوَوالَ
شؾَمعوَ,ومنوَقولوَتعالىَ":وماَأنتَبمؤمفَلناَ"أيَبمصدؽَلناََ .
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اإليمافَاصطبلحاََ:ىوَالقضاياَاإليمانيةَالتيَتشمؿَأركافَاإليمافَالستةَوىيَاإليمافَبا﵀َ
ومبلئكتوَوكتبوَورسموَواليوـَاآلخرَوالقدرَخيرهَوشرهَ(.محمدَياسيفََ .َ)7َ:5995,
وفيَالصحيحيفَعفَالنبيَقاؿََ[َ:ثبلثَمفَكفَفيوَوجدَحبلوةَاإليمافََ,أفَيكوفَا﵀َورسولوَ
أحبَإليوَمماَسواىماََ,وأفَيحبَالمرءَاليحبوَإالَ﵀َوأفَيكرهَأفَيرجعَإلىَالكفرَبعدَأفَأنقذهَا﵀َ
منوَكماَيكرهَأفَيمقىَفيَالنارَ]َ(ممكةَزرارََ .َ)َ7َ:َ2000َ,
اإليمان عمى خمسة أوجو ىي َ :
إيمافَمطبوعََ:وىوَإيمافَالمبلئكةَالكراـََ .
إيمافَمعصوـََ:وىوَإيمافَاألنبياءَ(عمييـَالصبلةَوالسبلـَ)ََ .
إيمافَمقبوؿََ:وىوَإيمافَالمؤمنيفََ .
إيمافَموقوؼََ:وىوَإيمافَالمبتدعيفََ .
إيمافَمردودََ:وىوَإيمافَالمنافقيفَ(َالعياذَبا﵀َ)ََ .
فاإليمافَاختيارَيتخذهَاإلنسافَتعريفاَلذاتوَوتوجيياَلحياتوََ,وبوَيتـَانتماؤهَإلىَزمرةَالمؤمنيفَميماَ
كافَمولدهَأوَموطنوََ,وليسَلممؤمفَفضؿَعمىَإخوانوَإالَباستزادتوَمفَاإليمافََ .
ََ(َحسفَالترابيََ )588َ:َ5979َ,
تعريف الواجبات َ :
الواجباتَلغة:اسـَفاعؿَمفَوجبَالشيء-أيَلزـ-منوَوجبَالبيعَأيَلزـَ,ووجبَالحؽَلزـَ َوثبتََ .
الواجباتَاصطبلحاََ:ىوَكؿَماَيمزـَاإلنسافَمراعاتوَوحفظوَوعدـَالمساسَبوَمفَالحقوؽَالتيَ
منحياَالشرعَلآلخريفَ(.نصيرَواصؿََ )63َ:َ5998,
ومن ىذه الواجبات َ :
 -5محبةَالرسوؿَصمىَا﵀َعميوَوسمـَ"َالنبيَأولىَبالمؤمنيفَمفَأنفسيـ"َ(األحزابَ .)6:
َ
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َ-2األمرَبالمعروؼَوالنييَعفَالمنكرَ"كنتـَخيرَأمةَأخرجتَلمناسَتأمروفَبالمعروؼَوتنيوفَ
عفَالمنكر"(َآؿَعمرافَ .)550:
َ-3العمرةََ .
َ-4برَالوالديفَ"َوقضىَربؾَأالَتعبدواَإالَإياهَوبالوالديفَإحساناَ"(لقمافََ .)23:
َ-5صمةَاألرحاـَ"َوآتَذاَالقربىَحقوَوالمسكيفَوابفَالسبيؿَوالَتبذرَتبذيرا"(اإلسراءَ .)26:
َ-6قراءةَالقرآفَالكريـَوىيَعمىَنوعيفََ:تبلوةَحكميةَوتبلوةَلفظيةََ .
اَاذكرواَا﵀َذكراَكثيراَ"(األحزابَ .)45:
َ
َ-7ذكرَا﵀َوالدعاءَ"ياأيياَالذيفَآمنو
َ-8الصبرَعمىَالشدائدََ .
َ-9الجيادَفيَسبيؿَا﵀ََ .
وفيَىذاَالتقديـَإيضاحَلعظـَشأفَىذهَالواجباتَوبيافَألىميتياَفيَحياةَاألفرادَوالمجتمعاتَ
والشعوبََ,وبتحقيقياَوالقياـَبياَتصمحَاألمةَويكثرَفيياَالخيرَويضمحؿَالش َرويقؿَالمنكرََ,
وبإضاعتياَتكوفَالعواقبَالوخيمةَوالكوارثَالعظيمةَوالشرورَالكثيرةَوتتفرؽَاألمةَوتقسواَالقموبَ َ
أوَتموتَوتظيرَالرذائؿَوتنتشرََ,ويظيرَصوتَالباطؿََ,ويفشوَالمنكرََ .
(يوسؼَالقرضاويََ .)526َ:5977َ,
تعريف المنييات َ :
المنيياتَلغةََ:ىوَالقوؿَالطالبَلمترؾََ,ببلَعموََ,والَاستعبلءَ .
المنيياتَاصطبلحاَ:ىوَماَطمبَا﵀َمفَاإلنسافَتركوَواالبتعادَعنوَومفَفعموَفيوَآثـََ .
ومن ىذه المنييات َ :
َ-5الزناَ"َوالَتقربواَالزناَ"َ(اإلسراءََ )32:
 -2شيادةَالزورََ .
َ
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َ-3الرياءَ"َقؿَإنماَأناَبشرَمثمكـَيوحىَإليَأنماَإليكـَإلوَواحدَفمفَكافَيرجواَلقاءَربوَفميعمؿَ
عمبلَصالحاَوالَيشرؾَبعبادةَربوَأحداَ"(َالكيؼَ )550:
َ-4شربَالخمرَ .
َ-5الحسدََ:قاؿَرسوؿَا﵀(:إياكـَوالحسدَفإفَالحسدَيأكؿَالحسناتَكماَتأكؿَالنارَالحطب)َ
أخرجوَأبوَداوودَ .
َ-6الرباعفَجابرَقاؿ:لعفَرسوؿَا﵀َآكؿَالرباَوموكموَوكاتبوَوشاىديو,وقاؿَىـَسواءرواهَمسمـَ َ
َ-7أكؿَماؿَاليتيـَوظمموََ .
َ-8الكذبَ"َإفَا﵀َالَييديَمفَىوَمسرؼَكذابَ"(َغافرَ .)28:
ويعتبرَأعظـَأنواعَالكذبَفيَاإلسبلـَىوَالكذبَعمىَا﵀َوعمىَرسولوََ,ويكوفَالكذبَعمىَا﵀َ
َ
بتحميؿَحراـَوتحريـَحبلؿََ,ويقوؿَالنبيَصمىَا﵀َعميوَوسمـ]َومفَكذبَعميَمتعمداَفميتبوأَمقعدهَ
مفَالنار]َ َ
ويبيحَاإلسبلـَالكذبَفيَثبلثَحاالتَفقطَوىيََ َ:
*َالكذبَلئلصبلحَبيفَالمتخاصميفََ .
*َالكذبَعمىَاألعداءَفيَالحروبََ .
*َالكذبَإلرضاءَالزوجةَ(.الموسوعةَالفقييةََ )423:َ5975َ,
الديناميكيات والوظائف النفسية لمدين :
ََََََمفَالمؤكدَأفَالطقوسَالدينيةَتقوىَالقدرةَعمىَالتحكـَفيَالغرائزَوالدوافعَوخاصةَتمؾَالدوافعَ
التيَتكسرَالحدودَاالجتماعيةَلمسموؾَ َ.
ََََوقدَيصؿَ"فرويد"َإلىَالرأيَبأفَالديفَيقمؿَمفَإحساسَالفردَبالقمؽَكماَيحميَمفَالقمؽَالناتجَ
عفَاإلحساسَبعدـَالقدرةَفيَمواجيةَقوىَالطبيعةَوالديفَيشبعَاحتياجاتَاإلنسافَ.كماَإنوَيتصورَ
أفَمصيرَاإلنسافَيحددهَسموكوَفيَالدنياَوعمىَىذاَالرأيَفإنناَنستطيعَأفَنفترضَأفَالديفَيؤكدَ
26

اختيار َاإلنساف َلسموكو َوبالتالي َلمصيره َوىكذا َيدفع َاإلنساف َإلى َتأكيد َاجتماعية َوتعديؿ َسموكوَ
االجتماعيَلمزيدَمفَالتكيؼَوذلؾَمفَأجؿَتحقيؽَالمكاسبَلذاتوَسواءَفيَالدنياَأوَاآلخرةَ َ.
كماَيعتقدَفرويدَأفَالعقيدةَتحميَاإلنسافَمفَاليأسَبإعطائوَالفرصةَلتأكيدَعبلقتوَبا﵀َواعتمادهَ
عميوََ َ.وافَكافَقدَصورَىذاَاالعتمادَبأنوَاعتماديةَالطفؿَعمىَوالديوَتعادَإليوَفيَالكبرَبشكؿَ
اعتماديةَالفردَعمىَا﵀َ-وبصرؼَالنظرَعفَىذاَالوصؼَالمبيفَفالحقيقةَأفَالديفَيدعوهَإلىَمزيدَ
مفَاالعتمادَعمىَا﵀ََ َ.
َََََكماَأفَالديفَبتأكيدهَعمىَالحياةَاألخرىَيقمؿَالخوؼَمفَالموتَكماَيقدـَالوسائؿَلمتكفيرَعفَ
الخطيئةَكماَيعطيَاإلنسافَالميربَالتأمميَالمتساميَمفَمتاعبَالحياةَ َ.
ََََومفَالواضحَأفَالديفَاإلسبلميَباإلضافةَإلىَىذهَالميزاتَالتيَيحققياَالديفَلمبشرَيؤديَإلىَ
نوعَمفَالتنظيـَاالجتماعيَفالمجتمعَىوَاألصؿَواألفرادَمفَمكوناتَالمجتمعَ"مثؿَالمسمميفَفيَ
توادىـَوتراحميـَكمثؿَالجسدَإذاَاشتكىَمنوَعضوَتداعىَلوَسائرَالجسدَبالحمىَوالسير"َ َواذاَكافَ
فرويدَقدَافترضَوجودَالعواطؼَلتربطَالمجتمعَوأفَالمجتمعَالَيعمؿَوالَيؤديَوظائفوَبمجردَ
َ
وجوبَالعواطؼَ َوانماَكماَيفترضَاإلسبلـَالبدَمفَوجودَالقدوةَفيَشخصَالقائدَاالجتماعي"لقدَ
كافَلكـَفيَرسوؿَا﵀َأسوةَحسنةَلمفَكافَيرجوَا﵀َواليوـَاألخر"َ(.االحزابَ َ)25:
ََََواالفتراضَبأفَاإليثارَفيَاإلسبلـَىوَسمةَالفردَفيَمواجيةَمجتمعوَفإفَالمجتمعَاإلسبلميَ
يكوفَأكثرَترابطاَوأقدرَعمىَالتبلحـَوالعمؿَ.ومفَالمؤكدَأفَالتنظيـَاإلنسانيَلممجتمعَفيَالوقتَ
الحاضرَقدَزادَتعقداَعفَالتنظيـَالذيَبدأَبوَاإلسبلـَغيرَأفَىذهَالرؤيةَلـَتكفَغائبةَعفَاإلسبلـَ
فالرسوؿَالمعصوـَىوَالذيََيقوؿَ"أنتـَأعمـَبشئوفَدنياكـَوعمىَقاعدةَالمنافعَالمرسمةَفإفَتنظيـَ
المجتمعَبصورةَأكبرَيقبموَاإلسبلـَورسولوَ َ.
أنماط التدين
التدين المعرفي ( الفكري )
َََََىناَينحصرَالتديفَفيَدائرةَالمعرفةَحيث نجدَالشخصَيعرؼَالكثيرَمفَأحكاـَالديفَ
ومفاىيموَولكفَىذهَالمعرفةَتتوقؼَعندَالجانب العقبلنيَالفكريَوالَتتعداهَإلىَدائرةَالعاطفةَ َ
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أوَالسموؾَفييَمجردَمعرفةَعقميةَوبعض ىؤالءَاألشخاصَربماَيكونوفَبارعيفَفيَالحديثَعفَ
الديفَأوَالكتابةَفيوَوىـَمعَىذاَال يمتزموفَبتعاليموَفيَحياتيـَاليومية .
التدين العاطفي ( الحماسي ( َ
ََََفيَىذهَالحالةَنجدَأفَالشخصَيبديَعاطفةَجارفةَوحماساَكبيراَنحو الديفَ,ولكفَىذاَالَ
يواكبوَمعرفةَجيدةَبأحكاـَالديفَوالَسموكاَممتزماَبقواعدهَ,وىذا النوعَينتشرَفيَالشبابَخاصةَ
حديثيَالتديفََوىيَمرحمةَيجبَإكمالياَبالجانبَالمعرفي والجانبَالسموكيَحتىَالَتطيشَأوَ
تتطرؼَأوَتنمحي .
التدين السموكي) تدين العبادة (
ََََََىناَتنحصرَمظاىرَالتديفَفيَدائرةَالسموؾََ,حيثَنجد أفَالشخصَيقوـَبأداءَالعباداتَ
والطقوسَالدينيةَولكفَبدوفَمعرفةَكافيةَبحكمتيا وأحكامياَوبدوفَعاطفةَدينيةَتعطيَليذهَالعباداتَ
معناىاَالروحيََ,ولكفَفقطَيؤديَىذه العباداتَكعادةَاجتماعيةَتعودىاَوىذاَالنوعَيمكفَأفَيكتمؿَ
ويرشدَبإضافةَالجانب المعرفيَوأيقاظَالجانبَالروحي .
التدين النفعي (المصمحي) َ
ََََََفيَىذهَالحالةَنجدَأفَالشخصَيمتزـَبالكثيرَمفَمظاىرَالديفَالخارجية لموصوؿَإلىَمكانةَ
اجتماعيةَخاصةَأوَتحقيؽَأىداؼَدنيويةَشخصيةَوىؤالءَالناسَأصحاب ىذاَالنوعَمفَالتديف َ
َ(أوَالتظاىرَبالتديف)َيستغموفَاحتراـَالناسَلمديفَورموزه فيحاولوفَكسبَثقتيـَومودتيـَبالتظاىرَ
بالتديفَوالشخصَفيَىذهَالحالةَيسخرَالديف لخدمتوَوليسَالعكسََ,وتجدهَدائماَحيثَتوجدَ
المكاسبَوالمصالحَالدنيويةَالشخصية وتفتقدهَفيَالمحفَوالشدائد .
التدين التفاعمي (تدين رد الفعل) َ
ََََََنجدَىذاَالنوعَمفَالتديفَفيَاألشخاصَالذيفَقضواَحياتيـَبعيداَعف الديفَيميوفَويمرحوفَ
ويأخذوفَمفَمتعَالدنياَوممذاتياَبصرؼَالنظرَعفَالحبلؿَوالحراـ َ,,وفجأةَنتيجةَتعرضَشخصَ
مفَىؤالءَلموقؼَمعيفَأوَحادثَمعيفََ,نجدهَقدَتغيرَمف النقيضَإلىَالنقيضَ,فيبدأَفيَااللتزاـَ
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بالكثيرَمفَمظاىرَالديفََ,ويتسـَتدينو بالعاطفةَالقويةَوالحماسَالزائدََ,ولكفَمعَىذاَيبقيَتدينوَ
سطحياَتنقصوَالجوانب المعرفيةَوالروحيةَالعميقةَ:وفيَبعضَاألحيافَيتطرؼَىذاَالشخصَفيَ
التمسؾَبمظاىر الديفَحفاظاَعمىَتوازنوَالنفسيَواالجتماعيَوتخفيفاَلمشعورَبالذنبَالذيَيميبَ
ظيره وىذاَالنوعَالَبأسَبوَإذاَوجدَالمجتمعَالمتقبؿَوالمرشدَليذاَالشخصَالتائبَالمتحمس ليكمؿَ
طريقةَويصعدَمدرجَالسالكيفَبرفؽَورؤية .
التدين الدفاعي (العصابي) َ
َََََقدَيكوفَالديفَدفاعاَضدَالخوؼَأوَالقمؽَأوَالشعورَبالذنب أوَتأنيبَالضميرَأوَدفاعاَضدَ
القيرَواإلحباطََ,وفيَىذهَالحالةَيمجأَالفردَإلى التديفَليخفؼَمفَىذهَالمشاعرَويتخمصَمنياََ..
وكمماَزادتَىذهَالمشاعرَقوةَكمماَكاف اتجاىوَلمديفَأقوىََ,والَباسَفيَذلؾَإالَأفَىذاَالتديفَ
انبَالروحية وجوانبَالمعامبلتَوالنواحيَاألخبلقيةَفيَالديفَويتميزَالتديفَفيَىذاَ
َ
تنقصوَالجو
النمطَبأنوَعصانيَدفاعيَلحالةَمفَالخوؼَأوَالقمؽَأوَالشعورَبالذنبَأوَتأنيبَالضميرَ,أوَضدَ
القيرَواإلحباطَلظروؼَاجتماعيةَأوَاقتصاديةَيمرَبياَالفردَفيمجأَإلىَالديفَلمتخفيؼَمفَحدةَىذهَ
المشاعرَأوَىروباَمفَالصعوباتَالتيَيعجزَالفردَعفَمواجيتياََ.
التدين المرضى(الذىاني) َ
َََََنواجوَىذاَالنوعَأثناءَعممناَفيَالعياداتَوالمستشفياتَالنفسيةَفي بعضَالمرضىَمعَبداياتَ
الذىافَ(المرضَالعقمي)َحيثَيمجأَالمريضَإلىَالتديفَفيَمحاولة منوَلتخفيؼَحدةَالتدىورَوالتناثرَ
المرضىَولكفَالوقتَيكوفَقدَفاتَفتظير أعراضَالمرضَالعقميَمصطبغةَببعضَالمفاىيـَشبوَ
الدينيةَالخاطئةََ,فيعتقدَالمريض ويعمفَأنوَولىَمفَأولياءَا﵀َأوَأنوَنبيَبعثَليدايةَالناسََ,أوَ
أنوَالميديَالمنتظر ويتصرؼَعمىَىذاَاألساسَوعمىَالرغـَمفَفشؿَىذهَالمحاولةَالمرضيةَإالَ
أنياَدليؿَعمى دورَالديفَفيَالمحافظةَعمىَالشخصيةَفيَمواجيةَالتدىورَوالتناثرَوبمعنيَآخرَ
نقوؿ  :إفَالتديفَدفاعَنفسيَصحيَولكفَبشرطَأفَيكوفَفيَالوقتَالمناسبَوبطريقةَمنيجية
مناسبة (.محمدَالميديََ )3-2:2003,
َ
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اآلثار اإليجابية لاللتزام الديني في حياة الفرد والجماعة َ :
َ-5الديفَمصدرَاستكماؿَالنزعةَالفطريةَلبلعتقادََ َ,واشباعَالميوؿَالطبيعيةَوالشؾَأفَاإليمافَبا﵀َ
عزوجؿَوحدهَوعدـَالشرؾَبوَوالعبوديةَالخالصةَلوَوحدهََ,ىيَمصدرَشعورَاإلنسافَبحريتوَ
واستقبلليةَذاتوََ,واعتدادهَبنفسوَوكرامتوََ .
َ-2الديفَيؤديَإلىَتحقيؽَالتكامؿَالنفسيَلدىَالناشئَباإليمافَواليقيفَفيَالعقيدةََ,وىوماَيعتبرَ
مصدراَأساسياَلسعادةَالفردَوقوةَعزيمتوَونظرتوَااليجابيةَلمحياةََ .
َ-3الديفَيولدَالتفاؤؿَوالسكينةَوالطمأنينةَواألمفَالنفسيَلدىَالناشئََ,ويغرسَفيَنفسوَالثقةَ
واإلقداـَوحبَالحياةَ,ويجنبوَالصراعَالنفسيَالذيَينجـَعفَالشؾَوالضبلؿَ .
َ-4الديفَيمزـَأفرادَالمجتمعَالواحدَبإقامةَعبلقاتيـَاالجتماعيةَوتعامميـَعمىَأساسَالحؽَوالخيرَ
والتسامحَوبذلؾَيقويَالعبلقةَبيفَاألفرادَوالجماعةَويحدثَالتوازفَالعادؿَفبلَإفراطَوالَتفريطَََ.
(عبدَالحميدَالزنتانيََ )357َ:َ5993َ,
أثر التدين في الصحة النفسية َ
َََََََعمىَالرغـَمفَأفَأغمبَأدبياتَالطبَالنفسيَالسريريَوعمـ النفسََ-خبلؿَنياياتَالقرفَ
التاسعَعشرَوحتىَمنتصؼَالقرفَالعشريفَتقريباَ-كانتَتعد الديفَالمسئوؿَاألوؿَعفَظيورَ
األعراضَالنفسيةَوالعصبيةَلدىَالمرضىَالنفسييفَ,بؿَلقد اعتبرَ“فرويد”َالديفَبمثابةَاضطرابَ
الوسواسَالقيريَالذيَأصابَالبشريةَجمعاءَ,وفسر االعتقاداتَالدينيةَبأنياَالَتنبعَمفَالتجاربَ
المتراكمةَلمبشريةَ,وليستَىيَنتاج لمتفكيرَالمستقيـَ,إنماَىيَنوعَمفَاليذاءاتَ,بؿَىيَإشباعَ
ألقدـَوأقوىَوأشدَرغبات الجنسَالبشريَالحاحاَ,وتكمفَقوةَالنزوعَالدينيَفيَقوةَىذهَالرغباتَ
والحاجةَالممحة إلشباعياََ.وقدَشايعوَفيَذلؾَ)البرتَاليس َ( Albert Ellisحيفَاعتبرَالتديفَ
وجياَمف وجوهَالتفكيرَالبلمنطقيَأوَاالضطرابَاالنفعاليَ,وأفَالبمسـَالشافيَمفَاالضطرابات
االنفػعاليةَىوَأالََيكوفَالفردَمتدينػاََ,وأنوَكمػماَكافَالنػاسَأقؿَتدينػاَكمػما كػانواَأكثرَسواءَمفَ
الناحيةَاالنفعالية .
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َََََعمىَالرغـَمفَذلؾَفقدَبدأتَتظيرَفي كتاباتَعمماءَالنفسَالمحدثيفَأراءَتفيدَبأفَالديفَ
يمكفَأفَيكوفَمفيداَلمصحةَالنفسية لؤلفرادَ,وأفَالديفَالَيعنيَبالضرورةَالمعاناةَمفَاضطراباتَ
عصبيةَبؿَقدَيكوفَعامبل مساعداَلمناسَعمىَأفَيتعايشواَمعَواقعَيتسـَبالقسوةَوالشدةََ,وأفَ
االلتزاـَالديني يمكفَأفَيرتبطَبعددَمفَالمنافعَفيَمجاؿَالطبَالنفسيَالسريريََ,وََأفَبعضَ
أنواع التجربةَالدينيةَعمىَاألقؿَىوَذوَنفعَلمصحةَالنفسيةََ,وَأفَاستبعادَالديف مفَحقؿَالعبلجَ
النفسيَىوَضربَمفَالتقصيرَالمينيَالمضرَ,وَأفَالروحانيةَنشوةَعجيبة وسعادةَالَيجبَبأيَ
حاؿَمفَاألحواؿَإىمالياَداخؿَخزانةَمغمقةَفيَالعيادةَالنفسية  ,وأصبحنػػاَنسمعَعفَمعالجيفَ
نفسييفَيستخدموفَالصبلةَواألدعيةَالدينيةَفيَعبلجَالمرضى النفسييف,ويسجموفَنتائجَممموسةَفيَ
ىذاَالمضمار(.محمدَاليابطَ)َ585َ:َ5987,
وتمخص الباحثة كل ما سبق :
َََََبأنوَيتضحَمفَخبلؿَمختمؼَاالتجاىات النظريةَالتيَتمثؿَتياراتَمتباينةَفيَعمـَالنفسَ
وكذلؾَفيَالدراساتَالميدانية المرتبطةَبعبلقةَالتديفَوالصحةَالنفسيةََ,سواءَداخؿَالمجتمعاتَ
الغربيةَأوَاإلسبلمية َ,وج َودَشبوَإجماعَبينياَبشأفَمبلحظةَجوانبَمفَاالرتباطَالوثيؽَبيفَالتديفَ
ومظاىرالصحةالنفسية َوافَكانتَتختمؼَأحيانافيَطرؽَتفسيرهَوماتستنبطوَاستنتاجاتَفيَىذا الشأف َ .
َ
ََََمفَىناَإذفَتبرزَاألفاؽَالتربويةَوالعبلجيةَالتيَينفتحَعميياَالديفَ,خاصة فيَالبيئةَاإلسبلميةَ
التيَيشكؿَفيياَىذاَاألخيرَاألبعادَالرئيسيةَالمكونةَلمبعد الثقافيَلمشخصيةَاإلسبلميةََ,ومفَثـَفإفَ
التديفَفيَبعدهَالصحيَ,يصبحَمفَإحدى العناصرَالضروريةَالتيَينبغيَإدماجياَفيَالتربيةَ
َواعطاءىاَمزيدَمفَاالىتماـَبما يتناسبَمعَثقمياَوأىميةَتأثيرىاَاإليجابيَفيَالصحةَالنفسيةَ .
ََََإفَصياغةَبرامج تربويةَدينيةَوَإرشاديةَموجيةَلمنشئَمنذَصغرىـَوقائمةَعمىَأسسَودراساتَ
عممية وتنشئتيـَعمىَنمطَالتديفَالجوىريَوَااللتزاـَالدينيَتأكدَارتباطوَبحسفَالتوافؽ وارتفاعَ
مستوىَالصحةَالنفسيةَ .
َََومفَالمبلحظَأفَبناءَتصورَلمصحةَالنفسيةَفيَبيئة ذاتَثقافةَإسبلميةَمثؿَالبيئةَالمغربيةَ
وتوجيوَاإلجراءاتَوالبرامجَاإلرشادية والعبلجيةَوالتربويةَالمرتبطةَبيذاَالمجاؿَظؿَفيَإطارَيستبعدَ
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أوَيتجاىؿَالمعطيات الدينيةََ,والَيساىـَسوىَفيَإنتاجَوضعيةَسمبيةَليذهَالبرامجَوالتوجيياتَوماَ
يرتبط بياَمفَتوجياتَوتخصصاتَقدَتكوفَلياَأسوءَاآلثارَعمىَتنميةَالصحةَالنفسيةَلمعنصر
البشريَالذيَيعتبرَمفَأثمفَالمواردَالحيويةَالتيَتنيضَبياَاألمـَوتتقدـ؛َفالديفَفي مجتمعاتناَ
اإلسبلميةَعموماَوفيَالمجتمعاتَالعربيةَخصوصاَ,بفعؿَثقموَوتسربوَإلىَعمؽ أعماؽَاألناََٚ,الَ
يمكفَتجاىموَأو استبعادهَدوفَأفَيترتبَعفَذلؾَتحطيـَلمذاتَوَلممشاعرَوَإمكانية التكييؼ.

ثالثا  :التوافق النفسي
 .2معنى التوافق لغة:
َ_ََوردَفيَلسافَالعربَأفَالتوافؽَ:مأخوذةَمفَوفؽَالشيءَأيَالءموَ,وقدَوافقوَموافقةَ,واتفؽَ
معوَتوافقاََ(جماؿَالديفَاألنصاريَ .)262َ:5988َ,
َ_ََوجاءَفيَمعجـَالوسيطَأفَالتوافؽَفيَالفمسفةَىوَأفَيسمؾَالمرءَمسمؾَالجماعةَ,ويتجنبَ
الشذوذَفيَالخمؽَوالسموؾَ(معجـَالمغةَالعربية.)5047َ:5984َ,
َ_ََفيَالمصباحَالمنيرَ:وفؽَ:وفقوَا﵀َتوفيقاََسددهَووفؽَأمرهَ,مفَالتوفيؽَووافقوَ:موافقةَووفاقاََ
وتوافؽَالقوـََ:اتفقواَاتفاقاََ(أحمدَالفيوميَ.)343:َ5998َ,

ََََيتضحَلمباحثةَمفَالتعريفاتَالسابقةَلتعريؼَالتوافؽَفيَالمغةَأنو"َيعنيَالمبلئمةَواالنسجاـَ
وعدـَالنفور"َ .
 :3تعريف التوافق اصطالحا:
َ_َعرفوَبخيتَ(عبدَالرحيـَبخيتَ)257َ:َ5988َ,أنوَ"عبلقةَإيجابيةَيقوـَبياَالفردَمتعمداََلتكوفَ
العبلقةَمتناغمةَمنسجمةَمعَالبيئةَالمحيطةَبوَوىذاَينطويَعمىَقدرةَالفردَعمىَإدراؾَالحاجاتَ
البيولوجيةَواالجتماعيةَواالنفعاليةَالتيَيعانيَفييا"َ .
َ_َكماَعرفوَزىرافَ(حامدَزىرافََ)57َ:َ5982َ,أنو"َعمميةَديناميةَمستمرةَتتناوؿَالسموؾَوالبيئةَ
الطبيعيةَواالجتماعيةَبالتغييرَوالتعديؿَحتىَيحدثَتوازفَبيفَالفردَوبيئتو"َ َ.
َ
َ
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َََيتضحَلمباحثةَمفَالتعريفاتَالسابقةَلمتوافؽَأنوَيعنيَ"اإليجابيةَفيَالتفاعؿَواالستم ارريةَليذاَ
التفاعؿَوينتجَعفَىذاَالتفاعؿَالرضيَوالقبوؿَبيفَالفردَونفسوَمفَجيةَوبيفَالفردَوالبيئةَالمحيطةَ
بوَوبكافةَمكوناتيا".
 :4تعريف التوافق النفسي:
ََََىوَ"حالةَمفَالتوائـَواالنسجاـَوالتناغـَمعَالبيئةَوتنطويَعمىَقدرةَالفردَعمىَإشباعَمعظـَ
حاجاتوَوتصرفاتوَبشكؿَمرضىَإزاءَمطالبَالبيئةَالماديةَواالجتماعيةَوتجنبَالفردَمعظـَ
المتطمباتَالفيزيائيةَواالجتماعيةَالتيَيعانيَمنياَالفردَ"َ(.عميَالديبَ )8َ:5988َ,
مفيوم التوافق:
)َيعرؼَبيولوجياَكماَ
َََفيَالبدايةَكافَالتوافؽَكماَيشيرَالشاذليَ(عبدَالحميدَالشاذليََ 25َ:2005,
وردَفيَنظريةَداروفَفيَالنشوءَواالرتقاءَبأنوَقدرةَالكائفَالحيَعمىَالتبلؤـَمعَالظروؼَالبيئيةَ

فعندَحدوثَتغيراتَبيئيةَمفاجئةَفيواجيياَالكائفَالحيَ,بتغيراتَذاتيةَوبيئيةَليستمرَفيَالبقاءَ َ,
فإفَفشؿَفيَذلؾَينقرضَويختفيَ َ.
َ
افؽَبمعافَكثيرةَمتداخمةَومتشابيةَويرجعَذلؾَإلىَ
ََوقدَعرؼَعمماءَالنفسَوالباحثيفَمصطمحَالتو
تبايفَخمفياتيـَالعمميةَوالثقافيةَ,ورغـَتمؾَاالختبلفاتَنجدَأفَتعريفاتيـَتركزَعمىَتوافؽَالفردَمعَ
نفسوَأوَتوافقوَمعَمجتمعوَوبيئتوَفقدَركزَالتعريؼَعمىَالجانبَالذيَرأىَالباحثَأنوَاألىـَفيَ
مفيوـَالتوافؽَ,حيثَأكدَ سميثَ)َ,(Smith, 1975: 211عمىَأىميةَاالعتداؿَفيَإشباعَالحاجاتَ
ومراعاةَمتطمباتَالواقعَعندَتحقيؽَذلؾَواتفؽَشيفرَوشوبف)َ(Shaffer & Shoben) 1965 118
معَسميثََSmithغيرَأنيماَأكداَعمىَأىميةََالمرونةَفيَأساليبَاإلشباعَوتغييرىاَلتبلئـَالبيئةَ
المتغيرةَ,وقدَاتفؽَكؿَمفَزىرافَ(حامدَزىرافََََََََََََََََََََََََََََََ)29َ:5985َ,
والصفطيَ(مصطفىَالصفطيَ)28َ:5983َ,عمىَأىميةَتعديؿَاألساليبَالتوافقيةََ,وأكداَعمىَ
أىميةَالوصوؿَإلىَحالةَالتوازفَبيفَالفردَوذاتوَ,والفردَوبيئتوَ,كماَاتفقاَعمىَأفَمفَخصائصَ
التوافؽَالديناميةَواالستمرارَ .
َ
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أماَ(محمودَالزياديََ)203َ:5969,فيؤكدَفيَتعريفوَعمىَأىميةَأفَتؤديَعممياتَالتوافؽَإلىَدورَ
فعاؿَمنتجَلمفردَفيَالمجتمعَ,ويتفؽَذلؾَمعَمكوناتَالتوافؽَالتيَذكرىاَفيمبسََ
)َ(Philips,1968:66وتتضمفَاتجاىيفَاألوؿَ:أفَيقبؿَالفردَويستجيبَبفعاليةَإزاءَالتوقعاتَالتيَ
تواجيوَبحسبَسنوَوجنسوَ,أماَاالتجاهَالثانيَ:فيتضمفَاستثمارَالفردَلكؿَالفرصَالتيَتسنحَلوَ
ليحقؽَأىدافوَ,وبالرغـَمفَاتفاؽَ(نادرَقاسـََ)34َ:5985,الذيَيؤكدَعمىَضرورةَتوافرَسماتَ
لدىَالشخصَليكوفَمتوافقاََنفسياََ,مفَأىميا:القدرةَعمىََضبطَالنفسَ,والتمتعَبالمسئوليةَالشخصيةَ
واالجتماعيةَ َ.
مفَخبلؿَماَتقدـَ,وغيرىاَمفَتعريفاتَباحثيفَآخريفَومنيـَتعريؼَ(صبلحَمخيمرََ)45َ:5984,
إفَاإليجابيةَالخبلقةَىيَالمعيارَاألساسيَلمتوافؽَ,واإليجابيةَىيَالوسطَالفاصؿَبيفَالعدوانيةَ
كتدميريةَغيرَمشروعةَ,والعدوانيةَكطاقاتَتعمؿَعمىَاالزدىارَالكميَلمحياةَفيَالصورةَاالبتكاريةَ ,
َوتعريؼَ(عطيةَىناََ)5960:48,الذيَركزَعمىَأفَالتوافؽَيعنيَاستبعادَحاالتَالتوترَ َ,واعادةَ
الفردَإلىَمستوىَتوازنوَفيَالبيئةَالتيَيعيشَفيياَ,تعريؼَفيميَ(مصطفىَفيميَ)378ََ:5965َ,
أفَالتوافؽَىوَتفاعؿَمستمرَبيفَالشخصَوبيئتوَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ,
تعريؼَالقوصي(عبدَالعزيزالقوصيََ)550َ:5985,أفَالتوافؽَخموَالفردَمفَالنزاعَالداخميَوالتكيؼَ
لظروؼَالبيئةَاالجتماعيةَوالماديةَ .
أبعاد التوافق النفسي :
َََََاختمفتَاآلراءَحوؿَتحديدَأبعادَالتوافؽَالنفسيَتبعَاَالختبلؼَنظرةَالعمماءَوالباحثيفَفقدَأشارَ
زىرافَ(حامدَزىرافََ)27ََ:5997,إلىَثبلثةَأبعادَلمتوافؽَوىيَالتوافؽَالشخصيَ,التوافؽَ
االجتماعيَ,والتوافؽَالمينيَ,بينماَأوضحَكامؿَ(عبدَالوىابَكامؿَ)30َ:َ2005َ,خمسةَأبعادَ
لمتوافؽَالنفسيَوىي:التوافؽَالشخصيَ,التوافؽَاالجتماعيَ,التوافؽَالمنزليََ,التوافؽَالمدرسيَ,
التوافؽَالجسمي,أماَشقيرَ(زينبَشقيرَ)5-4َ:2003,فترىَأفَأىـَمايتضمفَمفيوـَالتوافؽَالنفسيَ
يتمثؿَفيَاألبعادالتالية,والتيَتتفؽَبعضيامعَكؿَمفَالشحومي َ
(عبدا﵀َمحمدالشحومي)20َ:5989,والحجارَ(بشيرَالحجارَ)57َ:2003َ,وزىرافََََََََََََ
(حامدَزىرافَ)27َ:5997َ,وىذهَاألبعادَىيَ :
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أوال :التوافق الشخصي:
َََأماَ(عطيةَىناَ)5َ:5965َ,فأكدَعمىَأفَالتوافؽَالشخصيَىوَعبارةَعفَميؿَالطفؿَلمقياـَبماَ
يراهَمفَعمؿَدوفَأفَيطمبَمنوَذلؾَودوفَاالستعانةَبغيرهَ,معَشعورهَبتقديرَاآلخريفَلوَوقدرتوَ
عمىَالنجاحَوتوجيوَسموكوَوتمتعوَبقبوؿَداخؿَأسرتوَوبيفَزمبلئوَوبعدهَعفَاالنطواءَوخموهَمفَ
األعراضَذاتَالداللةَعمىَاالنحراؼَالنفسيَ .
َويعبرَفيَرأيَ(محمدالجبيميَوأسماءالديبَ)272َ:5998َ,عفَشعورََالفردَباألمفَالشخصيَ,
ويشتمؿَاالعتمادَعمىَالنفسَواإلحساسَبقيمةَالذاتَوالحريةَالشخصيةَوالشعورَباالنتماءَوالتحررَ
مفَالميوؿَاالنسحابيةَوالخموَمفَاألعراضَالعصابيةَ .
الثقةَبياَوالشعورَبقيمتياَ
َ
َََويشتمؿَعندَ(عبدَالحميدَشاذلي)60َ:5999َ,عمىَالسعادةَمعَالنفسَو
َواشباعَالحاجاتَوالسمـَالداخميَوالشعورَبالحريةَفيَالتخطيطَلؤلىداؼَوالسعيَلتحقيقياَ,وتوجيوَ
السموؾَومواجيةَالمشكبلتَالشخصيةَوحمياَ,وتغييرَالظروؼَالبيئيةَوتمبيةَمطالبَالنموَفيَمراحموَ
المتتاليةَوصوالََلتحقيؽَاألمفَالنفسيَ .
َََوأفادَ(رشادَموسىَ)54َ:2000َ,بأنوَأحدَمظاىرَالصحةَالنفسيةَ,ويتضمفَالرضاَعفَ
النفس.وعنىَبوَ(فوزيَمحمدَجبؿَ)68َ–َ67َ:2000َ,أنوَقدرةَالفردَعمىَالتوفيؽَبيفَدوافعوَ
المتعددةَوبيفَأدوارهَاالجتماعيةَالمتصارعةَمعَىذهَالدوافعَ,وذلؾَلتحقيؽَالرضاَلنفسوَ َوازالةَالقمؽَ
والتوترَوالشعورَبالسعادةَ .
َََوىوَعندَزىرافَ(حامدَزىرافَ)27َ:2005َ,عبارةََعفَحالةَمفََالرضاَعفَالذاتَ,بحيثَتتسـَ
حياةَالفردَالنفسيةَبالخموَمفَالصراعاتَوالتوتراتَالمصاحبةَلمشاعرَالنقصَوالقمؽَ,والذيَيمنحوَ
شعو اَرَبالسعادةَمعَنفسوَوالرضاََعنياَ َواشباعََدوافعوَوحاجاتوَاألساسيةَوالتمتعَباألمفَالداخميَ
بعيداََعفَالصراعاتَأوَمشاعرَاإلحباطَواأللـَ,ويتضمفَتحقيؽَمطالبَالنموَفيَمراحموَالمختمفةَ
(خاصةَفيَمرحمتيَالطفولةَوالمراىقة)َحيثَأنيماَمفَأصعبَمراحؿَالنمو؛َباعتبارىماَتمثبلفَ
المرحمتيفَاألساسيتيفَالمتيفَيتحددَمفَخبلليماَخطواتَالنموَالسميـَ,لمفردَ,عبلوةَعمىَالتأثيرَ
والتأثرَبمراحؿَالنموَالسابقةَأوَالبلحقةَبيماَ .
َ
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ََََواعتبرهَأحمدَ(سييرَأحمدَ)24َ:2003َ,أحدَمعاييرَالصحةَالنفسيةَ,ويعنيَقدرةَالفردَعمىَ
التوفيؽَبيفَدوافعوَالمتصارعةَ َوارضائياَاإلرضاءَالمتزفَ .
وأشارتَاألستاذَ(زينبََاألستاذَوآخروفَ)32َ:2002َ,إلىَأنوَحالةَمفَاالتزافَالداخميَتجعؿَالفردَ
راضياََعفَنفسوَمتقببلََلياَ,معَالتحررَالنسبيَمفَالتوتراتَوالصراعاتَذاتَالعبلقةَبالمشاعرَ
السمبيةَلديوَوتمكفَصاحبياَمفَالتفاعؿَمعَالواقعَوالبيئةَبطريقةَسميمةَتساعدهَعمىَتحقيؽَذاتوَ
وتساىـَفيَجعؿَاألشخاصَالمعاقيفَأكثرَقدرةَعمىََالتأقمـَمعَاإلعاقةَأوَالعجزَوماَيصاحبوَمفَ
شعورَبالنقصَ .
َََوىوَفيَرأيَالخطيبَ(محمدَالخطيبَ)548َ:2004َ,أفَيكوفَالشخصَراضياََعفَنفسوَ,
وتتسـَحياتوَالنفسيةَبالخموَمفَالصراعاتَوالتوتراتَذاتَالطابعَالنفسيَالتيَتقترفَبمشاعرَالدونيةَ
والقمؽَوالنقصَ .
وترى الباحثةَأفَالتوافؽَالشخصيَىوَالتوافؽَالذيَيعبرَعفَشعورَالفردَباألمافَالشخصيَ
ويشمؿَاالعتمادَعمىَالنفسَواإلحساسَبقيمةَالذاتَوالحريةَالشخصيةَوالشعورَباالنتماءَوالتحررَ
مفَالميوؿَاالنسحابيةَوالخموَمفَاألمراضَالعصابيةَوذلؾَلتحقيؽَالرضاَلنفسوَ َوازالةَالقمؽَوالتوترَ
والشعورَبالسعادةََ .
التوافق األسري:
ََََومعناهَمدىَتمتعَالفردَبعبلقاتَسويةَومشبعةَبينوَوبيفَأفرادَأسرتوَومدىَالقدرةَاألسريةَعمىَ
توفيرَاإلمكانياتَالضروريةَومدىَتوافرَالحبَوالتعاوفَوالتضحيةَبيفَأفرادَاألسرةَوثمةَالعديدَمفَ
وجياتَالنظرَحوؿَىذاَالبعدَمفَأبعادَالتوافؽَالنفسيَوالتيَيمكفَتوضيحَأبرزىاَكماَيميَفاوردَ
(نظميَأبوَمصطفىَومحمدَالنجارَ)99:َ5998َ,بأنياَعبارةَعفَالسعادةَاألسريةَوالمتمثمةَفيَ
االستقرارَوالتماسؾَاألسريَوالقدرةَعمىَتحقيؽَمطالبياَوسبلمةَالعبلقاتَبيفَالوالديفَفيماَبينيماَ
وفيماَبيفَاألوالدَوكذلؾَبيفَاألوالدَمعَبعضيـَالبعضََ,حيثَيسودَالحبَالثقةَواالحتراـَالمتبادؿَ
بيفَالجميعَوالتمتعَبقضاءَوقتَالفراغَمعاََ,ويمتدَفيَرأييماَليشمؿَالعبلقاتَاألسريةَمعَاألقاربَ
وحؿَالمشكبلتَاألسريةََ .
َ
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ََََوأشارَ(أحمدَعبدَالخالؽَ)65:2005,إلىَكونوَيعنىَبافَتسودَالمحبةَبيفَأفرادَاألسرةَوافَ
ينظرَالزوجيفَإلىَالعبلقةَبينيـَعمىَأنياَسكفَومودةَورحمةََ,وتقوـَالعبلقاتَبيفَأفرادَاألسرةَ
المتوافقةَعمىَالحبَواالحتراـَوالتعاوفََ .
فيَحيفَعرفتوَ(زينبَاألستاذَوآخروفَ)32:2002,بأنوَمدىَتمتعَالفردَبعبلقاتَسويةَمشبعةَبينوَ
وبيفَأفرادَأسرتوََ,ومدىَقدرةَاألسرةَعمىَتوفيرَاإلمكانياتَالضروريةََ,وتوفيرَجوَمفَالحبَ
والتعاوفَوالتضحيةَبيفَأفرادَاألسرةَ .
ََََوىوَفيَرأيَ(عبدَالمطمبَالقريطيَ)65:2003,إشارةَإلىَمدىَانسجاـَالفردَمعَأعضاءََ
أسرتوََ,وعبلقاتَالحبَوالمودةَوالمساندةَوالتراحـَواالحتراـَوالتعاوفَوبيفَوالديوَ َوَاخوتوَمماَيحقؽَ
ليـَحياةَأسريةَمشبعةَوسعيدةَ .
وترى الباحثةَأفَالتوافؽَاألسريَىوَالشعورَبالسعادةَداخؿَالبيتَمفَخبلؿَالحبَواالحتراـَ
المتبادؿَبيفَأفرادَاألسرةَوالثقةَبجميعَأفرادىاَواليدوءَواألمافَوالترابطَاألسريَوالعبلقاتَالجيدةَمعَ
األسرةَبماَيؤدىَإلىَاإلحساسَباألمافَوالرضاَوالحبَوالسعادةََ .
الوالديفَوباقيَأفرادَ َ
التوافق االجتماعي:
ََََََويقصدَبوَتمؾَالتغيراتَالتيَتحدثَفيَسموؾَالفردَأوَفيَاتجاىاتوَأوَعاداتوَبيدؼَموائمةَ
البيئةَ َواقامةَعبلقاتَمنسجمةَمعياَإشباعاَلحاجاتَالفردَومتطمباتَالبيئةَََََََََََََََََََََ.
(عبدَالمنعـَالحفنىَ َ)57:5997َ,
ََََفيَحيفَرأىَ(َمفتاحَمحمدَعبدَالعزيز)92-95:ََ2003,أفَاإلنسافَمحصمةَنفسيةَواجتماعيةَ
ويعنيَالسعادةَمعَاآلخريفَويعنيَاالتزافَاالجتماعيَوااللتزاـَبأخبلقياتَالمجتمعَومسايرتياَ
لممعاييرَاالجتماعيةَوقواعدَالضبطَاالجتماعيَوالتغيرَاالجتماعيَومسايرتياَكذلؾَيضمفَلؤلساليبَ
السائدةَفيَالمجتمعَوتقبؿَوجياتَالنظرَوسيولةَالتفاعؿَواالختبلطَاالجتماعيَيوجدَداخؿَىذاَ
البعدَعناصرَعديدةَمكونةَمفَىذاَالبعدَوىوََََََََََََََََََََََََََََََََ(التوافؽَالمنزليَ,
والدراسيَ,والمينيَ,والثقافيََ,واالقتصادي,والديني)ََ .
َ
َ
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وترى الباحثةَأفَالتوافؽَاالجتماعيَىوَتكيؼَاإلنسافَمعَاآلخريفَمفَخبلؿَتقبميـَواحتراميـَ
والتفاعؿَمعيـَ َواقامةَعبلقاتَاجتماعيةَسميمةَوالتخطيطَلؤلىداؼَلتحقيقياَبماَيتفؽَمعَأىداؼَ
المجتمعَ َ.
تصنيفات التوافق:
-2

التصنيف األول:

َََوىوَعمىَالمستوىَالبيولوجيَ,ويرىَأفَالتوافؽَىوَالمرونةَفيَمواجيةَالظروؼَالبيئيةَالمتغيرةَ,
وىوَعمميةََديناميةَمستمرةَيتوافؽَفيياَالكائفَالحيَمعَبيئتوَ(.عباسَعوض)27َ:5984َ,
َََويؤكدَلورنسَأفَالكائناتَالحيةَتميؿَإلىَأفَتغيرَمفَأوجوَنشاطياَفيَاستجاباتياَلمظروؼَ
المتغيرةَفيَبيئاتياَ,ذلؾَأفَتغيرَالظروؼَينبغيَأفَيقابموَتغييرَوتعديؿَفيَالسموؾَ,بمعنىَأنوَ
ينبغيَعمىَالكائفَالحيَأفَيجدَطرقاََجديدةَإلشباعَرغباتوَ َ,واالَكافَالموتَحميفوَ,أيَأفَالتوافؽَ
ىناَإنماَىوَعمميةَتتسـَبالمرونةَوالتوافؽَالمستمرَمعَالظروؼَالمتغيرةَ .
ََوعميوَفإفَإشباعَالحاجاتَاألوليةَوالنفسيةَمفَمؤشراتَوأسسَالتوافؽَ,حيثَأفَإشباعيماَذوَ
مكانةَىامةَفيَعمميةَالتوافؽَ,فإفَلـَتنؿَىذهَالحاجاتَقد اَرَكافياََمفَاإلشباعَفإفَالشخصَيعانيَ
مفَالتوترَ,ومعَالزيادةَفيَالتوترَتأتيَالزيادةَفيَتدىورَاالتزافَاالنفعاليَ,ويميَذلؾَأفَتضعؼَ
قدرةَالشخصَعمىَالوصوؿَإلىَالتوافؽَالحسفَ .
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التصنيف الثاني:

ََََوىوَعمىَالمستوىَاالجتماعيَ,ويرىَأفَالتوافؽَىوَإقامةَعبلقةَمنسجمةَبيفَالفردَوالبيئةَ
االجتماعيةَمفَخبلؿَإحداثَتغيرَنحوَاألحسفَفيَالفردَ,ويتضمفَىذاَالنوعَمفَالتوافؽَأسموبَ
حؿَالمشكبلتَالتيَتنشأَفيَعمميةَالتفاعؿَمعََالمجتمع(ََ.عباسَعوضَ )27َ:5977َ,
ََََويرىَ(محمدَالطيبَ)33َ:5994َ,أفَمفَأساسياتَالتوافؽَأفَيحسَالفردَبمسئوليتوَإزاءَ
اآلخريفَ َوازاءَالمجتمعَبقيموَومفاىيموَ,وفيَىذهَالحالةَيكوفَالشخصَغيرياََأيَييتـَبالغيرَ,ومفَ
ثـَيبتعدَعفَاألنانيةَويتمثؿَفيَسموؾَالفردَفيَاالىتماـَبمجتمعوَ,والدفاعَعنوَ,وحمايةَمنجزاتَ
ىذاَالمجتمعَ,وعدـَالتفريطَفيَمصادرَالثروةَ .
َ
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التصنيف الثالث:

ََََوىوَعمىَالمستوىَالنفسيَ,ويرىَأفَالتوافؽَيتمثؿَفيَخفضَالتوترَ,وبإشباعَحاجاتَالفردَ,
ويتميزَىذاََالتوافؽَبالضبطَالذاتيَوتقديرَالمسئوليةَ(.عباسَعوضَ)27َ:5977َ,ويرىََََ(محمدَ
الطيبَ)32-35َ:5994َ,أنوَلكيَيتوافؽَالفردَمعَنفسوَومعَاآلخريفَ,فإفَأحدَمؤثراتَذلؾَأفَ
يحسَبأفَحاجاتوَالنفسيةَمشبعةَويتمثؿَذلؾَفيَإحساسوَباألمفَوىيَحاجةَنفسيةَضروريةَ
َواحساسوَبالتوادَوبمعنىَآخرَإحساسوََبأنوََمحبوبَمفَاآلخريفَ,وأفَلديوَالقدرةَعمىَالحبَ
وكذلؾََالقدرةَعمىَاإلنجازَ,كماَأفَاإلنسافَنفسوَبحاجةَإلىَالتقديرَوالحريةَواالنتماءَ.
خصائص التوافق:
 التوافق عممية كمية:افؽَيشيرَإلىَالداللةَالوظيفيةَلعبلقةَاإلنسافَباعتبارهَكائفَحيَيتفاعؿَمعََالبيئةَ
َََإفَالتو َ

افؽَبناءَعمىَتمؾَالخاصيةَالمميزةَليذهَالعبلقةَالكميةَفاإلنسافَبيفَ
المحيطةَبكيانوَكموَ,ويعدَالتو
َ
عنصريفَالَيعدَتوافقاََ,كماَأفَقصرَالتوافؽَعمىَالسموؾَالخارجيَمعَإغفالوَتجاربوَالشعوريةَالَ

يعدَتوافقاََ,بؿَإفَالتوافؽَىوَالتفاعؿَالكميَوالشموليَبيفَاإلنسافَوالبيئةَالمحيطةَبوَََََََََََ.
(رشادَدمنيوريََ)82َ:5996َ,
َََمفَىناَيعنيَأفَيكوفَالنظرَلئلنسافَباعتبارهَشخصيةَكميةَمتكاممةَوأفَالتوافؽَقائـَعمىَصراعَ
بيفَالذاتَوالموضوعَبؿَىوَسمسمةَمتصمةَالَتنتييَعفَىذاَالصراعَفاإلنسافَموحدََفيَعبلقاتوَ
بمحيطةَاالجتماعيَوفيَجميعَمجاالتَالحياة(َ.سعدَالمغربي)52َ:5992َ,
 التوافق عممية ديناميةَ :َََفعمميةَالتوافؽَمستمرةَعمىَمدىَالحياةَوالَتتـَمرةَواحدةَوبصفةَنيائيةَبؿَتستمرَطواؿَالحياةَ
التيَتتضمفَسمسمةَمفَالحاجاتَالمتغيرةَإلشباعياَوأفَالتوافؽَيمثؿَالمحصمةَأوَتمؾََالنتائجَالتيَ
تتضمفَعنياَصراعَالقوىَالمختمفةَ,بعضياَذاتيَواآلخرَبيئيَوبعضَالقوىَفطريَوالبعضَاآلخرَ
مكتسبَوالقوىَالبيئيةَبعضياََماديَوبعضياَاآلخرَقيميَوآخرَاجتماعيَوفيَالنيايةَإفَالتوافؽَ
ىوَالمحصمةَلكؿَالقوىَالسالفةَالذكر(َ.رشادَدمنيوريََ)َ83:َ5996َ,
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 التوافق عممية ارتقائية َ :َََََيعنىَىذاَأفَنضعَفيَاعتبارناَحاجاتَالفردَودوافعوَفيَمراحؿَنموهَالمختمفةَفمكؿَمرحمةَ
متطمباتياَوحاجاتياَ,فالنموََاإلنسانيَليسَإالَسمسمةَمفَالواجباتَالتيَيجبَأفَيؤدىَإلىَرضاَ
المجتمعَعنوَورضاهَعفَنفسوَ,بينماَيؤديَعدـَتعمموَلياَأوَفشموَفيَتعممياَفإنياَتؤديَإلىَ
تعاستوَوسخطَالمجتمعَعميوََوىذاَبدورهَيشعرهَبعدـَالتوافؽَمعَنفسوَمفَجيةَومعَالمجتمعََمفَ
َ
جيةَأخرىَ َ,وافَكؿَواحدَمفَىذهَالواجباتَيظيرَفيَسفَمعيفَمفَمراحؿَالنموَخبلؿَحياةَالفردَ
ويؤديَتعمموَىذهَالوجباتَإلىَسعادتوَونجاحوَفيَتعمـَالواجباتَاألخرىَوىذهَالواجباتَتقوـَعمىَ
أسسَثبلثةَبيولوجيَ,اجتماعيَ,ونفسي(َ.مصطفىَفيمي)39َ-38َ:5987َ,
 التوافق عممية نسبية:َََََإفَعمميةَالتوافؽَعمميةَنسبيةَحيثَيختمؼََباختبلؼَالظروؼَاالجتماعيةَواالقتصاديةَوأنوَ
يتوقؼَعمىَعامميَالزمفَوالمكافَ,ومفَثـَيمكفَالقوؿَبأفَالتوافؽَمستوياتَمتعددةَفالحياةَماَىيَ
افؽَ,فاإلنسافَيقوـَبتعديؿَسموكوَويغيرَأنماطوَواستجاباتوَلممواقؼَحينماَ
إالََسمسمةَمفَعممياتَالتو
َ

يشعرَالفردَبأنوَبحاجةَلئلشباعَ,والفردَالسويَىوَالذيَيتصؼَبالمرونةَوالقدرةَعمىَتغييرَاستجابتوَ

حتىَتبلءـَالمواقؼَالبيئيةَالمتغيرةَ,ويصؿَلئلشباعَعفَطريؽَسموؾَتوافقيَمعَتمؾَالمواقؼَ.
(إحسافَاألغا)24َ:5989ََ,
ََََمفَجانبَآخرَ"قدَيكوفَمتوافقاََفيَفترةَمفَفتراتَحياتوَ,وغيرَمتوافؽَفيََفترةَأخرىَ,فميسَ
ىناؾَماَيعرؼَبالتوافؽَالتاـَ,ألفَالتوافؽَالتاـَعمىَمدارَالحياةَيؤديَإلىَالجمودَوعدـَالشعورَ
بالتغييرَ,فالتوافؽَعمميةَنسبيةَمعياريةَتختمؼَباختبلؼَالزمافَوالمكافَوالظروؼَالتيَيمرَبياَ
اإلنساف"(َ.سعدَالمغربيَ )53َ:5992َ,
ََََمفَخبلؿَعرضَخصائصَالتوافؽَنجدَأىميةَىذهَالخصائصَفيَتكويفَشخصيةَسويةَتتمتعَ
باالتزافَوالتوافؽَالنفسيَفيَحاؿَتوفرىاَفيَالفردَبصفةَعامةَوالشبابَبصفةَخاصةََ .
ََََحيثَأفَالشبابَالذيفَيتمتعوفَبصحةَنفسيةَجيدةَقادريفَعمىَبناءَمجتمعَسميـَبناءََ,فيـَ
المبنةَاألولىَفيَالمجتمعََ,وبالتاليَالتقدـَفيَمجاالتَالحياةَكافةََ,فالتوافؽَالنفسيَيعمؿَعمىَ
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التناغـَواالنسجاـَبيفَاألجيزةَالنفسيةَالثبلثةَدوفَالصراعَواإلحباطَوذلؾَمفَخبلؿَتقويةَجيازَاألناَ
كرقيبَوضابطَوحكـَوبيفَاليوَمفَجيةَواألناَاألعمىَمفَجيةَأخرىَ,حيثَيأخذَالتوافؽَأشكاؿَ
الحياةَبكافةَجوانبياَوليسَجانبَواحدََ .

النظريات المفسرة لمتوافق النفسي :
َََََاىتـَالعديدَمفَالعمماءَالنفسييفَبوضعَنظرياتَتمثؿَمجموعةَمفَاالستنتاجاتَ,والتفسيراتَ
حوؿَشخصيةَاإلنسافََ,ووحدةوتكامؿَجوانبَحياتوَ,وكيفيةالتداخؿَوالتفاعؿَبيفَنواحيَالشخصيةََ,
والعوامؿَالمؤثرةَعمىَتوافقياَالنفسيَ,وفيماَيميَاستعراضَلبعضَتمؾَالنظرياتَعمىَالنحوَالتاليَ َ:
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المنظور الفرويدي (مدرسة التحميل النفسي(التقميدية))

َََََيرىَفرويد(َ)Freudأفَالشخصيةَتتكوفَمفَثبلثَأجيزةَىيَاليوَ(َ)idواألنا)َ,(egoواألناَ
األعمى)َ,)super-egoوالبدَأفَتعمؿَاألجيزةَجميعياَفيَتعاوفَفيماَبينياَلكيَتحقؽَالتوازفَ
واالستقرارَالنفسيَلمفردَواالناَالقويةَىيَالتيََنمتَنمواَسميماَوىىَالتيَتستطيعَالتوافؽَبيفَ
األجيزةَالنفسيةَ,أماََاألناَالضعيفةَفييَالتيَتخضعَلسيطرةَاليوَوعندئذَيسودَمبدأَالمذةَوَييمؿَ
مبدأَالواقعَوماَيطمبوَاألناَاألعمى,فيمجأَالفردَفيَىذهَالحالةَإلىَتحطيـَالعوائؽَوالقيودَوىكذاَيصبحَ
السموؾَمنحرفاَوقدَيأخذَأشكاؿَعدوانيةََ,كماَأفَاألناَالضعيفةَقدَتخضعَلتأثيرَاألناَاألعمىَ
فتصبحَمتزمتةَعاجزةَعفَإشباعَالحاجاتَاألساسيةَوتوازفَالشخصيةَفتقعَفريسةَلمصراعَوالتوترَ
والقمؽَمماَيؤلؼَمجموعةَقوىَضاغطةَتكبتَالدافعَوتزجَبوَفيَأعمىَالبلشعورَوىذاَيؤدىَإلىَ
ظيورَاألعراضَالمرضيةَالتيَتعبرَعفَموضوعَالكبتَذاتوَفيَصورَآلياتَدفاعيةََََََََََََََ.
(َفيصؿَعباسََ )60:1982,
ََََوالشخصيةَمفََوجيةَالنظرَالفرويديةَىيَأسموبَالفردَالذيَيستخدموَمفَأجؿَتحقيؽَالتوافؽَ,
وىذاَاألسموبَيتميزَبتأثرهَبالعوامؿَالسيكولوجيةَوالفسيولوجيةَ,وتتمثؿَفيَالغرائزَوالمبيدوَوتنحصرَ
الغرائزَعندَفرويدَفيَغريزةَالحياةَ,وغريزةَالموتَوتتمثؿَفيَالعدوافَلكيَتحمىَاإلنسافَنفسوَمفَ
التيديدََ,فانوَيمجاَإلىَالحيؿَالدفاعيةََ,لممحافظةَعمىَكيانوَوأمانوَالنفسيَََََََََََََََََ
(العنانيََ,)45:َ2005,مثؿَالكبتَالذيَيعتبرَحيمةَىروبيةَتمجأَإليوَاألناَلطردَالدوافعَوالذكرياتَ
45

واألفكارَالشعوريةَالمؤلمة,أوَالمحزنةَ َوَاكراىياَإلىَالتراجعَإلىَالبلشعور َ
(َنعيـَالرفاعيََ,)507:َ2005,والنكوصَعبارةَعفَتراجعَالفردَإلىَأساليبَطفميةَأوَبدائيةَفيَ
التفكيرَأوَالسموؾََ,حيفَيعجزَعفَالتغمبَبطريقةَبناءةَعمىَماَيعانيوَمفَكبتَأوَإحباطَأوَ
صراع..الخَ(محمدَعبدَالمتجميَ .)254َ:2004,
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المنظور األدلري (مدرسة التحميل النفسي الجديدة) :

َََََينظرَمجددوَمدرسةَالتحميؿَالنفسيَإلىَالتوافؽَنظرةَمختمفةَعفَماَيراهَفرويدَفيـَيميموفَإلىَ
عدـَاالىتماـَلآلثارَالسمبيةَلممجتمعَعمىَالفردَبؿَييتموفَباآلثارَاإليجابيةَلتمؾَالعبلقةَوىوَ
التركيزَعمىَأىميةَالمجتمعَفيَصياغةَالسموؾَوتشكيموَوىوَالذيَيسمحَليـَبالتفاؤؿَفيماَيتعمؽَ
بإمكافَتعديؿَالسموؾَفيَمراحؿَالحياةَالمقبمةَلمشخصية(َ.يحيىَالسودانيَ )56:َ5990,
ويرىَأدلرَأفَالقوةَالدفاعيةَفيَاإلنسافَىيَالرغبةَفيَالقوةََ,وىىَنوعَمفَالتعويضَعفَمشاعرَ
النقصَالتيَتبدأَمفَالطفولةَعندماَيرىَالطفؿَأنوَاضعؼَمفَالكبارَالمحيطيفَبوَجسمياَوعقمياََ
ويدفعَبوَىداَالشعورَإلىَالكفاحَمفَأجؿَالتفوؽَوالسموََ,وماَالعصابَإالَمحاولةَسيئةَمفَ
اإلنسافَلتحريرَالنفسَمفَالشعورَبالنقصَ(جمعةَيوسؼ,َ)554:َ2005,وسمىَأدلرَتطويرَ
اإلنسافَلحياتوَوتحقيؽَالفرؽَعمىَاآلخريفَالذيَيتـَبدافعَالشعورَبالعجزَ,بأسموبَالحياةَوكؿَفردَ
فريدَفيَأسموبَحياتوََ,بسببَالتأثيراتَالمختمفةَلمذاتَالداخميةَوتركيبياَََََََََََََََََََََََ
(باربراَانجمرَ)209:َ5995َ,حيثَيدفعَالشعورَبالعجزَإلىَالعمؿََ,وزيادةَالعمؿَ َ,واتقانوَمفَقبؿَ
التعويضَعفَالنقصََ,والشخصَالعاجزَالمصابَبعاىةَيضـَنفسوَإلىَطائفةََ,ذوىَالعاىاتَ
ليفرضَعمىَنفسوَالعضويةَفيَجماعةَمنفصمةَعفَالمجتمعَلظروفياَالخاصةََ,فيشعرَبشعورىـَ
ويتمشىَمعَاتجاىاتيـَ(أحمدَالعباديَ .)220:َ5984َ,
.4

منظور التحميميين المحدثين

ََََترىَكالريفَىورنىَأفَالقمؽَفقدافَالضمافَيؤديافَإلىَالعصابَ(جمعةَيوسؼَ)257:َ2005َ,
حيثَينميَالقمؽَلدىَالفردَأساليبَمختمفةَلمواجيةَماَيشعرَبوَ,فقدَيصبحَعدوانياَأوَخاضعاََ,
حيثَيستعيدَالحبَالذيَفقدهََ,أوَيكوفَلنفسوَصورةَمثاليةَليعوضَماَيشعرَبوَمفَنقصََََ
(فيصؿَعباسَ,َ)237:َ5990َ,أماَايرؾَفورـَفيرىَأفَاإلنسافَيريدَأفَيكوفَجزءاَمتكامبلَ َ
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مفَالعالـَمفَحولوََ َ,واذاَانفصؿَعفَالعالـََ,أحسَبالعجزَوقمةَالحيمةَ َواخفاؽَاإلنسافَفيَإشباعَ
ميولوَيولدَالعصابَلديوَ(ؾ.لنذريَ)68:َ5970َ,وترىَآناَفرويدَبأفَالعصابَصادرَعفَ َ
(األناَ,والذات)َويصدرَعنياَأيضاَالحيؿَالبلشعوريةَالعقميةََ,كحموؿَدفاعيةََ,أوَىربيةََ,ويعتقدَ
ديتورَبأفَالعصابَنتيجةَلفقدافَالثقةَبالنفسَويرىَرولمومىَأفَالقمؽَمصدرَاألمراضَالعصبيةَ
النفسيةَ(.عطوؼَياسيفَ )204:َ5988,
.5

المنظور السيكوبيولوجي

ََََأسسوَأدولؼَAdolovحيثَيعتقدَأفَىناؾَعوامؿَتؤثرَعمىَالفردَ:الوراثةَ,حياةَالجنيفََ,
الطفولةََ,واألمراضَوضغوطَالحياةَومؤثراتَالبيئة(جمعةَيوسؼَ)88:َ2005,وفشؿَاإلنسافَفيَ
مواجيةَالواقعَوعدـَقدرتوَعمىَتقبؿَطبيعتوََ,والعالـَكماَىوَ,يؤثرَعمىَتوافقوَالنفسي َ
(َأحمدَعكاشةَ)207:َ5998َ,الخَوالَيستطيعَأفَيفكرَتفكي اَرَسميمَاَإالَإذاَكافَىناؾَاتزافَغدديَ
حيثَتتحوؿَالقوةَالداخميةَفيَالمخَإلىَصورَمتعددةََ,الطاقةَالجسميةَ,العقميةَ,النفسيةَىناؾَ
الشعورالغيرَواعي)َ
نوعافَمفَالطاقة(االيجابيَ,والسمبي)َ َوتوجوَالطاقةَالحيويةَإلىَ(الشعورالواعيَ,و َ
والشعورَالغيرَواعيَىوَاألسبؽَمثؿََالشعورَبابتسامةَالطفؿَبعدَالوالدةَالتيَليسَلياَمعنىَفيَ
ذىنوَ,والثانيَىوَالحالةَالتيَتترسبَفيياَالخبراتَإلىَالبلشعورَوتثبتَلتظيرَفيَوقتَآخرََ,
وتتجوَالطاقةَالتفاؤليةَوالتشاؤميةَمفَغيرَوعىَأوَضبطَفيَاالضطرابَالنفسيََ,والجيازَ
الجسميَ,والنفسيَ,والذكاءَ,والقدراتَالخاصةَىيَاألجيزةَالمسئولةَعفَالنجاحَفيَالمواقؼَ
االجتماعية(.سعدَجبلؿَ )52َ:َ5975,
.6

المنظور السموكي

ََََيرىَبافموؼَأفَاالضطرابَالنفسيَينجـَمفَاضطرابَبيفَاستجابةَالكؼَلبلستثارةَ,وىىَ
استجاباتَتعتمدَعمىَتكويفَالفردَ(عطوؼَياسيفَ)َ76:َ5988َ,وتنشاَاألمراضَالنفسيةَمفَأفعاؿَ
منعكسةَخاطئةَتتكوفَبتأثيرَتفاعؿَعامميَالوراثةَوالبيئةَ(محمدَالطحافَ)َ547:َ5996َ,وىىَ
أنماطَمفَالشعورَالمتعمـَالخاطئَلتخفيؼَأالـَالخطأَيعززىاَإحجاـَالمريضَعفَالقياـَبأيَعمؿَ
يؤدىَإلىَمخاوفوَمفَتثبيتَالمرضَويفترضَبرتوبوؼَالروسيَوجودَبؤرةَاالستثارةَفيََ
(الييبوثاالماس)َيؤدىَإلىَحدةَجميعَاألفعاؿَالمنعكسةَالتيَتمرَخبلؿَطبقاتَماَتحتَالقشرةَ
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(سعدَجبلؿَ)99:َ5986,والسموؾَالتوافقيَيشيرَإلىَكيفيةَاالستجابةَلتحدياتَالحياةَالتيَتقابؿَ
بالتعزيزَأوَالتدعيـَ(باربراَانجمرَ)َ559:َ5995,حيثَيكتسبَالفردَالعاداتَالمناسبةَوالفعالةَالتيَ
سبؽَتعممياََ,وأدتَإلىَخفضَتوترهَأوَأشبعتَدوافعوَوحاجاتوَوأصبحَفيماَبعدَسموكاََتوافقياََ
يستدعيوَكمماَوقؼَفيَذاتَالموقؼَنتيجةَالتدعيـََ(.عبلءالديفَكفافيَ )َ244:َ5967,
.7

المنظور البيوكميائي

َََََيقوـَعمىَفكرةَوجودَارتباطَبيفَالتغيراتَالكيميائيةَ,والتغيراتَالنفسيةَاالنفعاليةَ,حيثَيكشؼَ
األفرادَالذيفَتعرضواَلمصدماتَعفَاستجاباتَفيزيولوجيةَوكيميائيةَكاالستجاباتَالمتصمةَبالقمبَ,
واالرتفاعاتَفيَضغطَالدـَالتيَتستمرَطويبلَ...الخَ,فالتغيراتَالفيزيولوجيةَتنبوَالفردَ,وترفعَمفَ
حساسيتوَ,وتزيدَمفَقابميتوَلمجرحَ(أحمدَعبدَالخالؽَ,)564:َ2006َ,ويزدادَإف ارزَاألميناتَتحتَ
ظروؼَاإلثارةَالنفسيةَ .
.8

المنظور الطبي

َََََتؤكدَالنظريةَالعضويةَالطبيةَعمىَأفَاألمراضَالنفسيةَىيَنتاجَإلصابةَدماغيةَوأمراضَ
عضوية(جمعةَيوسؼَ)َ93:َ2005,وييتـَالمشتغموفَفيَالطبَالنفسيَبالجوانبَالمرضيةَالمرتبطةَ
باالضطرابَالنفسيَمفَالناحيةَالفسيولوجيةََ,عمىَأساسَأنياَاضطراباتَوظيفيةَناجمةَعفَ
التنظيـَالكيميائيَلدىَالفردَمعَإسياـَالعوامؿَالوجدانيةَوالبيئيةََ َ,واذاَتعيفَالخمؿَوعولجَانتظمتَ
الصحةَالنفسيةَ,وييتـَأصحابَىذاَاالتجاهَباستخداـَاألدويةَوالتدخؿَالعبلجيَالجراحيَإلزالةَ
األعراضَبأيَوسيمةَبغضَالنظرَعفَديناميكيةَالصراعاتَالنفسيةَباعتبارىاَذاتَطبيعةَ
كيفية(.عبدا﵀َعسكرَ ( َ37:َ5988,
منظور النظرية المعرفية
َََيرىَأصحابَىذهَالمدرسةَأفَالتوافؽَيأتيَعبرَمعرفةَاإلنسافَلذاتوَوقدراتوَوالتوافؽَمعيماَ
حسبَإمكانياتوَالمتاحةَوأفَكؿَفردَيمتمؾَالقدرةَعمىَالتوافؽَالذاتيَوعمىَىذاَاألساسَفقدَأكدَ
ألبرتَأليسََAlbert Allisعمىَأىميةَتعميـَالمرضىَالنفسييفَكيؼَيغيروفَمفَتفكيرىـَفيَحؿَ
المشكبلتَوَأفَيوضحَلممريضَأفَحديثوَمعَذاتوَيعتبرَمصدراَالضطرابوَاالنفعاليَوأفَيبيفَلوَ
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كيؼَأفَىذهَاألحاديثَغيرَمنطقيةَوَأفَيساعدهَعمىَأفَيستقيـَتفكيرهَحتىَيصبحَالحديثَالذاتيَ
لديوَأكثرَمنطقيةَوأكثرَفعاليةَ(.سمارةَ )69:َ5995,
َََََويفترضَىذاَالمنظورَوجودَنموذجيفَمعرفييفَ َ:
ََََالنموذجَاألوؿَأسسوَبيؾَورفاقوََBeck & Otherويرىَبأفَسببَاالضطرابَالنفسيَاألفكارَ
السالبةَعفَالذاتَ,والخبراتَالراىنةَ,والمستقبؿَ,حيثَيؤديَاإلدراؾَالسمبيَلدىَالفردَوتقييموَ
لمموقؼَإلىَالمرضَ,وغالباَماَتكوفَاألفكارَالسالبةَغيرَواقعيةَومحرفةَوغيرَمنطقيةََ,تتحرؾَعفَ
طريؽَتفسيرَخبراتَالفردَضمفَحدودَالحرمافَوالنقصَواالنيزاـََ(.عبدَا﵀َعسكرَ )77:َ5988َ,
ََََأماَالنموذجَالثانيَفأسسوَسميجمافََSeligmanويسمىَنموذجَالعجزَالمتعمـَوقمةَالحيمةَ,
ويرىَأفَالتعرضَألحداثَخارجةَعفَنطاؽَالسيطرةَ َوادراكياَفيَىذاَاإلطارَيؤديَإلىَتوقعاتَعفَ
فقدافَالسيطرةَعمىَاألحداثَالتاليةَفيَالمستقبؿَ,فالمريضَالنفسيَتعمـَواعتقدَبأنوَالَيستطيعَ
السيطرةَعمىَمياـَحياتوَبالتخفيؼَمفَمعاناتوَأوَتحقيؽَإشباعاتوَ,ومفَاألحداثَالمعجمةَالفشؿَ
المينيَوالدراسيَ,مماَيفقدَالمريضَقوتوَويجعموَضعيفاَفيَقدراتوَ,فتتزايدَلديوَاألمراضَالبدنيةَ,
واإلحساسَبالعجزَبدرجةَكبيرةَ,وأشارَسميجمافَإلىَالدالالتَاإلكمينيكيةَعمىَاالضطرابَاالنفعاليَ
حيثَيتـَفيَحالةَالعجزاستنزاؼَكؿَالنوربنفريفََNorepinephrinفيَالدماغََََََََََََََََََََ.
(َعبدا﵀َعسكرَ )58:َ5988,
َََويرىَالزاروسَوفولكمافََLazarus and Folkmanأفَتقييـَالفردَاألوليَلمموقؼَيحددَأساليبوَ
فيَالتوافؽَ,حيثَيتـَتقييـَالفردَلؤلحداثَالمسببةَلمضغطَالنفسيَعمىَأنياَمرىقةَ,أوَتفوؽَقدرتوَ,
وتعرضوَلمخطرَ,فيَإطارَعبلقتوَبالبيئةَوتقييموَالمعرفيَلمضغطَ,وتتولدَنتيجةَلذلؾَاستجاباتَ
مختمفةَانفعاليةَأوَفسيولوجيةَتجاهَالحدثَالضاغطَ,فقدَيدرؾَشخصافَالحدثَعمىَأنوَضاغطَ
لكفَأحدىماَيعتقدَأفَلديوَمصادرهَ َوامكانياتوَالتيَتساعدهَعمىَالتعامؿَمعوَ,بينماَالَيعتقدَ
الشخصَاآلخرَذلؾَ,طبقاَلمصادرَالمواجيةَالشخصيةَوالمعرفيةَواالجتماعيةَوالماديةَلدىَكؿَ
منيـَ(.طوَحسيفَوسبلمةَحسيفَ )503:َ2006َ,
َ
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.9

المنظور الظاىراتي (الفينومولوجي)ََ :

َََََيفسرَىذاَالمنظورَطريقةَتفسيرَالفردَلمظاىرةَمفَوجيةَنظرهَالخاصةَ,فمفَوجيةَالنظرَ
الفينومولوجيةَيظيرَسوءَالتوافؽَفيَىيئةَأعراضَجسميةَومعنويةَ,تترجـَطبيعةَالحوارَالمتقبؿَبيفَ
الذاتَوالعالـَبوصؼَالذاتَانعكاساَكيفياَلمعالـَ(عبدَا﵀َعسكر)67:َ5988َ,أفَتؤثرَالحوادثَ
الصادمةَمفَوجيةَالنظرَالفينومولوجيةَتأثيراَكبيراَعمىَنسؽَاالعتقادَوالمشاعرَلدىَالفردَ,حيثَ
تؤديَإلىَىدـَاالفتراضاتَوالمعتقداتَالرئيسيةَلدىَالفردَ,ومفَبينياَ:االعتقادَفيَكوفَالشخصَ
غيرَقابؿَلمجرحَ,واالعتقادَبأفَالحوادثَمرتبةَمنظمةَ,يمكفَالتنبؤَبياَ,والشعورَبالفقدَوالضياعَ,
وفقدَالثقةَفيَالذاتَ,واالعتقادَبأفَالعالـَآمفَ,وفقدَالثقةَباآلخريفَ,وفقدَاليويةَ,والشؾَفيَأفَ
الناسَموثوؽَبيـَويستحقوفَاالقترابَمنيـَواالتصاؿَبيـَ,وتحطيـَشعورَالفردَباألمفَواألمافَ
(أحمدَعبدَالخالؽَ)66:َ2006َ,زيورَاالضطرابَالنفسيَناجـَعفَتدىورَالقدرةَعمىَالصيرورةَ
التيَيترتبَعميياَانخفاضَالشعورَبالوجودَأيَالشعورَبالكينونةَ,والَمعنىَلمكينونةَبغيرَالصيرورةَ,
وىذاَالشعورَبالنقصَفيَالكينونةَيصؿَذروتوَفيَالحاالتَالشديدةَ,ويعنيَذلؾَالموتَالنفسيَ.
(رشادَموسىَ )68:َ5993َ,
.:

المنظور اإلنساني :

َََََيؤكدَأنصارَاالتجاهَاإلنسانيَعمىَأفَاإلنسافَيجاىدَلكيَيحقؽَذاتوَكإنسافَ,مفَخبلؿَتحقؽَ
االتساؽَبيفَالخبراتَوصورةَالذاتَ,حيثَيسمحَالناسَلممواقؼَالتيَتتفؽَمعَمفيوـَالذاتَبالدخوؿَ
فيَالوعيَ,ومفَثـَيدركونياَبدقةَ,أماَالخبراتَالصراعيةَفييَعرضةَ,ألفَتمنعَمفَالدخوؿَفيَ
الشعورَ,وتدرؾَمفَغيرَدقةَ,حيثَيشعروفَبتيديدَالخبراتَالتيَتتصارعَمعَمفاىيـَالذاتََََََََ.
(َلنداَدافيدوؼَ )568:َ5992َ,
ََََينتجَسوءَالتوافؽَعندَأصحابَىذاَاالتجاهَعفَشعورَالفردَبعدـَالقدرةَوتكويفَمفيوـَسالبَعفَ
الذاتَ,فمثبلَيرىَروجرََRogersأفَالشخصَالفعاؿَىوَالذيَيعمؿَإلىَأقصىَمستوىَ,ويتصؼَ
باالنفتاحَعمىَالخبراتَ,ويكوفَمدركاَوواعياَ,لديوَقدرةَعمىَالعيشَوالسعادةَ,يتصرؼَبشكؿَسويَ,
يوظؼَطاقاتوَإلىَأقصىَحدَ,وسوءَالتوافؽَالنفسيَيمكفَأفَيستمرَإذاَحاوؿَالفردَاالحتفاظ َ
َ
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َببعضَالخبراتَاالنفعاليةَبعيداَعفَمجاؿَالوعيَ,وينتجَعفَذلؾَاستحالةَتنظيـَىذهَالخبراتَ,أوَ
توحيدىاَكجزءَمفَالذاتَالتيَتتفكؾَنظراَالفتقادَالفردَ .
التعقيب عمى النظريات :
ََََركزتَنظريةَالتحميؿَالنفسيَفيَتصورىاَلمتوافؽَعمىَقدرةَالفردَلخفضَالتوترَواأللـَ َواشباعَ
الحاجاتََ َ,واالَفيوَسيئَالتوافؽََ,وىذاَالتصورَييمؿَدورَالفردَفيَالجماعةَوالتزاموَبالنظاـَ
القيميَلممجتمعََ,فقدَارجعواَكؿَنجاحَيحققوَالفردَلمغريزةََ,وبذلؾَتـَاختزاؿَدورَاإلدراؾَوالعقؿَ
والقيـَاإلنسانيةََ,كماَإفَىذاَالتصورَجعؿَسموؾَالفردَمقترناَباستجابةَتعدؿَوفؽَالمتغيراتَ
الخارجيةَوسمبَمنوَىذهَالقدرةَعمىَالتحكـَفيَالمحيطَالخارجيََ,فجعموَطرفاَسمبياَفيَعمميةَ
التفاعؿَاالجتماعيَوجعؿَالفردَأسيرَغ ارئزهََ .
َََقدَانتقدَصبلحَمخيمرَىذاَالتصورَلمتوافؽَحيثَيرىَأفَانعداـَالتوترَكتجسيدَلتوافؽَالفردَمعَ
بيئتوَنموذجَيستحيؿَتحقيقوَبغيرَالموتَوالعدـََ,وعمىَذلؾَيرفضَاتخاذَخفضَالتوترَأساساَ
ومعياراَلمحكـَعمىَالعمميةَالتوافقية(َ.صبلحَمخيمرَ )520َ:5999َ,
ََََ َويرىَأصحابَالمدرسةَالسموكيةَأفَالتوافؽَىوَنمطَمفَالمسايرةَاالجتماعيةََ,الفَالمسايرةَمفَ
طبيعتياَتجنبَالصراعَبيفَالقوىَالداخميةَعندَالفردَوضغوطَالجماعةَ .
ََََويرىَأصحابَاالتجاهَاإلنسانيَأفَتوافؽَالفردَالَيتـَإالَبعدَإشباعَالفردَحاجاتوَاألساسيةَ ,
وأفَالتعرضَلمضغوطَوحدهَيندرَأفَيكفيَلشرحَقياـَاالستجابةَلوَ,بؿَيتوقؼَذلؾَعمىَالطريقةَ
التيَيقيـَبياَالناسَالبيئةََ,وعمىَاألىميةَوالمعنىَالذيفَيضفونياَعمىَالضغوطََ,وعمىَتقيميـَ
لمصادرَالتعامؿَمعَالشدائدََ,وكذلؾَالتعامؿَالفعميَمعَالضغوطََ,وىذهَقدَيكوفَلياَأىميةَاكبرَ
مفَشدةَإحداثَالضغوطَنفسياَعمىَالمعنوياتَوالوظائؼَاالجتماعيةَ .
إفَتعرضَالشعبَالفمسطينيَلمحصارَالذيَأدىَلمفقرَوسوءَالوضعَاالقتصاديَواالجتماعيَىوَ
تعبيرَعفَسوءَالتوافؽَالنفسيََ,كماَأفَالتعرضَلمظروؼَالضاغطةَبفعؿَاالحتبلؿَوالكفاحَالوطنيَ
قدَالَيؤديَبالضرورةَإلىَالشعورَبالعجزَأوَفقدافَمصادرَالمجابيةَوالتعامؿَمعَاألحداثَبؿَعمىَ
العكسَقدَيؤديَإليَقدرَأكبرَمفَالتصميـَوالقدرةَعمىَاالحتفاظَبالتحكـَفيَمجرىَاألمورََ .
َ
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ََََمفَخبلؿَالعرضَالسابؽَيتضحَلناَالجيودَالمبذولةَلتفسيرَظاىرةَالتوافؽََ,والتيَيمكفَالنظرَ
إليياَبشكؿَتكامميَبمعنىَعدـَاالقتصارَعمىَوجيةَنظرَدوفَسواىاَفيَتفسيرَظاىرةَالتوافؽََ,
وبالتاليَالنظرَبأىميةَلكؿَالنظرياتَالسابقةَعندَمحاولةَالتفسيرََ .
العوامل المؤثرة في التوافق:
-2

التنشئة االجتماعية :

ََََىىَالعمميةَالتيَيتحوؿَخبللياَاإلنسافَمفَطفؿَرضيعَيعتمدَعمىَاآلخريفَإلىَإنسافَبالغَ,
وعنصرَفيَالمجتمعَيسيـَفيَبناءَالحياةَاالجتماعيةَوتطورىا,وتظيرَأىميةَالتنشئةَاالجتماعيةَفيَ
مرحمةَالطفولةَخاصةَحيثَأنياَمرحمةَتعميـَالمغةََ,وبدايةَالنموَالعقميَوالخمقيَويتـَفيياَاألساسَ
الذيَتنموَعميوَالشخصيةَ(عبلءالديفَكفافيَ)578:5987,وىناؾَبيئتافَأساسيتافَتمعبافَدوراَىاماَ
فيَعمميةَالتوافؽَوىماََ,األسرةَحيثَتساىـَفيَالتوافؽَاإليجابيَلدىَاألبناءََ,مفَخبلؿَعدةَ
عوامؿَكالتوافؽَاألسرىَ,قبوؿَالوالديفَألوالدىـََ ,واشراكيـَفيَاتخاذَالق ارراتَ,وتعميميـَالحدودَ
المقبولةَلمسموؾَ,وقدَتكوفَاألسرةَلياَدورَفيَسوءَالتوافؽَمفَخبلؿَالعبلقاتَالمضطربةَبيفَ
الوالديف,المعاممةَالسيئةَلؤلبناءَوالتركيزَعمىَعقابيـَوعدـَمشاركتيـَفيَاتخاذَالقرارَ
(َ)281:1984,balkingوالبيئةَالثانيةَىيَالمدرسةَوالتيَتقوـَبدورَكبيرَفيَتنميةَشخصيةَ
الطبلبَ,حيثَتزودىـَبالمياراتَواالتجاىاتَالتيَتعكسَثقافةَالمجتمعََ,وتمكنيـَمفَمواجيةَ
الحياةَ,فإذاَنجحتَالمدرسةَبدورىاَأدتَإلىَالتوافؽَالحسفَوالعكسَ(.محمدَاليابط)580:5987,
-3

الطفولة والخبرات:

ََََتعتبرَمرحمةَالطفولةَمفَأىـَمراحؿَاإلنسافَحيثَتكوفَالقدراتَوعناصرَالشخصية,وأنماطَ
السموؾ,وتنموَلديوَبذورَالتوافؽَالنفسيَالسميـَأوَعدموَواإلنسافَفيَكبرهَيحمؿَرواسبَالطفولةَ ,وافَ
الخبرةَفيَالطفولةَتحددَبدرجةَواضحةَوسيمةَالرضيَالنفسيَوالتوافؽَفيَالحياةَالمتأخرة,وىذاَ
يوضحَالعبلقةَالوثيقةَبيفَالتوافؽَوعمميةَالنموَ(َ.نعيـَالرفاعيَ )45َ:َ5982,
َ
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وسائل اإلعالم واالتصال:

ََََتعتبرَوسائؿَاإلعبلـَفيَعصرناَالحديثَمفَالعوامؿَالميمةَفيَالتربيةَوبناءَالشخصيةَََ
والتوافؽََ,وقدَتكوفَعامبلَفيَحسفَالتوافؽَأوَسوءَالتوافؽَ,وذلؾَيرجعَلماَتقدموَىذهَالوسائؿَمفَ
برامجَتؤثرَعمىَسموؾَاألطفاؿَوالكبارَ .
-5

الظروف االقتصادية:

ََََويضيؼَ(كماؿَمرسيَ,ومحمدَعودةَ)َ205:َ5986:الماؿَتوافرَاإلمكانياتَالماديةَ,عامبلَ
يمنعَكثيرَمفَالناسَمفَتحقيؽَأىدافيـَفيَالحياةَوقدَيسببَليـَالشعورَباإلحباطَفالفقرَيعتبرَ
عائقاَبمنعَمفَإشباعَالحاجاتَاألساسيةَويسببَاآلالـَوسوءَالتوافؽَ,كماَأوضحتَدراسةَََََ
(حسيفَأبوشمالةَ)َ55:َ2002,عبلقةَموجبةَلدىَالمراىقيفَبيفَالمستوىَاالقتصاديَاالجتماعيَ
ودرجاتَالتوافؽَالنفسيَلدييـَ.
 -6توفر الميارات التكيفية:
ََََإفَاكتسابَالمياراتَوالعاداتَمفَشانوَأفَيؤدىَإلىَحدوثَالتوافؽَوالذيَىوَفيَالواقعَ
محصمةَماَمرَبوَالفردَمفَتجاربَأدتَبوَإلىَكيفيةَإشباعَحاجاتوَوتعامموَمعَغيرهَمفَاألفرادَفيَ
مجتمعو(عطيةَىناََ)33َ:َ2005َ,وىذهَالمياراتَتكسبَالفردَالمرونةَوعدـَالجمودَوىوَأفَيتقبؿَ
الفردَالمواقؼَالجديدةَلمفردََ,وتصدرَمنوَاستجاباتَمبلئمةَنحوىا,فإنوَيكوفَأكترَتوافقاَوتكيفاَمعَ
الوسطَالبيئيَواالجتماعيَالذيَيعيشَفيوَأكترَمفَالفردَالذيَيتصؼَبالجمودَالعقميَأوَالفكريَ
والذيَيؤدىَإلىَالتوت َرواالضطرابَالنفسي,وعدـَقدرتوَعمىَالتوافؽ(.مصطفىَفيمىََ)42َ:5967,
وترىَالباحثةَأفَالعوامؿَالمؤثرةَفيَالتوافؽَالنفسيَكمياَمترابطةَحيثَأفَكؿَعامؿَىوَامتدادَ
ومقدمةَلمعوامؿَاألخرىََ .
ََََفنجدَأفَالتنشئةَاالجتماعيةَىيَأساسَفيَعمميةَالتوافؽَالنفسيََ,حيثَأفَالسنواتَالخمسَ
األولىَىيَأىـَفترةَفيَحياةَالفردَفيَتشكيؿَشخصيتوََ .
َ
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َََلذلؾَنجدَأفَاألسرةَلياَدورَكبيرَفيَصقؿَشخصيةَالفردَوالمسئولةَعفَالصحةَالنفسيةَ
ألبنائياَ .
َََولكفَبعدَخروجوَلممجتمعَسواءَلمعمؿَأوَالدراسةَتصبحَىناؾَعوامؿَأخرىَتعمؿَعمىَتشكيؿَ
شخصيتوََ,وتؤثرَعميياَإماَبالسوءَأوَالمرضَ,وىذهَالعوامؿَكمياَمجتمعةَلياَتأثيرَعمىَالتوافؽَ
النفسيَلمفردََ .
التوافق من منظور إسالميَ :
ََََََََاإلسبلـَعقيدةَاستعبلءَمفَأىـَخصائصياَأنياَتبعثَفيَروحَالمؤمفَبياَالثقةَفيَ
ا﵀,واالطمئنافَإليوَمفَغيرَتواكؿَوالتوافؽَمعَالنفسَمفَغيرَحدودَ,ويتضحَارتباطَالديفَبالتوافؽَ
النفسيَمفَمنطمؽَأفَالتوافؽَيعنىَقدرةَالفردَعمىَأفَيكوفَمتبلئماَمعَنفسوَومعَالقيـَالتيَ
ارتضاىاَلذاتو,ومعَاألىداؼَالتيَيرجوىاَوينشدَتحقيقياَ ,والىَدرجةَمعقولةَمفَالتوافؽَمعَالجماعةَ
التيَيعيشَفيياَفيَضوءَمعطياتَالديفَالذيَيؤمفَبوَ .
ََََوتسيـَتعاليـَالديفَوقيموَالروحيةَفيَأنياَتعصـَاإلنسافَمفَالوقوعَفيَالخطأَ,وبالتاليَتخفؼَ
عنوَحدهَالتوترَالذيَيقعَلوَبسببَتصارعَالدوافعَواالتجاىاتَ,وماَينجـَعنوَمفَمشاعرَالذنبَ
الناتجةَعفَارتكابَاألخطاءَ,ففيَالقرافَالكريـَيقوؿَا﵀َعزَوجؿ"قؿَياَعباديَالذيفَأسرفواَعمىَ
أنفسيـَالَتقنطواَمفَرحمةَا﵀َ,إفَا﵀َيغفرَالذنوبَجميعاََ,إنوَىوَالغفورَالرحيـ"(الزمرَ)53:وعفَ
الرسوؿَصمىَا﵀َعميوَوسمـ"إفَا﵀َتعالىَيبسطَيدهَبالميؿَليتوبَمسيءَالنيارَ,ويبسطَيدهَبالنيارَ
ليتوبَمسيءَالميؿ,حتىَتطمعَالشمسَمفَمغربيا"(رواهَمسمـ)َ,ومفَاألحاديثَالتيَتدفعَعفَ
اإلنسافَالمسمـَمشاعرَالتوترَوتعتبرَأساساَلمتوافؽَالنفسيَقوؿَالرسوؿَصمىَا﵀َعميوَوسمـَ"عجباَ
ألمرَالمؤمفَإفَأمرهَكموَخير,وليسَذلؾَألحدَإالَلممؤمف:إفَأصابتوَسراءَشكرَفكافَخيراَلوََ,وَ
إفَأصابتوَضراءَصبرَفكافَخيراَلو"(رواهَمسمـ)(َ.أحمدَبدوىَ )58:5993,
ََََولقدَأرشدَاإلسبلـَالمسمـَإلىَالطريؽَالذيَيبقيَالتوافؽَالنفسيَعندَالمسمـَفيَفتراتَالشدةَ
وىواالستعانةَبالصبرَوالصبلةَ",يأيياَالذيفَامنواَاستعينواَبالصبرَوالصبلةََ,إفَا﵀َمعَالصابريفَ"َ
َ
(البقرةَ َ)553:
50

ويبشرَالصابريفَباألجرَالعظيـَفيقوؿَتعالى":أولئؾَعمييـَصمواتَمفَربيـَورحمةَوأولئؾَىـَ
الميتدوف"(البقرةَ .)556:
َََوالمسمـَيؤمفَبا﵀َتعالىَاإليمافَالصادؽَالعميؽَوالَييأسَمفَروحَا﵀َألنوَالَييأسَمفَروحَا﵀َ
إالَالقوـَالكافروف.وقدَجعؿَا﵀َسبحانوَصمةَيوميةَمستمرةَبيفَالعبدَوربوَىيَالصبلةَالتيَيستمدَ
منياَاإليجابيةَالمتزنةَ,إلىَجانبَالزكاةَالتيَتجعموَيحسَبالراحةَالنفسيةََ,والصوـَالذيَيعطىَ
اإلنسافَقوةَاإلرادةََ,والحجَالذيَيجعؿَالمسمـَيحسَبأنوَيقتديَبإبراىيـَعميوَالسبلـَ,وبذلؾَيكوفَ
المسمـَفيَقمةَالتوازفَالنفسيَ(َ.عميَالقاضيََ )55-50:َ5994,
ََََلذلؾَنجدَأفَالفردَعندماَيكوفَمتوافقاَمعَنفسوَفإفَذلؾَسوؼَينعكسَعمىَالمجتمعَككؿَ
ويصبحَمجتمعاَمتماسكاَقوياََ .
ََََوالشعورَبالراحةَالنفسيةَيؤديَبالفردَإلىَالرضاَعفَإشباعَحاجاتوَضمفَضوابطَوحدودَماَ
تمميوَعميوَالشريعةَاإلسبلميةََ,التيَتنصَعمىَعدـَالتعرضَلحقوؽَاآلخريفََ,أوَإنياكياَأوَ
االعتداءَعمىَحؽَا﵀َسبحانوَوتعالىََ,فيوَظمـَلنفسوَالتيَالَتطمئفَوتسكفَإالَبالرضاَوالطاعةََ,
وعميوَفإفَاإلنسافَالمؤمفَقادرَعمىَالتغمبَعمىَاآلثارَالنفسيةَالمترتبةَعمىَاألحداثَالصادمةَ
المؤلمةَالتيَيواجيياَفيَحياتوَوىيَكثيرةَفيَبيئتناَالفمسطينيةَنتيجةَاالحتبلؿَاإلسرائيميَونتيجةَ
مخمفاتوَمفَحصارَأوَقصؼَلممنازؿَاآلمنةَأوَاالجتياحاتَالمتكررةَلقطاعَغزةََ,كمياَتسببَفقدافَ
األمفَوعدـَوجودَالراحةَالنفسيةََ,وبالرغـَمفَىذهَالظروؼَالصعبةَالتيَيتعرضَلياَالفمسطينيَإالَ
أنوَيحا َوؿَجاىداَمفَأجؿَالتكيؼَمعَىذهَالظروؼََ,ورغـَالمحفَالتيَيمتحفَبياَالفمسطينيَ
والمرتبطةَبدرجةَشعورهَباألمفَواالطمئنافََ,فقدَتوجوَاإلنسافَإلىَا﵀َبالعمؿَالمخمصَوالصادؽَ
لنيؿَالثوابَفيَاآلخرةَ َوانزاؿَالسكينةَمفَا﵀َعميوَفيَالدنياََ.وبذلؾَنرىَأفَاإلسبلـَقدَاىتـَ
بالتوافؽَمنذَزمفَبعيدَلماَفيوَمفَبالغَاألثرَفيَحياةَاألفرادَوالمجتمعاتََ .
َ
َ
ََ
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مظاىر التوافق النفسي لدى المسمم
َََويتضحَعمؽَالتوافؽَالنفسيَالذيَيغرسَفيَنفسَالمسمـَكأثرَمفَآثارَارتباطوَبالديفَاإلسبلميَ
فكراَوعقيدةَوسموكاَفيماَيميزَالفردَالمسمـَالحؽَمفَسماتَومظاىرَتطفيَصبغةَفريدةَعمىَ
شخصيتوَ(سواءَفيَعبلقتوَمعَذاتوَأوَبيئتو),والتيَيمكفَتمخيصياَعمىَالنحوَالتاليَ :
َ(عميَالقاضيَ )52َ:َ5994َ,
َ -5القدرةَعمىَفيـَالذاتَوتقديرىاَوالتحكـَوالرضاَعنياَ .
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الشعورَبالسعادةَواالرتياحَفيماَيقوـَبوَمفَتصرفاتَتستندَإلىَقيـَومثؿَساميةَمنبعوََ
القرافَالكريـ,وَيمكفَأفَيفنىَحياتوَفيَسبيؿَااللتزاـَوالتمسؾَبيا.

َ -3الصبرَوالثباتَعندَالشدائدَ,واحتسابَاألجرَوالتوبةَمفَا﵀َعزَوجؿ.
َ -4قدرةَاإلنسافَعمىَتوجيوَحياتوَتوجيياَناجحاَ,فيشبعَحاجاتوَبطريقةَسوية,وذلؾَمفَخبلؿ:
أ-

االستجابةَلممؤثراتَالجديدةَاستجابةَمبلئمةَيتوافؽَبياَالفردَمعَالبيئةَالجديدةَدوفَأفَيغيرَمفَ
طبيعتوَاألصميةَ.

ة-

إقباؿَالمسمـَعمىَعمموَفيَىمةَواطمئنافَمماَيزيدَفيَكفايتوَوقدرتوَعمىَمواجيةَالمشكبلتَ
بطريقةَموضوعية.

ج-

العمؿَالمستمرَمفَأجؿَالخيرَالعاـَلكؿَمفَفيَالكوفَوماَفيو,دوفَانتظارَالجزاءَإالَمفَ
الخالؽَسبحانوَوتعالىَ,قاؿ(صمىَا﵀َعميوَوسمـ)":ماَمفَمسمـَيغرسَغرساَأوَيزرعَزرعاَ
فيأكؿَمنوَإنسافَأوَطيرَأوَبييمةَإالَكافَلوَبوَصدقة"ََمتفؽَعميو.

د-

القناعةَوعدـَاالتجاهَإلىَالحياةَالعصريةَالمتمثمةَفيَاالستيبلؾَوالمزيدَمفَاالستيبلؾ,فغنىَ
النفسَىوَالغنىَالحقيقيََ,يقوؿَالرسوؿ_عميوَالسبلـ_"ليسَالغنىَعفَكثرةَالعرضَولكفَ
الغنىَغنىَالنفس"َالبخاريَ .
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ََََََوفيَوقتناَالحاضرَونظراَلدورَالديفَالمتميزَفيَتحقيؽَالتوافؽَالنفسيَلئلنسافََ,ظيرَ
العبلجَبالديفَلمحاالتَالمرضيةََ,واستخداـَأسموبَاإلرشادَالدينيَضمفَأساليبَالتوجيوَواإلرشادَ
النفسيَ.
ََََََومفَالواضحَأفَالعودةَإلىَا﵀َوااللتجاءَإلىَحماهَيشعرَاإلنسافَبالسعادةَالحقيقيةَ
واالطمئنافَالقمبيََ,وصدؽَا﵀َالعميَالعظيـَالقائؿََ"َ:الذيفَامنواَوتطمئفَقموبيـَبذكرَا﵀ََ,أالَ
بذكرَا﵀َتطمئفَالقموبََ,الذيفَامنواَوعممواَالصالحاتَطوبىَليـَوحسفَمآبَ"ََ .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
دراسات تعرضت لمفيوم االلتزام الديني
دراسات تعرضت لمفيوم التوافق النفسي
دراسات تناولت العالقة بين االلتزام الديني والتوافق
النفسي
تعميق عمى الدراسات السابقة

فروض الدراسة

َ
َ
َ
َ
َ
َ
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الدراسات السابقة
ََََتناولتَالباحثةَفيَىذاَالفصؿَالدراساتَالتيَاستطاعتَالباحثةَالحصوؿَعميياَوالتيَتعتبرَ
ذاتَعبلقةَبمتغيراتَالدراسةََ,وتـَعرضياَوفقاَلتصنيؼَالتاليََ :
أوالََ:دراساتَتعرضتَلمفيوـَااللتزاـَالدينيََ .
ثانياََ:بعضَالدراساتَالتيَتعرضتَلمفيوـَالتوافؽَالنفسيَََ .
ثالثاَ:دراساتَتناولتَالعبلقةَبيفَااللتزاـَالدينيَوالتوافؽَالنفسيَََ .
أوال  :الدراسات السابقة التي تعرضت لمفيوم االلتزام الديني :
دراسة أسامة مطاوع ( )2:92بعنوان" :الدور الذي تقوم بو كمية البنات اإلسالمية وجامعة األزىر
وكمية البنات عين شمس في تدعيم القيم الدينية واالجتماعية "
ََىدفتَالدراسةَعمىَالتعرؼَعمىَالدورَالذيَتقوـَبوَكميةَالبناتَاإلسبلميةَوجامعةَاألزىرَوكميةَ
البناتَعيفَشمسَفيَتدعيـَالقيـَالدينيةَواالجتماعيةَبمغَعددَعينةَالبحثَ(َ)606مفحوصةَوكانتَ
العينةَمفَالكميتيفَكميةَالبناتَاإلسبلميةَجامعةَاألزىرَوكميةَالبناتَعيفَشمسَقاـَالباحثَببناءَ
مقياسَذوَأربعَأبعادَ .
-5

بعدَاإليمافَ َ

-2

بعدَالممارسةَالعبادية َ

-3

بعدَالثقافةَالدينية

-4

بعدَإدراؾَأىميةَالديفَفيَالحياة.

وكانتَأىـَالنتائجَماَيميَ-:
َالَيوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَطالباتَالسنةَاألولىَوالسنةَالرابعةَبكميةَالبناتَاإلسبلميةَ
عمىَمقياسَبعدَاإليمافَبالغيبَ .
َ
َ
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دراسة طريفة الشويعر()2:98بعنوان " :االلتزام الديني في اإلسالم وعالقتو بقمق الموت"
َََىدفتَالدراسةَإلىَالكشؼَعفَعبلقةَعدةَمقاييسَلقياسَالتديفَومقياسَالخوؼَمفَالموتَ
متعددَاألبعادَ,وتكوفَعينةَالدراسةَمفَ()84سعودياَاختبرواَعشوائياَويعيشوفَفيَالوالياتَالمتحدةَ
األمريكيةَ,وكانتَأدواتَالدراسيةَىيَمقياسَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَالشويعرَ(5409ىػ),وأسفرتَ
النتائجَعفَعدـَوجودَفروؽَدالةَإحصائياَفيَمستوىَااللتزاـَالدينيَفيَاإلسبلـَأيَأفَمستوىَ
القمؽَمفَالموتَعندَاإلناثَأعمىَمنوَعندَالذكورَ,وأتضحَوجودَفروؽَدالةَإحصائياَبيفَالذكورَ
األكثرَالتزاماَبمعنىَأفَالزيادةَفيَمستوىَااللتزاـَالدينيَعندَأفرادَالعينةَيقابمياَانخفاضَفيَ
مستوىَالقمؽَمفَالموتََ,بينماَلـَتتحقؽَصحةَىذاَالفرضَفيَعينةَاإلناثَحيثَأفََالزيادةَفيَ
مستوىَااللتزاـَالدينيَلدييفَيقابمياَزيادةَفيَمستوىَالقمؽَمفَالموتَ .
دراسة حافظ أحمد()2:9:بعنوان":االلتزام الديني لدى طالبات الجامعة وعالقتو بنوع التخصص"
ََََىدفتَالدراسةَإلىَالتعرؼَعمىَمدىَااللتزاـَالدينيَلدىَطالباتَالجامعةَ,وكانتَالعينةَمفَ
طالباتَكميةَالبناتَاإلسبلميةَبجامعةَاألزىرََ,وكميةَالبناتَبجامعةَعيفَشمسَوبمغتَالعينةَ
()468طالبةََ,وقدَاستخدـَالباحثَمقياسَااللتزاـَالدينيَإعداد(عبدَالرحمفَالنقيبَ َواسماعيؿَ
ديابَ,َ)5983,واستخدـَالعديدَمفَاألساليبَاإلحصائيةَمثؿَحسابَالمتوسطاتَالحسابيةَ
واالنحراؼَالمعياريَواختبارََ .t test
ََََوأسفرتَالنتائجَعفَوجودَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَعندَمستوىَ()0,05بيفَطالباتَبناتَ
األزىرَوبناتَعيفَشمسَفيَااللتزاـَالدينيَلصالحَطالباتَبناتَاألزىرََ .
دراسةعبدالمحسن حمادة()2::3بعنوان":التوجو نحوالتدين وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية"
ََََىدفتَالدراسةَإلىَمحاولةَالتعرؼَعمىَالفروؽَبيفَالطمبةَذوىَالتوجوَالدينيَالمرتفعَوالتوجوَ
المنخفضَفيَقوةَالشخصيةََومركزَالضبطَوالجمودَالفكريَواالكتئابَكماَىدفتَإلىَالتعرؼَعمىَ
اثرَبعضَالمتغيراتَعمىَالتوجوَالدينيَوتكونتَعينةَالدراسةَمفَ(َ)640طالباَوطالبةَمفَطمبةَ
كميةَالتربيةَوكميةَالبناتَاإلسبلميةَبجامعةَاألزىرَوكميةَالتربيةَفيَجامعتيَعيفَشمسَوالزقازيؽَ
وكافَاألفرادَفيَالعينةَمفَعدةَمستوياتَدلتَنتائجَتمؾَالدراسةَعمىَوجودَفروؽَدالةَبيفَمرتفعيَ
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التديفَومنخفضيَالتديفَفيَاالكتئابَوكانتَالفروؽَدالةَفيَمستوىَتديفَالوالديفَلصالحَمرتفعيَ
التديفَبينماَلـَتوجدَفروؽَذاتَداللةَبينيـَفيَالجمودَالفكريَووجودَفروؽَدالةَبيفَطبلبَالتعميـَ
األزىريَلصالحَالتعميـَالعاـَوفيَالجمودَالفكريَلصالحَالتعميـَاألزىريَوالَتوجدَفروؽَدالةَبيفَ
الذكورَواإلناثَفيَالتديفَبينماَكانتَالفروؽَدالةَبينيـَفيَاالكتئابَلصالحَاإلناثَ .
دراسة مجدي أبو زينة(  )2::5بعنوان":اثر الدعاء كأسموب إرشادي نفسي لتخفيف حدة بعض
االضطرابات السيكوسوماتية لدى عينة من طالبات الجامعات الممتزمات وغير الممتزمات دينيا "
َََََىدفتَالدراسةَإلىَتصميـَمقاييسَنفسيةَلقياسَاالضطراباتَالسيكوسوماتيةَوااللتزاـَالدينيَ
وحسابَخصائصياَالسيكومتريةَمفَصدؽَوثباتََ,وبناءَبرنامجَإرشاديَنفسيَدينيَمستخدماَ
األدعيةَواألذكارََ,واختبارَفاعميةَالبرنامجَاإلرشاديَالنفسيَالدينيَفيَتخفيؼَىذهَاالضطراباتَ
السيكوسوماتيةَلدىَالطالباتَالممتزماتَدينياَوغيرَالممتزماتَدينياَوتكونتَعينةَالدراسةَ(َ)40
طالبةَمقسمةَإلىَأربعَمجموعاتَتتكوفَكؿَمجموعةَمفَ(َ)50طالباتَوبالمقاييسَالمستخدمةَ
مقياسَاالضطراباتَالسيكوسوماتيةَومقياسَااللتزاـَالدينيَبالبرنامجَاإلرشاديَالنفسيَالدينيَوكانتَ
أدواتَالدراسةَمقياسَاالضطراباتَالسيكوسوماتيةَوتكوفَالمقياسَفيَصورتوَالنيائيةَ(َ)52بندَ
ومقياسَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَطريفةَالشويعرَومقياسَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَإبراىيـَالمحيشَ
أماَاألساليبَاإلحصائيةَالمستخدمةَطريقةَالمكوناتَاألساسيةَمفَإعدادَىوتمنجَومعادلةَألفاَ
لكرونباخَواختبارَلكوكسوفَ َwilcoxonوكانتَأىـَالنتائجَ -:
كانتَالنتائجَلصالحَالممتزماتَدينياَعنياَغيرَالممتزماتَدينياَوأوضحتَالنتائجَإفَبرنامجَاإلرشادَ
النفسيَالدينيَاثرَفيَتخفيؼَحدةَاالضطراباتَالسيكوسوماتيةََ .
دراسة إسعاد عبد العظيم ()2::6بعنوان":أثر العالج النفسي الديني متمثال في دور األدعية
واألذكار في تخفيف القمق لدى عينة من طالبات الجامعة".
ََََىدفتَالدراسةَإلىَالتعرؼَعمىَدورَاألدعيةَواألذكارَفيَتخفيؼَالقمؽََ,وتكونتَعينةَالدراسةَ
مفَ()549طالبةَ,وكانتَاألدواتَالتيَاستخدمتياَالباحثةَمقياسَالقمؽَوجمساتَمفَاألدعيةَ
واألذكارَالواردةَفيَالقرافَالكريـَوالسنةَالنبويةَالشريفةَعمىَمدارَ()56جمسةَمدةَكؿَجمسةَ
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()60دقيقةَ.وأسفرتَالنتائجَعفَوجودَفروؽَدالةَإحصائياَبيفَمتوسطاتَالطالباتَعمىَمقياسَ
القمؽَالصريحَقبؿَوبعدَاستخداـَالبرنامجَلصالحَالقياسَالبعديَبمعنىَأفَمتوسطاتَدرجاتَ
الطالباتَفيَالمقياسَالبعديَكافَاقؿَمفَالمتوسطَفيَالقياسَالقبميَمماَيشيرَإلىَفعاليةَاستخداـَ
األسموبَالنفسيَالدينيَعفَطريؽَاألدعيةَواألذكارَفيَخفضَمستوىَالقمؽَلدىَالطالباتَ .
دراسة عبد الفتاح اليمص( )3113بعنوان" :مدى فاعمية العالج الديني في تخفيض القمق لدى
الشباب الفمسطيني في محافظات غزة "
َََََىدفتَالدراسةَإلىَتحقيؽَمقياسَمدىَفاعميةَالعبلجَالدينيَفيَتخفيضَالقمؽَلدىَالشبابَ
الفمسطينيَفيَمحافظاتَغزةَوالكشؼَعفَداللةَالفروؽَفيَدرجاتَالقمؽَلدىَمجموعةَتجريبيةَقبؿَ
تطبيؽَالبرنامجَالعبلجيَوبعدهََ,تكونتَعينةَالدراسةَمف()40شاباَوشابةَتـَتقسيمياَإلى()20شابَ
وشابةَمجموعةَتجريبيةَو()20شابَوشابةَمجموعةَضابطةََ.وكانتَاألدواتَالمستخدمةَمقياسَ
َ
(تايمور)لمقمؽَترجمةَ(غاليَ)َ,واستمارةَتقديرَالمستوىَاالجتماعيَواالقتصاديَلؤلسرةَالفمسطينيةَ
مفَإعداد(أبوَمصطفىَ,)2000,واختبارَالمصفوفاتَالمتتابعةَإعداد(أبوَحطبَوآخروفََ)5979,
وبرنامجَالعبلجَالدينيَمفَإعدادَالباحثَ,وكانتَاألساليبَاإلحصائيةَالمستخدمةَىيَاستخداـَ
الباحثَمافَوتنيََ Man Whtniyالؤلبارامتريَلحسابَداللةَالفروؽَبيفَالمجموعتيفَالتجريبيةَ
والضابطةََ .
وكانتَالنتائجَكاألتي:
 وجودَفروؽَدالوَإحصائياَفيَدرجاتَالقمؽَلدىَالمجموعةَالتجريبيةَ(ذكورَ)َقبؿَتطبيؽَالبرنامجَوبعدهَلصالحَالشبابَالذيفَطبؽَعمييـَالبرنامجَالعبلجيَ َ.
 كماَأظيرتَالدراسةَأفَالعبلجَالدينيَلوَأثرَفيَتخفيضَالقمؽَلدىَالشبابَالفمسطينيَموضعَالدراسةَ .
َ
َ
َ
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دراسة صالح الصنيع ( )3113بعنوان " :العالقة بين االلتزام الديني والقمق العام" َ .
ََََىدفتَالدراسةَإلىَمعرفةَالعبلقةَبيفَااللتزاـَالدينيَوالقمؽَالعاـَلدىَعينةَمفَطبلبَجامعةَ
اإلماـَمحمدَبفَسعودَاإلسبلميةَبالرياضََ,وتكونتَعينةَالدراسةَمفَ(َ)240طالباَمفَجامعةَ
اإلماـَبفَسعودََ,ومنيـَ()559طالباَمفَكميةَالشريعةَو()525طالباَمفَكميةَالعموـَاالجتماعيةََ,
طبؽَعمييـَمقياسَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَالباحثَومقياسَالقمؽَالعاـَلمراشديفَمفَ
إعدادَمحمدَجمؿَالميؿَوبعدَاستخداـَاألساليبَاإلحصائيةَتوصؿَالباحثَإلىَوجودَعبلقةَدالةَ
إحصائياَبيفَدرجاتَالتديفَوالقمؽَلدىَعينةَكميةَالعموـَاالجتماعيةََ,ووجودَف َروؽَدالةَإحصائياَ
بيفَمستوياتَالتديفَ(مرتفعَ-منخفضَ-متوسط)َونوعَالكميةَعمىَدرجاتَمقياسَااللتزاـَالدينيََ,
وجودَفروؽَدالةَإحصائياَبيفَمستوياتَالقمؽَالثبلثةَ(مرتفع-منخفض-متوسط)ونوعَالكميةَعمىَ
درجاتَمقياسَالقمؽََ َ.
دراسة بشير الحجار ,وعبد الكريم رضوان ()3116بعنوان" :مدى الشعور بالذنب لدى طمبة
الجامعة اإلسالمية وعالقتو بمستوى االلتزام الديني لدييم"
ََََىدفتَىذهَالدراسةَإلىَالتعرؼَعمىَمدىَالشعورَبالذنبَلدىَطمبةَالجامعةَاإلسبلميةَوعبلقتوَ
بمستوىَااللتزاـَالدينيَلدييـَإضافةَإلىَتأثيرَبعضَالمتغيراتَعمىَمدىَالشعورَبالذنبَلدىَطمبةَ
الجامعةَومستوىَااللتزاـَالدينيَلدييـَوقدَاستخدـَالباحثافَالمنيجَالوصفيَالتحميميَوبمغتَعينةَ
الدراسةَ(َ)727طالباَوطالبةَوىيَتمثؿَنسبةَ(َ)%5مفَمجتمعَالدراسةَالبالغَ(َ)55445طالباَ
وطالبةَمفَكمياتَالجامعةَالتسعةَبأقسامياَالمختمفةَ(الجامعةَاإلسبلميةََ)2004واستخدـَالباحثافَ
استبانتيفَاألولىَلقياسَالشعورَبالذنبَلدىَالطمبةَوالثانيةَلقياسَمدىَااللتزاـَالدينيَلدييـَ
وتوصمتَالدراسةَإلىَعدةَنتائجَوكانتَمفَأىمياَ -:
ََََأفَمستوىَالشعورَبالذنبَلدىَالطمبةَكافَ(َ)%73.35وافَمعدؿَااللتزاـَالدينيَلدييـَ
(َ)%82.94كماَبينتَالدراسةَوجودَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَالطمبةَفيَمستوىَالشعورَ
بالذنبَتعزىَلمتغيرَالجنسَلصالحَاإلناثَأيَأفَمستوىَالشعورَبالذنبَلدىَالطالباتَعمىَمنوَ
لدىَالطبلبَوبينتَالدراسةَوجودَعبلقةَارتباطيوَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَالطمبةَفيَمستوىَااللتزاـَ
الدينيَوالشعورَبالذنبَوأوصتَالدراسةَبضرورةَقياـَمسئوليَالجامعةَوالمرشديفَخاصةَبعمؿَ
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برامجَإرشاديةَوعيَطمبةَالجامعةَبمفيوـَالشعورَبالذنبَوالعوامؿَالمؤثرةَفيوَوتصحيحَالمفاىيـَ
الخاطئةَومدىَأىميةَالتمييزَبيفَمشاعرَالذنبَالسمبيةَوااليجابيةَلدىَالطمبةَبشكؿَخاصَوتعزيزَ
دورَالديفَفيَتخفيؼَمشاعرَالذنبَالسمبيةَلدييـََ .
دراسةبيرجن وآخرون )2:98( Bergin,A.E. et.al.بعنوان  :التدين والصحة النفسية .
َََََىدفتَالدراسةَإلىَمحاولةَتصنيؼَأفرادَالعينةَوفقاَلدرجةَالتديفَلدييـَوالتعرؼَعمىَالعبلقةَ
بيفَالمتديفَجوىرياَوالمتديفَظاىرياَوبعضَخصائصَالشخصيةَمثؿَاالكتئابَوالقمؽَوضبطَالذاتَ
والمعتقداتَالوىميةَواستخدـَالباحثوفَفيَدراستيـَعدةَأدواتَومنياَمقياسَلمتوجوَالدينيَالجوىريَ
والظاىريَومقياسَبيؾَلبلكتئابَومقياسَلمقمؽَالصريحَوطبؽَالباحثوفَأدواتَالدراسةَعمىَعينةَ
مفَطبلبَقسـَعمـَالنفسَفيَجامعةَيونجَوىؤالءَينتموفَإلىَجامعةَدينيةَتسمىَجامعة(مورموف)َ
وتوصمتَالدراسةَإلىَعدةَنتائجََ :
وجودَعبلقةَدالةَموجبةَبيفَالتوجػوَالدينيَالجوىريَومقاييسَكاليفورنيػاَالنفسيػةَوكذلؾَضبطَالنفسَ َ
وجودَعبلقةَارتباطيوَسالبةَبيفَالتوجوَالدينيَالجوىريَوالقمؽََ .
عدـَوجودَعبلقةَارتباطيوَسالبةَبيفَالتوجوَالدينيَالظاىريَوالقمؽََ .
الَتوجدَعبلقةَدالةَباالكتئابَبيفَذويَالتوجوَالدينيَالظاىريَوذوىَالتوجوَالدينيَالجوىريَوافَ
التديفَلوَدورَايجابيَفيَالحدَمفَالقمؽَوالمعتقداتَالوىميةَ .
َ
ثانيا :الدراسات التي تناولت مفيوم التوافق النفسي :
دراسة مجدة محمد( )2::2بعنوان " :دراسة مقارنة ألبعاد التوافق النفسي واالجتماعي بين الطمبة
والطالبات المتفوقين والطمبة والطالبات المتخمفين دراسيا وعالقتو باالنتماء "
َََََىدفتَىذهَالدراسةَإلىَبحثَدرجةَالتوافؽَلدىَالشبابَمفَالجنسيفَفيَمرحمةَالتعميـَالجامعيَ
وعبلقةَالتوافؽَبدرجةَاالنتماءَلدييـَ,وقدَاشتممتَعينةَالدراسةَعمىَ(ََ)َ88طالبَوطالبةَمفَكميةَ
اآلدابَ,جامعةَعيفَشمسَ,وتضمنتَمجموعتيفَواحدةَمفَالطمبةَوالطالباتَالمتفوقيفَ,واألخرىَ
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مفَالطمبةَوالطالباتَالمتخمفيفَدراسياَبالفرؽَالدراسيةَاألربعةَبالكميةَ,ولقدَاستخدمتَالباحثةَ
استبيافَبطريقةَفرديةَصيغتَفيوَمجموعتيفَمفَالعباراتَتغطىَمفيوميَالتوافؽَواالنتماءَبإبعادىماَ
المختمفةَ,أبعادَالتوافؽَ(َنفسيَ,أسرىَ,اجتماعيَ,دراسي)َ,وأبعادَاالنتماء َ
َ(َأسريَ,اجتماعيَ,فكريَ,وطني)َ.وكانتَنتائجَالدراسةَكالتاليَ :
َتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَالطمبةَوالطالباتَالمتفوقيفَدراسياَوالطمبةَوالطالباتَالمتخمفيفَدراسياَعمىَدرجةَالتوافؽَ(َوفقاَالستبيافَالتوافؽَواالنتماءَالمستخدـَفيَالدراسة) َ
َتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَالطمبةَوالطالباتَالمتخمفوفَبالفرقةَاألولىَوالطمبةَوالطالباتَالمتفوقوفَبالفرقةَالثانيةَوالطمبةَوالطالباتَالمتخمفوفَبالفرقةَالثالثةَوالطمبةَوالطالباتَالمتفوقوفَ
بالفرقةَالرابعةَعمىَدرجةَالتوافؽَ .
َدرجةَاالرتباطَبيفَالتوافؽَواالنتماءَلدىَطمبةَوطالباتَالفرقةَالرابعةَأكثرَارتفاعاَمنياَلدىَطمبةَوطالباتَالفرؽَالدراسيةَاألخرىَ َ.
دراسة أيمن ناصر ()2::8بعنوان ":اتجاىات الشباب الجامعي نحو التحديث وعالقتيا بتوافقيم
النفسي – االجتماعي"َ
َََََىدفتَالدراسةَإلىَالكشؼَعفَطبيعةَالعبلقةَبيفَاالتجاىاتَنحوَالتحديثَوالتوافؽَالنفسيَ
االجتماعيَلدىَعينةَمفَالشبابَالجامعيَفيَجامعةَاألزىرَ,كماَىدفتَإلىَالتعرؼَعمىَمدىَ
الفروؽَبيفَالجنسيفَفيَكؿَمفَاالتجاىاتَنحوَالتحديثَوالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيََ,ومدىَ
اختبلؼَاالتجاىاتَنحوَالتحديثَوالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَ,ومدىَاختبلؼَاالتجاىاتَنحوَ
التحديثَوالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَباختبلؼَمستوىَالتعميـََ,وقدَتكونتَالعينةَمفَثبلثَ
مجموعاتَاألولىَتضمنتَ()57طالبةَمفَطالباتَالدبموـَالعاليَالتربويَكميةَالدراساتَاإلنسانيةَ–َ
جامعةَاألزىرََ,والثانيةَتضمنتَ()63طالبةَمفَطالباتَالصؼَالرابعَمفَنفسَالكميةََ,والثالثةَ
تضمنت(َ)523طالباَمفَطبلبَالصؼَالرابعَبكميةَالتربيةَ_َجامعةَاألزىرَ,وقدَبمغَإجماليَالعينةَ
(َ)243طالباَوطالبةَمفَطبلبََاإلجازةَالعاليةَومرحمةَالدراساتَالعمياَ,ولقدَتـَاالستعانةَبثبلثةَ
مقاييسَمفَمجموعةَمقاييسَاالتجاىاتَنحوَالتحديثَ(مفَإعدادَمحمودَعبدَالقادرََ,)5977,
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ومقاييسَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعي(مفَإعدادَىاريسوفَجؼََ)5969قدَتـَتطويرىاَ َواعدادىاَبفكرةَ
البحثَالحاليََ.كانتَنتائجَالدراسةَعمىَالنحوَالتاليَ _:
-

توجدَفروؽَواضحةَالداللةَبيفَالجنسيفَفيَكؿَمفَاالتجاىاتَنحوَالتحديثَوالتوافؽَ

النفسيَاالجتماعيَلصالحَالذكورَبوجوَعاـََ .
-

ىناؾَتأثيراَواضحاَلمستوىَالتعميـَعمىَعممياتَالتكيؼَالنفسيَاالجتماعيَلدىَاألفرادَ,

وكمماَارتفعَمستوىَالتعميـَارتفعَمستوىَالتوافؽَ َ
-

كمماَارتفعَمستوىَالتعميـَارتفعتَمستوياتَالفردَمفَاالتجاىاتَنحوَالتحديثَومستوياتوَمفَ

التوافؽَالنفسيَاالجتماعيَ,بمعنىَأفَيكوفَتحديثاَفيَاتجاىاتوَوأكثرَقدرةَعمىَالتوافؽَالنفسيَ
االجتماعيَ.
دراسة محمد الطويل( ) 3111بعنوان ":التوافق النفسي المدرسي وعالقتو بالسموك العدواني لدى
طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة غزة".
ََََىدفتَالدراسةَإلىَالتعرؼَعمىَأكثرَمستوياتَالسموؾَالعدوانيَومستوياتَالتوافؽَالنفسيَ
المدرسيَانتشاراَلدىَطمبةَالمرحمةَالثانويةَبمحافظةَغزةَ,وقدَتكونتَعينةَالدراسةَمف(ََ)َ800
طالبَوطالبةَمناصفةَمفَالصفوؼَاألدبيَوالعمميَمتوسطَأعمارىـَ(َ)57عاماَ,ولقدَاستخدـَ
الباحثَمقياسَالتوافؽَالنفسيَالمدرسي(َمفَإعدادَالباحثَ)َ,ومقياسَالسموؾَالعدوانيَََََََََََََ
(َمفَإعدادَالباحثَ)َأظيرتَنتائجَالدراسةَأفَ :
َأعمىَنسبةَانتشارَلمتوافؽَالمدرسيَتتمثؿَفيَالمستوىَالمتوسطَثـَالمرتفعَثـَالمستوىَالمنخفضَ,وقدَبمغتَالنسبةَالكميةَلمتوافؽَالنفسيَالمدرسيَ(ََ .)َ%73.8
َأعمىَنسبةَانتشارَلمسموؾَالعدوانيَتتمثؿَفيَالمستوىَالمنخفضَمفَاإلجماليَالعاـَلمستوياتَالسموؾَالعدوانيَ,ثـَالمستوىَالمتوسطَ,ثـَالمستوىَالمرتفعَ,وقدَبمغتَالنسبةَالكميةَالنتشارَالسموؾَ
العدوانيَ(ََ)َ%49.75وىىَنسبةَمرتفعةَ .
َ
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دراسة خالد اصميح(  )3111بعنوان ":التوافق النفسي لدى المحرومين من األب
( دراسة ميدانية ألبناء الشيداء في محافظات غزة)".
اسةَإلىَمعرفةَالتوافؽَالنفسيَلدىَاألبناءَالمحروميفَمفَاآلباءَ,وتشخيصياَ,
َ
َََََىدفتَالدر
والتعرؼَعمىَاثرَالحرمافَاألبويَالناتجَعفَحاالتَاالستشيادَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَأبناءَ
الشيداءَفيَمحافظاتَغزةَ,وقدَتكونتَعينةَالدراسةَمفَ(َ)َ504مفَالطمبةَأبناءَالشيداءَ
المسجميفَفيَالمرحمةَالثانويةَفيَالفصوؿَالعاشرَوالحاديَعشرَوالثانيَعشرَ,منيـَ(ََ)َ56ذكورَ,
و(ََ)َ48مفَاإلناثَ,تتراوحَأعمارىـَماَبيفَ(ََ)58-56عاماَ,ولقدَاستخدـَالباحثَمقياسَالتوافؽَ
النفسيَواالجتماعيَلمراشديفَ(َمفَإعدادَالديبََ.)5988أظيرتَالنتائجَ :
َوجودَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَعمىَأبعادَالتوافؽَبيفَأبناءَالشيداءَواألبناءَالعادييفَوكانتَالنتيجةَلصالحَاألبناءَالعادييفَ َ.
َتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَفيَبعدَالتوافؽَاالجتماعيَلصالحَأبناءَالمخيـَولصالحَاإلناثَولصالحَاألمياتَذاتَالمستوىَالتعميميَالثانويَفأعمىَ .
َلـَتظيرأيَفروؽَفيَالتوافؽَمفَحيثَمستوىَالدخؿَأوَالمدةالزمنيةلوفاةاألبَأوَسفَالطالبَ .دراسة فضل أبو ىين( ) 3112بعنوان ":تقدير الذات وعالقتو بالتوافق النفسي و االجتماعي لدى
الشباب الفمسطيني المشارك في انتفاضة األقصى".
َََََىدفتَالدراسةَإلىَمعرفةَتقديرَالذاتَوالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلدىَالشبابَالمشاركيفَفيَ
فعالياتَانتفاضةَاألقصىَ,وقدَتكونتَعينةَالدراسةَمفَ(َ)َ500شخصَمفَالذكورَممفَشاركواَ
ولـَيشاركواَفيَفعالياتَانتفاضةَاألقصىَ,ولقدَاستخدـَالباحثَاختبارَتقديرَالذاتَ,واختبارَالتوافؽَ
النفسيَاالجتماعيَ.دلتَالنتائجَعمىَوجودَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَفيَتقديرَالذاتَودرجاتَ
التوافؽَالنفسيَاالجتماعيَبيفَالمشاركيفَوغيرَالمشاركيفَفيَانتفاضةَاألقصىَتعزىَلصالحَ
الذكورَالمشاركيفَ,ولـَتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَفيَتقديرَالذاتَ,ودرجاتَالتوافؽَالنفسيَ
االجتماعيَتعزىَلمكافَاإلقامةَ .
َ
63

دراسة حسين أبو شمالة() 3113بعنوان ":البيئة األسرية والمدرسية وعالقتيما بالتوافق النفسي
والتحصيل الدراسي لدى المراىقين في قطاع غزة".
َ
فةَتأثيرَكؿَمفَالمستوىَاالقتصاديَاالجتماعيَوأساليبَالمعاممةَ
َََََىدفتَالدراسةَإلىَمعر
الوالديةَومشكبلتَالتكيؼَعمىَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَوالتحصيؿَالدراسيَ,وقدَتكونتَعينةَ
الدراسةَمفَ(ََ)َ600طالبَوطالبةَعمميَوأدبيَبالتساويَمفَالصؼَالثانيَالثانويَ,ولقدَاستخدـَ
الباحثَالمقاييسَالتاليةَ :
َمقياسَالمستوىَاالقتصاديَاالجتماعيَ(َمفَإعدادَنظميَأبوَمصطفيََ )2000َمقياسَالمعاممةَالوالديةَ(َمفَإعدادَشايفرَ,تعريبَأبوَناىيةَوموسىََ )5987َمقياسَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَ(َمفَإعدادَعمىَالديبََ )5988َاستبانوَمشكبلتَالتكيؼَلمعمؿَالمدرسيَ(َمفَإعدادَسميرَالعبسيََ )5997َالدرجاتَالتحصيميةَلمفصؿَالدراسيَاألوؿَ(ََ )2005-2000دلتَالنتائجَعمىَ َ:
َوجودَارتباطاتَموجبةَودالةَإحصائياَبيفَدرجاتَالطمبةَعمىَدليؿَالمستوىَاالقتصاديَاالجتماعيَودرجاتيـَعمىَأبعادَالتوافؽَالنفسيَ(َالبعدَالجسميَ,البعدَالنفسيَ,البعدَاالجتماعيَ,
البعدَاألسريَ,البعدَاالنسجامي) َ
َوجودَفروؽَدالةَإحصائياَبيفَمرتفعيَومنخفضيَالمستوىَاالقتصاديَاالجتماعيَفيَالتوافؽَالنفسيَبأبعادهَلصالحَمرتفعيَالمستوىَاالجتماعيَاالقتصاديَ .
َوجودَارتباطَداؿَبيفَتقبؿَاألبَواألـَألبنائيـَمفَوجيةَنظرَاألبناءَالمراىقيفَوالتوافؽَبأبعادهَ,أماَبالنسبةَلبعدَالتوافؽَاالجتماعيَفبلَيوجدَارتباطَداؿَإحصائياَمعَدرجاتَالطمبةَعمىَمقياسَ
التقبؿَلؤلبَواألـَمفَوجيةَنظرَاألبناءَالمراىقيفَ َ.
َ
َ
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َوجودَفروؽَدالةإحصائياَبيفَكؿَمفَمرتفعيَومنخفضيَمشكبلتَالتكيؼَفيماَيتعمؽَبمتوسطاتَدرجاتيـَعمىَمقياسَالتوافؽَالنفسيَبأبعادهَالفرعيةَوالدرجةَالكميةَلمتوافؽَلصالحَمنخفضيََ
مشكبلتَالتكيؼَ .
تفعيَومنخفضيَالمستوىَاالقتصاديَاالجتماعيَفيَالتحصيؿَ
َ
َوجودَفروؽَدالةَإحصائياَبيفَمرالدراسيَلصالحَمرتفعيَالمستوىَاالقتصاديَاالجتماعيَ َ.
دراسة بشير الحجار( ) 3114بعنوان ":التوافق النفسي واالجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي
بمحافظات غزة وعالقتو ببعض المتغيرات"
َََََىدفتَالدراسةَإلىَمعرفةَمستوىَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلدىَمريضاتَسرطافَالثديَ
بمحافظاتَغزةَوماَىيَأبعادهَ,وقدَتكونتَعينةَالدراسةَمفَ(ََ)َ300مريضةَمصابةَبسرطافَ
الثديَ(َالمجتمعَاألصميَ)َ,اختيرَمنيـَ(ََ)َ60مريضةَكعينةَفعميةَ,ولقدَاستخدـَالباحثَاختبارَ
التوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلدىَمريضاتَالسرطافَ(َمفَإعدادَالباحثَ)َومقياسَالسموؾَالديني َ
َ(َمفَإعدادَعبدَالكريـَرضوافَ)َ.أظيرتَنتائجَالدراسةَأفَ :
َمريضاتَسرطافَالثديَيعانيفَمفَآثارَسوءَالتوافؽَالمترتبةَعمىَأعراضَومضاعفاتَسرطافَالثديَوخاصةَفيَالبعدَالجسدي,النفسي,االجتماعي,االنسجاميَ,ثـَاألسريَعمىَالتواليَ .
َ
َمريضاتَسرطافَالثديَيرتفعَلدييفَالسموؾَالمتعمؽَبالسنفَوالسموكياتَالدينيةَأكثرَمفَالسموؾَالمتعمؽَبالفرائضَوالواجباتَالشرعيةَ .
الَتوجدَفروؽَذاتَداللةإحصائيةَفيَالتوافؽَلدىَمريضاتَسرطافَالثديَتعزىَلمتغيرَالعمرَ .َالَتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَفيَالتوافؽَلدىَمريضاتَسرطافَالثديَتعزىَلمتغيرَدخؿَاألسرةَماَعداَبعديفَىماَالبعدَالجسميَوالنفسيَوذلؾَلصالحَذوىَالدخؿَالمرتفعَ .
َالَتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَفيَالتوافؽَلدىَمريضاتَسرطافَالثديَتعزىَلمتغيرَالمستوىَالتعميميَماعداَبعديفَىماَالبعدَالجسميَوالنفسيَوذلؾَلصالحَالحاصبلتَعمىَتعميـَعاليَ .
َالتوجدفروؽَذاتَداللةإحصائيةفيَالتوافؽَلدىَمريضاتَسرطافَالثديَتعزىَلمتغيرَنوعَالعبلجَ .65

َتوجدَعبلقةَإرتباطيةَموجبةَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَالتوافؽَالكمىَوالسموؾَالدينيَلدىَمريضاتَسرطافَالثديَماَعداَالبعدَالجسميَ,أيَانوَكمماَزادَمستوىَالتوافؽَزادَمستوىَالسموؾَالدينيَ
والعكسَىوَالصحيح.
دراسة باسل الخضري() 3116بعنوان" :التوافق النفسي واالجتماعي لدى زوجات الشيداء وزوجات
ذوي المنازل الميدمة  ,دارسة مقارنة"َ
ََََقاـَالباحثَباختيارَعينةَالبحثَبطريقةَغيرَعشوائيةَ"قصديو"َمبلئمةَاشتممتَعينةَالدراسةَ
عمىََ565سيدةَمنيفََ55زوجةَشييدََ46َ,سيدةَىدمتَمنازليفََ60َ,سيدةَمفَالزوجاتَ
العادياتَالمواتيَلـَيستشيدَأزواجيفَأوَييدـَمنزليفَبمحافظةَغزةَلمعاـََ2005وقدَوزعتَاالستبانةَ
عمىَأفرادَالعينةَالدراسيةَ.أماَأداةَالبحثَفييَمقياسَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَمفَإعدادَد.عمىَ
الديبَ5988ـََ,أىـَالنتائجَىيََ:البعدَاألسريَاحتؿَالمرتبةَاألولىَبوزفَنسبيَقدرهََ%80.707
يميَذلؾَالبعدَالجسميَفيَالمرتبةَالثانيةَبوزفَنسبَقدرهََ%73.674ثـَجاءَالبعدَاالجتماعيَفيَ
المرتبةَالثالثةَبوزفَنسبيَقدرهََ%72.386تبلهَالبعدَاالنسجاميَفيَالمرتبةَالرابعةَبَوزفَنسبيَقدرهَ
َ%72.348وأخي اَرَجاءَالبعدَالنفسيَفيَالمرتبةَالخامسةَواألخيرةَبوزفَنسبيَقدرهََ َ.َ%65.045
دراسةجميمةدحالن()3116بعنوان":ضغوط الطالق والتوافق النفسي عندالمطمقات في قطاع غزة"
ََََىدفتَالدراسةَلمتعرؼَعمىَمستوىَكؿَمفَالضغوطَوالتوافؽَالنفسيَلدىَالمطمقاتَوَإذاَ
كانتَىذهَالمستوياتَتختمؼَباختبلؼَبعضَالمتغيراتَالوسطيةَ,كماَتسعىَالتعرؼَإلىَمدىَ
اختبلؼَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلممطمقاتَباختبلؼَمستوىَالضغوطَلدييفََ َ.
ََََتـَاختيارَعينةَتبمغََ595مطمقةَمفَمختمؼَالمناطؽَفيَغزةَوذلؾَوفقاََلعدةَمتغيراتَََََ
(السفَعندَالزواجََ,السفَعندَالطبلؽََ,عددَسنواتَالزواجََ,عددَسنواتَالطبلؽََ,عمؿَالمطمقةَ,
عمؿَالمطمؽََ,الوضعَالتعميميَلممطمقةََ,الوضعَاالقتصاديَلممطمقةََ,عددَأفرادَاألسرةََ,سببَ
الطبلؽََ,صمةَالقرابةَبالمطمؽََ,وجودَأطفاؿََ,درجةَالتبايفَلممطمقة)َوكافَمفَشروطَاالختيارَأالَ
يزيدَعمرَالمطمقةَعفََ45عاماََوأالَتزيدَفترةَالطبلؽَعفََ50أعواـَ.وقدَاستخدمتَالباحثةَ
األساليبَاإلحصائيةَالتاليةََT.testإليجادَالفروؽَبيفَمجموعتيفََ,والتك ارراتَوالنسبَالمئويةََ,
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والمتوسطَالحسابََ,واالنحراؼَالمعياريََ.وكانتَنتائجَالدراسةََ َ:
توجدَفروؽَدالةَإحصائياَفيَدرجةَالضغوطَلدىَالمطمقاتَتعزىَإلىَكؿَمفَالسفَعندَالزواجَ
والسفَالحاليَلممطمقةََ,وعددَسنواتَالزواجَوعددَسنواتَالطبلؽََ َ.
وجودَفروؽَدالةَبيفَالمطمقاتَالبلتيَتزوجفَفيَسفَمبكرةَوالمطمقاتَاألسريةَعندَمستوىَداللةَ
َ%0َ.05فيَحيفَلـَتبيفَالنتائجَوجودَأيَفرَوؽَدالةَعمىَبنيةَأبعادَالمقياسََ َ.
وجودَفروؽَدالةَبيفَالمطمقاتَتعزىَلمتغيرَالسفَالحاليَمفََ30سنةََفأقؿََ,أكثرَمفََ30سنةَ
عمىَالبعدَالماليَعندَمستوىَداللةََ%0.05لصالحَالمطمقاتَأكثرَمفَ30سنةَوكذلؾَىناؾَفروؽَ
دالةَعمىَبعدَاألبناءَعندَمستوىَداللةَََ%0َ.01لصالحَالمطمقاتَاألكثرَمفَ30سنةَ .
دراسة سامي منصور ()3117بعنوان" :التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحمة الثانوية
القانطين في الناطق الساخنة بمحافظة رفح وعالقتو بسمات الشخصية "
ََََََىدفتَالدراسةَإلىَالتعرؼَعمىَالعبلقةَبيفَكؿَمفَمجاالتَالتوافؽَََََََََََََََََََََ
(النفسيَواالجتماعيَواألسريَواالنسجاميَوالجسميَ)َوأبعادَسماتَالشخصيةَََََََََََََََََََََ
(االنبساطََ,االنطواءََ,العصابيةََ,الذىانيةََ,الكذب)َلدىَطبلبَالمرحمةَالثانويةَالقانطيفَفيَ
المناطؽَالساخنةَفيَمحافظةَرفحَ َ.
والتعرؼَإلىَالفروؽَالجوىريةَفيَمجاالتَاختيارَالتوافؽَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
(النفسيََ,االجتماعيََ,األسريَ,الجسميََ,اإلنسجاميَ)َلدىَطبلبَموضوعَالدراسةَيعزيَ
لمتغيراتَ(الجنسََ,العمرََ,الصؼَالدراسيََ,مستوىَالدخؿََ,الفرعَاألكاديميَ).وقدَاستخدـَ
الباحثَأداتيفَىماََ َ:
اختبارَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلمراشديفَإعدادَعمىَالديبََ,َ5988ومقياسَأيزنؾَلمشخصيةَ
َE.P.Qتعريبَصبلحَأبوَناىيةََ .5989
تكونتَعينةَالدراسةَمفَ600طالبَوطالبةَوىيَالتيَتمثؿَحواليََ%7مفَالمجتمعَاألصميَ
لمدراسةَمنيـََ330طالبَو330طالبةَمنيـََ220طالبَوطالبةَمناصفةَبيفَالذكورَواإلناثَ َ
مفَطبلبَالصؼَالحاديَالعشرَبفرعيوَالعمميَواألدبَوَ220طالبَوطالبةَمناصفةَبيفَالذكورَ
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واإلناثَمفَالصؼَالثانيَعشرَبفرعيوَالعمميَواألدبيَوقدَتـَاختيارَالطريقةَالعشوائيةَالبسيطةَ
حيثَتكوفَممثمةَلكافةَطبلبَوطالباتَمحافظةَرفحَ.وأظيرتَالدارسةَالنتائجََ َ:
أظيرتَالدارساتَوج َودَعبلقةَدالةَإحصائياَعندَمستوىَ()0.05بيفَكؿَمفَمجاالتَالتوافؽَ
الجسميَالنفسيَاالجتماعيَاألسريَواالنسجاميَوبعديَاالنبساطَواالنطواءَوالجاذبيةَاالجتماعيةََ.
وأظيرتَالدراسةَوجودَعبلقةَسالبةَدالةَإحصائياَعندَمستوىَ()0.05بيفَكؿَمفَمجاالتَالتوافؽَ
الجسميَوالنفسيَواالجتماعيَواألسرةَوبعديَالعصابيةَوالذىانيةََ َ.
دراسة فيرجون وىاورد(  )2::9, Fergusson and Harwoodبعنوان " :التعرض لمعنف
الوالدي في الطفولة والتوافق النفسي واالجتماعي في مرحمة الشباب"
ََََََىدفتَالدراسةَإلىَدراسةَالعبلقةَبيفَالتقارير(المأخوذةَبصورةَاسترجاعية)َلمتعرضَلمعنؼَ
الوالديَفيَمرحمةَالطفولةَومشاكؿَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَفيَمرحمةَالشبابَ,وقدَتكونتَ
الدراسةَمفَ(َ)5265طفؿَنيوزيمندي(دراسةَطويمةَعمىَمدارََ58عاما)َبحيثَكانتَقراءةَ
استرجاعيةَلمتقاريرَعفَالعنؼَالوالديَوفيَنفسَالوقتَتمتَمعاينةَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَ
متضمنةَمشاكؿَالصحةَالنفسيةَوسموكياتَاالستخداـَالسيئَلمموادَالمخدرةَ,والجرائـَالعدوانيةَ,ولقدَ
تـَاستخداـَمقياس(َ)َmultiple logistic regressionالذيَاظيرَإفَأكثرَىذهَالمظاىرَتفسيرَ
بالعوامؿَاالجتماعيةَوالبيئيةَالمتعمقةَبالتعرضَلمعنؼَالوالديَ.أظيرتَالنتائجَإفَالذيفَتعرضواَ
لعنؼَوالديَعاليَلدييـَمشاكؿَفيَالصحةَالنفسيةَ,االستخداـَالسيئَالموادَالمخدرة,والجرائـَ
العدوانيةَ,كماَأظيرتَالنتائجَإفَالتعرضَلمعنؼَالذيَيثيرهَاألبَلوَعبلقةَبإضرابَالقمؽَ,وجرائـَ
البموغَ,والتعديَعمىَاآلخريفَ,بينماَالتعرضَلمعنؼَالذيَتثيرهَاألـَفموَعبلقةَبزيادةَخطورةَ
االستخداـَالسيئَلمكحوؿَأوَاإلدمافَعميياَ .
َ
َ
َ
دراسة سيشون وآخرون (  )3114,schoon et alبعنوان " :التنوع االجتماعي االقتصادي
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والتوافق النفسي واالجتماعي ,من منظور بيئي تطوري"
َََََىدفتَالدراسةَإلىَاختبارَماَإذاَكانتَالعبلقةَبيفَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلمطفولةَ
والبالغيفَيمكفَتفسيرىاَباالختبلؼَاالقتصاديَاالجتماعيَالذيَكافَموجوداَفيَمرحمةَالطفولةَ,
باإلضافةَإلىَاستكشاؼَالعوامؿَالسمبيةَلمدورَاالقتصاديَاالجتماعيَلمعائمةَوالتطورَالنفسيَفيَ
تفسيرَعدـَتحسيفَالعبلقاتَاالجتماعيةَلمكبارَمفَالناحيةَالنفسيةَ,وقدَكانتَالدراسةَطوليةَحيثَ
جمعتَالمعموماتَخبلؿَدراستيفَشممتاَحوالي(َ)300000فرداَولدواَفيَبريطانياَعمىَفتراتَمكونةَ
مفَ(َ)52عاماََ,ولقدَتـَاستخداـَمقياس()modeling strural equationلمعاينةَالتأثيرَطويؿَ
المدىَلممحفَاالقتصاديةَاالجتماعيةَعمىَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَ,ولمقارنةَأنماطَالتفسيراتَ
المختمفةَلغيابَالحياةَالجيدةَ.أظيرتَالنتائجَأفَتجمعاتَالمخاطرَاالجتماعيةَخبلؿَالحياةَيؤثرَ
عمىَكبلَمفَالتوافؽَالسموكيَخبلؿَفترةَالطفولةَوعممياتَالتوافؽَخبلؿَفترةَالرشدَ .
دراسة رامرز وآخرون(  )3114, Ramirez et alبعنوان ":التوافق النفسي واالجتماعي لممرضى
الذين تم عالجيم جراحيا من سرطان الحنجرة"
َََََىدفتَالدراسةَإلىَمعرفةَمستوىَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلدىَالمرضىَالذيفَتـَعبلجيـَ
جراحياَمفَسرطافَالحنجرةَ,حيثَأجريتَالدراسةَعمىَعينةَمكونةَمف(َ)62مريضاَتـَتوزيعيـَإلىَ
مجموعتيفَ,ضمتَاألولى(َ)45مريضاَتـَعبلجيـَبجراحةَ(استئصاؿَكامؿَلمحنجرة)َواألخرى(َ)25
مريضاَتـَعبلجيـَبجراحةَجزئيةََ,ولقدَاستخدـَمقياسَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلممرض( scale-
َ)self report paissr psychological adjustment illnessكانتَالنتائجَعمىَالنحوَالتاليَ :
_َالَتوجدَفروؽَبيفَالمجموعاتَمفَناحيةَالتوافؽَ .
_َالَيعتبرَالمرضىَالفتحةَالدائمةَوفقدافَالصوتَىماَالمحددافَاألكثرَأىميةَلعيشَحياةَجديدةَ .
_َالعمؿَوالعبلقاتَالعائميةَكافَليماَتأثيرَكبيرَعمىَضعؼَعمميةَالتوافؽَ .
َ
دراسة جمفر وآخرون(  )3114,Gallagher et alبعنوان " :تأثير اإلرشاد التميفوني عمى التوافق
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النفسي واالجتماعي لمنساء الذين تعرضوا الزمات قمبية"
ََََىدفتَالدراسةَإلىَمعرفةَتأثيرَاإلرشادَالتميفونيَعمىَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلدىَالنساءَ
المواتيَتعرضفَألزماتَقمبيةَ,حيثَأجريتَالدراسةَعمىَ(َ)596سيدةَ,متوسطَأعمارىفَماَ
بيف(َ)92-34عاماَ,تـَاختيارىـَمفَ(َ)4مستشفياتَفيَسيدنيَباسترالياَممفَادخمواَإلىَالمستشفىَ
بسببَأمراضَفيَالقمبَ,ولقدَتـَاستخداـَمقياسَالتوافؽَالنفسيَاالجتماعيَلممرضََ,ومقياسَقمؽَ
واكتئابَالمستشفىَمرتيفََ,مرةَقبؿَيوـَواحدَمفَالخروجَمفَالمستشفىَ,والمرةَاألخيرةَبعد(َ)52
أسبوعَمفَالخروجَ,وكانتَالنتائجَكالتاليَ :
 لـَيكفَلئلرشادَالتميفونيَتأثيرَعمىَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَأوَالقمؽَأوَاالكتئابَبعدَ(َ)52أسبوعَمفَالخروجَ .
 كافَىناؾَتحسفَممحوظَعمىَالنساءَخبلؿَ(َ)52أسبوعَمفَالخروجَحيثَكافَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَأفضؿَوكافَىناؾَتأثيرَايجابيَعمىَالقمؽَواالكتئابَ .
 وجدتَمؤشراتَضعيفةَلمتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلدىَالنساءَالمواتيَتقؿَأعمارىفَعف(َ)55سنةَوالَتعممفَوالمواتيَأعيدَإدخاليفَإلىَالمستشفىَمرةَأخرىَ,أوَتعرضواَلضغوطَنفسيةَ
واجتماعيةَ .
َ
ثالثا  :الدراسات التي تناولت العالقة بين االلتزام الديني والتوافق النفسي :
دراسة سعيدة أبو سوسو()2:97بعنوان":القيم الدينية والخمقية وأثرىا عمى التوافق النفسي
واالجتماعي لدى طالبات الجامعة"
ََََىدفتَالدراسةَإلىَالبحثَعفَمدىَتأثيرَالتمسؾَبالقيـَالدينيةَوالخمفيةَعمىَتوافؽَالفردَنفسياَ
واجتماعياَ,وكونتَلذلؾَعينةَمفَ()500طالبةَجامعيةَمتدينةَو()500طالبةَجامعيةَغيرَمتدينةََ,
قامتَالباحثةَباستخداـَأداهَالختيارَالقيـَالدينيةَمفَمقياسَالقيـَالفرقةَ,واختيارَلقياسَالتوافؽَفيَ
ضوءَمقياسَ) (bellوأعدَصورتوَالعربيةَمحمدَعثمافَنجاتيََ,وقدَاستخدمتَأبوَسوسوَ
المتوسطاتَالحسابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَومعامبلتَاالرتباطَواختيارَT teelوغيرىاَمفَ
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اإلحصائياتَ.وقدَأسفرتَالنتائجَعفَوجودَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَالطالباتَاألعمىَفيَالقيـَ
الدينيةَوالطالباتَاألقؿَفيَالتوافؽَالنفسيَوالمنزليَوالصحيَواالجتماعيَلصالحَالطالباتَاألعمىَ
فيَالقيـَالدينيةَ.
دراسة ماكنتوش ()2::4, mcintosh et alبعنوان" :دور الدين في التوافق لألحداث السمبية
في الحياة :التأقمم مع فقدان طفل"
َََََىدفتَالدراسةَإلىَمعرفةَدورَالديفَفيَالتوافؽَلؤلحداثَالسمبيةَفيَالحياةَألزواجَفقدواَ
أطفاليـَبسببَمتبلزمةَموتَاألطفاؿَالمفاجئَ(,َ)scdden infant death syndromeوقدَ
تكونتَعينةَالدراسةَمفَ(َ)524زوجَمفَاآلباءَالذيفَفقدواَأطفاليـَبسببَمتبلزمةَموتَاألطفاؿَ
المفاجئَوقدَتمتَمقابمتيـَمرتيفََ,مرَبعدَثبلثَأسابيعَمفَالوفاةَومرةَبعد()58شيراَوتمتَمعاينةَ
مكونيفَمفَالمكوناتَالدينيةَوىماَالمشاركةَالدينيةَواألىميةَالدينيةَوعبلقتيماَبثبلثَمتغيراتَمفَ
عمميةَالتأقمـَوىـَالتمقيَوالدعـَاالجتماعيََ,والقدراتَالمعرفيةََ,وجودَمعنىَفيَالموتَينتجَمفَ
اإليمافَالعميؽَوكانتَالنتائجَكالتاليَ _:
َزيادةَتمقيَالدعـَاالجتماعيَواإليمافَالعميؽَينتجَعنيماَزيادةَالمشاركةَالدينيةَ َ.َاألىميةَالدينيةَكانتَايجابيةَنتيجةَلمقدراتَالمعرفيةَإضافةَإلىَذلؾَالمشاركةَالدينيةَواألىميةَالدينيةَكانتَبطريقةَغيرَمباشرةَناتجةَعفَالتمتعَبصحةَجيدةَواقؿَتعرضاَلمضغوطَبالنسبةَلآلباءَ
خبلؿَ(َ)58شيراَبعدَموتَأطفاليـََ .
دراسة عمي المحيش( )2:::بعنوان" :االلتزام الديني وعالقتو بالصحة النفسية لدى عينة من
طالب كمية التربية بجامعة الممك فيصل باإلحساء "
َََََىدفتَالدراسةَإلىَالتعرؼَعمىَمدىَالعبلقةَبيفَااللتزاـَالدينيَوالصحةَالنفسيةَلدىَعينةَمفَ
بيةَبجامعةَالممؾَفيصؿَباإلحساءَفيَضوءَبعضَالمتغيراتَكافَمفَأىمياَ
َ
طبلبَكميةَالتر
التخصصَوالمستوىَالدراسيَوقدَأجريتَالدراسةَعمىَعينةَقواميا(َ)234طالبَمفَطبلبَكميةَ
التربيةَفيَالمسوييفَالثانيَوالرابعَومفَتخصصاتَأخرىَواستخدـَالباحثَمقياساَلبللتزاـَالديني َ
َ
َومقياساَلمصحةَالنفسيةَوقدَأظيرتَالنتائجَانوَالَتوجدَفرَوؽَذاتَداللةَإحصائيةَفيَااللتزاـَ
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الدينيَوفقاَلمتغيراتَالكميةَوالمستوىَالدراسيَوالعمرَ .
دراسة حكمت نصيف( )3112بعنوان " :االلتزام الديني وعالقتو باألمن النفسي لدى طالب جامعة
صنعاء"
ََََىدفتَالدراسةَإلىَمحاولةَالكشؼَعفَطبيعةَالعبلقةَبيفَااللتزاـَالدينيَواألمفَالنفسيَلدىَ
طمبةَجامعةَصنعاءَفيَضوءَبعضَالمتغيراتََ,وقدَأجريتَالدراسةَعمىَعينةَقوامياَ()300طالبَ
وطالبةَتـَاختيارىـَبالطريقةَالعشوائيةَالطبقيةَواستخدـَخبللياَالباحثَمقياسَااللتزاـَالدينيَالذيَ
أعدهَومقياسَاألمفَالنفسيَمفَمنظورَإسبلميَمفَإعدادهَأيضاَومفَأىـَاالختباراتَاإلحصائيةَ
التيَاستخدمياَالباحثَاختبار(ََ)َTومفَأىـَالنتائجََ :
وجودَعبلقةَارتباطيوَقويةَبيفَمستوىَااللتزاـَالدينيَواألمفَالنفسيَلدىَالطمبةَوعدـَوجودَفروؽَ
دالةَإحصائياَفيَاألمفَالنفسيَوااللتزاـَالدينيَتعزىَلمتغيرَالجنسَوالتخصصَ .
دراسة زياد بركات ( )3117بعنوان  ":االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقتو بالتكيف النفسي
واالجتماعي لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة " َ
ََََىدفتَىذهَالدراسةَإلىَالتعرؼَعمىَتأثيرَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَفيَالتكيؼَالنفسيَ
واالجتماعيَ,وعبلقتوَببعضَالمتغيراتَالمرتبطةَبالطالبَالجامعيَ:الجنس,العمر,الكميةَ,التحصيؿَ
األكاديمي,عمؿَاألبَوعمؿَاألـَ,استخدـَليذاَالغرضَمقياسافَىماَ:مقياسَاالتجاهَنحوَااللتزاـَ
الدينيََ,ومقياسَالتكيؼَالنفسيَواالجتماعيَلطمبةَالجامعةََ,وتكونتَعينةَالدراسةَمفَ
()200طالبَوطالبةَمنيـَ()500ذكورو()500إناثََ,وقدَأسفرتَالدراسةَعفَوجودَتأثيرَجوىريَ
التجاهَالطمبةَنحوَااللتزاـَالدينيَفيَمستوىَتكيفيـَالنفسيَواالجتماعيَلمصمحةَالطمبةَذويَالتوجوَ
المرتفعَ,كماَأظيرتَالدراسةَوجودَتأثيرَلممتغيراتَالجنسَوالكميةَوالعمرَفيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَ
الدينيَوذلؾَلمصمحةَاإلناثَ,والطمبةَذويَالتخصصاتَالتربويةََ,والطمبةَمفَالفئةَالعمريةَاألقؿَ
مفَ()23سنةَعمىَالترتيبََ,بينماَتوصمتَالنتائجَإلىَعدـَوجودَتأثيرَجوىريَلممتغيراتَ
:التحصيؿَوعمؿَاألبَوعمؿَاألـَفيَاتجاهَالطمبةَنحوَااللتزاـَالدينيََ .
َكماَنوقشتَنتائجَالدراسةَوتـَمقارنتياَمعَالدراساتَالسابقةَوفيَضوءَذلؾَاقترحَالباحثَبعضَ
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التوصياتَكافَأىمياََ :
دعوةَالتربوييفَوأولياءَاألمورَوالمعمميفَعمىَحثَالشبابَلتمسؾَبالقيـَالدينيةَلماَلوَمفَتأثيرَفيَ
وصوليـَلمستوىَمفَاألمفَواالستقرارَالنفسيََ .
التعميق عمى الدراسات:
ََََبعدَمراجعةَالدراساتَالسابقةَالتيَأجريتَعمىَالمستوىَالعربيَوالدوليََ,تبيفَلمباحثةَ
المبلحظاتَالتاليةََ :
أوالََ:أكدتَالدراساتَالسابقةَالتيَاىتمتَباالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَوعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَأفَ
االلتزاـَالدينيَأحدَالمتغيراتَالميمةَالتيَأدتَإليَوجودَتوافؽَنفسيَلدىَالفردََ,وأفَااللتزاـَالدينيَ
يمدَاألفرادَبأنواعَعديدةَمفَالتوافؽَمثؿَالتوافؽَاالجتماعيَوالشخصيَواألسريََ.وىناؾَدراساتَ
تناولتَالمتغيريفَااللتزاـَالدينيَوعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَمعَاختبلؼَالعينةَالمطبؽَعميياَمثؿَ:
َدراسةَأبوَسوسوَ(َ)5986ودراسةََ)5993(mcintoshودراسةَبركاتَ()2006ودراسةَالمحيشَ
()5999ودراسةَنصيؼ(َ.َ)2005وقدَوجدتَدراساتَكثيرةَتناولتَمتغيرَواحدَمفَمتغيراتَالدراسةَ
مثؿَ:التوافؽَالنفسيَفيَدراسةَكبلَمفَمحمدَ(َ,)5995ناصرَ(َ,)5997الطويؿَ(َ,)2000اصميحَ
(َ,)2000أبوىيف(َ,)2000أبوَشمالة(َ,)2002الحجارَ(َ,)2003الخضري(َ,)2005

دحبلف(َ,)2005منصور(schoon et َ,)5998(َFergusson and Harwoodَ,)2006
َ .)2003(Gallagher et alَ,)2003(Ramirez et alَ,)2003(al
أماَالدراساتَالتيَتناولتَااللتزاـَالدينيَكمتغيرَمستقؿَفييَعمىَالنحوَالتاليَ:دراسةَمطاوعَ

(َ,)5985الشويعر(َ,)5987احمدَ(َ,)5989حمادة(َ,)5992أبوَزينةَ(َ,)5994عبدَ
العظيـ(,)5995اليمص(َ,)2002الحجارَورضواف(َ .)5987(Bergin,A.E.َ,)2005
رغـَأفَكثيرَمفَالدراساتَتناولتَطمبةَالجامعاتَإالَأنوَيوجدَندرةَفيَتناوؿَمتغيريَالدراسةََ
االلتزاـَالدينيَوعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَفيَمجاؿَدراسةَواحدةَلذاَآثرتَالباحثةَعمىَأفَتكوفَعينتياَ
تتناوؿَىذافَالمتغيرافَفيَدراستياََلطمبةَجامعةَاألزىرََ .
ومفَخبلؿَاالطبلعَعمىَالعيناتَالتيَاستخدمتياَالدراساتَالسابقةَفافَالباحثةَقدَوجدتَتبايناَفيَ
أحجاـَتمؾَالعيناتَبحيثَاشتممتَعمىَاصغرَعينةَتتكوفَمف(َ)40طالبةَفيَدراسةَأبوَ
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زينة(َ,)5994وفيَدراسةَاليمصَ(َ)2002عمىَ(َ)40شابةَوشابََ.بينماَاشتممتَاكبرَعينةَعمىَ
(َ)30.000فردَولدواَفيَبريطانياَعمىَفتراتَمكونةَمفَ(َ)َ52عاـَوىيَدراسةَ schoon et
َ.َ)2003(alوتراوحتَأحجاـَبقيةَعيناتَالدراساتَاألخرىَبيفَمجموعَعينتيَىاتيفَالدراستيفََ,
وتنوعتَالعيناتَمفَحيثَمجموعاتياَفقدَوجدتَالباحثةَعيناتَمفَالذكورَفقطَكدراسةَأبوَىيفَ

(,)2003(Ramirez et al ,)2005الغناميَ,شويعر(,)5987الصنيع(َ,)2002وأخرىَمفَاإلناثَ
فقطَكدراسةَالحجارَ(,)2003الخضري(,)2005دحبلفَ(Gallagher et ,)2005
,)2003(alمطاوعَ(َ,)5985أبوَسوسو(,)5986أحمد(َ,)5989وعيناتَأخرىَمفَكبلَالجنسيفََ,
كدراسةَحمادة(,)5992اليمص(,)2002نصيؼَ(,)2005الحجارَورضواف(,)2005وبركاتَ
(َ)2006وتناولتَالعيناتَفئاتَعمريةَمختمفةَأصغرىاَأطفاؿَمفَسفَالوالدةَحتىَسفَ(َ)58سنةَ
فيَإحدىَالدراساتَوىىَدراسةََ,)5998(Fergusson and Harwoodوالدراسةَاألخرىَحتىَسفَ
(َ)52سنةَوىيَدراسةََ)2003(َschoon et alوىماَدراستافَطويمتاَالمدىََ,وأكبرىاَعمراَ(َ)92
عاـَوىيَدراسةََ .َ)2003(َGallagher et al
وتناولتَعددَمفَالدراساتَفئةَعمريةَواحدةَوىـَطمبةَالجامعاتَمثؿَدراسةَمحمدَ(َ)5995
مطاوع(َ,)5985أبوَسوسو(َ,)5986احمد(َ,)5989حمادةَ(َ,َ)5992أبوَزينة(َ,)5994عبدَ

العظيـ(َ,)5995المحيش(َ,)5999نصيؼ(,)2005الصنيع(َ,)2002الحجارَ

ورضواف(,)2005بركات()5987(Berginَ,)2006والصنيعَ(َ.)2002وىناؾَدراساتَتناولتَفئاتَ
عمريةَمختمفةَكدراسةََ .)2003(َGallagher et al
وأخيراَفافَاغمبَالعيناتَالتيَوجدتياَالباحثةَفيَالدراساتَالسابقةَكانتَمأخوذةَمفَالمجاؿَ
األكاديميَ(طمبةَالجامعات)َ,وقميؿَمنياَتناوؿَالجانبَالصحيَكدراسةَالحجارَ(َ,)2003
َ .)2003(Ramirez et al
كذلؾَوجدتَالباحثةَتنوعاَلممقاييسَالمستخدمةَفيَالدراساتَالسابقةَ,فقدَتعددتَمقاييسَىذهَ
الدراساتَفاستخدـَالبعضَمقياسَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَمفَإعدادَىاريسوفَجؼَ(َ)5979فيَ
دراسةَناصرَ(َ.)5997ومقياسَالتوافؽَالنفسيَالمدرسيَمفَإعدادَالباحثَفيَدراسةَ
الطويؿ(َ.َ)2000ومقياسَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلمراشديفَمفَإعدادَالديبَ(َ)5988فيَدراسةَ
اصميح(َ,َ)2000الخضري(َ,)2003منصور(.)2006ومقياسَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَمفَ
إعدادَالباحثَبركاتَ()2006فيَدراستوََ .
وقدَقامتَالباحثةَبإعدادمقياسَالتوافؽَالنفسيَوذلؾَبعداالطبلعَعمىَالدراساتَالسابقةَوالمقاييسَ
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المختمفةَالتيَتناولتَموضوعَالتوافؽَالنفسيَوتحديدَأبعادَالمقياسَالثبلثة:األسريََ,االجتماعيَ
والشخصيََلماَليذهَاألبعادَمفَأىميةَفيَقياسَالتوافؽَالنفسيَلدىَالطمبةَفيَجامعةَاألزىرََ .
وتناولتَدراساتَأخرىَأيضاَمقياسَااللتزاـَالدينيَفييَعمىَالنحوَالتاليَ:الحجار(َ)2003مفَ
إعدادَعبدَالكريـَرضوافََ,ودراسةَالشويعر(َ)5987مقياسَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَالباحث,ودراسةَ
أحمدَ(َ)5989مقياسَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَعبدَالرحمفَالنقيبَ َواسماعيؿَدياب,ودراسةََأبوَ

زينةَ(َ)5994مقياسَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَطريفةَالشويعرَ,ودراسةَالمحيشَ(َ)5999مقياسَ
االلتزاـَالدينيَمفَإعدادَالباحث,ودراسةَنصيؼَ(َ)2005مقياسَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَالباحثَ .

أماَالباحثةَفقدَاستخدمتَفيَىذهَالدراسةَمقياسَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَصالحَالصنيعَوحيثَ
تبنتَالباحثةَالتعريؼَاإلجرائيَلمقياسَالصنيعَلمبلءمتوَلموضوعَالدراسةََ َ..
وتنوعتَاألساليبَاإلحصائيةَفيَالدراساتَحيثَتـَاستخداـَاختبار T.testوالتك ارراتَوالنسبَ
المئويةَوالمتوسطَالحسابيَواالنحراؼَالمعياريَفيَدراسةَدحبلف(َ,)2005كماَتناولتَدراسةَأبوَ
سوسوَاألساليبَاإلحصائيةَالتاليةَالمتوسطاتَالحسابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَومعامبلتَاالرتباطَ

واختبارَT.testودراسةَاحمدَ(َ)5989استخدـَالعديدَمفَاألساليبَاإلحصائيةَمثؿَحسابَ

المتوسطاتَالحسابيةَواالنحراؼَالمعياريَواختبارَ,T.testدراسةَأبوَزينةَ(َ)5994األساليبَ
المستخدمةَمعادلةَألفاَلكرونباخَواختبارَلكوكسوف(َ,َ)wilcoxonدراسةَنصيؼ(َ)2005استخدـَ
األساليبَاإلحصائيةَواختبار(َ .)T
وفيَضوءَالمتغيراتَالتيَتعرضتَلياَالدراساتَالسابقةَقامتَالباحثةَباختيارَمتغيراتَالدراسةَ
الحاليةََ,فقدَتـَاختيارَبعضَىذهَالمتغيراتَبماَيتفؽَمعَالدراساتَالسابقةََ .
ىذاَوتتميزَالدراسةَالحاليةَعفَالدراساتَالسابقةَبماَيميََ :
أفَالدراسةَالحاليةَىيَالدراسةَاألولىَ(فيَحدَعمـَالباحثة)َالتيَتتعرضَلمفيوـَااللتزاـَالدينيَ
وعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ .
وقامتَالباحثةَبإعدادَمقياسَلمتغيرَالتوافؽَالنفسيَلمدراسةَفضبلَعفَمقياسَااللتزاـَالدينيَلمصنيعَ

وقدَاستخدمتَالباحثةَفيَىذهَالدراسةَاألساليبَاإلحصائيةَالمختمفةَوذلؾَلموصوؿَإلىَالنتائجَ
المرجوةَومفَثـَتحقيؽَأىداؼَالدراسةَ .
َ
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فرضيات الدراسة َ :
ََََََبناءاَعمىَنتائجَالدراساتَالسابقةَ–َالتيَتـَعرضياَفيَىذاَالفصؿَ–َوفيَضوءَإطبلعَ
الباحثةَعمىَاإلطارَالنظريَقامتَالباحثةَبصياغةَفروضَالدراسةَعمىَالنحوَالتاليََ :
َََ .5الَتوجدَعبلقةَارتباطيوَدالةَإحصائياَعندَمستوىَالداللةَ(َ),05بيفَاالتجاهَنحوَااللتزاـَ
الدينيَوَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر.
 .2الَتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائية(َ),05فيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَ
األزىرَتعزىَإلىَمتغيرَالجنس.
 .3الَتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَ(َ),05فيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَاألزىرَ
تعزىَإلىَمتغيرَالعمرَ.
 .4الَتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَ(َ),05فيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَ
األزىرَتعزىَإلىَمتغيرَنوعَالكمية.
 .5الَيوجدَأثرَداؿَإحصائياَ(َ),05لمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَمستوىَااللتزاـَالدينيَ(متوسط-
فوؽَالمتوسط-مرتفع)والجنس(ذكر_أنثى)َعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر.
 .6الَيوجدَأثرَداؿَإحصائياَ(َ),05لمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَمستوىَااللتزاـَالدينيَ(متوسطَ-
فوؽَالمتوسطَ-مرتفع)َوالعمرَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر.
َ),لمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَمستوىَااللتزاـَالديني(متوسط-
َ
 .7الَيوجدَأثرَداؿَإحصائيا(05
فوؽَالمتوسط-مرتفع)َونوعَالكميةَ(تربية-تجارة-آداب-عموـ)َََعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَ
جامعةَاألزىرَ.
َ
َ
َ
َ
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إجراءات الدراسة
ََََََيعرضَىذاَالفصؿَاإلجراءاتَوالخطواتَالمنيجيةَالتيَتمتَفيَمجػاؿَالدراسةَالميدانية,حيثَ
يتناوؿَمنيػجَالد ارسػةَ,ومجتمػعَالد ارسػػةَ,والعينػةَالتيَطبقتَعمييػاَالد ارسػةَ,إضػافػةََإلىَتوضيػحَ
األدواتَالمستخدمػةَفيَالد ارسػةَوخطواتيػاَ,واألساليبَاإلحصائيػةَالتيَاستخدمتَفيَتحميػؿَالبيانػاتَ
لمتوصػؿَإلىَالنتائجَومفَثـَتحقيؽَأىداؼَالدراسةَ.وفيماَيميَتفاصيػؿَمػاَتقػدـَ :

أوال :منيج الدراسة:
َََََاستخدمتَالباحثةَالمنيجَالوصفيَالتحميميَألىميةَىذاَالمنيجَفيَمثؿَىذاَالنوعَمفَالدراسةَ
خاصةَوأفَالباحثةَتقوـَبدراسةَأثرَمتغيراتَ(َالجنسََ,العمرََ,الكميةَ)َعمىَالعبلقةَبيفَاالتجاهَ
نحوَااللتزاـَالدينيَوالتوافؽَالنفسيََ,وىذاَالمنيجَيستخدـَعادةَفيَوصؼَالظاىرةَموضوعَالبحثَ
وتحميؿَبنيتياََ,وتعريؼَالعبلقاتَبيفَمكوناتياََ,بحيثَتستطيعَالباحثةَالتفاعؿَمعَىذهَالمعطياتَ
وتصنيفياَوتحميمياَدوفَأيَتدخؿَفيَمجرياتياَوىذاَماَقامتَبوَالباحثةَفيَمعالجةَوتناوؿَموضوعَ
الدراسةَ.

ثانيا :مجتمع الدراسة:
َََََيتكوفَمجتمعَالدراسةَمفَجميعَالطمبةَالذيفَيدرسوفَفيَجامعةَاألزىرَوالبالغَعددىـََ55527
طالبَوطالبةََ .

ثالثا عينة الدراسة:
َََىذاَوقدَتألفتَعينةَالدراسةَمفَعينتيفَىماَ :
 -2عينة استطالعيةََ:تـَاختيارَ(َ)40طالبَوطالبةَمفَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَبالطريقةَ
العشوائيةَالبسيطةَ,وذلؾَلمتأكدَمفَصبلحيةَأدواتَالدراسةَومفَثـَاستخدامياَلحسابَالصدؽَ
والثباتَلمقاييسَالدراسةَوىيَمقياسَالتديفَومقياسَالتوافؽَالنفسيَ .
عينة الدراسة الكمية ََ :تـ َاختيار ََ 300طالبة َوطالبة َمف َطمبة َجامعة َاألزىر َبغزة َمف َمجتمعَ
الدراسة َالبالغ َعدده ََ 55527طالب َوطالبةَ ,حيث َمثمت َالعينة َنسبة ََ %2.7مف َمجتمع َالدراسةَ,
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حيثَتـَاختيارَعينةَالدراسةَبطريقةَالعينةَالطبقيةَالعشوائيةَ,ألنياَىيَالطريقةَالوحيدةَالتيَتجعمناَ
نحصؿ َعمى َأفضؿ َوأدؽ َالنتائجَ ,وذلؾ َلوجود َكميات َأدبية َوكميات َعممية َوكذلؾ َلوجود َطبلبَ
وطالباتَداخؿَالجامعةَ,مفَثـَتـَأخذَالمستوياتَفيَالحسبافَعندَاختيارَعينةَالدراسةَوكذلؾَنوعَ
الكميةَ,ولمتعرؼَعمىَخصائصَأفرادَعينةَالدراسةَ,فإنناَسوؼَنوضحياَمفَخبلؿَالتالي:
توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس:

َََتبيفَمفَخبلؿَالنتائجَأفََ%50.3مفَأفرادَالعينةَكانواَمفَالذكورَ,بينماَشكؿَاإلناثَنسبةَ
َ%49.7مفَالعينةَ,ويتضحَذلؾَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـ(َ :)5
جدول ( )2توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس
نوع الجنس

النسبة%

التكرار

ذكر

151

50.3

أنثى

149

49.7

المجموع

300

100.0

توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية:
ََََََأظيرتَالنتائجَأفَالغالبيةَالعظمىَمفَأفرادَالعينةَأعمارىـَتتراوحَبيفََ22َ–َ58سنةَوبنسبةَ
َ,َ%95.7بينماََ%8.3مفَأفرادَالعينةَأعمارىـَكانتََ23سنةَفأكثرَ,ويتضحَذلؾَمفَخبلؿَ
الجدوؿَرقـ(َ :)2
جدول ( )3توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية
الفئات العمرية

النسبة%

التكرار

َ22َ-58سنة

275

91.7

َ23سنةَفأكثرَ

25

8.3

المجموع

300

500.0
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توزيع أفراد العينة حسب المستوي الدراسي:

ََََأظيرتَالنتائجَإلىَأفََ%34.0مفَأفرادَالعينةَيدرسوفَفيَالمستوىَالدراسيَاألوؿَ,بينماَ
َ%30يدرسوفَفيَالمستوىَالدراسيَالثانيَ,وََ%55.7يدرسوفَفيَالمستويَالدراسيَالثالثَ,وَ
َ%20.3يدرسوفَفيَالمستوىَالدراسيَالرابعَ,والنتائجَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـ(َ :)3
جدول ( )4توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي
المستوى الدراسي

النسبة%

التكرار

المستوىَاألوؿ

502

34.0

المستوىَالثاني

90

30.0

المستوىَالثالث

47

55.7

المستوىَالرابع

65

20.3

المجموع

300

500.0

توزيع أفراد العينة حسب نوع الكمية :
ََََلوحظَمفَخبلؿَالنتائجَأفََ%24.7مفَأفرادَالعينةَيدرسوفَفيَكميةَاآلدابَ,بينماََ%47.0
يدرسوف َفي َكمية َالتربيةَ ,وَ %8يدرسوف َفي َكمية َالتجارةَ ,و ََ %20.3يدرسوف َفي َكمية َالعموـَ,
والنتائجَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـ(َ :)4
جدول ( )5توزيع أفراد العينة حسب نوع الكمية
نوع الكمية

النسبة%

التكرار

اآلداب

74

24.7

التربية

545

47.0

التجارة

24

8.0

العموـ

65

20.3

المجموع

300

500
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توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة:
ََََتبيفَمفَخبلؿَالنتائجَأفََ%27.0مفَأفرادَالعينةَيسكنوفَفيَمحافظةَشماؿَغزةَ,وََ%43.7
يسكنوف َفي َمحافظة َغزةَ ,و ََ %59.0يسكنوف َفي َمحافظة َالوسطىَ ,وَ %6.7مف َأفراد َالعينةَ
يسكنوف َفيَمحافظة َخاف َيونسَ ,و ََ %3.7فقط َيسكنوف َفي َمحافظة َرفحَ ,والنتائج َموضحة َمفَ
خبلؿَالجدوؿَرقـ(َ :)5
جدول ( )6توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة
التكرار

مكان اإلقامة

النسبة%

شماؿَغزة
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27.0

غزة

535

43.7

الوسطي

57

59.0

خافَيونس

20

6.7

رفح

55

3.7

المجموع

300

500.0

رابعا :أدوات الدراسة:
َََاستخدمتَالباحثةَفيَدراستياَأداتيفَلئلجابةَعمىَتساؤالتَالدراسةَوىماََ :
أوال :مقياس االلتزام الديني:
ََََقاـَصالحَإبراىيـَالصنيعَبتصميـَاستبانوَلقياسَمستوىَالتديفَ,وىوَمكوفَمفََ 60فقرةَتقيسَ
مستوى َالتديفَ ,وبعد َذلؾ َقامت َالباحثة َبأخذ َالمقياس َوعرضو َ َبصورتيا َاألولية َعمى َلجنةَ
متخصصة َمف َأساتذة َعمـ َالنفس َلتحكيـ َاالستبانة َوالحكـ َعمى َصبلحيتوَ ,فقد َرأي َالمحكميف َأفَ
المقياسَجاىزَلمتطبيؽَويناسبَالدراسةَ .
َََََيتكوف َوصؼ َالمقياسَمفََستيفَعبارةَلكؿَعبارةَثبلثةَخياراتَ,ولكؿَخيارَدرجةَأوَدرجتافَ
أو َثبلث َدرجاتَ ,ورتبت َبحيث َتكوف َالدرجات َإيجابية َلبعض َالعباراتَ ,وسمبية َلعبارات َأخرى؛َ
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لتقميؿَقيمةَعامؿَاإلجابةَالعشوائيةَ.وقدَغطتَعباراتَالمقياسَالموضوعاتَالتاليةَ :
.5أركاف َاإليمافَ :ا﵀َ ,المبلئكةَ ,الكتبَ ,الرسؿَ ,اليوـ َاآلخرَ ,القدر َخيره َوشره َ(العبارات ََ)6-5
.2أركافَاإلسبلـَ:الصبلةَ(العباراتََ 8ػََ,)55الزكاةَ(العباراتََ 52ػََ,)53الصياـَ(العباراتََ 54ػَ
َ,)55الحجَ(العبارةََ .)56
.3مفَشعبَاإليمافَ(َالواجباتَ)َ,جدوؿَرقـَ(َ :َ)6
موضوع العبارة

رقم العبارة

رقم العبارة

موضوع العبارة

7

محبةَالرسوؿَصمىَا﵀َعميوَوآلوَوسمـ

45

معاممةَالناس

57

العمرة

49

إعفاءَالمحية

58

األمرَبالمعروؼَوالنييَعفَالمنكر

50

واليةَاليتيـ

59

طاعةَالوالديف

52

الصبر

20

صمةَاألرحاـ

55

قراءةَالقرآفَالكريـ

25

الزواج

56

ذكرَا﵀

25

أداءَالشيادة

59

مجالسَالذكر

38

الوفاءَبالعيد

60

طمبَالعمـ

40

حؽَالجار

.5

مفَشعبَاإليمافَ(َالمنيياتَ)َ,جدوؿَرقـ(:َ)7
موضوع العبارة

رقم العبارة

موضوع العبارة

رقم العبارة

22

مدخؿَالزناَ(االختبلط)

37

الشتـَوالمعاف

23

الربا

39

السحر

24

الخمر

42

إسباؿَالمباس

26

الرشوة

43

لبسَالذىبَوالحرير

27

السرقة

44

نقصَالميزاف
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28

اليميفَالغموس

45

التصوير

29

الكذب

46

المناف

30

الظمـ

47

التصنتَعمىَالناس

35

الكسبَالمشبوه

55

األطعمةَالمحرمة

32

التشبوَبالكفار

53

النظرَإلىَالمرأةَاألجنبية

33

تشبوَالرجؿَبالمرأة

54

الحسد

34

الخيانة

57

السخريةَمفَالصالحيف

35

الرياء

58

استماعَالموسيقىَواألغاني

36

النميمة

َ

َ

تجريب المقياس:
َََََقامتَالباحثةَبتطبيػؽَالمقياسَبعدَعرضوَعمىَالمحكميفَعمىَعينةَعشوائيةَمكونةَمفَ(َ)40
طالبَوطالبةَمفَطمبةَجامعةَاألزىرََ,حيثَراعتَالباحثةَفيَاختيارىاَلمعينةَأفَتتوفرَفيياَشروطَ
العينةَالكميةَبحيثَتكوفَأماَطالبَأوَطالبةَمفَجامعةَاألزىرَبغزةَ.
 -2تصحيـح المقياس :
ولقدَتـَاألخذَبعيفَاالعتبارَالفقراتَااليجابيةَوالفقراتَالسمبيةَلممقياسَوفؽَجوؿَرقـَ(َ :َ)8
جدول( )9توزيع الدرجات عمى عبارات المقياس:

الفقرات

الدرجات

فقراتَإيجابيةَ

َ5-2-3

فقراتَسمبيةََ

3-2-5
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جدول ( ):يوضح الفقرات الموجبة والسالبة لمقياس االتجاه نحو االلتزام الديني :
أركافَاإليمافَ

أركافَاإلسبلـ

واجبات

منييات

5
2

8
9

7

22
23

*57

3

50

*58

24

4

*55

*59

26

5

*52

*20

27

6

*53

25

28

*54

25

29

*55

*38

30

*56

*40

*37

45

*39

49
50

42
43
44

*52
*55

45

*56

46

*59

47

*60
العباراتَالسمبيةَعميياَإشارةَ* َ

كماَتـَالتوزيعَاالفتراضيَلمدرجاتَعمىَمستوياتَااللتزاـَالدينيَوفؽَماَيمي َ
َ
َ
َ
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جدول( )21توزيع الدرجات عمى مستويات االلتزام الديني :

مستوى االلتزام الديني

مدى الدرجات

العالي

580َ-َ565

فوؽَالمتوسط

560َ-536

المتوسط

535ََ-َ69

دوفَالمتوسط

95َ-َ75

المنخفض

َ70فأقؿ

الخصائص السيكومترية لممقياس االلتزام الديني:
َََََلمتعرؼ َعمى َالخصائص َالسيكومترية َلمقياس َااللتزاـ َالدينيَ ,فقد َتحققت َالباحثة َمف َىذهَ
الخصائص َوتقنينيا َعمى َالبيئة َالفمسطينية َوذلؾ َمفَخبلؿ َأدوات َالصدؽ َوالثبات َلممقياسَ ,وذلؾَ
مفَخبلؿَالتاليَ :
أوال :صدق مقياس االلتزام الديني:
ََََلمتحقؽ َمف َصدؽ َالمقياس َقامت َالباحثة َبحساب َالصدؽ َبطريقة َصدؽ َاالتساؽ َالداخميَ,
والنتائجَموضحةَمفَخبلؿَالتاليَ :
-2صدق االتساق الداخمي Internal consistency
ََََتـ َحساب َمعامبلت َاالرتباط َلبيرسوف َبيف َدرجة َكؿ َبعد َمف َأبعاد َالمقياس َوالدرجة َالكميةَ
لممقياسَ ,ومف َثـ َتـ َحساب َمعامؿ َارتباط َسبيرماف َبيف َكؿ َفقرة َمف َفقرات َكؿ َبعد َعمى َحدهَ
والدرجةَالكميةَلكؿَبعدَعمىَحدهَ,وذلؾَلمعرفةَمدىَارتباطَاألبعادَبالدرجةَالكميةَلممقياسَوكذلؾَ
لمعرفة َمدى َارتباط َكؿ َفقرة َبالدرجة َالكمية َلكؿ َبعد َعمى َحدهَ ,ويتضح َذلؾ َمف َخبلؿ َالجدوؿَ
التاليَ :
َ
َ
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َ
جدول ( )22معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االلتزام الديني والدرجة الكمية لممقياس

األبعاد

مستوى الداللة

معامل االرتباط

أركافَاإليماف

0.62

دالةَإحصائياََ0.05

أركافَاإلسبلـ

0.67

دالةَإحصائياََ0.05

الواجبات

0.77

دالةَإحصائياََ0.05

المنييات

0.80

دالةَإحصائياََ0.05

أظيرتَالنتائجَالموضحةَفيَالجدوؿَالسابؽَأفَأبعادَمقياسَالتديفَتتمتعَبمعامبلتَارتباطَقويةَ
ودالة َإحصائياَ َعند َمستوى َداللة ََ ,0.05فقد َتراوحت َمعامبلت َارتباط َبيرسوف َبيف َ(َ–َ 0.62
َ,)0.80وىذاَدليؿَعمىَأفَأبعادَالمقياسَتتمتعَبمعامؿَصدؽَعاليَ.وبماَأفَالمقياسَلديوَأربعةَ
أبعادَ ,فيجب َالقياـ َبإجراء َمعامؿَارتباطَ َبيرسوفَبيفَفقراتَكؿ َبعد َمفَاألبعادَاألربعةَوالدرجةَ
الكميةَلكؿَبعدَعمىَحدهَ,وذلؾَلمتأكدَمفَمدىَاتساؽَالفقراتَمعَكؿَبعدَخاصَبوَ,فمذلؾَفأنناَ
سوؼَنعرضَذلؾَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـ(َ :َ)52
جدول( )23معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول (أركان اإليمان) والدرجة الكمية لمبعد
الرقم

معامالت

فقرات أركان األيمان

االرتباط

مستوى الداللة

1

إيمانيَبا﵀

0.31

َ0.05دالةَإحصائيَا

2

المبلئكةَوعبادتيـَ﵀

0.59

َ0.01دالةَإحصائياَ

3

الكتبَالسماويةَالمنزلة

0.38

َ0.01دالةَإحصائياَ

4

أعرؼَمفَالرسؿ

0.26

َ َ0.10
غيردالةَإحصائياَ

5

يوـَالقيامة

0.50

َ0.01دالةَإحصائياَ

6

القدر

0.51

َ0.01دالةَإحصائيَا

َ
َ
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تبيفَمفَخبلؿَالجدوؿَالسابؽَأفَفقراتَالبعدَاألوؿَ(أركافَاأليماف)َتتمتعَبمعامبلتَارتباطَقويةَ
ودالةَإحصائيَاَعندَمستويَداللةَأقؿَمفََ,َ0.05حيثَتراوحتَمعامبلتَاالرتباطَبيفَ َ
(َ,)0.59َ -0.35وىذاَيدؿَعمىَأفَبعدَأركافَاأليمافَوفقراتوَيتمتعَبمعامؿَصدؽَعاليَ.ماَعداَ
الفقرةَرقـَ(ََ)4فييَغيرَدالةَإحصائياََ,فمذلؾَيجبَحذفياَمفَالبعدَوالمقياسَ .
جدول( )24معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني (أركان اإلسالم) والدرجة الكمية لمبعد
معامالت

فقرات البعد الثاني

N

االرتباط

مستوى الداللة

8

صبلةَالفريضة

0.48

َ0.01دالةَإحصائياَ

9

أوديَالصبلةَفيَجماعة

0.50

َ0.01دالةَإحصائيَا

10

المكافَالذيَأصمىَفيو

0.25

َ0.12غيرَدالةَإحصائياَ

11

صبلةَالنافمة

0.50

َ0.01دالةَإحصائياَ

12

زكاةَالفريضة

0.57

َ0.01دالةَإحصائياَ

13

الصدقة

0.53

َ0.01دالةَإحصائياَ

14

فيَرمضاف

0.64

َ0.01دالةَإحصائيَا

15

صياـَالتطوع

0.49

َ0.01دالةَإحصائياَ

16

الحج

0.35

َ0.01دالةَإحصائياَ

تبيف َمفَخبلؿَالجدوؿَالسابؽَأفَفقراتَالبعدَالثانيَ(أركافَاإلسبلـ)َتتمتعَبمعامبلتَارتباطَقويةَ
ودالةَإحصائياََعندَمستويَداللةَأقؿَمفََ,َ0.05حيثَتراوحتَمعامبلتَاالرتباطَبيفَ َ
(َ,)0.64َ -0.35وىذاَيدؿَعمىَأفَبعدَأركافَاإلسبلـَوفقراتوَيتمتعَبمعامؿَصدؽَعاليَ.ماَعداَ
الفقرةَرقـَََ(َ)50فييَغيرَدالةَإحصائياََ,فمذلؾَيجبَحذفياَمفَالبعدَوالمقياسَ .
َ
َ
َ
َ
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جدول( )25معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث (الواجبات) والدرجة الكمية لبعد
N

معامالت االرتباط

فقرات البعد الثالث

مستوى الداللة

7

محبةَالرسوؿَصمىَا﵀َعميوَوآلوَوسمـ

0.38

َ0.05دالةَإحصائياَ

57

العمرة

0.65

َ0.05دالةَإحصائياَ

58

األمرَبالمعروؼَوالنييَعفَالمنكر

0.37

َ0.05دالةَإحصائياَ

59

طاعةَالوالديف

0.46

َ0.05دالةَإحصائياَ

20

صمةَاألرحاـ

0.48

َ0.05دالةَإحصائياَ

25

الزواج

0.41

َ0.05دالةَإحصائياَ

25

أداءَالشيادة

0.43

َ0.05دالةَإحصائياَ

38

الوفاءَبالعيد

0.34

َ0.05دالةَإحصائياَ

40

حؽَالجار

0.01

َغيرَدالةَ0.99

45

معاممةَالناس

0.22

َغيرَدالةَ0.56

49

إعفاءَالمحية

0. 39

َ0.05دالةَإحصائياَ

50

واليةَاليتيـ

0.45

َ0.05دالةَإحصائياَ

52

الصبر

0.55

َ0.05دالةَإحصائياَ

55

قراءةَالقرآفَالكريـ

0.44

َ0.05دالةَإحصائياَ

56

ذكرَا﵀

0.40

َ0.05دالةَإحصائياَ

59

مجالسَالذكر

0.32

َ0.05دالةَإحصائياَ

60

طمبَالعمـ

0.21

َغيرَدالةَ0.20

تبيفَمفَخبلؿَالجدوؿَالسابؽَأفَفقراتَالبعدَالثالثَ(الواجبات)َتتمتعَبمعامبلتَارتباطَقويةَودالةَ
إحصائياَ َعندَمستوي َداللةَأقؿَمفََ,َ 0.05حيثَتراوحتَمعامبلتَاالرتباطَبيفَ(َ,)0.65َ -0.32
وىذاَيدؿَعمىَأفَبعدَالواجباتَوفقراتوَيتمتعَبمعامؿَصدؽَعاليَ.ماَعداَالفقراتَالتاليةَ َ
(َ)60َ,َ45َ,َ40فيماَغيرَداالتَإحصائيَاَ,فمذلؾَيجبَحذفيماَمفَالبعدَوالمقياسَ .
َ
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جدول( )26معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع (المنييات) والدرجة الكمية لمبعد
N

معامالت االرتباط

فقرات البعد الرابع

مستوى الداللة

22

مدخؿَالزناَ(االختبلط)

0. 37

َ0.05دالةَإحصائياَ

23

الربا

0.38

َ0.05دالةَإحصائياَ

24

الخمر

0.40

َ0.05دالةَإحصائياَ

26

الرشوة

0.38

َ0.05دالةَإحصائياَ

27

السرقة

0.09

َغيرَدالةَ0.59

28

اليميفَالغموس

0.11

َغيرَدالة0.55

29

الكذب

0. 38

َ0.05دالةَإحصائياَ

30

الظمـ

0.34

َ0.05دالةَإحصائياَ

35

الكسبَالمشبوه

0. 46

َ0.05دالةَإحصائياَ

32

التشبوَبالكفار

0.46

َ0.05دالةَإحصائياَ

33

تشبوَالرجؿَبالمرأة

0.32

َ0.05دالةَإحصائياَ

34

الخيانة

0.48

َ0.05دالةَإحصائياَ

35

الرياء

0.33

َ0.05دالةَإحصائياَ

36

النميمة

0.35

َ0.05دالةَإحصائياَ

37

الشتـَوالمعاف

0. 58

َ0.05دالةَإحصائياَ

39

السحر

0.31

َ0.05دالةَإحصائياَ

42

إسباؿَالمباس

0.19

غيرَدالةَ0.23

43

لبسَالذىبَوالحرير

0.00

غيرَدالةَ0.98

44

نقصَالميزاف

0.45

َ0.05دالةَإحصائياَ

45

التصوير

0.32

َ0.05دالةَإحصائياَ

46

المناف

0.21

غيرَدالةَ0.59
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47

التصنتَعمىَالناس

0.42

َ0.05دالةَإحصائياَ

55

األطعمةَالمحرمة

0.33

َ0.05دالةَإحصائياَ

53

النظرَإلىَالمرأةَاألجنبية

0.69

َ0.05دالةَإحصائياَ

54

الحسد

-0.10

غيرَدالةَ0.54

57

السخريةَمفَالصالحيف

0.32

َ0.05دالةَإحصائياَ

58

استماعَالموسيقىَواألغاني

0.60

َ0.05دالةَإحصائياَ

تبيف َمف َخبلؿ َجدوؿ َرقـ َ(َ )55أف َفقرات َالبعد َالرابع َ(المنييات َ) َتتمتع َبمعامبلت َارتباط َقويةَ
ودالةَإحصائياَ َعندَمستويَداللةَأقؿ َمفََ,َ 0.05حيثَتراوحتَمعامبلتَاالرتباطَبيفَ(َ-0.32
َ,)0.69وىذاَيدؿَعمىَأفَبعدَالمنيياتَوفقراتوَيتمتعَبمعامؿَصدؽَعاليَ.ماَعداَالفقراتَالتاليةَ
(َ )54َ ,46َ ,43َ ,42َ ,َ 28َ ,77فيما َغير َداالت َإحصائياََ ,فمذلؾ َيجب َحذفيما َمف َالبعدَ
والمقياسَ .
ثانيا  :ثبات مقياس االلتزام الديني:
بعدَتطبيؽَالمقياسَتـَحسابَالثباتَلياَبطريقتيفَوىماَكالتاليَ :
 -2الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ : Alpha
ََََتـ َتطبيؽ َالمقياس َعمى َعينة َاستطبلعية َقواميا َ(َ )40مف َطمبة َجامعة َاألزىر َبغزةَ ,وبعدَ
تطبيؽَالمقياسَتـَحسابَمعامؿَألفاَكرونباحَلقياسَالثباتَبالنسبةَلممقياسَالكميَ,حيثَوجدَأفَ
قيمةَمعامؿَألفاَكرونباخَلممقياسَالكميَيساويََ0.79وىذاَدليؿَكافيَعمىَأفَالمقياسَالكميَيتمتعَ
بمعامؿ َثبات َمرتفعَ ,وبما َأف َالمقياس َلديو َأربعة َأبعادَ ,فقد َبمغ َمعامؿ َألفا َكرونباخ َلمبعد َاألوؿَ
(أركافَاأليماف)َََ,َ0.67ومعامؿَألفاَكرونباخَلمبعدَالثانيَ(َأركافَاإلسبلـ)َََ,َ0.70ومعامؿَألفاَ
كرونباخَلمبعدَالثالثَ(َالواجبات)َََ,0.65وَمعامؿَألفاَكرونباخَلمبعدَالرابعَ(َالمنييات)ََََ,َ 0.69
وىذا َدليؿ َكافي َعمى َأف َالمقياس َبفقراتو َيتمتع َبمعامؿ َثبات َعاليَ .وبناء َعمى َىذه َالنتيجة َفأفَ
المقياسَبأبعادَيصمحَلئلجابةَعمىَتساؤالتَوفرضياتَالدراسةَوىوَمناسبَلتطبيقوَعمىَأفرادَعينةَ
الدراسةَ(َطمبةَالجامعة)َ,والنتائجَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـ(َ :َ)56
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جدول( )27معامل ألفا كرونباخ لمقياس االلتزام الديني وأبعاده األربعة

أبعاد مقياس االلتزام الديني

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

أركافَاإليماف

5

0.67

أركافَاإلسبلـ

8

0.70

الواجبات

14

0.65

المنييات

22

0..69

المقياس الكمي

49

0.79

-3الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods
ََََتـ َتطبيؽ َالمقياس َعمى َعينة َاستطبلعية َقواميا َ(َ )40مف َطمبة َجامعة َاألزىر َبغزةَ َ ,وبعدَ
تطبيؽَالمقياسَتـَحسابَالثباتَبطريقةَالتجزئةَالنصفيةَلممقياسَالكميَ,حيثَأفَطريقةَالتجزئةَ
النصفية َتقوـ َعمى َقسمة َبنود َالمقياس َإلى َنصفيف َوكذلؾ َبنود َكؿ َبعد َقسميفَ ,حيث َتـ َحسابَ
معامؿ َاالرتباط َبيف َمجموع َفقرات َالنصؼ َاألوؿ َومجموع َفقرات َالنصؼ َالثاني َلممقياس َالكميَ
وكذلؾ َلكؿ َبعد َعمى َحده ََ ,فقد َبمغ َمعامؿ َارتباط َبيرسوف َلدرجات َالمقياس َالكمي َبيذه َالطريقةَ
(َ,)0.55وبعدَاستخداـَمعادلةَسبيرمافََ -براوفَالمعدلةَأصبحَمعامؿَالثباتَ(َ,َ)0.67وىذاَيدؿَ
عمىَأفَالمقياسَلديةَدرجةَثباتَأعمىَمفَنقطةَالقطعَالتيَعمىَأساسياَيتـَمعرفةَأفَاالستبانةَ
لديوَدرجةَثباتَمناسبَأوَغيرَمناسبةَوىي(َ,َ)0.65وبماَأفَالمقياسَلديياَأربعةَأبعادَ,فقدَبمغَ
معامؿ َالثبات َبطريقة َالتجزئة َالنصفية َلمبعد َاألوؿ َ( َأركاف َاأليماف)(َ ,َ َ )0.65و َمعامؿ َالثباتَ
بطريقة َالتجزئة َالنصفية َلمبعد َالثاني َ(أركاف َاإلسبلـ َ(َ ,َ )0.74بمغ َمعامؿ َالثبات َبطريقة َالتجزئةَ
النصفية َلمبعد َالثالث َ( َالواجبات) َ(َ ,َ )0.72و َبمغ َمعامؿ َالثبات َبطريقة َالتجزئة َالنصفية َلمبعدَ
الرابعََ(َالمنبيات)َ(َ,)0.75وىذاَدليؿَكافيَعمىَأفَالمقياسَبأبعادهَاألربعةَوفقراتوَيتمتعَبمعامؿَ
ثباتَعاليَ,والنتائجَالخاصةَبذلؾَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـ(َ :)57
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جدول( )28معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس االلتزام الديني وأبعاده األربعة

أبعاد مقياس االلتزام الديني

معامل ارتباط

معامل الثبات بطريقة

بيرسون

سبيرمان براون المعدلة

أركافَاإليماف

0.49

0.65

أركافَاإلسبلـ

0.59

0.74

الواجبات

0.57

0.72

المنييات

0.56

0.75

المقياس الكمي

0.55

0.67

ثانيا :مقياس التوافق النفسي

" من إعداد الباحثة "

ََََقامتَالباحثةَفيَىذهَالدراسةَبإعدادَمقياسَالتوافؽَالنفسيَلطمبةَجامعةَاألزىرَبغزة,وذلؾَبعدَ
دراسات َوالبحوث َالعربيةَ
االطبلع َعمى َالتراث َالسيكولوجي َالذي َتناوؿ َالتوافؽ َالنفسي َفي َال َ
واألجنبيةَ,كذلؾَتـَاالطبلعَعمىَمعظـَالمقاييسَالتيَتناولتَالتوافؽَالنفسيَوالتيَمفَأىمياََ َ:
 مقياسَالتوافؽَالنفسيَمفَإعدادَماىرَالمجدالويَ(ََ)َ2000ويتكوفَالمقياسَمفَعدةَأبعادَ
ىيَالبعدَاألسريََ,الصحيََ,االجتماعيََ,الشخصيَ–َاالنسجاميََ .
 مقياسَالتوافؽَالنفسيَمفَإعدادَبشيرَالحجارَ(َ)2003ويتكوفَالمقياسَمفَأبعادَىيَالبعدَ
الجسميَ,النفسيََ,األسريََ,االجتماعيَ–َاالنسجاميََ .
 مقياسَالتوافؽَالنفسيَمفَإعدادَليمىَوافيَ(ََ)َ2006ويتكوفَالمقياسَمفَأربعةَأبعادَىيَ
البعدَالشخصيََ,المدرسيََ,األسريََ,الجسديَ.
ََََوقامت َالباحثة َبإعداد َوبناء َمقياس َالتوافؽ َالنفسي َلكي َيناسب َطمبة َجامعة َاألزىر ََ,
وبالتاليَاستندتَفيَبناءَوصياغةَالمقياسَعمىَالتعريؼَاإلجرائيَالتاليَلمفيوـَالتوافؽَ
النفسيَوىو:تمؾَالعمميةَالديناميكيةَالمستمرةَالتيَييدؼَبياَالفردَإلىَأفَيغيرَمفَسموكوَ
ليحدثَعبلقةَأكثرَتوافقاَبينوَوبيفَنفسوَمفَجيةَوبينوَوبيفَالبيئةَمفَجيةَأخرىَ.
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وقامتَالباحثةَبصياغةَفقراتَالمقياسَآخذةَفيَاالعتبارَماَيميََ َ:
 السبلمةَالمغويةَلممقياسََ .
 وضوحَالعباراتَوخموىاَمفَالغموضَ.
 عدـَازدواجيةَالعبارةَ.
 أفَتكوفَالعبارةَمصاغةَبطريقةَمباشرةَ.
 أفَتتفؽَمعَالتعريؼَاإلجرائيَ.
 أفَتصاغَفيَعددَقميؿَمفَالكمماتَ.
ٚلبِذ اٌجبدثخ ثزعش٠ف اٌزٛافك إٌفغٚ ٟوزٌه رعش٠ف األثعبد اٌّىٔٛخ ٌٍّم١بط و ٟرىْٛ
اٌخطٛط ٚاضذخ أِبَ اٌجبدش ِٕز اٌجذا٠خ ٚو٠ ٟزُ االٌزضاَ ثزٌه اٌزعش٠ف ف ٟجّ١ع خطٛاد
إعذاد اٌّم١بط .
ٚلذ لبِذ اٌجبدثخ ثزعش٠ف ٘زٖ األثعبد رعش٠فب إجشائ١ب ثبالر: ٟ
التوافق الشخصي-:
ََََىو َالتوافؽ َالذي َيعبر َعف َشعور َالفرد َباألمف َالشخصي َويشتمؿ َاالعتماد َعمى َالنفسَ
واإلحساسَبقيمةَالذاتَوالحريةَالشخصيةَوالشعورَباالنتماءَوالتحررَمفَالميوؿَاالنسحابيةَوالخموَ
مفَاألمراضَالعصابيةَوذلؾَلتحقيؽَالرضاَلنفسوَ َوازالةَالقمؽَوالتوترَوالشعورَبالسعادةَ .
التوافق االجتماعي-:
َََىو َتكيؼ َاإلنساف َمع َاآلخريف َمف َخبلؿ َتقبميـ َواحتراميـ َوالتفاعؿ َمعيـ َ َواقامة َعبلقاتَ
اجتماعيةَسميمةَوالتخطيطَلؤلىداؼَوالسعيَلتحقيقياَبماَيتفؽَمعَأىداؼَالمجتمعَ .
َََفقدَتكوفَالمقياسَفيَصورتوَاألوليةَمفَ(َ)69فقرةََ,تـَعرضوَعمىَبعضَالمحكميفَمفَذويَ
االختصاصَوالخبرةَمفَأعضاءَىيئةَالتدريسَفيَجامعةَالقدسَالمفتوحةََ,والجامعةَاإلسبلميةََ,
وبرامجَغزةَلمصحةَالنفسيةََ,ألخذَآراءىـَحوؿَمدىَصبلحيةَومناسبةَفقراتَالمقياسَلقياسَمفيوـَ
التوافؽ َالنفسي َلدى َطمبة َجامعة َاألزىر ََ ,وبالتالي َالكشؼ َعف َمواطف َالضعؼ َفي َالمقياس َفيَ
توضيحَالفقراتََ,تمييداََإلعدادَالمقياسَوبناءهَ.
ٚلذ رُ إجشاء عٍّ١خ رمٌٕ ٓ١الخزجبس ٚفك اٌخطٛاد اٌزبٌ١خ :
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تصحَح ورصذ درجاخ الوقَاس :
ّ٠ىٓ رصذ١خ االخزجبس ثٕبءا عٍِ ٝم١بط اٌزصذ١خ اٌّزذسج ِٓ ( )1-5د١ش أعطٌ ٝىً فمشح ٚصْ
ِزذسج ٚفك ِم١بط ٌ١ىبسد اٌخّبع( ٟأٚافك ثشذح ,أٚافك ِ ,ذب٠ذ ِ ,عبسض ِ ,عبسض ثشذح ) ٚلذ
ٚصعذ اٌذسجبد عٍ ٝاٌعجبسح ٚفك اٌزبٌ: ٟ
اٌز٠ ٞج١ت " أٚافك ثشذح " ٠عط)5( ٝ
اٌز٠ ٞج١ت " أٚافك " ٠عط)4( ٝ
اٌز٠ ٞج١ت " ِذب٠ذ " ٠عط)3( ٝ
اٌز٠ ٞج١ت " ِعبسض " ٠عط) 7( ٝ
اٌز٠ ٞج١ت " ِعبسض ثشذح " ٠عط)1( ٝ
ٚلبِذ اٌجبدثخ ثبعزخذاَ ِفزبح ٌزصذ١خ فمشاد اٌّم١بط ثعذ رطج١مٙب عٍ ٝاٌعٕ١خ االعزطالع١خ  ,د١ش
رُ رصذ١خ ِم١بط اٌزٛافك إٌفغٌ ٟذ ٜطٍجخ جبِعخ األص٘ش ثغضح ٚرٌه ٚفك ِم١بط ٌ١ىبسد اٌخّبع,ٟ
د١ش أْ اٌّم١بط ٠ذز ٞٛعٍ ٝفمشاد عٍج١خ ٚوزٌه فمشاد إ٠جبث١خ  ,فإٔٗ عٛف ٠زُ عشض اٌفمشاد
اٌغٍج١خ .
جذٚي (ٛ٠ )18ضخ اٌفمشاد اٌغٍج١خ ٚاإل٠جبث١خ ٌّم١بط اٌزٛافك إٌفغ: ٟ
رٛافك اجزّبعٟ
رٛافك شخصٟ
رٛافك أعشٞ
3
7
1
6
5
4
9
*8
7
*17
11
11
15
*14
*13
18
17
*16
71
71
19
74
*73
77
*77
*76
*75
31
*79
*78
33
37
31
36
37
*34
*39
*38
*37
43
*41
41
46
47
44
49
*45
47
*57
48
51
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*51
*54
*59

*53
56
*58

55
57
61

اٌعجبساد اٌغٍج١خ عٍٙ١ب إشبسح *

الخصائص السيكومترية لممقياس:
ََََلمتعرؼ َعمى َالخصائص َالسيكومترية َلمقياس َالتوافؽ َالنفسيَ ,فقد َتحققت َالباحثة َمف َىذهَ
الخصائصَوتقنيياَعمىَالبيئةَالفمسطينيةَوذلؾَمفَخبلؿَأدواتَالصدؽَوالثباتَلممقياسَ,وذلؾَمفَ
خبلؿَالتاليَ :
أوال :صدق مقياس التوافق النفسي:
َََلمتحقؽَمفَصدؽَالمقياسَقامتَالباحثةَبحسابَالصدؽَبطريقةَصدؽَاالتساؽَالداخميَ,والنتائجَ
موضحةَمفَخبلؿَالتاليَ :
-5

صدق المحكمين َ :

ََََقامتَالباحثةَبعرضَاألداةَعمىَخمسةَمحكميفَمفَذويَاالختصاصَواألساتذةَاألكاديمييفَفيَ
بعضَالجامعاتَ(ممحؽَرقـََ,َ)302وقاـَالمحكميفَبتعديؿَالعديدَمفَالعباراتَوحذؼَعددَآخرَ
اتفؽ َالمحكميف َعمى َحذفيا َوأبقى َالمحكموف َعمى َباقي َالعبارات َالتي َتـ َاالتفاؽ َعمييا َمف َقبميـَ
و(الممحؽ َرقـ)6وضح َالمقاييس َالتي َاستخدمتو َاالباحثة َفي َدراستيا َفي َالصورة َالنيائيةََََََََ
والمعدَلمطمبةَ َ.
-3صدق االتساق الداخمي Internal consistency
َََََتـ َحساب َمعامبلت َاالرتباط َلبيرسوف َبيف َدرجة َكؿ َبعد َمف َأبعاد َالمقياس َوالدرجة َالكميةَ
لممقياسَ,وثـَتـَحسابَمعامؿَارتباطَسبيرمافَبيفَكؿَفقرةَمفَفقراتَكؿَبعدَعمىَحدهَوالدرجةَ
الكميةَلكؿَبعدَعمىَحدهَ,وذلؾَلمعرفةَمدىَارتباطَاألبعادَبالدرجةَالكميةَلممقياسَوكذلؾَلمعرفةَ
مدىَارتباطَكؿَفقرةَبالدرجةَالكميةَلكؿَبعدَعمىَحدهَ,ويتضحَذلؾَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـَ(َ :)59
َ
َ
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جدول ( )2:معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس التوافق النفسي والدرجة الكمية لممقياس

األبعاد

مستوى الداللة

معامل االرتباط

التوافؽَاألسري

0.88

دالةَإحصائيا0.01

التوافؽَالشخصي

0.89

دالةَإحصائيا0.01

التوافؽَاالجتماعي

0.65

دالةَإحصائيا0.01

أظيرتَالنتائجَالموضحةَفيَالجدوؿَالسابؽَأفَأبعادَمقياسَالتوافؽَالنفسيَتتمتعَبمعامبلتَارتباطَ
قويةَودالةَإحصائياَ َعندَمستوىَداللةََ,0.05فقدَتراوحتَمعامبلتَارتباطَبيرسوفَبيفَ(َ–َ 0.65
َ,)0.89وىذاَدليؿَعمىَأفَأبعادَالمقياسَتتمتعَبمعامؿَصدؽَعاليَ.وبماَأفَالمقياسَلديوَثبلثَ
أبعادَ ,فيجب َالقياـ َبإجراء َمعامؿ َارتباط َ َبيرسوف َبيف َفقرات َكؿ َبعد َمف َاألبعاد َالثبلثة َوالدرجةَ
الكميةَلكؿَبعدَعمىَحدهَ,وذلؾَلمتأكدَمفَمدىَاتساؽَالفقراتَمعَكؿَبعدَخاصَبوَ,فمذلؾَفأنناَ
سوؼَنعرضَذلؾَمفَخبلؿَالجداوؿَالتاليةَ :
جدول( )31معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول (التوافق األسري) والدرجة الكمية لمبعد

الرقم

معامالت

فقرات التوافق األسري

االرتباط

مستوى الداللة

1

يسودَالحبَواالحتراـَبيفَأفرادَأسرتي

0.58

َ0.01دالةَإحصائياَ

4

أشعرَباألمافَمعَأسرتي

0.56

َ0.01دالةَإحصائياَ

7

اشعرَبالراحةَوالرضاَفيَالبيت

0.52

َ0.01دالةَإحصائياَ

10

اشعرَبالسعادةَلحضوريَجمساتَواجتماعاتَاألسرة

0.45

َ0.01دالةَإحصائيَا

13

أغادرَالبيتَلكيَيسودهَاليدوء

0.46

َ0.01دالةَإحصائيَا

16

تقعَمشاحناتَومشاجراتَكثيرةَبيفَأفرادَأسرتي

0.69

َ0.01دالةَإحصائيَا

19

أثؽَبجميعَأفرادَأسرتي

0.45

َ0.01دالةَإحصائياَ

22

مشاجراتيَقميمةَمعَأفرادَأسرتي

0.55

َ0.01دالةَإحصائياَ

25

اشعرَأحياناَبالكراىيةَنحوَأفرادَأسرتي

0.74

َ0.01دالةَإحصائياَ
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28

مفَالصعبَبقائيَسعيداَفيَالبيت

0.64

َ0.01دالةَإحصائياَ

31

عبلقاتيَمعَوالديَطيبة

0.60

َ0.01دالةَإحصائيَا

34

أتمنىَأفَأنتميَألسرهَغيرَأسرتي

0.59

َ0.01دالةَإحصائيَا

37

دائـَالشجارَمعَإخوتي

0.58

َ0.01دالةَإحصائيَا

41

اشعرَبالفخرَوالسعادةَالنتمائيَليذاَاألسرة

0.45

َ0.01دالةَإحصائياَ

44

أتمتعَبعبلقةَطيبةَلمغايةَمعَأفرادَأسرتي

0.59

َ0.01دالةَإحصائياَ

47

أتقبؿَنصائحَوالدي

0.45

َ0.01دالةَإحصائياَ

50

أحبَأسرتيَلدرجةَكبيرة

0.45

َ0.01دالةَإحصائياَ

53

أرفضَأفَيتدخؿَوالديَفيَحؿَمشاكؿ

0.54-

َغيرَدالة0.41

56

أحبَأفَتكوفَليَخصوصيةَداخؿَاألسرة

0.04

َغيرَدالة0.80

58

أشعرَبالحزفَلعدـَأخذَرأيَفيَألسرة

0.57

َغيرَدالة0.32

تبيفَمفَخبلؿَالجدوؿَالسابؽَأفَفقراتَالبعدَاألوؿَ(التوافؽَاألسري)َتتمتعَبمعامبلتَارتباطَقويةَ
ودالة َإحصائياَ َعند َمستوي َداللة َأقؿ َمف( ََ ,َ )0.05حيث َتراوحت َمعامبلت َاالرتباط َبيفَََََََََ
(َ,)0.69َ -0.45وىذاَيدؿَعمىَأفَبعدَالتوافؽَاألسريَوفقراتوَيتمتعَبمعامؿَصدؽَعاليَ.ماَعداَ
الفقرات َالتالية َ( ََ )َ 58َ ,56َ ,َ 53فيما َغير َداالت َإحصائياََ ,فمذلؾ َيجب َحذفيما َمف َالبعدَ
والمقياسَ .
جدول( )32معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني (التوافق الشخصي) والدرجة الكمية لمبعد

الرقم

معامالت

فقرات التوافق الشخصي

االرتباط

مستوى الداللة

2

أشعرَبالراحةَالنفسية

0.59

َ0.01دالةَإحصائياَ

5

اشعرَبافَقدرتيَعمىَالتركيزَقوية

0.40

َ0.01دالةَإحصائيَا

8

أشعرَباليأسَبسرعة

0.52

َ0.01دالةَإحصائيَا

11

اشعرَبالسعادةَلحضوريَندواتَومؤتمراتَداخؿَالجامعة

0.47

َ0.01دالةَإحصائياَ

14

اننىَسريعةَالبكاء

0.25

غيرَدالةَ0.20
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17

أشعش ثبٌّشح ٚاٌغعبدح غبٌجب د ْٚعجت

0.42

َ0.01دالةَإحصائياَ

20

أ٘زُ ثّشبعش ا٢خشٓ٠

0.58

غيرَدالةَ0.26

23

أشعرَبالوحدةَدائما

0.34

َ0.01دالةَإحصائياَ

26

اشعرفىَمعظـَاألوقاتَبالحزف

0.40

َ0.01دالةَإحصائياَ

29

بسيولةَيمكفَاثارتى

0.52

َ0.01دالةَإحصائياَ

32

اعمؿَبشكؿَأفضؿَعندَسماعيَلممديح

0.25

غيرَدالةَ0.12

35

إذاَانتقدتَالَأشعرَبالغضب

0.57

غيرَدالةَ0.28

38

افقدَثقتيَبنفسيَبسرعة

40

مفَالسيؿَأفَيتممكنيَالغضب

0.35
0.40

دالةَإحصائياَ0.03
َ0.01دالةَإحصائياَ

42

أواجوَمشاكميَبنفسي

-0.05

غيرَدالةَ0.76

45

اشعرَبالضيؽَعندماَأقابؿَاحدَزمبلئيَفيَالدراسة

0.32

دالةَإحصائياَ َ0.04

48

مفَالسيؿَمسامحةَمفَأخطأَفيَحقي

0.55

غيرَدالةَ0.48

51

أشعرَبالضيؽَإذاَتفوؽَعميَاحدَزمبلئيَفيَالدراسة

0.40

َ0.01دالةَإحصائيَا

54

يضايقنيَشعوريَبالنقص

0.57

َ0.01دالةَإحصائياَ

59

أشعرَباإلحباط

0.76

َ0.01دالةَإحصائياَ

َ
تبيف َمف َخبلؿ َالجدوؿ َالسابؽ َأف َفقرات َالبعد َاألوؿ َ(التوافؽ َالشخصي) َتتمتع َبمعامبلت َارتباطَ
قويةَودالةَإحصائياَ َعندَمستويَداللةَأقؿَمفََ,0.05حيثَتراوحتَمعامبلتَاالرتباطَبيف(-0.32
َ,)0.76وىذاَيدؿَعمىَأفَبعدَالتوافؽَالشخصيَوفقراتوَيتمتعَبمعامؿَصدؽَعاليَ.ماَعداَالفقراتَ
التاليةَ(ََ)48َ,42َ,35َ,32َ,20َ,َ 54فيماَغيرَداالتَإحصائيَاَ,فمذلؾَيجبَحذفيماَمفَالبعدَ
والمقياسَ .
َ
َ
َ
َ
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جدول( )33معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث (التوافق االجتماعي) والدرجة الكمية لمبعد
الرقم

معامالت

فقرات التوافق االجتماعي

االرتباط

مستوى الداللة

3

عبلقاتيَاالجتماعيةَمعَجيرانيَطيبة

0.32

َ0.01دالةَإحصائياَ

6

استطيعَتكويفَصداقاتَبسيولة

0.55

غيرَدالةَ0.48

9

أىدافيَتتفؽَمعَأىداؼَالمجتمعَالذيَأعيشَفيو

0.45

َ0.01دالةَإحصائياَ

12

أشعرَبالحرجَمفَالمشاركةَفيَبعضَاألنشطة

0.37

َ0.01دالةَإحصائياَ

15

اشعرَبالفخرَوالسعادةَالنتمائيَليذاَالمجتمع

0.45

َ0.01دالةَإحصائيَا

18

اشعرَبالرضاَالفَاآلخريفَيفيموفَمشاعري

0.38

َ0.01دالةَإحصائيَا

21

عبلقاتيَبزمبلئيَطيبة

0.59

َ0.01دالةَإحصائيَا

24

أحسَأفَمعظـَالناسَيستمتعوفَبالحديثَمعي

0.40

َ0.01دالةَإحصائيَا

27

الَاىتـَكثيراَباآلخريف

0.20

غيرَدالةَ0.21

30

أتقبؿَنقدَاآلخريفَواستفيدَمنو

0.43

َ0.01دالةَإحصائياَ

33

اشعرَأننيَمحبوبَمفَزمبلئي

0.39

َ0.01دالةَإحصائياَ

36

استمتعَبالرحبلتَوالحفبلتَمعَأصدقائي

0.43

َ0.01دالةَإحصائياَ

39

اشعرَبالحرجَعندَاشتراكيَفيَالعمؿَالتطوعي

0.09-

غيرَدالةَ0.59

43

عبلقاتيَبزمبلئيَفيَالدراسةَجيدة

0.44

َ0.01دالةَإحصائياَ

46

عندماَاشعرَبالضيؽَابحثَعفَشخصَلمحديثَمعو

0.04

غيرَدالةَ0.83

49

اشعرَبافَزمبلئيَفيَالجامعةَيسرىـَأفَأكوفَمعيـ

0.34

َ0.01دالةَإحصائيَا

52

اختمؼَمعَزمبلئيَكثي ار

0.38

َ0.01دالةَإحصائيَا

55

إننيَسيؿَاالختبلطَبالناس

0.45

َ0.01دالةَإحصائيَا

57

أحرصَعمىَزيارةَأقاربي

0.56

َ0.01دالةَإحصائياَ

60

أحبَالتعرؼَعمىَأصدقاءَجددَالحفبلت

0.37

َ0.01دالةَإحصائياَ
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تبيفَمف َخبلؿَالجدوؿَالسابؽَأفَفقراتَالبعدَالثالثَ(التوافؽَاالجتماعي)َتتمتعَبمعامبلتَارتباطَ
قوية َودالة َإحصائياَ َعند َمستوي َداللة َأقؿ َمف َ(َ ,)َ 0.05حيث َتراوحت َمعامبلت َاالرتباط َبيفَ
(َ,)0.59َ -0.32وىذاَيدؿَعمىَأفَبعدَالتوافؽَاالجتماعيَوفقراتوَيتمتعَبمعامؿَصدؽَعاليَ.ماَ
عداالفقراتَالتالية()46َ,39َ,27َ,6فيماغيرداالتَإحصائياَ,فمذلؾَيجبَحذفيمامفَالبعدَوالمقياسَ .
ثانيا :ثبات مقياس التوافق النفسي:
بعدَتطبيؽَالمقياسَتـَحسابَالثباتَلوَبطريقتيفَوىماَكالتالي:
 -2الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ : Alpha
َََََََتـَتطبيؽَالمقياسَعمىَعينةَاستطبلعيةَقوامياَ(َ)40مفَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ,وبعدَ
تطبيؽَالمقياسَتـَحسابَمعامؿَألفاَكرونباحَلقياسَالثباتَبالنسبةَلممقياسَالكميَ,حيثَوجدَأفَ
قيمةَمعامؿَألفاَكرونباخَلممقياس َالكمي َيساوي(َ َ)0.83وىذاَدليؿَكافيَعمىَأفَالمقياسَالكميَ
يتمتع َبمعامؿ َثبات َمرتفعَ ,وبما َأف َالمقياس َلديو َثبلث َأبعادَ ,فقد َبمغ َمعامؿ َألفا َكرونباخ َلمبعدَ
األوؿَ(التوافؽَاألسريَ)(َ,ََ)َ0.84ومعامؿَألفاَكرونباخَلمبعدَالثانيَ(َالتوافؽَالشخصي)َ(ََ)0.75
َ ,ومعامؿ َألفا َكرونباخ َلمبعد َالثالث َ(االجتماعي) َ(َ ,َ )0.65وىذا َدليؿ َكافي َعمى َأف َالمقياسَ
بفقراتوَيتمتعَبمعامؿَثباتَعاليَ,وبناءَعمىَىذهَالنتيجةَفأفَالمقياسَبأبعادهَيصمحَلئلجابةَعمىَ
تساؤالتَوفرضياتَالدراسةَوىوَمناسبَلتطبيقو َعمىَأفرادَعينةَالدراسةَ(َطمبةَالجامعة)َ,والنتائجَ
موضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـَ(َ :)25
جدول( )36معامل ألفا كرونباخ لمقياس التوافق النفسي وأبعاده الثالثة

عدد الفقرات

أبعاد مقياس التوافق النفسي

معامل ألفا كرونباخ

التوافؽَاألسري

17

0.84

التوافؽَالشخصي

14

0.71

التوافؽَاالجتماعي

16

0.65

المقياس الكمي
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0.83
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 -3الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods

َََََََتـَتطبيؽَالمقياسَعمىَعينة َاستطبلعيةَقوامياَ(َ)40مفَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ,وبعدَ
تطبيؽَالمقياسَتـَحسابَالثباتَبطريقةَالتجزئةَالنصفيةَلممقياسَالكميَ,حيثَأفَطريقةَالتجزئةَ
النصفية َتقوـ َعمى َقسمة َبنود َالمقياس َإلى َنصفيف َوكذلؾ َبنود َكؿ َبعد َقسميفَ ,حيث َتـ َحسابَ
معامؿ َاالرتباط َبيف َمجموع َفقرات َالنصؼ َاألوؿ َومجموع َفقرات َالنصؼ َالثاني َلممقياس َالكميَ
وكذلؾ َلكؿ َبعد َعمى َحده ََ ,فقد َبمغ َمعامؿ َارتباط َبيرسوف َلدرجات َالمقياس َالكمي َبيذه َالطريقةَ
(َ,)0.73وبعدَاستخداـَمعادلةَسبيرمافََ -براوفَالمعدلةَأصبحَمعامؿَالثباتَ(َ,َ)0.84وىذاَيدؿَ
عمىَأفَالمقياسَلديةَدرجةَثباتَأعمىَمفَنقطةَالقطعَالتيَعمىَأساسياَيتـَمعرفةَأفَالمقياسَ
لديوَدرجةَثباتَمناسبةَأو َغيرَمناسبةَوىي(َ,ََ)0.65وبماَأفَالمقياسَلديياَثبلثَأبعادَ,فقدَبمغَ
معامؿَالثباتَبطريقةَالتجزئةَالنصفية َلمبعد َاألوؿَ(َالتوافؽَاألسري)َ(َ,َ )0.87وَمعامؿَالثباتَ
بطريقةَالتجزئةَالنصفيةَلمبعدَالثانيَالتوافؽَالشخصيَ(َ,َ)0.69بمغَمعامؿَالثباتَبطريقةَالتجزئةَ
النصفية َلمبعد َالثالث َ( َالتوافؽ َاالجتماعي)(َ ,َ َ )0.75وىذا َدليؿ َكافي َعمى َأف َالمقياس َبأبعادهَ
الثبلثة َوفقراتو َيتمتع َبمعامؿ َثبات َعاليَ ,والنتائج َالخاصة َبذلؾ َموضحة َمف َخبلؿ َالجدوؿَ
رقـ(َ :)26
جدول( )37معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس التوافق النفسي وأبعاده
أبعاد مقياس التوافق النفسي

معامل ارتباط

معامل الثبات بطريقة سبيرمان

بيرسون

براون المعدلة

التوافؽَاألسري

0.77

التوافؽَالشخصي

0.52

التوافؽَاالجتماعي

0.55

0.75

المقياس الكمي

0.73

0.84
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0.87
0.69

خامسا :األساليب اإلحصائيةَ :
قامتَالباحثةَبتفريغَوتحميؿَاالستبانةَمفَخبلؿَبرنامجَالتحميؿَاإلحصائيَStatistical Package
)َ َ, for the Social Sciences (SPSS 17.0
ََََوقدَتـَاستخداـَاألساليبَاإلحصائيةَالتاليةَ :
-5

إحصاءاتَوصفيةَمنياَ:النسبةَالمئويةَوالمتوسطَالحسابيَواالنحراؼَالمعياريَوالمتوسطَ
الحسابيَالنسبيَ:يستخدـَىذاَاألمرَبشكؿَأساسيَبيدؼَمعرفةَتكرارَفئاتَمتغيرَماَويفيدَ
الباحثةَفيَوصؼَمتغيراتَالدراسةَ .

 -2معامؿَألفاَكرونباخَ(َ:)Cronbach's Alphaلمعرفةَثباتَفقراتَاالستبانةَ .
معامؿَارتباطَسبيرمافَ(َ:)Person Correlation Coefficientلمتحقؽَمفَصدؽَ

-3

االتساؽَالداخميَبيفَفقراتَاالستبانةَوالدرجةَالكميةَلبلستبانةََ .
معامؿَارتباطَبيرسوفَ(َ:)Person Correlation Coefficientلقياسَدرجةَاالرتباطَ.

-4

يستخدـَىذاَاالختبارَلدراسةَالعبلقةَبيفَالمتغيراتَ .
اختبارَتَ(َ:)T- Testلمعرفةَماَإذاَكافَىناؾَفروؽَفيَأبعادَالدراسةَبالنسبةَلمتغيرَنوعَ

-5

الجنسَ .
تحميؿَالتبايفَاألحاديَ(ََ)َOne Way ANOVAلكشؼَالفروؽَبيفَأبعادَالدراسةَبالنسبةَ

-6

لممتغيراتَالديموغرافيةَفيَالدراسةَ .
تحميؿ َالتبايف َالثنائي َ( ََ )َ Two way ANOVAلدراسة َالفروؽ َبيف َمتغيريف َمستقميفَ

-7

والتفاعؿَبينيـَبالنسبةَلمتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزة.
سادسا  :خطوات إجراء الدراسة :
ََبعدَانتياءَالباحثةَمفَاإلطارَالنظريَوالدراساتَالسابقةَاستطاعتَتحديدَإجراءاتَالدراسةَوىيَ
عمىَالنحوَالتاليََ :
-5

إعدادَاإلطارَالنظريَالذيَسيكوفَمقدمةَالختيارَأدواتَالدراسةََ .

-2

جمعَ َواعدادَالدراساتَالسابقةَلبلستفادةَمنياَفيَفروضَالدراسةَوأدواتَالدراسةَوعينةَ
الدراسةَ.
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-3

اختيارَأدواتَالدراسةَبناءاَعمىَاإلطارَالنظريَوالدراساتَالسابقةَحيثَوجدتَالباحثةَ
أفَىناؾَمقياسَلبللتزاـَالدينيَوىوَمناسبَلتطبيقوَعمىَعينةَالدراسةَحيثَتـَإعدادهَ
وتقنينوَعمىَالبيئةالفمسطينية َواعدادمقياسَخاصَلمتوافؽَالنفسيَلطمبةجامعةاألزىرَبغزةَ.

-4

بدأتَالباحثة َبإعدادَالمقياس َوتحديدَأبعادهَبعدَاالتفاؽ َمعَالمشرؼَعمىَىذهَاألبعادَ
وبعدَذلؾ َتـَصياغة َعباراتَلكؿَبعد َمفَىذهَاألبعادَوبعدَاطبلعَالمشرؼَعميياَتـَ
عمؿَاستبانو َلممقياسَوذلؾَلتحكيمياَمفَقبؿَمحكميف َتربوييفَمتخصصيفَو(الممحؽَ
رقـََ )3يوضحَالرسالةَالموجيةَلممحكميفَواستبانوَالتوافؽَالنفسيَلمموجيةَلممحكميفََ,
وبعدَانتياءَالمحكميفَمفَتحكيـَاإلستبانوَخمصَالمقياسَبعدةَعباراتَلكؿَبعدَحيثَتـَ
عرضياَعمىَالمشرؼَ َوابداءَالموافقةَعميياََ,وبالتاليَأصبحَالمقياسَجاىزَلمتطبيؽَ.

-5

قامتَالباحثةَبمخاطبةَعمادةَالدراساتَالعمياَبجامعةَاألزىرَبغزةَلمخاطبةَعمداءَكمياتَ
جامعة َاألزىر َلمسماح َلمباحث َبتطبيؽ َأدوات َالبحث َعمى َعينة َالدراسة َوتزويدهَ
باإلحصاءاتَالبلزمةَلتطبيؽَالبحثََ,وكافَلمباحثَذلؾَ(ممحؽَرقـَ.َ)َ5

-6

بعدَذلؾَقامتَالباحثةَبتحديدَعينةَالدراسةََ,حيثَتـَاختيارَعينة َطبقية َعشوائية َمفَ
طمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَلمكمياتَالعمميةَوالعموـَاإلنسانيةَفيَجميعَالمستوياتَ.

-7

طبقت َالباحثة َاألدوات َعمى َأفراد َالعينة َوالتي َبمغ َقواميا َ(َ )300طالب َوطالبة َحيثَ
جميعيـ َاستجابوا َبالكامؿ ََ ,وقد َحرصت َالباحثة َعمى َأف َالطالب َالواحد َيجيب َعمىَ
األداتيفَمقياسَااللتزاـَالدينيَومقياسَالتوافؽَالنفسيَ.

-8

قامتَالباحثةَبالتعرؼَعمىَأرقاـَالمجموعةَالمرتفعةَفيَمقياسَااللتزاـَالدينيَوماَيقابؿَ
األرقاـَفيَمقياسَالتوافؽَالنفسيَ.

-9

وبعد َاالنتياء َمف َالتطبيؽ َصححت َالباحثة َالمقاييس َورصدت َالدرجات َعمييا َوفقاَ
ألساليبَتصحيحَكؿَمقياسَعمىَحدةَ.

 -10قامتَالباحثةَبمعالجةَالدرجاتَباستخداـَاألساليبَاإلحصائيةَالمناسبةَبيدؼَالحصوؿَ
عمى َالنتائج َالمتعمقة َبفروض َىذه َالدراسة ََ ,وقد َتـ َتحميؿ َالنتائج َوتفسيرىا َمف َقبؿَ
الباحثةَلمتحقؽَمفَصحةَالفروضَ.
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 -11وبناءَعمىَتمؾَالنتائجَوتفسيرىاَخرجتَالباحثةَبمجموعةَمفَاالستنتاجاتَحيثَقدمتَ
بناءا َعمييا َبعدة َتوصيات َلبلستفادة َمنيا َفي َميداف َالعمؿ َالنفسي َوالوضع َاألكاديميَ
والوضعَالدينيَلطمبةَفيَالجامعاتَ.
-52

قامتَالباحثةَبتمخيصَالدراسةَبالمغتيفَالعربيةَواإلنجميزيةَ.

َ

504

الفصل الخامس
عرض نتائج الدراسة وتفسيراتيا ومناقشتيا

 نتائج تساؤالت الدراسة
 نتائج فرضيات الدراسة
 مناقشة فرضيات الدراسة
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التمييد :
ََََتقوـَالباحثةَفيَىذاَالفصؿَبعرضَنتائجَالدراسةََ,وذلؾَبعدَالتحقؽَمفَالفرضياتَباستخداـَ
األساليبَاإلحصائيةَالمناسبةَلكؿَفرضَمفَىذهَالفرضياتََ,كماَستقوـَالباحثةَبتفسيرَومناقشةَ
النتائجَالتيَيتـَالتوصؿَإليياَفيَضوءَاإلطارَالنظريَوالدراساتَالسابقةََ .

عرض نتائج التساؤالت :
التساؤل األول :ما مستوى درجات االلتزام الديني لدى طمبة جامعة األزىر بغزة ؟
َََ لمتعرؼ َعمى َمستوى َااللتزاـ َالديني َلدى َطمبة َجامعة َاألزىر َبغزةَ ,فقد َقامت َالباحثة َبحسابَ
المتوسطات َواالنحرافات َالمعيارية َوالوزف َالنسبي َلدرجات َااللتزاـ َالديني َوأبعاده َاألربعةَ ,والنتائجَ
الخاصةَبذلؾَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَالتاليَ :
جدول ( )34يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجات مقياس االلتزام الديني لدى
طمبة جامعة األزىر بغزة

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي%

أركافَاإليماف

5

11.9

1.8

79.4

3

أركافَاإلسبلـ

8

15.0

2.8

62.4

4

الواجبات

12

32.4

3.5

90.1

1

المنييات

22

52.9

5.8

80.1

2

الدرجةَالكميةَ(َااللتزاـَالديني)

49

112.2

10.8

76.3

االلتزام الديني وأبعاده

المتوسط

عدد الفقرات

الترتيب

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي لكل بعد عمى الدرجة الكمية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 211

تبيفَمفَخبلؿَالنتائجَالموضحةَفيَالجدوؿَالسابؽَأفَالمتوسطَالحسابيَلدرجاتَااللتزاـَالدينيَ
الكميَبمغَ(َ)552.2درجةَ,وبانحراؼَمعياريَ(َ)50.8درجةَ,فقدَبمغَالوزفَالنسبيَ(َ,َ)%76.3
وىذاَيشيرَإلىَأفَطمبةَجامعةَاألزىرَلدييـَالتزاـَدينيَفوؽَالمتوسطَوبنسبة(َ)َ%76.3وبما َأفَ
مقياسَااللتزاـَالدينيَلديوَأربعةَأبعادَ,فقدَظيرَأفَبعدَالواجباتَالدينيةَأحتؿَالمرتبةَاألولىَمفَ
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حيث َاألىمية َوبوزف َنسبي َ(َ ,)%90.5وىذا َيشير َإلى َأف َطمبة َجامعة َاألزىر َممتزموف َفيَ
الواجباتَالدينيةَبدرجةَكبيرةَجداََ,فيَحيفَأحتؿَبعدَالمنيياتَالمرتبةَالثانيةَوبَوزفَنسبيَ َ
(ََ,)%80.5وىذاَيشيرَإلىَأفَطمبةَجامعةَاألزىرَممتزموفَفيَالبعدَعفَالمنيياتَالدينيةَبدرجةَ
كبيرةَوبنسبة(ََ,)%80.5فيَحيفَأحتؿَبعدَأركافَاإليمافَالمرتبةَالثالثةَوبوزفَنسبي(ََ,)َ%79.4
بينماأحتؿَبعدَ(َأركافَاإلسبلـَ)َالمرتبةَالرابعةَواألخيرةَوبوزفَنسبي(ََ .َ)%62.4
حيثَأظيرتَالنتائجَإلىَأفَ(َ)%38.0مفَطمبةَجامعةَاألزىرَلدييـَالتزاـَدينيَمتوسطَ,بينماَ َ
َ( َ)َ %55.0مف َالطمبة َلدييـ َمستوى َالتزاـ َديني َفوؽ َالمتوسطَ ,في َحيف( ََ )%55.0فقط َلدييـَ
مستوىَالتزاـَدينيَمرتفعَ,ويتضحَذلؾَمفَخبلؿَالشكؿَالتاليَ :
شكل (  )2يوضح مستوى اال لتزام الديني عند طمبة جامعة األزىر بغزة

وىذهَالنتيجةَتتفؽَمعَدراسةَالحجارَورضوافَ(َ)2005والتيَأظيرتَنتائجياَأفَمستوىَااللتزاـَ
الدينيَلدىَطمبةَالجامعةَاإلسبلميةَبمغتَنسبتو(َ)%82.94وىيَنسبةَعاليةَجداََ,كماَوتتفؽَ
أيضاَمعَنتائجَدراسةَبركاتَ(َ)2006والتيَأظيرتَمستوىَعاليَمفَااللتزاـَالدينيَلدىَالطمبةَ
فيَجامعةَالقدسَالمفتوحةَفيَالخميؿََ .
َََََوتعزوَالباحثةَىذهَالنتيجةَإلىَتاريخَالشعبَالفمسطينيَعامةَوأىؿَغزةَخاصةََ,مفََتعاقبَ
الثوراتَواالنتفاضاتَمفَجيةَوالحصارَعمىَقطاعَغزةَمفَجيةَأخرىَ,وذلؾَلوَاثرَعظيـَفيَ
عودةَأفرادَالمجتمعَلمتمسؾَبتعاليـَالديفَاإلسبلميََ,حيثَيعتبرَالديفَىوَالطريؽَاألنسبَلشعورَ
اإلنسافَبالراحةَالنفسيةَوالسكينةَواألمافََ,وبماَأفَفئةَالشبابَمفَطمبةَالجامعةَىـَعينةَالدراسةَ
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وىـَأحدَأفرادَىذاَالمجتمعَفإنوَمفَالطبيعيَأفَيكوفَلدييـَمستوىَمفَااللتزاـَالدينيَبمقدارَ
يتوافؽَمعَطبيعةَمجتمعناَالفمسطينيَالمسمـَ .
التساؤل الثاني :ما مستوى التوافق النفسي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة ؟
ََََلمتعرؼ َعمى َمستوى َالتوافؽ َالنفسي َعند َطمبة َجامعة َاألزىر َبغزةَ َ ,قامت َالباحثة َبحسابَ
الوزفَالنسبيَلدرجاتَالتوافؽَالنفسيَوأبعادهَ,والنتائجَالخاصةَ
َ
المتوسطاتَواالنحرافاتَالمعياريةَو
بذلؾَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـَ(َ :)24
جدول ( )35يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجات مقياس التوافق النفسي وأبعاد
لدى طمبة جامعة األزىر بغزة

التوافق النفسي

عدد
الفقرات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي%

الترتيب

التوافق األسري

17

68.7

9.7

80.9

1

التوافق الشخصي

14

45.1

7.8

64.4

3

التوافق االجتماعي

16

60.8

6.4

76.0

2

47

174.7

18.7

74.4

الدرجة الكمية ( التوافق النفسي)

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد عمى الدرجة الكمية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 211

تبيفَمفَخبلؿَالنتائجَالموضحةَفيَالجدوؿَالسابؽَأفَالمتوسطَالحسابيَلمتوافؽَالنفسيَعندَطمبةَ
جامعة َاألزىر َبمغ َ(َ )574.7درجةَ ,وبانحراؼ َمعياري َ(َ )58.7درجةَ ,فقد َبمغ َالوزفَ
النسبي(,َ )%74.4وىذا َيدؿ َعمى َأف َطمبة َجامعة َاألزىر َلدييـ َمستوى َتوافؽ َنفسي َبدرجة َكبيرةَ
وبنسبة(,َ)%74.4وبماَأفَمقياسَالتوافؽَالنفسيَلديوَثبلثةَأبعادَ,فقدَأحتؿَبعدَالتوافؽَاألسريَ
المرتبة َاألولى َمف َحيث َاألىمية َوبوزف َنسبي َ(َ ,َ )%80.9ويميو َفي َالمرتبة َالثانية َبعد َالتوافؽَ
االجتماعي(َ ,َ )%76.0في َحيف َأحتؿ َبعد َالتوافؽ َالشخصي َالمرتبة َالثالثة َواألخيرة َبوزفَ
نسبي(َ,َ)%64.4ومفَالنتائجَنستنتجَبأفَطمبةَجامعةَاألزىرَلدييـَتوافؽَنفسيَوأسريَواجتماعيَ
وتوافؽَشخصيَبدرجةَمرتفعةَ .
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َََََوتعزو َالباحثة َىذه َالنتيجة َإلى َطبيعة َالعبلقة َاألسرية َالحميمة َوالترابط َاألسري َلدى َاألسرَ
الفمسطينيةَوالتنشئةَاالجتماعيةَالجيدةَلؤلبناءَمماَيؤديَلشعورَالفردَبالراحةَداخؿَأسرتو َوالسعادةَ
والطمأنينة ََ ,فاألسرة َتعتبر َأىـ َعوامؿ َالتنشئة َاالجتماعية ََ ,وىي َالممثمة َاألولى َلمثقافة َوأقوىَ
الجماعاتَتأثيراَفيَسموؾَالفردََ,وىيَتسيـَبالقدرَاألكبرَفيَاإلشراؼَعمىَتكويفَشخصيةَالفردَ
وتوجيوَسم َوكوََ ََ.
ََََوحيثَأفَالتوافؽَاألسريَواالجتماعيَوالشخصيَمرتبطةَبعضياَببعضَفكؿَواحدةَىيَسببَ
ونتيجة َلحدوث َالتوافؽ َالمتكامؿ َفي َجميع َجوانب َشخصية َالفرد ََ َ .ومف َىنا َنستنتج َأف َطبلبناَ
وطالباتناَيعيشوفَفيَجوَأسريَصحيَأدىَإلىَتوافؽَنفسيَبدرجةَكبيرةََ .

عرض وتفسير نتائج الفرضيات :
الفرضية األولى :ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( ) ≤ α1.16
بين االتجاه نحو االلتزام الديني والتوافق النفسي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.
َََبعد َالتحقؽ َمف َصحة َافتراضات َالفرض َاألوؿ َقامت َالباحثة َباستخداـ َمعامؿ َارتباط َبيرسوفَ
لدراسة َالعبلقة َبيف َدرجات َاالتجاه َنحو َااللتزاـ َالديني َوالتوافؽ َالنفسي َلدى َطمبة َجامعة َاألزىر
بغزةَ,ويتضحَذلؾَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـ(َ :)25
جـــــدول ( )36يبين مصفوفة معامالت االرتباط بين مقياس االلتزام الديني وأبعاده وبين مقياس التوافق النفسي وأبعاده
لدى طمبة جامعة األزىر بغزة
االلتزام الديني

التوافق النفسي

مستوى الداللة

التوافؽَاألسري

**0.17

دالةَإحصائيا

التوافؽَالشخصي

**0.13

دالةَإحصائيا

التوافؽَاالجتماعي

**0.19

دالةَإحصائيا

الدرجة الكمية "التوافق النفسي "

**0.21

دالةَإحصائيا

**َدالةَعندََ*ََََََََََََ0.05دالةَعندََ//ََََََََََََ0.05غيرَدالة َ
َ
َ
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ََأظيرتَالنتائجَالموضحةَفيَالجدوؿَالسابؽَوجودَعبلقةَطرديةَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَدرجات َ
َااللتزاـ َالديني َوبيف َدرجات َالتوافؽ َالنفسي َالكمي َواألبعاد َالتالية( َالتوافؽ َاألسريَ ,التوافؽَ
الشخصيَ,التوافؽَاالجتماعي)َلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ,وىذاَيدؿَعمىَأنوَكمماَزادتَدرجاتَ
االلتزاـَالدينيَعندَطمبةَجامعةَاألزىرََكمماَأدىَذلؾَإلىَزيادةَدرجاتَتوافقيـَالنفسيَوكذلؾَزيادةَ
درجاتَتوافقيـَاألسريَوتوافقيـَالشخصيَوتوافقيـَاالجتماعيَعندىـَوالعكسَصحيحَ َ.
و َقد َاتفؽ َمع َنتائج َالدراسة َالحالية َعدة َباحثيف َسابقيف َممف َدرسوا َالعبلقة َبيف َالتديف َوبعضَ
االضطرابات َالنفسية َوخرجوا َبنتيجة َعامة َتفيد َاالرتباط َالعكسي َبيف َىذيف َالمتغيريفَ ,ومف َذلؾَ
دراسةَبرسمافََ,pressmanوليونسََ,Lyonsوالرسوفََ,Larsonجارتنرََ,Gartnerحيثَدرسواَ
عدداََكبي اَرَمفَالدراساتَالميدانيةَالتيَدرستَالعبلقةَبيفَالتديفَوكؿَمفَالقمؽَوالخوؼَمفَالموتَ,
وخرجواَبنتيجةَعامةَمفَخبلؿَنتائجَتمؾَالدراساتَتميؿَإلىَتأييدَاالرتباطَالعكسيَبيفَالتديفَوكؿَ
مفَالقمؽَوالخوؼَمفَالموتََ ََ.
ََََواتفقتَمعَدراسةَ(سعيدةَأبوَسوسوََ)َ5986َ,حيثَأسفرتَالنتائجَعفَوجودَفروؽَذاتَداللةَ
إحصائيةَبيفَالطالباتَاألعمىَفيَالقيـَالدينيةَوالطالباتَاألقؿَفيَالتوافؽَالنفسيََ َ.
َََََكما َقاـ َيعقوب ََJacobsبدراسة َاستعرض َفييا َعدداَ َمف َالدراسات َالتي َتناولت َالعبلقة َبيفَ
ممارسةَالشعائرَالدينيةَوالصحةَالنفسيةَضمفَالثقافاتَالمتعددةَالموجودةَفيَالمجتمعَاألمريكيَ.
وخرج َبنتيجة َعامة َتؤكد َالدور َاإليجابي َلممارسة َالشعائر َالدينية َفي َتخميص َاألفراد َمفَ
االضطراباتَالنفسيةَمثؿَالقمؽَوالعزلةَ,وتعزيزَمظاىرَالصحةَالنفسيةَمثؿَالمودةَوالتعاوفََ َ.
َََودرست َ( َطريفة َالشويعرَ )5987,اإليماف َبالقضاء َوالقدر َوأثره َعمى َالقمؽ َالنفسيَ ,وكاف َمفَ
أىـَنتائجَالدراسةَوجودَعبلقةَإرتباطيةَسالبةَدالةَإحصائياَ َبيفَاإليمافَبالقضاءَوالقدرَومستوىَ
القمؽَلدىَعينةَالدراسةَكماَوجدتَفروقَاَدالةَإحصائيَاَفيَدرجةَالقمؽَالنفسيَبيفَالطالباتَاألكثرَ
إيماناََبالقضاءَوالقدرَوالطالباتَاألقؿَإيماناََبوَلصالحَالمجموعةَالثانيةَ َ.
ََودعمتَماسبؽَالت َوصؿَإليوَدراسة(أبوبكر)5993,التيَىدفتَإلىَالكشؼ َعفَالعبلقة َبيفَالقيـَ
الدينية َوبيفَاألمفَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاليرموؾَفيَضوء َبعضَالمتغيراتَ,وقد َأظيرتَنتائجَ
الدراسةَأفَىناؾَعبلقة َجوىرية َبيفَالقيـَالدينية َواألمفَالنفسي,وأفَالحاصؿَعمىَدرجة َعالية َفيَ
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القيـَالدينيةَيتمتعَبأمفَنفسيَمرتفع,والحاصؿَعمىَدرجةَمنخفضةَيتمتعَبأمفَنفسيَمنخفضَ .
تعزو الباحثة تمك النتيجة َلتقريرَ"منظمةَالعمؿَالدوليةَ"(()2003مركز َالميزاف)أكدَأفَاالنسحابَ
اإلسرائيمي َمف َقطاع َغزة َخمؽ َفرصا َلمنمو َاالقتصادي َواالجتماعي َإال َأف َىذا َاألمر َتعيقوَ
الصعوبات َمنيا َالحصار َواإلغبلؽ َلممعابر ََ َ ,وارجاع َتأثير َالحصار َالمفروض َمف َقبؿ َإسرائيؿَ
عمىَغزةَإلىَسوءَالوضعَاالقتصاديَالذيَولدَالفقرَوالبطالةَالتيَيعانيَمنياَالمجتمعَالفمسطينيَ
عامة َومجموعات َالشباب َخاصة َوىنا َالشباب َيبدأ َفي َالبحث َعف َالبديؿ َإلشغاؿ َىذا َالفراغَ
االقتصاديَوماَيمحقوَمفَتأثيراتَعمىَالشبابَإماَبالتوجوَلؤلحزابَالسياسيةَوالعسكريةَواالنخراطَ
فييا َأو َاالتجاه َنحو َالتديف َالمتزمت َالذي َيؤدي َإلى َالتعصب َوالتطرؼَ.أما َاالعتداؿ َفي َالتديفَ
فاتوَوعاداتوَوسموكياتوَحيثَأفَ
يؤديَإلىَالتوافؽَوالتكيؼَالنفسيَلمشبابَوىذاَينعكسَعمىَتصر َ
التزاموَالدينيَيتبعوَالتزاـَفيَتطبيقوَألركافَاإلسبلـَواإليمافَ,مماَيتوجبَعميوَفعموَواالبتعادَعماَ
نيى َعنو َالديف َاإلسبلمي َحيث َأف َالمجتمع َفي َغالبيتو َىو َمجتمع َإسبلمي َممتزـ َوىذا َااللتزاـَ
الدينيََينعكسَمفَالتنشئةَاالجتماعيةَوبالتاليَنجدَأفَلدىَشبابناَوازعَدينيَوالتزاـَباألخبلقياتَ
الدينيةَالحميدةََ,التيَتجعموَيشعرََبالراحةَوالطمأنينةَمماَيعززَمظاىرَالصحةَالنفسيةَلديوََ .
َ
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  ) ≤ α1.16في مستوى
التوجو نحو االلتزام الديني لدى طمبة جامعة األزىر تعزى إلى متغير نوع الجنس
(ذكور ,إناث).
َََلمتحقؽَمفَصحةَىذهَالفرضيةَتـَإيجادَاختبارَ"ت"َلعينتيفَمستقميفَلكشؼَالفروؽَبيفَالذكورَ
واإلناثَبالنسبةََلمتوجوَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر بغزةََ,والنتائجَالمتعمقةَبيذهَ
الفرضيةَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَالتاليَ :
َ
َ
َ
َ
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جدول ( )37نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين الذكور واإلناث في التوجو نحو االلتزام الديني لدى طمبة جامعة
األزىر بغزة
ذكور ( ن=) 262
التوجو نحو االلتزام الديني

أركافَاإليماف

المتوسط
55.6

االنحراف
المعياري
2.0

إناث ( ن =) 25:
المتوسط
52.2

االنحراف

قيمة "ت"

مستوى الداللة

المعياري
5.6

3.03-

**0.003

أركافَاإلسبلـ

14.2

3.0

15.8

2.4

-4.97

**0.005

الواجبات

31.9

3.6

33.0

3.3

-2.84

**0.005

المنييات

51.3

6.0

54.5

5.0

-4.93

**0.005

الدرجةَالكمية(َااللتزاـَالديني)

108.9

11.5

115.4

9.0

-5.41

**0.005

**َدالةَعندََ*ََََََََََََ0.05دالةَعندََ//ََََََََََََ0.05غيرَدالة َ

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )37ما يمي:
 بالنسبةَلمدرجةَالكميةَ(َالتوجوَنحوَااللتزاـَالديني)ََفقدَلوحظَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَ
داللةَإحصائيةَبيفَمتوسطَدرجاتَالطمبةَالذكورَومتوسطَدرجاتَالطالباتَاإلناثَفيَدرجاتَ
االلتزاـَالدينيَ,َ)t-test=-5.41,P-value<0.01(َ,الفروؽَكانتَلصالحَاإلناثَ,وىذاَيدؿَ
عمىَالطالباتَلدييـَالتزاـَدينيَأكثرَمفَالطمبةَالذكورَ,فقدَبمغَمتوسطَدرجاتَالطمبةَالذكورَفيَ
االلتزاـَالدينيَ(َ)508.9درجةَ,فيَحيفَبمغَمتوسطَدرجاتَالطالباتَاإلناثَفيَااللتزاـَالدينيَ
(َ)555.4درجةَ َ.
 يتضحَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَمتوسطَدرجاتَالطمبةَالذكورَومتوسطَ
درجاتَالطالباتَاإلناثَفيَأبعادَااللتزاـَالدينيَالتاليةَ(َأركافَاإليمافَ,أركافَاإلسبلـَ,الواجباتَ,
المنييات)َ,والفروؽَكانتَلصالحَاإلناثَ,وىذاَيدؿَعمىَأفَالطالباتَاإلناثَلدييـَالتزاـَدينيَفيَ
أركافَاأليمافَوكذلؾَفيَأركافَاإلسبلـَ,والواجباتَ,ثـَالمنيياتَأكثرَمفَالطمبةَالذكورَ .
َ
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 أماَعفَالفروؽَبيفَالجنسيفَفيَمستوىَالتديفََفقدَاتفقتَنتيجةَىذهَالدراسةَمعَالدراساتَ
التاليةََ:دراسةَ(بشيرَالحجارَوعبدَالكريـَرضوافََ)َ2005َ,حيثَبينتَالدراسةَوجودَفروؽَذاتَ
داللةَإحصائيةَتعزىَلمتغيرَالجنسَلصالحَاإلناثَأيَمستوىَالتديفَلدىَاإلناثَأعمىَمنوَلدىَ
الذكورَ.كماَاتفقتَمعَدراسةَ(حافظَأحمدََ)5989َ,ودعمتَتمؾَالنتيجةَدراسةَ(َالبحيريََ,
َ)5989عمىَطمبةَالجامعةََ,التيَأظيرتَأفَاإلناثَيحممفَتوجياَدينياَأكثرَمفَالذكورَََ.وأكدتَ
دراسةَ(العيسويَ)5966َ,عمىَأفَاإلناثَأكثرَتديناََمفَالذكورَ.أماَدراسةَ(نعماتَقاسـََ)5996,
فقدَوجدتَأفَاإلناثَأكثرَتوجياََدينياََظاىرياََمفَالذكورَولكفَلـَتجدَالدراسةَأيَفروؽَبيفَ
الجنسيفَفيَالتوجوَالدينيَالجوىريَ.بينماَاختمفتَالنتائجَمعَدراسةَ(سعيدةَأبوَسوسوََ)5989,
حيثَأكدتَأفَالذكورَأكثرَتديناََمفَاإلناثَ,وكذلؾَدراسةَ(رفيؽَحبيبََ)5986,عمىَاألقباطَ
المصرييفَ,إذَوجدتَالدراسةَارتفاعَمستوىَااللتزاـَالدينيَلدىَالذكورَعنوَلدىَاإلناثَ.أماَ
الدراساتَالغربيةَوبالرغـَمفَاختبلؼَمعنىَالتديفَعفَاإلسبلـَ,فإفَالنتائجَتضاربتَكماَىوَالحاؿَ
بالنسبةَلمدراساتَالعربيةَوتحديداََعمىَالمجتمعَالمصريَ.إذَأكدتَدراسةَشمونسكيَ
(َ)Chlewnski, 1987أفَاإلناثَأظيرفَتديناََأكثرَمفَالذكورََ,وبالمقابؿَترىَآشا َ
َ(َ)Asha, 1983أفَالذكورَيظيروفَالتزاماََدينياََأكبرَمفَاإلناثََ.
فيَحيفَأشارتَدراسة(َمدنيََ)5999,إلىَعدـَوجودَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَالذكورَ
واإلناثَفيماَيتعمؽَبالتديفَ .
وجاءتَدراسةَ(حكمتَنصيؼََ)2005َ,إلىَعدـَوجودَفروؽَدالةَإحصائياَفيَاألمفَالنفسيَ
وااللتزاـَالدينيَيعزىَلمتغيرَالجنسََ .
ََوتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى أن التديفَموجودَفيَكؿَأسرةَفمسطينيةَ َوافَكافَبدرجاتَمتفاوتةَ
مفَأسرةَإلىَأخرىََ,ولكفَىناؾَاتفاؽَبيفَاألسرَفيَعمميةَتربيةَاإلناثَوالحرصَالشديدَعمييفَ
لماَليفَمفَخصوصيةَفيَمجتمعاتناَالعربيةَولذلؾَنجدَأفَأسرناَتغرسَالشعائرَالدينيةَفيَاإلناثَ
مفَبابَالخوؼَعمييفَحيثَتعتبرَالفتاةَىيَالجانبَاألضعؼَفيَالمجتمعََ,حيثَتحرصَالعائمةَ
عمىَالمحافظةَعمىَاإلناثَأكثرَمفَالذكورَ,فمذلؾَنجدَأفَالتزامياَالدينيَأكبرَمفَالتزاـَالشابََ,
فجاءتَنتيجةَالفرضَمواتيةَلتربيةَمجتمعاتناَالعربيةَلئلناثَ.وربماَيرجعَذلؾَإلىَالتقاليدَالمجتمعيةَ
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السائدةَوالتيَتحتـَعمىَالفتاةَأفَتمتزـَبتعاليـَمحددةَمفَقبؿَاألسرةَوحيثَإفَالعرؼَالسائدَفيَ
مجتمعناَأنوَمحافظَوبالتاليَفإفَالفتاةَممزمةَبإتباعَسموكياتَيقبمياَالمجتمعَوىيَتدرؾَأفَذلؾَمفَ
مصمحتياََ.وربماَالَيتـَإدراؾَذلؾَاألمرَبشكؿَواضحَلدىَالذكورَالختبلؼَطبيعتيـَالبيولوجيةَ
والنفسيةَوالمجتمعيةَ .
َ
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ) ≤ α1.16في
مستوى التوجو نحو االلتزام الديني لدى طمبة جامعة األزىر تعزى إلى الفئات العمرية لطمبة جامعة
األزىر (  )38-33،34-29سنة.
لمتحقؽ َمف َصحة َىذه َالفرضية َتـ َإيجاد َاختبار َ"ت" َلعينتيف َمستقميف َلكشؼ َالفروؽ َفي َدرجاتَ
االلتزاـ َالديني َلدى َطمبة َجامعة َاألزىر بغزة َبالنسبة َلمفئات َالعمرية َالتالية َ( ََ)27-23,َ 22-58
سنةَ,والنتائجَالمتعمقةَبيذهَالفرضيةَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـ(َ :)27
جدول ( )38نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق في التوجو نحو االلتزام الديني بالنسبة لمفئات العمرية لدى طمبة
جامعة األزىر بغزة
 33 -29سنة

 38 -34سنة

(ن = )386

(ن= )36

التوجو نحو االلتزام الديني

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف

قيمة "ت"

مستوى الداللة

المعياري

أركافَاإليماف

11.9

1.8

12.2

2.1

-0.96

//0.34

أركافَاإلسبلـ

15.0

2.8

14.8

3.3

0.34

//0.73

الواجبات

32.4

3.4

33.1

4.0

-1.03

//0.30

المنييات

52.9

5.7

53.0

7.0

-0.13

//0.89

الدرجةَالكمية(َااللتزاـَالديني)

112.1

10.7

113.2

12.2

-0.50

//0.62

**َدالةَعندََ*ََََََََََََ0.05دالةَعندََ//ََََََََََََ0.05غيرَدالة َ
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تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق عدـَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَ
بيفَمتوسطَدرجاتَالطمبةَذويَالفئةَالعمريةَ(ََ)22َ-58سنةََ,وَالطمبةَذويَالفئةَالعمريةَ َ
( ََ )27َ -23سنة َفي َدرجات َااللتزاـ َالديني َواألبعاد َالتالية َ( َأركاف َاأليمافَ ,أركاف َاإلسبلـَ,
الواجباتَ ,المنييات)َ ,وىذا َيدؿ َعمى َمتغير َالعمر َلدى َطمبة َجامعة َاألزىر َليس َلو َتأثير َعمىَ
درجاتَااللتزاـَالدينيَلدييـَ .
وقدَاتفقتَنتائجَالدراسةَالحاليَمعَدراسةَ(عميَالمحيش ََ)5999,حيثَأظيرتَالدراسةَعدـَوجودَ
فروؽَذاتَداللةَإحصائيةَفيَااللتزاـَالدينيَوفقاَلمتغيرَالعمرََ .
و َقد َاختمفت َالنتائج َالسابقة َمع َدراسة َ(زياد َبركات َ)َ 2006َ ,وقد َأظيرت َالدراسة َوجود َتأثيرَ
جوىريَلمتغيرَالعمرَلصالحَالفئةَالعمريةَاألكبرَفيَاتجاهَالطمبةَنحوَااللت ازـَالدينيََ َ.
وتفسر الباحثة ذلك أن َمتغيرَالعمرَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَليسَلوَتأثيرَعمىَدرجاتَااللتزاـَ
الديني َلدييـ َبسبب َالتربية َوالتنشئة َاالجتماعية َفي َاألسرة َواحد َوأيضا َطبيعة َالمقررات َالدراسيةَ
ومتطمباتَالجامعةَالموحدةَلجميعَالطمبةَفيَكؿَالتخصصاتَوىذاَمفَاألسبابَالمركزيةَفيَجعؿَ
االلتزاـَالدينيَلدييـَواحدَوىذاَينسجـَمعَفمسفةَمجتمعناَالفمسطينيَالمسمـَحيثَيعمؿَعمىَغرسَ
القيـَاإلسبلميةفيَأبنائوَمنذالصغ َروىذاَااللتزاـَينعكسَعمىَأبنائناَوشبابناَبالتزاميـَالدينيَفيَالكبرَ َ.
ََ َ
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α ≤ 1.16في
مستوى التوجو نحو االلتزام الديني لدى طمبة جامعة األزىر بغزة تعزى إلى متغير نوع الكميةَ .

َتـ َاختيار َاختبار َتحميؿ َالتبايف َاألحادي َ(َ )One-Way ANOVAلدراسة َالفروقات َفي َالتوجوَ
نحو َااللتزاـ َالديني َبالنسبة َلنوع َالكمية َلطمبة َجامعة َاألزىر َبغزةَ ,والنتائج َالمتعمقة َبيذه َالفرضيةَ
موضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـَ(َ :)28
َ
َ
َ
َ
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جدول ( )39يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات االلتزام الديني بالنسبة لنوع الكمية لدى
طمبة جامعة األزىر بغزة
االلتزام الديني

مصدر التباين

أركان األيمان

أركان اإلسالم

الواجبات

المنييات

الدرجة الكمية
االلتزام الديني

مجموع المربعات

درجات

متوسط

قيمة F

الحرية

المربعات

المحسوبة

بيفَالمجموعات

21.3

3

7.1

داخؿَالمجموعات

982.9

296

3.3

المجموع

1004.2

299

بيفَالمجموعات

37.4

3

12.5

داخؿَالمجموعات

2329.5

296

7.9

المجموع

2366.9

299

بيفَالمجموعات

40.1

3

13.4

داخؿَالمجموعات

3607.5

296

12.2

المجموع

3647.5

299

بيفَالمجموعات

552.6

3

184.2

داخؿَالمجموعات

9386.0

296

31.7

المجموع

9938.6

299

بيفَالمجموعات

1330.9

3

443.6

داخؿَالمجموعات

33670.8

296

113.8

المجموع

35001.6

299

2.13

1.59

1.10

5.81

3.90

مستوى الداللة

//0.10

//0.19

//0.35

**0.001

**0.01

**َدالةَعندََ*ََََََََََََ0.05دالةَعندََ//ََََََََََََ0.05غيرَدالة َ

أظيرت النتائج الموضحة في الجدول ( )39ما يمي:
 اتضحَمفَخبلؿَالجدوؿَالسابؽَعدـَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَفيَدرجاتَأبعادَ
االلتزاـَالدينيَالتالية(َأركافَاإليمافَ,أركافَاإلسبلـَ,الواجبات)َبالنسبةَلنوعَالكميةَلطمبةَجامعةَ
األزىرَبغزةَ,وىذاَيشيرَإلىَأفَمتغيرَنوعَالكميةَليسَلوَأثرَجوىريَعمىَمدىَالتزاـَالطمبةَفيَ
أركافَاأليمافَ,أركافَاإلسبلـَ,والواجباتَالدينيةَ,مماَيعنيَبافَىناؾَتشابوَفيَاآلراءَعندَطمبةَ
جامعةَاألزىرَبغضَالنظرَعفَنوعَالكميةَالتيَيدرسوفَفيياَفيَأبعادَااللتزاـَالدينيَالتاليةَ
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(أركافَاإليمافَ,أركافَاإلسبلـَ,الواجبات)ََ .
 اتضحَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَفيَدرجاتَااللتزاـَالدينيَالكميةَبالنسبةَلنوعَ
الكميةَلطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ,)F=3.9,P-value<0.01َ(َ,ولمعرفةَالفروؽَبيفَالكمياتَ,
تـَإيجادَاختبارَشيفيوَلممقارناتَالبعديةَلتجانسَالتبايفَ,فقدَظيرَأفَالطمبةَالذيفَيدرسوفَفيَ
كميةَالتربيةَلدييـَالتزاـَدينيَأكثرَمفَالطمبةَالذيفَيدرسوفَفيَكميةَاآلدابَوكميةَالتجارةَ,فيَ
حيفَلـَتبلحظَأيَفروؽَبيفَالكمياتَاألخرىَ,وىذهَالفروؽَذاتَداللةَإحصائية.
 اتضحَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَفيَدرجاتَااللتزاـَالدينيَفيَالمنيياتَبالنسبةَ
لنوعَالكميةَلطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ,)F=5.8,P-value<0.01َ(َ,ولمعرفةَالفروؽَبيفَ
الكمياتَ,تـَإيجادَاختبارَشيفيوَلممقارناتَالبعديةَلتجانسَالتبايفَ,فقدَظيرَأفَالطمبةَالذيفَ
يدرسوفَفيَكميةَالتربيةَلدييـَالتزاـَدينيَنحوَالمنيياتَأكثرَمفَالطمبةَالذيفَيدرسوفَفيَكميةَ
اآلدابَ,فيَحيفَلـَتبلحظَأيَفروؽَبيفَالكمياتَاألخرىَ,وىذهَالفروؽَذاتَداللةَإحصائية.
جدول ( )3:يوضح نتائج اختيار شيفيو لممقارنات البعدية في درجات االلتزام الديني وبعد المنييات بالنسبة لنوع
الكمية لطمبة جامعة األزىر بغزة
االلتزام الديني

المنييات

درجات االلتزام

نوع الكمية

المتوسط

اآلداب

55.3

التربية

54.5

التجارة

50.4

العموـ

53.0

اآلداب

509.4

التربية

553.7

التجارة

508.5

العموـ

553.4

اآلدا
ب
5

التجارة

العموم

التربية
**0.05

0.92

0.36

5

*0.03

0.67

5

0.28
5

5

*0.05

0.99

0.59

5

0.58

0.99

5

0.35
5
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ََََواتفقتَنتيجةَالدراسةَالحاليةَمعَدراسةَ(زيادَبركاتََ)َ 2006َ,حيثَأسفرتَالنتائجَعفَوجودَ
فروؽَذاتَداللةَإحصائيةَفيَااللتزاـَالدينيَوفقاَلمتغيرَالكميةَلصالحَكميةَالتربيةََ .
َََاختمفتَدراسة(َبشيرَالحجارَوَعبدَالكريـَرضوافَ)َ2005َ,حيثَبينتَوجودَفروؽَذاتَداللةَ
إحصائية َبيف َالتديف َالظاىري َوالدرجةالكمية َلبلختبار َتعزى َلمتغير َالكمية َوذلؾ َلصالح َاآلدابَ.
ودراسة(حافظَأحمد)5989َ,أفَمستوىَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةاآلدابَأعمىَمفَالكمياتَاألخرىَ َ
وقدَأظيرتَدراسةَ(َعميَالمحيشََ)َ 5999َ,عدـَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَفيَااللتزاـَالدينيَ
وفقاَلمتغيرَالكميةََ .
وتفسر الباحثة أن ىناك تشابوَفيَاآلراءَعندَالطمبةَبغضَالنظرَعفَنوعَالكميةَالتيَيدرسوفَفيياَ
فيَأبعادَااللتزاـَالدينيََ.وىذاَيرجعَإلىَأفَالكمياتَالتيَشممتَكمياتَ(َالتربيةَ,اآلدابَ,التجارةَ,
العموـَ)...تعطيَنفسَالمساقاتَالدينيةَوالثقافيةَمماَأظيرَالتزاميـَبالسموكياتَالدينيةَ.وكوفَأفَ
كميةَالتربيةَطبيعةَالمقرراتَالدراسيةَفيياَتحثَعمىَجميعَأبعادَااللتزاـَالديني(َأركافَإسبلـَ,أركافَ
إيماف َ,الواجبات ََ ,المنييات َ) َحيث َأف َطمبة َكمية َالتربية َىـ َمدرسو َالمستقبؿ َفنجد َأف َالمناىجَ
الدراسيةَتحثَعمىَكؿَىذهَاألبعادَونجدَأنياَاألساسَفيَعمميةَالتربيةََ .
َ
الفرضية الخامسة :ال يوجد فروق دال إحصائيا لمتفاعل بين االتجاه نحو مستوى االلتزام الديني
( متوسط – فوق المتوسط – مرتفع) ونوع الجنس (ذكر -أنثى) عمى التوافق النفسي لدى طمبة
جامعة األزىر بغزة .
لمتحقؽ َمف َصحة َالفرضية َالخامسة َتـ َإجراء َتحميؿ َالتبايف َالثنائي ََ 3َ ×2لمتغير َالتوافؽ َالنفسيََ
عمىَضػػوءَمستوىَااللتزاـَالدينيَ(متوسطَ– َفوؽَالمتوسطَ– َمرتفع)َونوعَالجنسَ(َذكور– َإناث)َ
وكذلؾَوالتفاعؿَبينيماَ,والنتائجَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَرقـ(َ َ:)30
َ
َ
َ
َ
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جدول ( )41يوضح تحميل التباين  4 × 3لمتغير التوافق النفسي عمى ضوء نوع الجنس ومستوى االلتزام الديني
والتفاعل بينيما
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

نوع الجنس

16.7

1

16.7

0.1

//0.82

مستوى االلتزام الديني

12924.2

2

6462.1

21.1

**0.005

1248.0

2

624.0

2.0

//0.13

تباين الخطأ

89888.2

294

305.7

المجموع

104485.2

299

مستوى االلتزام الديني
* نوع الجنس

**َدالةَعندََ*ََََََََََََ0.05دالةَعندََ//ََََََََََََ0.05غيرَدالة َ

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )41ما يمي:
 ظيرَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَفيَدرجاتَالتوافؽَالنفسيَبالنسبةَلمستوىَ
االلتزاـَالدينيَ(َمتوسطَ,فوؽَالمتوسطَ,مرتفع)َلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ,ولمعرفةَداللةَ
الفروؽَبيفَمستوياتَااللتزاـَالدينيَفيَدرجاتَالتوافؽَالنفسيَتـَإجراءَاختبارَشيفيوَلممقارناتَ
البعديةَلتجانسَالتبايفَ,فقدَتبيفَأفَالطمبةَالذيفَمستوىَالتزاميـَالدينيَمرتفعَلدييـَتوافؽَ
نفسيَأعمىَمفَالطمبةَالذيفَمستوىَالتزاميـَالدينيَمتوسطَوفوؽَالمتوسطَ,كماَتبيفَأفَالطمبةَ
الذيفَمستوىَالتزاميـَالدينيَفوؽَالمتوسطَلدييـَتوافؽَنفسيَأعمىَمفَالطمبةَالذيفَمستوىَ
التزاميـَالدينيَفوؽَالمتوسطَ,وىذهَالف َروؽَذاتَداللةَإحصائيةَ .
 ظيرَعدـَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَالذكورَواإلناثَفيَااللتزاـَالدينيَعمىَ
التوافؽَالنفسيََلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ,وىذاَيدؿَعمىَأفَالطبلبَالذكورَوالطالباتَ
اإلناثَلدييـَتوافؽَنفسيَتقريباََمتساويَ,ومماَيعنيَبأفَمتغيرَنوعَالجنسَلـَيكفَلوَأثرَ
جوىريَفيَااللتزاـَالدينيَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزة.
 ظيرَعدـَوجودَأثرَجوىريَذوَداللةَإحصائيةَلمتفاعؿَبيفَمتغيرَمستوىَااللتزاـَالدينيَ
ومتغيرَنوعَالجنسَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ,وىذاَيدؿَعمىَأفَالطمبةَالذكورَالذيفَلدييـَ
559

مستوىَالتزاـَدينيَمتوسطَوفوؽَالمتوسطَومرتفعَمتساويَمقارنةَمعَالطالباتَاإلناثَالمواتيَ
لدييفَمستوىَالتزاـَدينيَمتوسطَوفوؽَالمتوسطَومرتفعَلدييـَتوافؽَنفسيَمتساويَ,مماَيعنيَ
عدـَوجودَأثرَلمتفاعؿَبيفَالمتغيريف.
َََوَقدَجاءتَدراسةَ(عبدَالمحسفَحمادةََ)َ5992َ,والتيَىدفتَإلىَمحاولةَالتعرؼَعمىَالفروؽَ
بيفَالطمبةَذويَالتوجوَالدينيَالمرتفعَوالتوجوَالدينيَالمنخفضَفيَقوةَالشخصيةَ,ومركزَالضبطَ,
والجمودَالفكريَ,االكتئابَ,ودلتَنتائجَتمؾَالدراسةَعمىَعدـَوجودَفروؽَدالةَبيفَالذكورَواإلناثَ
والتديفَ,بينماَكانتَالفروؽَدالةَبينيـَفيَاالكتئابَلصالحَاإلناثَ .
ََََوَلقدَتناقضتَالنتائجَالسابقةَمعََدراسةَميدانيةََ(حمودَالقشعافََ)2005,وَالتيَحممتَ
عنوافَ"دورَاالعتداؿَفيَالتديفَلدىَالزوجيفَفيَإيجادَالتكامؿَوَالرضاَالنفسيَوَالسموكيَفيَ
العبلقةَالزوجية"ََ,حيثَكشفتَالدراسةَأفَاألفرادَاألكثرَتديناََ,كانواَأكثرَرضاََفيَحياتيـَالزوجيةَ,
كماَأظيرَالذكورَمستوىَأعمىَمنوَلدىَاإلناثَمفَحيثَمستوىَالرضاَعفَالعبلقةَالزوجيةَ,وعندَ
مقارنةَالجنسيفَوفؽَمستوىَالتديفَ,لـَتكشؼَالدراسةَفروقاََذاتَداللةَإحصائيةَبيفَالذكورَواإلناثَ
مفَحيثَمستوىَالتديفَ .
بعنواف"الخمفية َالدينية َوالتعميمية َلممرضىَالنفسييفَبقسـَالطبَالنفسيَ
َََوَقدََجاءتَدراسة َقويدر َ َ
بقطر"َوَالتيَأظيرتَوجودَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَلممعرفةَالدينيةَتبعاَلجنسَالمريض َ
(ذكرَأنثى)َ .

تعزو الباحثة ذلؾَالىتماـَالمجتمعَالفمسطينيَبطمبةَالجامعةََ,فيـَثروةَكبيرةَينبغيَالحرصَعميياَ
مفَجيةَ,وقوةَتغييرَميمةَفيَالمجتمعَمفَجيةَأخرىََ.لذلؾَنجدَأفَالديفَىوأحدَالسبؿَلممحافظةَ
عمىَالشبابَمفَاالنحراؼَوالتقميدَاألعمىَالمنافيَلدينناَاإلسبلميَوعاداتناَوتقاليدناَ,وأيضاَيعطييـَ
شعورَبالراحة َالنفسيةَوالسكينة,فالديفَواحدَلجميعَفئاتَالمجتمعَدوفَالتمييزَبيفَالذكورَواإلناثَ
فالجميع َمطالب َبتنفيذ َتعاليمو َوشعائره َبنفس َالدرجة َ,وقد َخاطب َا﵀ َالمؤمنيف َكافة َقائبل َ":الذيفَ
امنواَوتطمئفَقموبيـَبذكرَا﵀ََ,أالَبذكرَا﵀ َتطمئفَالقموبَ"(الرعدََ)28:وىوَدليؿَكافيَشافيَ
عمىَأفَأثرااللتزاـَالدينيَعمىَالتوافؽَالنفسيَلمذكوَرواإلناثَواحدَفبذكرَا﵀َتطمئفَالقموبَجميعاَ َ.
َ
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الفرضية السادسة :ال يوجد فرق دال إحصائيا لمتفاعل بين االتجاه نحو االلتزام الديني
( متوسط-فوق المتوسط-مرتفع) والعمر عمى التوافق النفسي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.
ََََلمتحقؽ َمف َصحة َالفرضية َالسادسة َ َتـ َإجراء َتحميؿ َالتبايف َالثنائي ََ 3َ ×2لمتغير َالتوافؽَ
النفسي َعمى َضػػوء َمستوى َااللتزاـ َالديني َ( َمتوسط َ– َفوؽ َالمتوسط َ– َمرتفع َنخفض) َو َالفئاتَ
العمريةَ(ََ22-58سنةَ23َ,سنةَفأكثر)َوكذلؾَوالتفاعؿَبينيماَ,والنتائجَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَ
(َ َ:)35
جــــــدول ( )42يوضح تحميل التباين  4 × 3لمتغير التوافق النفسي عمى ضوء مستوى االلتزام الديني والعمر
والتفاعل بينيما
مصدر التباين

3369.6

2

1684.8

5.4

**0.001

الفئاتَالعمريةََ

99.9

1

99.9

0.3

//0.57

العمرَ*َااللتزاـَالديني

194.3

2

97.2

0.3

//0.73

تبايفَالخطأ

91062.4

294

309.7

المجموعَ

104485.2
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االلتزاـَالديني

مجموع المربعات

درجة

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

الحرية

**َدالةَعندََ*ََََََََََََ0.05دالةَعندََ//ََََََََََََ0.05غيرَدالة َ

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 ظيرَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَفيَدرجاتَالتوافؽَالنفسيَبالنسبةَلمستوىَ
االلتزاـَالدينيَ(َمتوسطَ,فوؽَالمتوسطَ,مرتفع)َلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ,ولمعرفةَداللةَ
الفروؽَبيفَمستوياتَااللتزاـَالدينيَفيَدرجاتَالتوافؽَالنفسيَتـَإجراءَاختبارَشيفيوَلممقارناتَ
البعديةَلتجانسَالتبايفَ,فقدَلوحظَأفَالطمبةَالذيفَمستوىَالتزاميـَالدينيَمرتفعَلدييـَتوافؽَ
َ
نفسيَأعمىَمفَالطمبةَالذيفَمستوىَالتزاميـَالدينيَمتوسطَوفوؽَالمتوسطَ,كماَاتضحَأفَ
الطمبةَالذيفَمستوىَالتزاميـَالدينيَفوؽَالمتوسطَلدييـَتوافؽَنفسيَأعمىَمفَالطمبةَالذيفَ
مستوىَالتزاميـَالدينيَفوؽَالمتوسطَ,وىذهَالفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَ .
525

 ظيرَعدـَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَالطمبةَالذيفَأعمارىـَتتراوحَبيفََ َ
َ(ََ22-َ58سنة)َوالطمبةَالذيفَأعمارىـََ23سنةَفأكثرَبالنسبةَلمتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَ
األزىرَبغزةَ,وىذاَيدؿَعمىَأفَالطمبةَالذيفَأعمارىـَتتراوحَبيفَ(َ22-َ58سنة)َوالطمبةَالذيفَ
أعمارىـََ23سنةَفأكثرَلدييـَتوافؽَنفسيَتقريباََمتساويَ,ومماَيعنيَبأفَمتغيرَالعمرَلـَيكفَ
لوَأثرَجوىريَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزة.
 ظيرَمفَالنتائجَعدـَوجودَأثرَجوىريَذوَداللةَإحصائيةَلمتفاعؿَبيفَمتغيرَمستوىَااللتزاـَ
الدينيَومتغيرَالفئاتَالعمريةَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزة.
وَفيَدراسةَعبلقةََمتغيرَالعمرَبالتوافؽَالنفسيَوَالسموؾَالدينيََ,فمقدَأظيرتَدراسةََبعنوافَ
السموؾ َالديني َفي َاإلسبلـ َوعبلقتو َبمفيوـ َالذات َلدى َطالبات َجامعة َأـ َالقرى(المياجريَ)5990,
ىَلمعمروتقديرالذاتََََ,
َ
فمقدَكشفتَالدراسةَعدـَوجودَفروؽَفيَأبعادَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَتعز
كماَاتفقتَنتائجَالدراسةَالحاليةَمعَدراسةَ(حسيبَباكينارَ)5988َ,وَالتيَدرستَالعبلقةَبيفَالقيـَ
الدينيةَالخمقيةَوَالتوافؽَالنفسيَلدىَطبلبَكميةَالتربيةَفيَجامعةَالزقازيؽَوَالتيَبينتَعدـَوجودَ
فروؽَفيَالعبلقةَبيفَالقيـَالدينيةَوَالتوافؽَالنفسَيعزىَلمتغيرَالعمرَ .
تعزوَالباحثةَذلؾَإلىَأفَالقدرةَعمىَالتوافؽََتتأثرَكثيراَبعامؿَالعمرَوالخبرةَوحيثَأفَالفروؽَ
العمريةَبسيطةَبيفَطمبةَالجامعةَفيـَأبناءَجيؿَواحدَوتشربواَنفسَالقيـَ َوافَتفاوتتَبدرجاتَبسيطةَ
وىذاَسبباَلوجودَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَفيَمستوىَااللتزاـَالدينيَعمىَالتوافؽَالنفسيَفالطمبةَ
الذيفَمستوىَالتزاميـَالدينيَمرتفعَلدييـَتوافؽَنفسيَأعمىَ,بينماَالَيؤثرَذلؾَعمىَمتغيرَالعمرَ
وىذاَيدؿَعمىَأفَالطمبةَمفَعينةَالدراسةَلدييـَتفاعؿَإيجابيَبيفَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَ
ومتغيرَالعمرَعمىَالتوافؽَالنفسيَ.
َ
الفرضية السابعة :ال يوجد فروق دالة إحصائيا لمتفاعل بين االتجاه نحو االلتزام الديني (مرتفع-
منخفض) ونوع الكمية عمى التوافق النفسي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.
لمتحقؽَمفَصحةَالفرضيةَالسادسةََتـَإجراءَتحميؿَالتبايفَالثنائيََ4َ×3لمتغيرَالتوافؽَالنفسيَ
َ
عمىَضػػوءَمستوىَااللتزاـَالدينيَ(َمنخفضَ–َمتوسطَ–َمرتفع)َومتغيرَنوعَالكميةَ,وكذلؾَ
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والتفاعؿَبينيماَ,والنتائجَموضحةَمفَخبلؿَالجدوؿَالتاليَ :
جــــــدول ( )45يوضح تحميل التباين  5 × 4لمتغير التوافق النفسي عمى ضوء نوع الكمية ومستوى االلتزام الديني
والتفاعل بينيما
مصدر التباين
االلتزاـَالديني

6381.0

2

3190.5

10.5

**0.005

نوعَالكمية

418.8

3

139.6

0.5

//0.71

3363.7

6

560.6

1.9

//0.09

تبايفَالخطأ

87261.2

288

303.0

المجموعَ

104485.2

299

عَالكميةَ*َااللتزاـَ
َ
نو
الديني

مجموع المربعات

درجة

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

الحرية

**َدالةَعندََ*ََََََََََََ0.05دالةَعندََ//ََََََََََََ0.05غيرَدالة َ

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 ظيرَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَفيَدرجاتَالتوافؽَالنفسيَبالنسبةَلمستوىَ
االلتزاـَالدينيَ(َمتوسطَ,فوؽَالمتوسطَ,مرتفع)َلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ,ولمعرفةَداللةَ
الفروؽَبيفَمستوياتَااللتزاـَالدينيَفيَدرجاتَالتوافؽَالنفسيَتـَإجراءَاختبارَشيفيوَلممقارناتَ
البعديةَلتجانسَالتبايفَ,فقدَلوحظَأفَالطمبةَالذيفَمستوىَالتزاميـَالدينيَمرتفعَلدييـَتوافؽَ
نفسيَأعمىَمفَالطمبةَالذيفَمستوىَالتزاميـَالدينيَمتوسطَوفوؽَالمتوسطَ,كماَتبيفَأفَالطمبةَ
الذيفَمستوىَالتزاميـَالدينيَفوؽَالمتوسطَلدييـَتوافؽَنفسيَأعمىَمفَالطمبةَالذيفَمستوىَ
التزاميـَالدينيَفوؽَالمتوسطَ,وىذهَالفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَ .
 ظيرَعدـَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَفيَدرجاتَالتوافؽَالنفسيَبالنسبةَلنوعَ
الكميةََلطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةََ,وىذاَيدؿَعمىَأفَالطمبةَالذيفَيدرسوفَفيَكميةَالتربيةَ
والطمبةَالذيفَيدرسوفَفيَكميةَالتجارةَوالطمبةَالذيفَيدرسوفَفيَكميةَاآلدابَ َ,
َ
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والطمبةَالذيفَيدرسوفَفيَكميةَالعموـَلدييـَتوافؽَنفسيَتقريباََمتساويَ,ومماَيعنيَبأفَمتغيرَنوعَ
الكميةَلـَيكفَلوَأثرَجوىريَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزة.
 ظيرَعدـَوجودَأثرَجوىريَذوَداللةَإحصائيةَلمتفاعؿَبيفَمتغيرَمستوىَااللتزاـَالدينيَ
ومتغيرَنوعَالكميةَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزة.
ََكماَاتفقتَنتائجَالدراسةَالحاليةَمعَدراسةَ(صالحَالصنيعََ)َ 2002,وَالتيَتناولتَالعبلقةَماَ
بيف َمستوى َالتديف َو َالقمؽ َالعاـ َلدى َعينة َمف َطبلب َجامعة َاإلماـ َمحمد َبف َسعود َاإلسبلميةَ
بالرياض ََ ,وانتيت َالدراسة َإلى َنتائج َتؤيد َالعبلقة َالعكسية َبيف َالتديف َوالقمؽ َالعاـ َلدى َعينتيَ
الدراسةَ ,كما َأف َطبلب َكمية َالشريعة َحصموا َعمى َمتوسط َدرجات َأعمى َمف َطبلب َكمية َالعموـَ
االجتماعيةَعمىَمقياسَالتديفَ,بينماَعمىَمقياسَالقمؽَالعاـَحصؿَطبلبَكميةَالعموـَاالجتماعيةَ
عمىَمتوسطَأعمىَمفَطبلبَكميةَالشريعةَ .
ََوَجاءتَدراسةَ(عميَالمحيشَ)َ5999َ,بعنوافَ"االلتزاـَالدينيَوعبلقتوَبالصحةَالنفسيةَلدىَ
عينةَمفَطبلبَكميةَالتربيةَبجامعةَالممؾَفيصؿَباإلحساء"َحيثَىدفتَالدراسةَإلىَالتعرؼَعمىَ
مدىَالعبلقةَبيفَااللتزاـَالدينيَوالصحةَالنفسيةَلدىَعينةَمفَطبلبَكميةَالتربيةَبجامعةَالممؾَ
فيصؿَباإلحساءَفيَضوءَبعضَالمتغيراتَكافَمفَأىمياَالتخصصَالدراسيَوالمستوىَالدراسيَ,
وقدَأظيرتَالنتائجَأنوَالَتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَلمتفاعؿَفيَااللتزاـَالدينيَوفقاَلمتغيرَ
الكميةَعمىَالصحةَالنفسية.
تعزوَالباحثةَذلؾَبأفَالعينةَالَتحتويَعمىَطمبةَأكثرَتخصصَاَفيَالمجاؿَالدينيَمثؿَكمياتَ
َ
ََََ
الشريعةَوأصوؿَالديفَحيثَأفَالمبحوثيفَمفَكمياتَمثؿَالتربيةَوآدابَوعموـَوتجارةَوىيَكمياتَالَ
يوجدَفيياَاختبلؼَفيَمستوىَالثقافةَوالخمفيةَالدينيةَحيثَأفَالمتطمبَالدراسيَالدينيَواحدَلجميعَ
الكمياتَفنجدَأنوَالَيوجدَأثرَجوىريَلمتفاعؿَبيفَمتغيرَااللتزاـَالدينيَومتغيرَنوعَالكميةَلدىَ
جامعةَاألزىرَبغزةَ .
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ

الفصل السادس

ممخص الدراسة بالمغة العربية
التوصيات
البحوث المقترحة
قائمة المراجع
أوال  :المراجع العربية
ثانيا  :المراجع األجنبية
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ممخص الدراسة بالمغة العربية :
َََىدفتَىذهَالدراسةَإلىَالتعرؼَعمىَالعبلقةَبيفَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَومستوىَالتوافؽَ
النفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرََ .
َََحيثَتنطمؽَىذهَالدراسةَمفَحيثَانتيتَكتاباتَالتأصيؿَاإلسبلميَلمتوافؽَالنفسيَحيثَ
أشارتَبوضوحَعمىَأفَصمةَاإلنسافَبربوَعامؿَحاسـَفيَتحقيؽَتوافقوَالنفسيَاالجتماعيَوليذاَ
األمرَأىميةَخاصةَلكؿَمفَالناسََ,خصوصاَفيَسفَالشبابَومفَىناَترىَالباحثةَضرورةَدراسةَ
االتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَوالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَ َوامكانيةَقياسيماَأوَإخضاعيماَ
لضوابطَالدراسةََ,أوَوضعياَموضعَاالختبارَوالبحثَكغيرىاَمفَالمفاىيـَوالظواىرَاإلنسانيةَ
واالجتماعيةَوالشخصيةَالتيَدرسياَالباحثوفَكمياَباستخداـَالمقاييسَالمتخصصةَوالتيَيمكفَمفَ
خبللياَمبلحظةَالتأثيراتَالوجدانيةَواتجاىاتَاألفرادَنحوَااللتزاـَالدينيَوعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَ
لدىَعينةَمفَالطمبةََ .
ََ َولمتحقؽَمفَأىداؼَالدراسةَتـَوضعَمجموعةَمفَالفرضياتَالصفريةَالتيَيمكفَفحصياَوىيَ
كالتاليََ :
-5الَتوجدَعبلقةَارتباطيوَداللةَإحصائيةَعندَمستوىَالداللةَ(َ),05بيفَاالتجاهَنحوَااللتزاـَ
الدينيَوَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَ َ.
-2الَتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَ(َ),05فيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَاألزىرَتعزىَ
إلىَمتغيرَالجنس.
-3الَتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائيةَ(َ),05في االتجاه نحو االلتزام الديني لدى طلبة جامعة
األزىرَتعزىَإلىَمتغيرَالعمر.
-4الَتوجدَفروؽَذاتَداللةَإحصائية(َ),05فيَاالتجاهََنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَ
األزىرَتعزىَإلىَمتغيرَالكميةَ.
-5الَيوجدَأثرَداؿَإحصائياَ(َ),05لمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنح َومستوىَااللتزاـَالدينيَ َ
(متوسط-فوؽَالمتوسط-مرتفع)َوالجنس(ذكر_أنثى)َعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر.
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-6الَيوجدَأثرَداؿَإحصائيا(َ),05لمتفاعؿَبيفَمستوىَااللتزاـَالدينيَ َ
(متوسط-فوؽَالمتوسط-مرتفع)َوالعمرَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَ.
الَيوجدَأثرَداؿَإحصائياَ(َ),05لمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَمستوىَااللتزاـَالدينيَ(متوسطَََََََ-
فوؽَالمتوسط-مرتفع)َوالكميةَ(تربية-تجارة-آداب-عموـ)َعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعة.
تضاؤالخ الذراصح ;
ََََماَىيَالعبلقةَبيفَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَوالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزة؟ َ
وينبثؽَمفَىذاَالسؤاؿَالرئيسيَاألسئمةَالفرعيةَالتاليةَ :
-5

ماَمستوىَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر؟ َ

-2

ماَمستوىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر؟

-3

ىؿَتوجدَعبلقةَبيفَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَوالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةجامعةَاألزىر؟

-4

ىؿَتوجدَفروؽَفيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَتعزىَلمجنس؟

-5

ىؿَتوجدَفروؽَفيَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَتعزىَلمعمر؟

-6

ً٘ رٛجذ فشٚق ف ٟاالرجبٖ ٔذ ٛاالٌزضاَ اٌذٌ ٟٕ٠ذ ٜطٍجخ جبِعخ األص٘ش رعضٌٍ ٜىٍ١خ ؟

-7

ىؿَيوجدَأثرَداؿَلمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَمستوىََااللتزاـَالدينيَ َ

(متوسط-فوؽَالمتوسط-مرتفع)والجنس(ذكر_أنثى)ََوعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر؟
-8

ىؿَيوجدَاثرَداؿَلمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَمستوىَااللتزاـَالدينيَ َ

(متوسط-فوؽَالمتوسط-مرتفع)َوالعمرَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىر؟
-9

ىؿَيوجدَأثرَداؿَلمتفاعؿَبيفَاالتجاهَنحوَمستوىَااللتزاـَالدينيَ(متوسط-فوؽَالمتوسط-

مرتفع)َالكميةَ(تربية-تجارة-عموـ-آداب)َعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَ؟
َََوقدَاعتمدتَالدراسةَعمىَالمنيجَالوصفيَالتحميميَلتحقيؽَأىداؼَالدراسةَحيثَقامتَالباحثةَ
باستخداـَمقياسَااللتزاـَالدينيَمفَإعدادَالدكتورَصالحَإبراىيـَالصنيعَلقياسَمستوىَالتديفَبعدَ
قياـَالباحثةَبإج ارءَالصدؽَوالثباتَالبلزميفَلممقياسََ,وكذلؾَاستخدمتَالباحثةَمقياسَالتوافؽَ
النفسيَمفَإعدادَالباحثةَوبعدَالتحقؽَمفَالصدؽَوالثباتَالبلزميفَلممقياسَوطبقتَالمقياسافَعمىَ
عينةَالدراسةَالتيَاختيرتَبطريقةَالعينةَالطبقيةَالعشوائيةَالمكونةَمفَ(َ)300طالبَوطالبةَ َ
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وىيَتمثؿَحواليَ(َ)%2.7مفَمجتمعَالدراسةَالبالغَعددهَ(َ)55527طالبَوطالبةَجامعةَاألزىرَ
بغزةَلمعاـَالدراسيَ2055-2050ـََ .
َََمفَاألساليبَاإلحصائيةَالتيَتـَاستخدامياَلتفريغَوتحميؿَاالستبانةَمفَخبلؿَبرنامجَالتحميؿَ
اإلحصائيَ(َ)spssىيَكالتاليََ َ:
-5إحصائياتَوصفيةَمنياََ:النسبةَالمئويةَوالمتوسطَالحسابيَواالنحراؼَالمعياريَوالمتوسطَ
الحسابيَالنسبيََ .
-2معامؿَألفاَكرونباخَ(َ )cronbach,s Alpha
-3معامؿَارتباطَسبيرمافَ َ
-4معامؿَارتباطَبيرسوفَ(َ )Person Correlation Coefficient
-5اختبارَتَ(َ )T-Test
-6تحميؿَالتبايفَاألحاديَ(َ )One Way Anova
-7تحميؿَالتبايفَالثنائيَ(ََ )Two Way Anova
َََوقدَتوصمتَالدراسةَإلىَمجموعةَمفَالنتائجَمفَأىمياََ :
-5أظيرتَالدراسةَوجودَفروؽَعبلقةَطرديةَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَدرجاتَااللتزاـَالدينيَوبيفَ
درجاتَالتوافؽَالنفسيََ .
-2أظيرتَالدراسةَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَمتوسطَدرجاتَالطمبةَالذكورَ
ومتوسطَدرجاتَاإلناثَفيَدرجاتَااللتزاـَالدينيَوكانتَالفروؽَلصالحَاإلناثََ .
-3كماَأظيرتَالدراسةَعدـَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَبيفَمتوسطَدرجاتَالطمبةَ
ذويَالفئةَالعمريةَ(َ)22-58سنةَوالطمبةَذويَالفئةَالعمريةَ(َ)27-23سنةَفيَدرجاتَااللتزاـَ
الدينيََ .
-4وأظيرتَالدراسةَعدـَوجودَفروؽَجوىريةَذاتَداللةَإحصائيةَفيَدرجاتَااللتزاـَالدينيَبالنسبةَ
لنوعَالكميةَلطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةََ .
-5عدـَوجودَأثرَجوىريَذوَداللةَإحصائيةَلمتفاعؿَبيفَمستوىَااللتزاـَالدينيَوَالجنسَعمىَ
التوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةََ .
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-6أظيرتَالدراسةَعدـَوجودَأثرَجوىريَذوَداللةَإحصائيةَلمتفاعؿَبيفَمستوىَااللتزاـَالدينيَوَ
العمرَعمىَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةََ .
-7عدـَوجودَأثرَجوىريَذوَداللةَإحصائيةَلمتفاعؿَبيفَمستوىَااللتزاـَالدينيَوَنوعَالكميةَعمىَ
التوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرَبغزةَ.

توصيات الدراسة :
ََََفيَضوءَماَتوصمتَإليوَالدراسةَالحاليةَمفَنتائجَفإفَالباحثَيوصيَباالتيََ :
 ضرورةَاالىتماـَبالعوامؿَالمؤثرةَفيَرفعَمستوىَالتوافؽَالنفسيَلدىَجميعَفئاتَالمجتمعَ
الفمسطينيَوالسيماَطمبةَالجامعاتَبغزةَوىذاَيعنىَأنوَيجبَعمىَالمسئوليفَاألخذَبعيفَاالعتبارَ
ليذهَالعوامؿَلكيَيتحقؽَالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَاألزىرََ .
 ضرورةَاالىتماـَبالعوامؿَالمؤثرةَفيَرفعَمستوىَدرجاتَااللتزاـَالدينيَفيَتدعيـَمستوىَ
التوافؽَالنفسيَلدىَالطمبةََ,مماَيدفعَباتجاهَتوضيحَالفرؽَبيفَالنتائجَالمترتبةَعمىَممارسةَ َ
التديفَالجوىريَ.


دراسةَاألسبابَوالدوافعَالكامنةَوراءَالعبلقةَالطرديةَبيفَمستوىَالتوافؽَالنفسيَوااللتزاـَ

الدينيَلدىَاإلناثََ,والكشؼَعنياَبماَيخدـَتدعيـَىذهَالنتيجةَلدىَاإلناثَواالستفادةَمنياَلصالحَ
الذكورَكذلؾَ.


عقدَالندواتَوالمحاضراتَوورشَالعمؿَالنفسيةَوالدينيةَلمطمبةَمفَأجؿَتوعيتيـَومراعاةَ

الحالةَالنفسيةَوالدينيةَلدىَالطمبةَمفَكبلَالجنسيفَ.


االىتماـَبإشباعَالحاجاتَالنفسيةَلدىَالطمبةَواالرتقاءَبمستوىَتدينيـَمفَخبلؿَالبرامجَ

التيَتقدمياَكمياتَالتربيةَفيَالجامعاتَالفمسطينيةَ.


االىتماـَبالمحاضراتَوالندواتَالتيَتتناوؿَاالضطراباتَالنفسيةَواالنفعاليةَفيَالمراحؿَ

العمريةَالمختمفةََ,كذلؾَاالىتماـَببرامجَالتوعيةَالوقائيةَلطمبةَالجامعاتَالمستمدةَمفَالثقافةَالدينيةَ
اإلسبلميةَالتيَيتمتعَبياَالمجتمعَالفمسطينيَالتيَتشيعَفيَنفوسيـَالتفاؤؿَواألمؿَوتساعدىـَعمىَ
مقاومةَاالحباطاتَالتيَتصادفيـَ.
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تكاتؼَالجيودَبيفَمؤسساتَالدولةَوالجامعاتَلتوفيرَالرعايةَالصحيةَوالنفسيةَوعبلجَ

الحاالتَالتيَتحتاجَإلىَعبلجَفوراَودوفَتأخرَفيَتوجيييـَوعبلجيـََ .


تييئةَالمناخَالجامعيَالذيَيشبعَاحتياجاتَالطمبةَفيَالجامعةَ.



دعـَالسماتَااليجابيةَفيَشخصيةَالطمبةَوتحفيزىـَعمىَاالنجازَاألكاديميَ.



إعدادَبرامجَمتطورةَلدعـَالتوافؽَالنفسيَواالجتماعيَلمطمبةََ,ومساعدتيـَوتدريبيـَعمىَ

خطواتَومياراتَضبطَالنفسَوالتحكـَفيَاالنفعاالتَ.


االستفادةَمفَوسائؿَاإلعبلـَفيَزيادةَوعيَالمجتمعَبالمشكبلتَواالضطراباتَالتيَتؤثرَ

عمىَتوافؽَالطمبةَفيَالجامعةَ.


تطويرَمستوىَالخدماتَالنفسيةَوتوفيرَعيادةَنفسيةَوأخصائييفَنفسييفَمؤىميفَلمساعدةَ

الطمبةَعمىَتحقيؽَأعمىَقدرَمفَالتوافؽَالنفسيَ.
المقترحات :
-5

إجراءَدراساتَتتناوؿَتأثيرَمتغيراتَذاتَطبيعةَسيكولوجيةَعمىَالتوافؽَالنفسيَمثؿَتأثيرَ

طبيعةَشخصيةَالفردََ .
 -2إجراءَدراساتَتتناوؿَتأثيرَمتغيراتَذاتَطبيعةَاجتماعيةَعمىَالتوافؽَالنفسيَمثؿَطبيعةَ
المينةََ,نظاـَالحوافزََ,الحالةَاالجتماعيةََ,التخصصاتَالمختمفةََ .
-3

دراسةَالعبلقةَبيفَالتديفَوالصحةَالنفسيةَ.

-4

دراسةَمتعمقةَبيفَااللتزاـَالدينيَمعَمتغيراتَأخرىَغيرَالتوافؽَالنفسيَ.

-5

العبلقةَبيفَااللتزاـَالدينيَواألسسَالنفسيةَواالجتماعيةَ.

-6

إجراءَأبحاثَمقارنةَبيفَالشعوبَفيَاالتجاىاتَالدينيةَوعبلقتياَبالتوافؽَالنفسيَ.

-7

دراسةَالفروؽَبيفَالجنسيةَفيَأبعادَالتنشئةَاالجتماعيةَالمرتبطةَبالتوافؽَالنفسيَ.
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قائمة المراجع

أوال  :المراجع العربية
ثانيا  :المراجع االنجميزية
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المراجع العربية
 القران الكريم السنة النبويةَ .....َإبراىيـَعميَ( .)2004التوافق النفسي من منظور إسالمي ََ,مجمةَمنبرَاإلسبلـََ,مجمدَ,25عدد(.)4
 ابفَمنظورَجماؿَالديفَاألنصاريَ(َ.)5988معجم لسان العربَ,الجزءَالثانيَ,القاىرةََ:دارَإحياءَالتراثَ.
َأبيَالفضؿَابفَمنظورَ( .)5992لسان العربَ.المجمد.50بيروت:دارَصادرَلمطباعةَوالنشرَ .َإحسافَاألغاَ(َ.َ)5989البحث التربوي(عناصره ,مناىجو ,أدواتو)َ,طَ,َ2غزةَ:مطبعةَمقدادََ .َإحسافَاألغاَ(َ.َ)2000البحث التربوي َ,غزةََ:مكتبةَاألمؿََ .َأحمدَبدويَ(.)5993اإلسالم والتوافق النفسي لإلنسانََ,مجمةَىدىَاإلسبلـَ,مجمد,20عددَ(َ .)2 أحمدَعبدَالمطيؼَوحيدَ(.)2005عمم النفس االجتماعيَ,طَ,عمافَ:دارَالمسيرةَلمنشرَوالتوزيعَ .َأحمدَعبدَالخالؽَ(ََ.)2005أصول الصحة النفسيةَ,طَ,2اإلسكندريةَ:دارَالمعرفةَالجامعيةََ . أحمدَعكاشةَ( .َ)5998الطب النفسي المعاصرََ,طَ,َ2القاىرةََ:مكتبةَاالنجموَالمصريةَ .َأحمدَعيسىَالعباديَ(َ.َ)5984الصحة النفسية ووسائل التكيفََ,الرياضََ,المركزَالعربيَلمدراساتَاألمنيةَوالتدريبََ,العددَ,َ6صَ .َ55-54
 أحمدَمحمدَعبدَالخالؽَ(َ.َ)2006الصدمة النفسيةََ,طَ,َ2الكويتََ:دارَاق أرَ . أحمدَالفيوميَ(َ:)5998المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعيَ,مصرَ:مطبعةَمصطفىَالحمبي.
َأسامةَمطاوعَ( .َ)5985الدور التي تقوم بو كمية البنات اإلسالمية جامعة األزىر وكمية البناتعين شمس في تدعيم القيم الدينية واالجتماعية َ,رسالةَماجستيرَغيرَمنشورةََ,جامعةَعيفَ
شمسََ,القاىرة.
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 إسعادَعبدَالعظيـَ(.)5990أثرالعالج الديني متمثال في دور األدعية واألذكار في تخفيف القمقََ,المؤتمرَالسادسَلعمـَالنفسَفيَمصرَ,القاىرةَ .
َالموسوعة الفقيية الكويتيةَ(َ.َ)5975الكويتََ:و ازرةَاألوقاؼَوالشئوفَالدينيةََ www.alawkaf.net.
َأنيسَأبوَشمالةَ(ََ.)2002أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتامَرسالةَماجستيرَغيرَمنشورةََ,كميةَالتربيةَالجامعةَاإلسبلمية,غزةَ .
َأيمفَناصرَ(َ.َ)5997اتجاىات الشباب الجامعي نحو التحديث وعالقتيا بتوافقيم النفسيواالجتماعي َ,رسالةَدكتوراهَغيرَمنشورةََ,جامعةَاألزىرََ,مصرَ .
 بارب ارَانجمرَ( . )5995نظريات الشخصيةََ,ترجمةَفيدَعبدَا﵀َالحميـََ,طَ,َ5الطائؼََ:الناديَاألدبيََ .
َباسؿَالخضريَ(َ.َ)2005التوافق النفسي واالجتماعي لدى زوجات الشيداء وزوجات ذويالمنازل الميدمةََ,دراسةَمقارنةََ,فمسطيفََ .
 بشيرَالحجارَ(ََ.)2003التوافق النفسي لدى مريضات سرطان الثدي بمحافظات غزة وعالقتوببعض المتغيراتَ,رسالةَماجستيرَغيرَمنشورةَ,الجامعةَاإلسبلميةَ,غزة.
َبشيرَالحجارَوعبدَالكريـَرضوافَ( .َ)2005دراسة بعنوان التوجو نحو التدين لدى طمبةالجامعة اإلسالمية بغزة َ,مجمةَالجامعةَاإلسبلميةَ(سمسةَالدراساتَاإلنسانية)َالمجمدَالرابعَعشرََ,
العددَاألوؿََ,ص,289-269ينايرَ.َ2006
 توفيؽَمرعيَوَاحمدَبمقيسَ(َ.)5982الميسر في عمم النفس االجتماعيََ,طََ,عمافََ:دارَالفرقافَلمنشرَوالتوزيع َ
َ-جمعةَسيدَيوسؼَ(ََ.َ)5988التوافق النفسيََ,القاىرةََ:دارَأتوفَلمنشرَ,ص.َ384

 جمعةَسيدَيوسؼَ(َ.َ)2005النظريات الحديثة في تفسير األمراض النفسيةََ,طَ,5القاىرةََ:دارَغريبَلمطباعةََ .
َحافظَأحمد (  . )2:9:االلتزام الديني وعالقتو بنوع التخصص ,دراسات تربوية ,مجمد ,5العدد313.
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 حامدَعبدَالسبلـَزىرافَ(َََ.)5977الصحة النفسية والعالج النفسيَ,طَ,2القاىرةَ:عالـَالكتب. -حامدَعبدَالسبلـََزىراف( . )5978الصحة النفسية والعالج النفسي َ,القاىرةََ:عالـََالكتبَ,

ص.َ35-28
 -حامدَعبدالسبلـَزىرافَ(َ.)5982الصحة النفسية والعالج النفسيَ,القاىرةََ:دارَالمعارؼ

.

َحامدَعبدالسبلـَزىرافَ(َََ.)5984عمم النفس االجتماعيَ,ط,َ5القاىرةََ:عالـَالكتب. حامدَعبدَالسبلـَزىرافَ(ََ.)5985عمم النفس النموَ,طَ,5القاىرةَ:عالـَالكتبَ .َحامدَعبدَالسبلـَزىراف(َ.َ)5997الصحة النفسية والعالج النفسيَ,ط,5القاىرةَََ:عالـَالكتب.َ-حامدَعبدالسبلـَزىراف( .َ)5997الصحة النفسية والعالج النفسيَ ,طَ,َ5القاىرةَََ:عالـَالكتب.

َحامدَعبدالسبلـَزىرافَ(َََ.)2005الصحة النفسية والعالج النفسيََ,ط,َ3القاىرةََ:عالـَالكتبََ,مصرَ.
 دغٓ اٌزشاث . )5979( ٟاإلٍواى وأثرٍ فٌ حَاج اإلًضاى  ,ط , 2اٌى٠ٛذ  :داس اٌمٍُ . دغ١ت ثبوٕ١بس دغٓ ( .)5988هجلح كلَح الترتَح ,اٌعذد اٌغبثع ,اٌغٕخ اٌثبٔ١خ  ,اٌضلبص٠ك ِ ,صش.َحسيفَأبوَشمالة(ََ.)2002البيئة األسرية والمدرسية وعالقتيما بالتوافق النفسي والتحصيلالدراسي لدى المراىقين في قطاع غزة.رسالةَماجستيرَغيرَمنشورةَ,جامعةَاالقصى,غزة.
َحكمتَعبدَا﵀َنصيؼ( .)2005االلتزام الديني وعالقتو باألمن النفسي لدى طالبالجامعة,صنعاءَرسالةَماجستيرغيرَمنشورةَجامعةَصنعاءَ,اليمفَ .
َحمودَالقشعافَ(َ.َ)2005العالقة بين االلتزام الديني ومستوى الرضا الزواجي َ,المجمةَالعالميةََ,العددََ,587السنةَالسابعةَعشرََ,جامعةَالكويتََ .
ََحنافَعبدَالحميدالعناني(.)2005الصحة النفسيةََ,طَ,َ3األردفََ:دارَالفكرَلمطباعةَوالنشر. دٕبْ عجذ اٌذّ١ذ اٌعٕبٔ . )2005( ٝػلن الٌفش الترتوى ,ط ,3عّبْ :داس اٌصفبء.َخالدَاصميح(ََ.)2000التوافق النفسي لدى المحرومين من األب (دراسة ميدانية ألبناء الشيداءفي محافظات غزة).دراسةَماجستيرَغيرَمنشورةَ,كميةَالتربيةَالحكومية.
 دساعخ ٌٍّشوض اٌفٍغطٌ ٟٕ١ذمٛق اإلٔغبْ ( . )2003تقرٍر الفقر فٌ قطاع غزج . -سشبد دِٕٛٙس . )5986( ٜػلن الٌفش االجتواػي ,طِ , 5جٍخ عٍُ إٌفظ ,اٌعذد .53
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َرشادَصالحَدمنيوريَ(َ.)5996بعض العوامل النفسية واالجتماعية ذات الصمة بالتوافقالدراسيَ,دراسةَمقارنة,مجمةعمـَالنفس,عدد(َ,)38السنةَالعاشرةَ,القاىرةََ:الييئةَالمصريةَلمكتابَ .
 رشادَعميَموسى(ََ.)5995سيكولوجية الفروق بين الجنسين,القاىرة:دارالفكرالعربيَ . رشادَعميَموسىَ(َ.َ)5993عمم النفس الدينيََ,طَ,5القاىرةََ:دارَعالـَالمعرفة. سشبد عٍِٛ ٟع . )5999( ٝػلن الٌفش الذػوً تَي الٌظرٍح والتطثَق  (,اٌفشٚق ف ٟاالوزئبةٚفمب ٌّغز٠ٛبد االٌزضاَ اٌذ, )ٟٕ٠ط ,5اإلعىٕذس٠خ ِ :ىزجخ اٌعٌٍٍّ ٟىّجٛ١رش .
 رشادَعميَموسىََ(ََ.)2000الصحة النفسيةَ,دارَالنيضةَالعربيةَ,القاىرةَ,مصر. سشبد ِٛع . )200( ٝػلن الٌفش االجتواػي  ,طِ . َ5986 , 5جٍخ عٍُ إٌفظ ,اٌعذد 53 سشبد عٍِٛ ٟع . ) 2004( ٝصَكولوجَح التذٍي ِ ,جٍخ اٌزمٚ ُ٠ٛاٌم١بط إٌفغٚ ٟاٌزشث , ٞٛاٌعذد , 9اٌغٕخ اٌخبِغخ .
 ص٠بد ثشوبد ( . )2006االتجاٍ ًحو االلتزام الذٌٌٍ وػالقتَ تالتكَف الٌفضٌ واالجتواػٌ لذىطلثح جاهؼح القذس الوفتوحح  ,دساعخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ِ ,جٍخ جبِعخ اٌخٌٍٍ ً١جذٛس ,
اٌّجٍذ اٌثبٔ , ٟاٌعذد  , 2فٍغط , ٓ١طٌٛىشَ .
َزينبَشقيرَ(ََ.)2003مقياس التوافق النفسيَ,طَ,5كميةَالتربيةَ,طنطا. زينبَمحمداالستاذَوىياـَمحمدَالزيناتيَوفاطمةَمحمداالستاذَ(ََ.)2002أساليب المعاممة الوالديةوعالقاتيا بالتوافق النفسي لدى طمبة الصف العاشر في مدينة غزةَ,بحثَمحكـَ(غيرَمنشور)َ,
قسـَالبحوثَالعمميةَ,مكتبةَالجامعةَاإلسبلميةَ,غزةَ,فمسطيف.
 عبِِٕ ٟصٛس ( . )2006التوافق الٌفضٌ واالجتواػٌ لذى طالب الورحلح الثاًوٍح القاًطَي فٌالوٌاطق الضاخٌح توحافظح رفح وػالقتَ تضواخ الشخصَح سعبٌخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح  ,اٌجبِعخ
اإلعالِ١خ  ,غضح .
 سعدَالبصري( .)2003التداعيات النفسية واالجتماعية لظاىرة التعصب.الشبكةَالعالميةََلممعمومات.
 سعدَالمغربيَ(َََ.)5992الصحة النفسية ,عمم النفسَ,مجمةَفصميةَتصدرَمفَالييئةَالعامةَلمكتابَ,عددَ"َ,"23القاىرةَ .
َسعدَجبلؿَ( .َ)5975دراسات في عمم النفسَ,طَ,َ4مصرََ:دارَالمعارؼَ . سعدَجبلؿَ(َ.َ)5986في الصحة العقمية  ,األمراض النفسية والعقمية واالنحرافات السموكيةََ,طَ,َ5القاىرةََ:مكتبةَاالنجموَالمصرية.
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 سعدَجبلؿَ(َ.َ)5992التوجيو النفسي والتربوي والمينيََ,طَ,َ2القاىرةََ:دارَالفكرَالعربيَ. سعيدةَمحمدَأبوسوسو( .َ)5986القيم الدينية والخمقية وأثرىا عمى التوافق النفسي واالجتماعيلدى طالبات الجامعةََ,الكتابَالسنويَلعمـَالنفسََ,المجمدَالخامسَ.
 سميةَفيميَ(ََ.)5965مجاالت الصحة النفسية في المدرسةَ,بحثَمنشورَفيَأسسَلجنةَالتربيةَوعمـَالنفسَ,الحمقةَالدراسيةَاألولىَ,القاىرةََ:دارَمطابعَالشعب.
 سييرَكامؿَأحمدَ(ََ.)2003الصحة النفسية والتوافقَ,طَ,2اإلسكندريةََ:مركزََاإلسكندريةَلمكتابَ.
 سيدعبدالعاؿ( 2:88م ) َ.دينامية العالقة بين القيم والطموح .رسالة دكتوراه غير منشورة,قدمت لكمية اآلداب بجامعة عين شمس.
َسيدعبدالمطيؼَمرسيَ( .َ)5976اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي والمينيََ,طَ,5القاىرةََ:مكتبةَالخانجيَ.
 صالحَبفَإبراىيـَالصنيع(5459ىػَ).التدين عالج الجريمةَ,طَ,2الرياضَ:مكتبةَالرشد,صَ578َصبلحَمخيمرَ(َََ.)5999اإليجابية كمعيار وحيد وأكيد لتشخيص التوافق عند الراشدينَ,القاىرةَ:مكتبةَاألنجموَالمصرية.
 طريفةَبنتَسعودَالشويعر(5409ىجري) .االتزان وعالقتو بقمق الموتَ,دراسةَدكتوراهَغيرَمنشورةَ,كميةَالتربيةَلمبناتَ,جدةَ.
َطوَعبدَالعظيـَحسيفَوَسبلمةَعبدَالعظيـَحسيفَ( .َ)2006استراتيجيات إدارة الضغوطالتربوية والنفسيةََ,طَ,5عمافََ:دارَالفكرََ.
َ,مكتبةَاالنجموالمصريةََ:القاىرةَ.
َ
َعادؿَعزالديفَاألشوؿَ(.َ)5987عمم النفس االجتماعيَعباسَعوضَ(ََ.)5977الموجز في الصحة النفسيةَ,القاىرةَ,دارَالمعارؼ.َعباسَعوضَ(ََ.)5984دراسة عاممية الختبار التوافق العام والمينيَ,اإلسكندريةَ,دارَالمعرفةَالجامعية.
 عجذ اٌذّ١ذ اٌضٔزبٔ . )5993( ٟأصش الترتٌ اإلصالهَح فٌ الضٌح الٌثوٍح ,ط١ٌ , 2ج١ب  :اٌذاساٌعشث١خ ٌٍىزبة .
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َعبدََالحميدَمحمدَشاذليَ(ََ.)5999الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصيةَ,المكتبَالعمميََلمكمبيوترَوالنشرَوالتوزيعَ,اإلسكندريةَ,مصر.
َعبدَالحميدَالشاذليَ(ََ.)2005التوافق النفسي لممسنينَ,المكتبةَالجامعيةَ,اإلسكندرية.َعبدَالحميدَنصارَ(5988ـ )  .بعض المتغيرات الشخصية واالجتماعية المرتبطة باالتجاهالدينيَ,رسالةَدكتوراهَغيرَمنشورةَ,كميةَالتربيةَ,جامعةَالمنصورة.
َعبدَالرازؽَمحمودَ(ََ.)2003الشعور الديني لدى أطفال ما قبل المدرسةَ.الشبكةَالعالميةَلممعمومات .
َعبدَالرحيـَالميداني(َ.)5984االلتزام الدينيَ.مجمةَدعوةَلمحؽَ,سمسمةَشيريةَتصدرَعفَرابطةَالعالـَاإلسبلميَ,مكةَالمكرمة.
َعبدَالرحيـَبخيتَ(ََ.)5988الخصائص التوافقية والعصبية والذىانيةَ,مجاالتَعربيةَوأمريكيةَ,مجمةَعمـَالنفسَ,العددَالسادسَ .
 عبدَالعزيزَالقوصيَ(َ.)5985أسس الصحة النفسيةَ,مكتبةَالنيضةَ,القاىرة. عبدَالعميَالجسمانيَ(ََ.)١996عمم النفس القرآني والتيذيب الوجدانيَ.ط.2.ج,2.بيروتَ:الدارَالعربيةَلمعموـ.
 عجذ اٌفزبح اٌّٙص ( . )2002هذى فاػلَح الؼالج الذٌٌٍ فٌ تخفَض القلق لذى الشثابالفلضطٌٌَ فٌ هحافظاخ غزج  ,اٌجبِعخ اإلعالِ١خ ,غضح .
 عبدَالمطيؼَخميفةَ(َََ.)5990الميارات االجتماعية في عالقتيا بالقدرات اإلبداعية وبعضالمتغيرات الديمغرافية لدى طمبة الجامعةََ,حولياتَكميةَاآلدابََ,جامعةَالكويتَ.
َعبدَالمطيؼَمحمدَخميفةَ( ََ.)2005عمم النفس االجتماعيََ,القاىرةََ:دارَغريبَلمطباعةَوالنشرَوالتوزيع.
 عبدَا﵀َعسكرَ(َ.َ)5988االكتئاب النفسي بين النظرية والتشخيصَ,طَ,5القاىرةَ:مكتبةَاالنجموَالمصريةَ.
َعبدَا﵀َمحمدَالشحوميَ(ََ.)5989التوافق النفسي عند المعاقَ,مجمةَالتربيةَالجديدةَ,مكتبةَالي َونسكوَاإلقميميَلمتربيةَ,العددََ,48صَ.39َ-59
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َعبدَالمحسفَحمادةَ(ََ.َ)5992التوجو نحو التدين وعالقتو ببعض المتغيرات النفسيةواالجتماعيةََ,رسالةَدكتوراهَغيرَمنشورةََ,كميةَالتربيةََ,جامعةَاألزىرََ,القاىرةَ.
َعبدَالمطمبَالقريطي(ََ.)2003في الصحة النفسيةَ,طَ,3دارَالفكرَالعربيَ,القاىرةَ,مصر.َعبدَالمنعـَالحفنيَ(َ.َ)5997موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي ََ,انجميزي-عربيََ,جَ,َ5مكتبةَمدبوليَ.
َعبدَالوىابَكامؿَ(َ.)2005اتجاىات معاصرة في عمم النفسَ,مكتبةَاألنجموَالمصريةَ,القاىرة.َعبدَالمطيؼَخميفةَومعتزعبدا﵀َ(َ.َ)2005عمم النفس االجتماعيََ,القاىرةََ:دارَغريبَلمطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ.
َعثمافَحمودَالخضرَ(ََ.َ)2000التدين الشخصية أحادية العقمية في بعض شرائح المجتمعالكويتي َ,مجمةَدراساتَنفسيةََ,مجمةَ,َ50عددَ,َ50رابطةَاالخصائيفَالنفسييفَالمصريةََ .
َعطوؼَمحمودَياسيفَ(َ.َ)5988أسس الطب النفسي الحديثَ,طَ,5بيروتََ,منشوراتَميسوفَالثقافيةَ.
َعطيةَمحمودَىنا(َ5959ـ ).القيم دراسة تجريبية مقارنة ,القاىرةَ:المطبعة العالمية,ص.5َعطيةَىناَ(َََ.)5960الشخصية والصحة العقميةَ,مكتبةَاألنجموَالمصريةَ,القاىرةَعطيةَىناَ(َََ.)5965اختبار الشخصية لألطفالَ,دارَالنيضةََالمصريةَ,القاىرةَ,مصر.َعطيةَىنا(ََ.)2005عمم النفس والتكيف النفسي االجتماعيَ,ط,5القاىرة:دارَالقاىرةَلمكتاب- .عبلءَالديفَكفافيَ(َ.َ)5967الصحة النفسيةََ,طَ,َ2القاىرةََ,مكتبةَاالنجموَالمصرية.
 عبلءَالديفَكفافي(َََ.)5987الصحة النفسيةَ,دبيَََ:دارَالعمـَلمنشرَوالتوزيع. عبلءَالديفَكفافي(َ.)5987الصحة النفسيةَ,القاىرة:مكتبةَاألنجمومصرية. عبلءَالديفَكفافيَوَمحمدَالشرقاويَ(َ.َ)5988عمم النفس بدور المعممين والمعممات الجيازالمركزي لمكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعميميةََ,القاىرةَ.
 عبلءَالديفَكفافيَ(َ.)5990الصحة النفسيةَ,ط,3إمبابة:ىجرَلمطباعةَوالنشر. عميَالديبَ( .َ)5988التوافق الشخصي واالجتماعي لمراشدينََ.مجمةَالتربيةَالجديدةََ,مجمدَ,َ3عدد()55
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 عميَالديبَ(َ.)5988اختبار التوافق الشخصي واالجتماعيَ,دراساتَتربويةَ,مجمدَ(َ,َ)3عددَ(َ,)55المجموعةَ(.)4
 عميَالديب(َ.)5988اختبار التوافق الشخصي واالجتماعي لمراشدين,دراسةاستطبلعية.دراساتَتربويةََ,العددَ:3ص536-555
 عمىَالقاضيَ(َ.)5994التوافق النفسي من منظور إسالمي,مجمةَمنبرَاإلسبلـَ,مجمدَ,25عدد(َ .)4
.مجمةمنبراإلسبلـ,مجمدََ .55-50َ:53
َ
منظورسالمي
ا
 عميَالقاضي(.)5994التوافق النفسي من عميَالمحيش(.)5999االلتزام الديني وعالقتو بالصحة النفسية لدى عينة من طالب كميةالتربيةبجامعةالممك فيصل باإلحساءَ,رسالةماجستيرمنشورةَ,جامعةَاألزىر:ج.ـ.عَ .
 فؤادَابوحطبَوَعبدالحميـَمحمودَالسيد(َ.)5988عمم النفس والسموك اإلنسانيََ,مطبعةَمديريةَالتربيةَوالتعميـََ,غزةََ:فمسطيفََ .
 فؤادَالسيدَوَسعدَعبدَالرحمفَ(َ.َ)5999عمم النفس االجتماعي رؤية معاصرةََ,القاىرةََ:دارَالفكرَالعربيَ.
 فضؿَأبوَىيف(ََ.)2005تقدير الذات وعالقتو بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى الشبابالفمسطيني المشارك في انتفاضة األقصى.مجمةَجامعةَاالقصى554-557َ:5َ,
 فوزيَمحمدَجبؿََ(ََ.)2000الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصيةَ,المكتبةَالجامعيةَ,اإلسكندريةَ,مصر.
 فيصؿَعباسَ(َ.َ)5982أساليب دراسة الشخصية ( التكتيكات االسقاطيةَ)َ,طَ,بيروتَ:دارَالفكرَالمبنانيَ.
 كماؿَمرسيَوَمحمدَعودة(َ.)5986الصحة النفسية في ضوء عمم النفس واإلسالمََ,طَ ,2الكويتََ:دارَالقمـََ.
 لنداَدافيدوؼَ( .َ)5992مدخل عمم النفسََ,ترجمةَسيدَالطواؼَزاخروفََ,طَ,َ3القاىرةََ:الدارَالدوليةَلمنشرَوالتوزيع.

539

َ,ترجمةَفرجَأحمدَوآخروفََ,طَ,َ2الييئةَ
َ
 لنذري,ؾََ.ىوؿ,جَ( .َ)5975نظريات الشخصيةَالمصريةَالعامةَلمتأليؼَوالنشرََ .
َليمىَأحمدَوافيَ(َ.َ)2006االضطرابات السموكية وعالقتيا بمستوى التوافق النفسي لدىاألطفال الصم والمكفوفين َ,رسالةَماجستيرَغيرَمنشورةََ,كميةَالتربيةَعمـَنفسََ,غزةََ.
 ماىرَيوسؼَالمجدالويَ(َ.َ)200التوافق النفسي لألبناء المحرومين من أمياتيم في المرحمةاإلعدادية َ,رسالةَماجستيرَفيَالتربيةَغيرَمنشورةََ,كميةَالتربيةََ,غزةَ.
 ماىرَمحمودَاليواريَ(َ5978ـَ)َ.التدين والتوافق النفسيَ,ندوةَعمـَالنفسَواإلسبلـَ,الرياضَ:جامعةَالرياض,ص.7
َمايسةَأحمدَالنباؿ(َ.)2002التنشئة االجتماعيةََ,دارَالمعرفةَالجامعية:اال ازريطة. مجدةَمحمد(ََ.)5995دراسة مقارنة ألبعاد التوافق النفسي واالجتماعي بين الطمبة والطالباتغيرمنشورةَ.جامعةَ
المتفوقين والطمبة والطالبات المتخمفين دراسيا وعالقتو باالنتماء ,رسالةماجستير َ
عيفَشمسََ,مصر.
 ِجذ ٞأث ٛصٕ٠خ ( . )5994أثر الذػاء كأصلوب إرشادً ًفضٌ لتخفَف حذج تؼض االضطراتاخالضَكوصوهاتَح لذى ػٌَح هي طالثاخ الجاهؼاخ الولتزهاخ وغَر الولتزهاخ دٌٍَا ,سعبٌخ ِبجغز١ش
غ١ش ِٕشٛسح .
 محمدَإبراىيـَعسميةَوَأنورَحمودةَالبنا(.)2005عمم النفس االجتماعيََ,ىيئةَالكتابَالجامعيََ,جامعةَاألقصىََ,غزةََ:فمسطيفَ.
 محمدَالجبيميَوأسماءالديبَ(ََ.)5998سيكولوجية التعاون والتنافس والفرديةَ,القاىرةَ,مصرَ:عالـَالكتبَ.
 محمدَالطويؿ(َََ.)2000التوافق النفسي المدرسي وعالقتو بالسموك العدواني لدى طمبة المرحمةالثانوية بمحافظة غزةَََ,رسالةَماجستيرَغيرَمنشورةََ,كميةَالتربيةَالحكومية,غزة.
 محمدَالطيبَ(ََ.)5994مبادئ الصحة النفسيةَ,اإلسكندريةَ,منشأةَالمعارؼ. محمدَالميديَ( .)2003أنماط التدينَ.الشبكةَالعالميةَلممعموماتَاالنترنتَ. محمدَاليابطَ( .)5987التكيف والصحة النفسيةَ,طَ,2المكتبَالجامعيَالحديثَ,اإلسكندريةَ .َ
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 محمدَبفَأحمدَاألنصاريَالقرطبيَ( .)2008الجامع ألحكام القرانََ,الطبعةَالجديدةََ,القدسَ:دارَالفكرَلمنشرَوالتوزيع.
 محمدَجوادَالخطيبَ(َ.)2004التوجيو واإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيقَ,ط,3غزةَ,فمسطيفَ:مكتبةَآفاق .
 محمدَالطحاف(َ.)5987مبادئ الصحة النفسية,دبيََ:دارَالعمـَلمنشرَوالتوزيع. محمدَخالدَالطحافَ(َ.َ)5990العالقة بين مفيوم الذات وكل من التحصيل الدراسي والتوافقالنفسي َ,جامعةَاإلماراتَالعربيةَالمتحدةََ,مجمةَكميةَالتربيةََ,العدد.َ5
 محمدَخالدَالطحافَ(َ.َ)5996مبادئ الصحة النفسيةََ,طَ,5دبيََ:دارَالقمـَ. محمدَرجاءَحنفيَعبدَالمتجميَ(َ.َ)2004التكيف السميم سمة الشخصية السوية المتكاممةََ,الخفجيََ,اسطنبوؿََ,العددَ,َ5ص.َ59-54
 محمدَعودةَ َوكماؿَمرسي(.)5984الصحة النفسية في ضوء عمم النفس واإلسالم َ ,الكويتَ:دارَالقمـَ.
 ِذّذ ٔع٠ ُ١بع . )5995( ٓ١اإلٍواى أركاًَ  ،حقَقتَ ٛٔ ,الضٗ  ,ط ,5اٌمب٘شح ِ :ىزجخ اٌغٕخ . محمودَالزياديَ(َ.)5969أثر اختالف النظم االجتماعية في التوافق الدارسي لمطمبة ,دراسةمقارنة بين مجموعة من طمبة الجامعة األردنيةَ,قراءاتَفيَعمـَالنفسَاالجتماعيَفيَالببلدَ
العربيةَ,القاىرةَ:الييئةَالمصريةَالعامةَلمتأليؼَوالنشر.
 محمودَالسيدَأبوالنيؿَ(َ5980ـَ)ََ.اإلحصاء النفسي واالجتماعيَ(بحوثَميدانيةَتطبيقية)َطَ,َ3القاىرةَ:مكتبةَالخانجيَ,ص.56
 محمودَزقزوؽ(.)5999تأمالت في الممارسات الدينية والسموك اإلسالميَ,مجمةَالمنبر,عددَ,َ56ص.45-37
 مصطفىَالصفطيَ(َ.)5983التوافق الشخصي واالجتماعي والدراسي وعالقتو ببعض المتغيراتلدى طمبة شيادة المرحمة الثانوية العامةَ,رسالةَدكتوراهَغيرَمنشورةَ,كميةَالتربيةَ,اإلسكندرية.
 ِصطف ٝف . )5965( ّٟٙالتوافق الشخصٌ واالجتواػٌ  ,اٌمب٘شح ِ :ىزجخ اٌخبٔج. ٟ مصطفىَفيميَ(َ.َ)5967سيكولوجية الطفولة والمراىقةَ,القاىرةََ:مكتبةَمصرَ.545

 مصطفىَفيميَ(َ.َ)5970عمم النفس االكمينيكيَ,القاىرةَََ:مكتبةاالنجموَالمصريةَ. مصطفىَفيميَ(َ.)5987الدوافع النفسيةَ,طَ,6القاىرةََ:مكتبةَميدَلمطباعةَوالنشر. ِفزبح ِذّذ عجذ اٌعض٠ض (َ.َ)2003مدخل إلى الصحة النفسية ,ط,َ5عمافََ:مكتبةَدارَالثقافةَلمنشرَوالتوزيعَ,ص.92-95
 معجـَالمغةَالعربيةَ( .َ)5984معجم عمم النفس والتربيةََ,جَ,َ5القاىرةََ:الييئةَالعامةَلشئوفَالمطابعَاألميريةَ.
 ٍِىخ صساس ( . )2000هوصوػح الزواج والؼالقح الزوجَح فٌ اإلصالم والشرائغ األخرى  ,ج5 ,اٌمب٘شح  :داس اٌفزخ ٌإلعالَ اٌعشث. ٟ
 نادرَقاسـَ(َ.)5985دراسة لمعالقة بين القدرة عمى التفكير أالبتكاري وكل من التوافق الشخصيواالجتماعيَ,رسالةَماجستيرَغيرَمنشورةَ,كميةَالتربيةَ,جامعةَعيفَشمس.
 نبيؿَدخافَ(.)5997التوافق النفسي المدرسي لدى الطمبة الفمسطينيين العائدين من الخارج فيالمرحمة اإلعدادية وعالقتو بتحصيميم الدراسيَ.رسالةَماجستيرَغيرَمنشورة,الجامعةاالسبلمية.
 نزارَميديَالطائيَ(5992ـَ)َ.االتجاه نحو الدين وعالقتو ببعض سمات الشخصية لدى عينةمن الطمبة الجامعيين في الكويتَ,حولياتَكميةَاآلدابَ,الحوليةَالثانيةَعشرةَ,الرسالةََ .77
َنصيرَفريدَواصؿَ(َ.َ)5998آداب العالقات اإلنسانية في اإلسالم  ,الحقوق والواجبات َ,القاىرةََ:المكتبةَالتوفيقيةََ .
 نعيـَالرفاعيَ(َ.َ)5982التقويم والقياس في التربية َ,دِشك  :اٌّطجعخ اٌزعب١ٔٚخ . نعيـَالرفاعيَ(.)2005الصحة النفسيةََ,دراسةَفيَسيكولوجيةَالتكيؼ,ط,َ8جامعةَدمشؽَ.َىاشـَالموسوي(َ.)5992النظاـَاالجتماعيَفيَاإلسبلـََ,طَ,َ5بيروتَ:دارَالصفوةَ. يحيىَمحمدَسمطافَالسودانيَ( .َ)5990قياس التوافق النفسي واالجتماعي ألبناء الشيداء فيالمرحمة المتوسطةََ,رسالةَدكتوراهََ,كميةَالتربيةََ,بغدادَ.
ةَ:دارغريبَلمطباعةَ.
 يوسؼَالقرضاويَ(َ.)5977الخصائص العامة لإلسالم َ,ط,5القاىر َ-

http://www.elazayem.com/new-page-87.htm
http://www.annabaa.org/naba56/tdaiaat.htm
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ممحق رقم ()3
أسماء المحكمين :
د.زياد الجرجاوي مدير منطقة غزة التعميمية بجامعة القدس المفتوحة

د .جياد الخضري أستاذ مساعد بجامعة القدس المفتوحة بغزة

أ.د .محمد الحمو تخصص عمم نفس بالجامعة اإلسالمية

أ .محمد الزير مدير العيادة المجتمعية برنامج غزة لمصحة النفسية

د .سمير زقوت أخصائي نفسي في برنامج غزة لمصحة النفسية
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ممحق رقم (:)4
طمب تحكيم
السيدَالدكتورََ.........................................................َ/حفظوَا﵀َ ,,,
تحيةَطيبةَوبعدََ ,,,
الموضوع  /التكرم بتحكيم أداة الدراسة ( استبانو التوافق النفسي)
تقوـَالباحثةََ/نيادَمحمودَعقيبلفََ...بعمؿَدراسةَلنيؿَدرجةَالماجستيرَفيَجامعةَاألزىرَ,
كميةَالتربيةَقسـَعمـَالنفسََ,وىذهَالدراسةَبعنوافَ :
(االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقتو بالتوافق النفسي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة)
لذاَنرجوَمفَسيادتكـَاإلطبلعَعمىَىذهَاالستبانةَوتحكيمياَ,وتحديدَمدىَمبلئمةَفقراتَ
االستبانةَووضوحياَومناسبتياَلماَوضعتَلقياسوَ َوابداءَالرأيَفيَصبلحيتياَلمتطبيؽَعمىَ
البيئةَالفمسطينيةَ,كماَنرجوَمفَسيادتكـَأفَتقومواَبتعديؿَماَيمزـَمفَخبلؿَإضافةَفقراتَ
مناسبةَومبلئمةَ,أوَحذؼَأيَفقرةَمفَالفقراتَترونياَغيرَمبلئمةَوغيرَمناسبةَ,أوَإعادةَ
صياغةَلبعضَالفقراتَفيَاالستبانةَمفَوجيةَنظركـَالمحترمةَ .
مع فائق احترامي وتقديري لجيودكم الكريمة...
الباحثة
نياد محمود عقيالن
َ
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وَتعرؼَالباحثةَالتوافؽَالنفسيَإجرائياََبأنوَالعمميةَالديناميكيةَالمستمرةَالتيَييدؼَبياَالفردَإلىَأفَ
يغيرَمفَسموكوَليحدثَعبلقةَأكثرَتوافقاَ َبينوَوَبيفَنفسوَمفَجيةَوَبينوَوَبيفَالبيئةَمفَجيةَ
أخرىََ .
التعريفاتَاإلجرائيةَألبعادَالمقياسَالثبلثةَ _:
التوافق األسري-:
َََََىو َالشعور َبالسعادة َداخؿ َالبيت َمف َخبلؿ َالحب َواالحتراـ َالمتبادؿ َبيف َأفراد َاألسرة َوالثقةَ
بجميعَأفرادىاَواليدوءَواألمافَوالترابطَاألسريَوالعبلقاتَالجيدةَمعَالوالديفَوباقيَأفرادَاألسرةَمماَ
يؤديَإلىَاإلحساسَباألمافَوالرضاَوالحبَوالسعادةَ .
التوافق الشخصي-:
ََََىو َالتوافؽ َالذي َيعبر َعف َشعور َالفرد َباألمف َالشخصي َويشتمؿ َاالعتماد َعمى َالنفسَ
واإلحساسَبقيمةَالذاتَوالحريةَالشخصيةَوالشعورَباالنتماءَوالتحررَمفَالميوؿَاالنسحابيةَوالخموَ
مفَاألمراضَالعصابيةَوذلؾَلتحقيؽَالرضاَلنفسوَ َوازالةَالقمؽَوالتوترَوالشعورَبالسعادةَ .
التوافق االجتماعي-:
َََىو َتكيؼ َاإلنساف َمع َاآلخريف َمف َخبلؿ َتقبميـ َواحتراميـ َوالتفاعؿ َمعيـ َ َواقامة َعبلقاتَ
اجتماعيةَسميمةَوالتخطيطَلؤلىداؼَوالسعيَلتحقيقياَبماَيتفؽَمعَأىداؼَالمجتمعَ .
وَلقد َوضعتَالباحثةَمجموعة َمفَالفقراتَالتي َتنتميَإلىَالتوافؽَالنفسيَمعتمدةَفيَذلؾَعمىَ
مدرجَليكارتَلئلجابةَعمىَاالستبيافَ(َأوافؽَبشدةَ-أوافؽَ-محايد-معارضَ-معارضَبشدة) َ
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ممحق رقم ()5
بنود مقياس التوافق النفسي ()2

أوال  :بنود البعد األول ( :البعد األسري)
الرقم

مناسبة

العبارة

1.

يسودَالحبَواالحتراـَبيفَأفرادَأسرتي

2.

أفضؿَأفَتكوفَعبلقاتيَاالجتماعيةَقاصرةَعمىَ
أسرتي

3.

َأشعرَباألمافَمعَأسرتي

4.

اشعرَبالراحةَوالرضاَفيَالبيت

5.

اشعرَبالسعادةَلحضوريَجمساتَواجتماعاتَ
األسرة

6.

ينتابنيَشعورَباليربَمفَالمنزؿ

7.

أشعرَبأفَأسرتيَمفككة

8.

أغادرَالبيتَكيَيسودهَاليدوء

9.

تقعَمشاجراتَوَمشاحناتَكثيرةَبيفَأفرادَأسرتي

10.

أثؽَبجميعَأفرادَأسرتي

11.

مشاجراتيَقميمةَمعَأفرادَأسرتي

12.

أشعرَأحياناََبالكراىيةَنحوَأفرادَأسرتي

13.

مفَالصعبَبقائيَسعيداََفيَالبيت

14.

دائـَالشجارَمعَأخوتي

15.

عبلقاتيَمعَوالديَطيبة

16.

أتمنىَأفَانتمىَألسرةَغيرَأسرتي

17.

اشعرَبالفخرَالنتمائيَليذهَاألسرة
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غير
مناسبة

المقترحات

18.

أتمتعَبعبلقةَطيبةَلمغايةَمعَأفرادَأسرتي

19.

أحبَأسرتيَلدرجةَكبيرةَ

20.

أتقبؿَنصائحَالوالديفَليَ
َ

21.

ارفضَأفَيتدخؿَوالديَفيَحؿَمشاكميَ

22.

أحبَأفَتكوفَليَخصوصيةَداخؿَاألسرة

23.

اشعرَبالحزفَلعدـَاخذَرأيَفيَاألسرة
َ

ثانيا  :بنود البعد الثاني ( :البعد الشخصي)
الرقم

مناسبة

العبارة

24.

أشعرَبالراحةَالنفسية

25.

يضايقنيَشعوريَبالنقص

26.

اشعرَبافَقدرتيَعمىَالتركيزَقوية

27.

أشعرَباليأسَبسرعة

28.

اشعرَباإلحباطَواالكتئابَ

29.

أشعرَبالسعادةَلحضوريَندواتَوَمؤتمراتَداخؿَ

30.

إننيَسريعَالبكاء

31.

أشعرَبالمرحَوَالسعادةَغالباََدوفَسبب

32.

أشعرَفيَمعظـَاألوقاتَبالحزف

33.

أشعرَبالوحدةَدائماَ

34.

بسيولةَيمكفَإثارتي

35.

أىتـَبمشاعرَاآلخريف

36.

أعمؿَبشكؿَأفضؿَعندَسماعيَلممديحَ

37.

إذاَأحدَقاـَبانتقادَتصرفيَالَأشعرَبالغضب

38.

أشعرَبالسعادةَإذاَأحدَمدحَسموكيَأوَعممي

39.

أشعرَبرغبةَفيَاليجرةَمفَبمدي

40.

إننيَحساسَأكثرَمفَالبلزـ

الجامعة
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غير
مناسبة

المقترحات

41.

أبتعدَعفَالذيفَيوجيوفَانتقاداتَكثيرةَلآلخريف

42.

إننيَحساسَأكثرَمفَالبلزـ

43.

أفقدَثقتيَبنفسيَبسرعة

44.

مفَالسيؿَأفَيتممكنيَالغضب

45.

أواجوَمشاكميَبنفسي

46.

أشعرَبالضيؽَعندماَأقابؿَأحدَزمبلئيَفيَالدراسةَ

47.

مفَالسيؿَمسامحةَمفَأخطأَفيَحقي

48.

أشعرَبالضيؽَإذاَتفوؽَعميَأحدَزمبلئيَفيَالدراسةَ

49.

أحبَالعمؿَلوحدي
َ

ثالثا  :بنود البعد الثالث ( :االجتماعي)
الرقم

مناسبة

العبارة

َ.50

عبلقاتيَاالجتماعيةَمعَجيرانيَطيبة

َ.55

استطيعَتكويفَصداقاتَبسيولة

َ.52

أىدافيَتتفؽَمعَأىداؼَالمجتمعَالذيَأعيشَفيو

َ.53

أشعرَبالحرجَمفَالمشاركةَفيَبعضَاألنشطة

َ.54

اشعرَبالفخرَوالسعادةَالنتمائيَليذاَالمجتمع

َ.55

اشعرَبالرضاَالفَاآلخريفَيفيموفَمشاعري

َ.56

عبلقاتيَبزمبلئيَطيبة

َ.57

أحسَأفَمعظـَالناسَيستمتعوفَبالحديثَمعي

َ.58

الَأىتـَكثي اَرَباآلخريف

َ.59

أشعرَأننيَمحبوبَمفَزمبلئي

َ.60

أتقبؿَنقدَاآلخريفَوَأستفيدَمنو

َ.65

أستمتعَبالرحبلتَوَالحفبلتَمعَأصدقائي

َ.62

أشعرَبالحرجَعندَاشتراكيَفيَالعمؿَالتطوعي

َ.63

عبلقاتيَبزمبلئيَفيَالدراسةَجيدة
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غير
مناسبة

المقترحات

َ.64

أشعرَبأفَزمبلئيَفيَالجامعةَيسرىـَأفَأكوفَ
معيـ

َ.65

عندماَأشعرَبالضيؽَأبحثَعفَشخصَلمحديثَ

َ.66

إننيَسيؿَاالختبلطَبالناس

َ.67

أختمؼَمعَزمبلئيَكثي اَر

َ.68

أحرصَعمىَزيارةَأقاربي

َ.69

أحبَالتعرؼَعمىَأصدقاءَجددَفىَالحفبلت

معو
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ممحق ()6
جبِعخ األص٘ش -غضح
عّبدح اٌذساعبد اٌعٍ١ب
وٍ١خ اٌزشث١خ – لغُ عٍُ إٌفظ

تحية طيبة و بعد ,,,,,

الطالب  /الطالبة المحترمين

تقوـَالباحثةَبدراسةَعفَاالتجاهَنحوَااللتزاـَالدينيَوَعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَلدىَطمبةَجامعةَ
األزىرَبغزةَ,وذلؾَاستكماالََلمتطمباتَدرجةَالماجستيرَفيَعمـَالنفسَ,وتيدؼَإلىَمعرفةَاالتجاهَ
نحوَااللتزاـَالدينيَوعبلقتوَبالتوافؽَالنفسيَ,وحيثَأفَتعاونكـَفيَاإلجابةَعمىَىذهَاالستبانةَبدقةَ
وَموضوعيةَلوَأىمية؛َفإفَالباحثةَتؤكدَبأفَالمعموماتَالتيَتقدمونياَستحاطَبالسريةَالتامةَولفَ
تستخدـَإالَألغراضَالبحثَالعمميَ .
أرجوَأفَتجيب/يَعمىَكؿَفقرةَمفَفقراتَاالستبانة,وذلؾَبوضعَإشارةَ(َ)/فيَالخانةَالتيَتمثؿَ
َ
االستجابةَالتيَتنطبؽَعميؾَلكؿَفقرةََ,ويجبَأفَتعبئ/يَالمعموماتَالشخصيةَالخاصةَبؾَ :
المعمومات الشخصية :ضع عالمة ( )/في المربع الذي تراه/يو مناسبا:
ذكر

.5

النوع:

2.

الفئة العمرية)18-22( :

3.

المستوى التعميمي :مستوى أول

 .5الكمية :اآلداب
5.

أنثى

التربية

مكان اإلقامة :شمال غزة

()28-32

) )23-27

مستوى ثاني
التجارة

غزة الوسطى

مستوى ثالث

مستوى رابع

العموم
خان يونس

شاكرةََلكـَحسفَتعاونكـَواىتمامكـ
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( 33فأكثر)

رفح

الباحثةَ/نيادَعقيبلف َ

تتكوفَىذهَاالستمارةَمفَ(َ)60عبارةَوقدَجعؿَلكؿَعبارةَخمسَخياراتَيرجىَمنؾَأفَتقرأ/يَكؿَ
عبارةَومفَثـَتختار/يَإجابةَواحدةَفقطَمفَالخياراتَالخمسةَوأفَتضعَ/يَإشارةَ(َ)xعمىَالمربعَ
المقابؿَلذلؾَاالختيارََ َ.
الرقم
1.

العبارة

أوافق
بشدة

يسودَالحبَواالحتراـَبيفَأفرادَ
أسرتي

2.

أشعرَبالراحةَالنفسيةَ

3.

عبلقاتيَاالجتماعيةَمعَجيرانيَ
طيبة

4.

أشعرَباألمافَمعَأسرتي

5.

اشعرَبأفَقدرتيَعمىَالتركيزَقويةَ

6.

أستطيعَتكويفَصداقاتَبسيولة

7.

أشعرَبالراحةَوالرضاَفيَالبيت

8.

أشعرَباليأسَبسرعةَ

9.

أىدافيَتتفؽَمعَأىداؼَالمجتمعَ
الذيَأعيشَفيو

10.

أشعرَبالسعادةَلحضوريَجمساتَ
واجتماعاتَاألسرة

11.

أشعرَبالسعادةَلحضوريَندواتَوَ
مؤتمراتَداخؿَالجامعة

12.

أشعرَبالحرجَمفَالمشاركةَفيَ
بعضَاألنشطة

13.

أغادرَالبيتَكيَيسودهَاليدوء

14.

أناَسريعَالبكاءَ

15.

أشعرَبالفخرَوالسعادةَالنتمائيَ
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أوافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

ليذاَالمجتمع
16.

تقعَمشاجراتَومشاحناتَكثيرةَبيفَ
أفرادَأسرتي

17.

أشعرَبالمرحَوالسعادةَغالباَدوفَ
سبب

18.

أشعرَبالرضاَألفَاآلخريفَيفيموفَ
مشاعري

19.

أثؽَبجميعَأفرادَأسرتي

20.

أىتـَبمشاعرَاآلخريف

21.

عبلقاتيَبزمبلئيَطيبةَ

22.

مشاجراتيَقميمةَمعَأفرادَأسرتي

23.

أشعرَبالوحدةَدائما

24.

أحسَأفَمعظـَالناسَيستمتعوفَ
بالحديثَمعيَ

25.

أشعرَأحياناَبالكراىيةَنحوَأفرادَ
أسرتي

26.

أشعرَبمعظـَاألوقاتَبالحزف

27.

الَأىتـَكثيراَباآلخريف

28.

مفَالصعبَبقائيَسعيداَفيَالبيت

29.

بسيولةَيمكفَإثارتي

30.

أتقبؿَنقدَاآلخريفَوأستفيدَمنو

31.

عبلقاتيَمعَوالديَطيبة

32.

اعمؿَبشكؿَأفضؿَعندَسماعيَ
لممديح
556

33.

أشعرَأننيَمحبوبَمفَزمبلئي

34.

أتمنىَأفَانتمىَألسرةَغيرَأسرتي

35.

إذاَانتقدتَالَأشعرَبالغضب

36.

أستمتعَبالرحبلتَوالحفبلتَمعَ
أصدقائي

37.

دائـَالشجارَمعَأخوتي

38.

أفقدَثقتيَبنفسيَبسرعة

39.

أشعرَبالحرجَعندَاشتراكيَفيَ
العمؿَالتطوعي

40.

مفَالسيؿَأفَيتممكنيَالغضب

41.

أشعرَبالفخرَالنتمائيَليذهَاألسرة

42.

أواجوَمشاكميَبنفسي

43.

عبلقاتيَبزمبلئيََفيَالدراسةَجيدة

44.

أتمتعَبعبلقةَطيبةَلمغايةَمعَأفرادَ
أسرتي

45.

أشعرَبالضيؽَعندماَأقابؿَأحدَ
زمبلئيَفيَالدراسة

46.

عندماَأشعرَبالضيؽَأبحثَعفَ
شخصَلمحديثَمعو

47.

أتقبؿَنصائحَوالدي

48.

مفَالسيؿَمسامحةَمفَأخطأَفيَ
حقيَ

49.

أشعرَبأفَزمبلئيَفيَالجامعةَ
يسرىـَأفَأكوفَمعيـَ
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50.

أحبَأسرتيَلدرجةَكبيرة

51.

أشعرَبالضيؽَإذاَتفوؽَعميوَاحدَ
زمبلئيَفيَالدراسة

52.

أختمؼَمعَزمبلئيَكثي ار

53.

أرفضَأفَيتدخؿَوالديَفيَحؿَ
مشاكؿ

54.

يضايقنيَشعوريَبالنقص

55.

إننيَسيؿَاالختبلطَبالناس

56.

أحبَأفَتكوفَليَخصوصيةَداخؿَ
األسرة

57.

أحرصَعمىَزيارةَأقاربيَ

58.

أشعرَبالحزفَلعدـَأخذَرأيَفيَ
األسرةَ

59.

أشعرَباإلحباطَ

60.

أحبَالتعرؼَعمىَأصدقاءَجددَفيَ
الحفبلت
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ممحق رقم ( : )7مقياس االلتزام الديني
ةَ,حوؿَموضوعاتَمختمفةَ,وقدَجعؿَلكؿَعبارةَثبلثةَخياراتَ,
َ
يتكوفَىذاَالمقياسَمفَ)َ)َ60عبار
مطموبَمنؾَأفَتقرأ/يَكؿَعبارةَوَاختياراتياَ,ومفَثـَتختار/يَواحداََفقطَمفَالخياراتَالثبلثةَ,وَ
تضع/يَإشارةَ(َ)Xعمىَالمربعَالمقابؿَلذلؾَالخيارَ .
 احرص/يَعمىَأفَتكوفَخياراتؾَصريحةَوَصادقةَ,واعمـ/يَأنوَالَيوجدَخطأَأوَصوابَفيَاالختيارَ َ,وانماَالمطموبَأفَتعبر/يَعماَتفكر/يَفيوَوَتعممو/يوَفيَالواقعَحياؿَالعباراتَ
الواردةَفيَالمقياسَ .
 يرجىَاإلجابةَعمىَجميعَعباراتَالمقياسَدوفَترؾَشيءَمنياَدوفَإجابة. -اإلجاباتَستبقىَسريةَوتستخدـَألغراضَالبحثَالعمميَفقط.

إيماني باهللَ :

2

 ََََََمماثؿَإليمافَأكثرَالناسَتديناَ َ
 ََََََمماثؿَإليمافَأوسطَالناسَتديناَ َ
 ََََََمماثؿَإليمافَأقؿَالناسَتدينَا

المالئكة وعبادتيم هللَ :

3

 ََََََيدفعونيَلبلستزادةَمفَالعبادةَكثي اَر َ
 ََََََيدفعونيَلبلستزادةَمفَالعبادة َ
 ََََََالَيغيروفَفيَعبادتي

الكتب السماوية المنزلةَ :

4

 ََََََمتفقةَفيماَبينياَفيَاألصوؿ َ
 ََََََمتفقةَفيماَبينياَفيَاألصوؿَوالفروع َ
 ََََََيخالؼَبعضياَبعضاَ

5

أعرف من الرسلَ :
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 ََََََمعظميـ َ
ََََََبعضيـ َ
محمداََصمىَا﵀َعميوَوآلوَوسمـ َ


َ

يوم القيامةَ :

6

 ََََََأىتـَبوَكثي ار َ
ََََََأىتـَبوَبعضَالشيء َ
ََََََأنساهَلكثرةَالمشاغؿ

القدر:
7

َ

ََََََقسمةَا﵀َالعادلةَلخمقو َ
ََََََيسمـَبوَاإلنساف َ
ََََََمفروضَعمىَاإلنسافَرضيَأـَلـَيرض

محبتي لمحمد صمى اهلل عميو وآلو وسممَ :

8

ََََََأكثرَمفَمحبتيَلنفسي َ
ََََََمثؿَمحبتيَلنفسي َ
ََََََأكثرَمفَمحبتيَألقربَأقربائي

صالة الفريضةَ :

9

 ََََََأوديياَدائماََفيَأوقاتيا َ
 ََََََأوديياَغالباََفيَأوقاتيا َ
 ََََََأوديياَأحياناََفيَأوقاتيا

:

أودي الصالة في جماعةَ :
 ََََََدائمَا َ
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 ََََََغالباَ َ
 ََََََأحياناَ

المكان الذي أصمى فيوَ :

21

 ََََََالمسجدَفيَكؿَاألوقات َ
 ََََََالمسجدَفيَمعظـَاألوقات َ
 ََََََالمسجدَأحياناَ

صالة النافمةَ :

22

 ََََََأكتفيَبصبلةَالفريضة َ
 ََََََأحرصَعميياَأحياناَ َ


أحرصَعميياَدائمَا َ

زكاة الفريضةَ :

23

 ََََََأخرجياَإذاَطمبَمنيَإخراجيا َ
 ََََََأخرجياَفيَالوقتَالمناسبَلظروفيَالمالية َ
 ََََََأخرجياَفيَوقتيا

الصدقة َ

24

 ََََََناد اَرَماَأتصدؽ َ
 ََََََأتصدؽَأحيانَا َ
 ََََََأتصدؽَدائماَ

في رمضانَ :

25

 ََََََيبقىَأسموبَحياتيَكماَىوَعميوَفيَغيره َ
بل َ
 ََََََأزيدَفيَعباداتَالتطوعَقمي َ
َ

 ََََََأزيدَفيَعباداتَالتطوعَكثي اَر
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صيام التطوعَ :

26

 ََََََأكتفيَبصياـَرمضاف َ
 ََََََأقوـَبوَأحيانَا َ
 ََََََأحرصَعميوَكثي اَر

الحجَ :

27

 ََََََالَأفكرَفيوَاآلف َ
 ََََََأفكرَفيَأدائوَفيَأوؿَفرصة َ
 ََََََأديتو

العمرةَ :

28

 ََََََالَأفكرَفيياَاآلف َ
 ََََََأؤديياَأحياناَ َ
 ََََََأحرصَعميياَكثي اَر

األمر بالمعروف والنيي عن المنكرَ :

29

 ََََََناد اَرَماَأقوـَبو َ
 ََََََأقوـَبوَأحياناَ َ
 ََََََأقوـَبوَدائماَ

طاعة الوالدينَ :

2:

 ََََََناد اَرَماَأقوـَبياَلكثرةَمشاغمي َ
 ََََََأقوـَبياَأحياناَ َ
 ََََََأقوـَبياَدائماَ

صمة األرحامَ :

31

 ََََََأتكاسؿَعنياَكثي اَر َ
 ََََََأقوـَبياَأحياناََرغـَمتاعبيا َ
562

 ََََََأقوـَبياَفيَجميعَاألحواؿ

الزواجَ :

32

 ََََََيحمينيَوزوجتيَوالمجتمع َ
 ََََََيحمينيَمفَالوقوعَفيَاإلثـ َ
َ ََََََيضيؽَمجاؿَمتعتي

االختالط بالمرأة األجنبيةَ :

33

 ََََََأقوـَبوَعندَالضرورةَفقط َ
 ََََََأقوـَبوَفيَالمناسباتَاالجتماعية َ
 ََََََأقوـَبوَتمشياََمعَالحياةَالعصرية

أخذ الربح عمى المال من البنوكَ :

34

 ََََََأتجنبو َ
 ََََََأجدَفيوَبعضَالفائدة َ
 ََََََأجدهَمناسباََلمحياةَالعصرية

الخمر:
35

َ

 ََََََالَأشربيا َ
 ََََََأشربياَأحياناَ َ
 ََََََأشربياَغالباََألشعرَبالنشوة

أداء الشيادةَ :

36

 ََََََأؤديياَفيَجميعَاألحواؿ َ
 ََََََأؤديياَإذاَسمحتَليَالظروؼ َ
 ََََََالَأؤديياَألتجنبَالوقوعَفيَالمشكبلت

37

دفع المال لمحصول عمى ما ال يستحقو اإلنسانَ :
563

 ََََََأحذره َ
 ََََََألجأَإليوَعندَالحاجة َ
 ََََََيسيؿَليَكثي اَرَمفَالمصالح

أخذ ممتمكات اآلخرين دون عمميمَ :

38

 ََََََالَأتسامحَفيو َ
 ََََََأتسامحَفيوَإذاَكافَاآلخذَمضط اَر َ
ََََََالَبأسَبوَإذاَكافَالمأخوذَقميبلَ
الحمف عمى أمر غير صحيحَ :

39

 ََََََسيؿَعميَتجنبو َ
 ََََََأمارسوَأحيانَا َ
 ََََََأمارسوَكثي اَر

قول الكالم عمى غير حقيقتوَ :

3:

 ََََََناد َارَماَأمارسو َ
 ََََََأمارسوَأحياناَ َ
 ََََََأمارسوَكثي اَر

التجني عمى اآلخرينَ :

41

 ََََََيصعبَعميَعممو َ
 ََََََأعمموَفيَبعضَاألوقات َ
 ََََََأعمموَألستطيعَالعيشَمعَالناسَاليوـ

المكاسب التي أحصل عمييا من طريق فيو شبيةَ :

42

 ََََََآخذىاَلزيادةَدخمي َ
 ََََََآخذىاَإذاَكنتَمحتاجاََإلييا َ
564

 ََََََأتحاشىَأخذىا

تقميد غير المسممينَ :

43

 ََََََالَبأسَبوَلظروؼَالعصرَالحالي َ
ََََََالَبأسَبوَفيَديارىـ َ
ََََََالَيأتيَمنوَإالَالضرر

تقميد الرجل لممرأةَ :

44

ََََََالَبأسَبو َ
ََََََالَبأسَبوَفيَبعضَالظروؼ َ
 ََََََفيوَأضرار

إىدار حقوق اآلخرينَ :

45

ََََََألجاَإليوَأحيانَا َ
ََََََألجاَإليوَفيَقميؿَمفَاألحياف َ
ََََََألجاَإلىَتركو

التظاىر بإتقان العمل أمام الناسَ :

46

ََََََأقوـَبوَلتسييؿَمصالحي َ
ََََََأقوـَبوَفيَبعضَاألوقات َ
ََََََأبتعدَعنو

نقل الكالم بين الناس لإليقاع بينيمَ :

47

ََََََأعمموَمعَالناسَالذيفَيعادونني َ
 ََََََأتجنبَعمموَمعَاألصدقاء َ
ََََََأتجنبو

48

أستخدم الشتائم في كالميَ :
ََََََغالباَ َ
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 ََََََأحياناَ َ
 ََََََناد َار

إذا واعدت إنساناَ :

49

ََََََأتركوَوأعتذرَبالمشاغؿَوالنسياف َ
يَ
ََََََأذىبَإليوَإذاَكافَعزي اَزَعم َ
ََََََأذىبَإليوَفيَالموعدَببلَتأخير

السحرَ :
4:

ََََََيعجبنيَكمماَشاىدتو َ
 ََََََيمفتَنظريَإذاَكافَالساحرَبارعاَ َ
ََََََأتجنبو

معاممتي لمجارَ :

51

ََََََغيرَحسنة َ
 ََََََحسنة َ
 ََََََجيدة

معاممتي لمناسَ :

52

ََََََجيدةَفيَالغالب َ
 ََََََجيدةَمعَمفَأعرؼ َ
 ََََََجيدةَمعَمفَليَمعوَمصالح

تقصير المباس إلى الكعبينَ :

53

ََََََألتزـَبوَفيَكؿَمبلبسي َ
 ََََََأتغاضىَعفَذلؾَفيَبعضَالمناسبات َ
ََََََأتجنبَذلؾَحتىَأبدوَأنيقاَ
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لبس الذىب والحريرَ :

54

ََََََأتحاشىَلبسيما َ
 ََََََألبسيماَفيَالمناسبات َ
ََََََألبسيماَحتىَأكوفَمتمي اَزَعفَاآلخريف

إذا كان عندي محل واستخدمت الميزانَ :

55

ََََََأعادؿَالكفتيف َ
 ََََََأرجحَالكفةَالتيَليَإذاَكافَالمشتريَأجنبياَ َ
ََََََأرجحَالكفةَالتيَليَلزيادةَأرباحي

تصوير الكائنات الحيةَ :

56

ََََََأمتنعَعنو َ
 ََََََأمتنعَعنوَبالنسبةَلصورَاإلنساف َ
ََََََأمارسوَبوصفوَىواية

االستماع لكالم اآلخرين دون عمميمَ :

58

ََََََأتركو َ
 ََََََأتسمىَبوَأحياناَ َ
 ََََََأمارسوَلمعرفةَماَيدورَبيفَالناس

االشتراك في الجيادَ :

59

ََََََأشارؾَبكؿَماَأممؾ َ
 ََََََأشارؾَبالماؿَلمساعدةَالمجاىديف َ
ََََََأشارؾَبالنصحَوالمشورةَلممجاىديف

شعر المحيةَ :

5:

ََََََأتركوَوالَأخذَمنوَشيئاَ َ
 ََََََأحمؽَبعضو َ
567

 ََََََأحمقوَكمو

إذا كنت ولي يتيمَ :

61

ََََََأعمؿَعمىَتنميةَمالو َ
 ََََََأعمؿَعمىَتنميةَمالوَوآخذَمنوَماَأستحؽ َ
ََََََأعمؿَعمىَاستفادتيَمفَمالوَبقدرَاإلمكاف

األطعمة الواردة من البالد غير اإلسالميةَ :

62

ََََََأشتريياَإذاَأعجبتني َ
 ََََََأشتريياَبعدَاستشارةَالبائع َ
ََََََأشتريياَبعدَاستشارةَمفَأثؽَبمعرفتوَبيا

الصبر:
63

َ

ََََََناد اَرَماَأصبر َ
 ََََََأصبرَأحياناَ َ
 ََََََأصبرَدائماَ

النظر إلى المرأة األجنبيةَ :

64

ََََََأنظرَإليياَألرىَمدىَجماليا َ
 ََََََأنظرَإليياَإذاَكانتَشابة َ


أصرؼَالنظرَعنيا

إذا رأيت نعمة عمى إنسانَ :

65

ََََََأتمنىَتحولياَمنوَإلي َ
 ََََََأتمنىَحصوليَعمىَمثميا َ
 ََََََأتمنىَلوَالمزيد

66

أق أر ما تيسر من القرآنَ :
568

ََََََفيَأوقاتَمتباعدة َ
 ََََََفيَكؿَأسبوع َ
 ََََََفيَكؿَيوـ

أردد ذكر اهللَ :

67

ََََََفيَقميؿَمفَاألوقاتَلكثرةَمشاغمي َ
 ََََََفيَبعضَاألوقات َ
ََََََفيَكؿَاألوقات

إذا رأيت شخصا يسخر من آخر ممتزم بالدينَ :

68

ََََََالَأتدخؿَفيَاألمر َ
 ََََََأتدخؿَبماَالَيغضبَالطرفيف َ
ََََََأتدخؿَقدرَاستطاعتيَلمنعَالساخر

الموسيقى واألغانيَ :

69

ََََََأسمعياَكثي اَر َ
 ََََََأسمعياَأحيانَا َ
 ََََََأبتعدَعفَسماعيا

عندما يتحدث شخص عن أمور الدينَ :

6:

ََََََأنصرؼَعنو َ
 ََََََأستمعَإليوَقميبلََثـَأنصرؼ َ
 ََََََأستمعَإليوَحتىَينتيي
إذا التحقت بالدراسة يكون ذلك من أجل:

71

ََََََتحسيفَمستوىَدخمي َ
 ََََََتحسيفَمكانتيَاالجتماعية َ
ََََََتحسيفَنفسيَوالناسَاآلخريف
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ممحق رقم (: )8مقياسَالتوافؽَالنفسي
تتكوفَىذهَاالستمارةَمفَ(َ)47عبارةَوقدَجعؿَلكؿَعبارةَخمسَخياراتَيرجىَمنؾَأفَتقرأ/يَكؿَ
عبارةَومفَثـَتختار/يَإجابةَواحدةَفقطَمفَالخياراتَالخمسةَوأفَتضعَ/يَاشارةَ(َ)xعمىَالمربعَ
المقابؿَلذلؾَاالختيارََ َ.
الرقم
1.

العبارة

أوافق
بشدة

يسودَالحبَواالحتراـَبيفَأفرادَ
أسرتي

2.

أشعرَبالراحةَالنفسيةَ

3.

عبلقاتيَاالجتماعيةَمعَجيرانيَ
طيبة

4.

أشعرَباألمافَمعَأسرتي

5.

اشعرَبأفَقدرتيَعمىَالتركيزَقويةَ

6.

أشعرَبالراحةَوالرضاَفيَالبيت

7.

أشعرَباليأسَبسرعةَ

8.

أىدافيَتتفؽَمعَأىداؼَالمجتمعَ
الذيَأعيشَفيو

9.

أشعرَبالسعادةَلحضوريَجمساتَ
واجتماعاتَاألسرة

10.

أشعرَبالسعادةَلحضوريَندواتَوَ
مؤتمراتَداخؿَالجامعة

11.

أشعرَبالحرجَمفَالمشاركةَفيَ
بعضَاألنشطة

12.

أغادرَالبيتَكيَيسودهَاليدوء

13.

أشعرَبالفخرَوالسعادةَالنتمائيَ
ليذاَالمجتمع
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أوافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

14.

تقعَمشاجراتَومشاحناتَكثيرةَبيفَ
أفرادَأسرتي

15.

أشعرَبالمرحَوالسعادةَغالباَدوفَ
سبب

16.

أشعرَبالرضاَألفَاآلخريفَيفيموفَ
مشاعري

17.

أثؽَبجميعَأفرادَأسرتي

18.

عبلقاتيَبزمبلئيَطيبةَ

19.

مشاجراتيَقميمةَمعَأفرادَأسرتي

20.

أشعرَبالوحدةَدائما

21.

أحسَأفَمعظـَالناسَيستمتعوفَ
بالحديثَمعيَ

22.

أشعرَأحياناَبالكراىيةَنحوَأفرادَ
أسرتي

23.

أشعرَبمعظـَاألوقاتَبالحزف

24.

مفَالصعبَبقائيَسعيداَفيَالبيت

25.

بسيولةَيمكفَإثارتي

26.

أتقبؿَنقدَاآلخريفَوأستفيدَمنو

27.

عبلقاتيَمعَوالديَطيبة

28.

أشعرَأننيَمحبوبَمفَزمبلئي

29.

أتمنىَأفَانتمىَألسرةَغيرَأسرتي

30.

أستمتعَبالرحبلتَوالحفبلتَمعَ
أصدقائي

31.

دائـَالشجارَمعَأخوتي
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32.

أفقدَثقتيَبنفسيَبسرعة

33.

مفَالسيؿَأفَيتممكنيَالغضب

34.

أشعرَبالفخرَالنتمائيَليذهَاألسرة

35.

عبلقاتيَبزمبلئيََفيَالدراسةَجيدة

36.

أتمتعَبعبلقةَطيبةَلمغايةَمعَأفرادَ
أسرتي

37.

أشعرَبالضيؽَعندماَأقابؿَأحدَ
زمبلئيَفيَالدراسة

38.

أتقبؿَنصائحَوالدي

39.

أشعرَبأفَزمبلئيَفيَالجامعةَ
يسرىـَأفَأكوفَمعيـَ

40.

أحبَأسرتيَلدرجةَكبيرة

41.

أشعرَبالضيؽَإذاَتفوؽَعميوَاحدَ
زمبلئيَفيَالدراسة

42.

أختمؼَمعَزمبلئيَكثي ار

43.

يضايقنيَشعوريَبالنقص

44.

إننيَسيؿَاالختبلطَبالناس

45.

أحرصَعمىَزيارةَأقاربيَ

46.

أشعرَباإلحباطَ

47.

أحبَالتعرؼَعمىَأصدقاءَجددَفيَ
الحفبلت

ممحق رقم ( : )9مقياس االلتزام الديني
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يتكوفَىذاَالمقياسَمفَ()49عبارةَ,حوؿَموضوعاتَمختمفةَ,وقدَجعؿَلكؿَعبارةَثبلثةَخياراتَ,
مطموبَمنؾَأفَتقرأ/يَكؿَعبارةَوَاختياراتياَ,ومفَثـَتختار/يَواحداََفقطَمفَالخياراتَالثبلثةَ,وَ
تضع/يَإشارةَ(َ)Xعمىَالمربعَالمقابؿَلذلؾَالخيارَ .
 احرص/يَعمىَأفَتكوفَخياراتؾَصريحةَوَصادقةَ,واعمـ/يَأنوَالَيوجدَخطأَأوَصوابَفيَاالختيارَ َ,وانماَالمطموبَأفَتعبر/يَعماَتفكر/يَفيوَوَتعممو/يوَفيَالواقعَحياؿَالعباراتَ
الواردةَفيَالمقياسَ .
 يرجىَاإلجابةَعمىَجميعَعباراتَالمقياسَدوفَترؾَشيءَمنياَدوفَإجابة. -اإلجاباتَستبقىَسريةَوتستخدـَألغراضَالبحثَالعمميَفقط.

إيماني باهللَ :

2

 ََََََمماثؿَإليمافَأكثرَالناسَتديناَ َ
 ََََََمماثؿَإليمافَأوسطَالناسَتديناَ َ
 ََََََمماثؿَإليمافَأقؿَالناسَتدينَا

المالئكة وعبادتيم هللَ :

3

 ََََََيدفع َونيَلبلستزادةَمفَالعبادةَكثي اَر َ
 ََََََيدفعونيَلبلستزادةَمفَالعبادة َ
 ََََََالَيغيروفَفيَعبادتي
الكتب السماوية المنزلةَ :

4

 ََََََمتفقةَفيماَبينياَفيَاألصوؿ َ
 ََََََمتفقةَفيماَبينياَفيَاألصوؿَوالفروع َ
 ََََََيخالؼَبعضياَبعضاَ

يوم القيامةَ :

5

 ََََََأىتـَبوَكثي ار َ
ََََََأىتـَبوَبعضَالشيء َ
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ََََََأنساهَلكثرةَالمشاغؿ

القدر:
6

َ

ََََََقسمةَا﵀َالعادلةَلخمقو َ
ََََََيسمـَبوَاإلنساف َ
ََََََمفروضَعمىَاإلنسافَرضيَأـَلـَيرض

محبتي لمحمد صمى اهلل عميو وآلو وسممَ :

7

ََََََأكثرَمفَمحبتيَلنفسي َ
ََََََمثؿَمحبتيَلنفسي َ
ََََََأكثرَمفَمحبتيَألقربَأقربائي

صالة الفريضةَ :

8

 ََََََأوديياَدائماََفيَأوقاتيا َ
 ََََََأوديياَغالباََفيَأوقاتيا َ
 ََََََأوديياَأحياناََفيَأوقاتيا

أودي الصالة في جماعةَ :

9

 ََََََدائماَ َ
 ََََََغالباَ َ
 ََََََأحياناَ

صالة النافمةَ :

:

 ََََََأكتفيَبصبلةَالفريضة َ
 ََََََأحرصَعميياَأحياناَ َ


21

أحرصَعميياَدائمَا َ

زكاة الفريضةَ :
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 ََََََأخرجياَإذاَطمبَمنيَإخراجيا َ
 ََََََأخرجياَفيَالوقتَالمناسبَلظروفيَالمالية َ
 ََََََأخرجياَفيَوقتيا

الصدقة َ

22

 ََََََناد اَرَماَأتصدؽ َ
 ََََََأتصدؽَأحيانَا َ
 ََََََأتصدؽَدائماَ

في رمضانَ :

23

 ََََََيبقىَأسموبَحياتيَكماَىوَعميوَفيَغيره َ
بل َ
 ََََََأزيدَفيَعباداتَالتطوعَقمي َ
َ

 ََََََأزيدَفيَعباداتَالتطوعَكثي اَر

صيام التطوعَ :

24

 ََََََأكتفيَبصياـَرمضاف َ
 ََََََأقوـَبوَأحيانَا َ
 ََََََأحرصَعميوَكثي اَر

الحجَ :

25

 ََََََالَأفكرَفيوَاآلف َ
 ََََََأفكرَفيَأدائوَفيَأوؿَفرصة َ
 ََََََأديتو

العمرةَ :

26

 ََََََالَأفكرَفيياَاآلف َ
 ََََََأؤديياَأحياناَ َ
 ََََََأحرصَعميياَكثي اَر
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األمر بالمعروف والنيي عن المنكرَ :

27

 ََََََناد اَرَماَأقوـَبو َ
 ََََََأقوـَبوَأحيانَا َ
 ََََََأقوـَبوَدائماَ

طاعة الوالدينَ :

28

 ََََََناد اَرَماَأقوـَبياَلكثرةَمشاغمي َ
 ََََََأقوـَبياَأحياناَ َ
 ََََََأقوـَبياَدائماَ

صمة األرحامَ :

29

 ََََََأتكاسؿَعنياَكثي َار َ
 ََََََأقوـَبياَأحياناََرغـَمتاعبيا َ
 ََََََأقوـَبياَفيَجميعَاألحواؿ
الزواجَ :

2:

يحمينيَوزوجتيَوالمجتمع َ
َ
ََََََ
 ََََََيحمينيَمفَالوقوعَفيَاإلثـ َ
َ ََََََيضيؽَمجاؿَمتعتي

االختالط بالمرأة األجنبيةَ :

31

 ََََََأقوـَبوَعندَالضرورةَفقط َ
 ََََََأقوـَبوَفيَالمناسباتَاالجتماعية َ
 ََََََأقوـَبوَتمشياََمعَالحياةَالعصرية

أخذ الربح عمى المال من البنوكَ :

32

 ََََََأتجنبو َ
 ََََََأجدَفيوَبعضَالفائدة َ
 ََََََأجدهَمناسباََلمحياةَالعصرية
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الخمر:
33

َ

 ََََََالَأشربيا َ
 ََََََأشربياَأحياناَ َ
 ََََََأشربياَغالباََألشعرَبالنشوة

أداء الشيادةَ :

34

 ََََََأؤديياَفيَجميعَاألحواؿ َ
 ََََََأؤديياَإذاَسمحتَليَالظروؼ َ
 ََََََالَأؤديياَألتجنبَالوقوعَفيَالمشكبلت

دفع المال لمحصول عمى ما ال يستحقو اإلنسانَ :

35

 ََََََأحذره َ
 ََََََألجأَإليوَعندَالحاجة َ
 ََََََيسيؿَليَكثي اَرَمفَالمصالح

قول الكالم عمى غير حقيقتوَ :

36

 ََََََناد اَرَماَأمارسو َ
 ََََََأمارسوَأحياناَ َ
 ََََََأمارسوَكثي اَر

التجني عمى اآلخرينَ :

37

 ََََََيصعبَعميَعممو َ
 ََََََأعمموَفيَبعضَاألوقات َ
 ََََََأعمموَألستطيعَالعيشَمعَالناسَاليوـ

المكاسب التي أحصل عمييا من طريق فيو شبيةَ :

38

 ََََََآخذىاَلزيادةَدخمي َ
 ََََََآخذىاَإذاَكنتَمحتاجاََإلييا َ
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 ََََََأتحاشىَأخذىا

تقميد غير المسممينَ :

39

 ََََََالَبأسَبوَلظروؼَالعصرَالحالي َ
ََََََالَبأسَبوَفيَديارىـ َ
ََََََالَيأتيَمنوَإالَالضرر

تقميد الرجل لممرأةَ :

3:

ََََََالَبأسَبو َ
ََََََالَبأسَبوَفيَبعضَالظروؼ َ
 ََََََفيوَأضرار

إىدار حقوق اآلخرينَ :

41

ََََََألجاَإليوَأحيانَا َ
ََََََألجاَإليوَفيَقميؿَمفَاألحياف َ
ََََََألجاَإلىَتركو

التظاىر بإتقان العمل أمام الناسَ :

42

ََََََأقوـَبوَلتسييؿَمصالحي َ
ََََََأقوـَبوَفيَبعضَاألوقات َ
ََََََأبتعدَعنو

نقل الكالم بين الناس لإليقاع بينيمَ :

43

ََََََأعمموَمعَالناسَالذيفَيعادونني َ
 ََََََأتجنبَعمموَمعَاألصدقاء َ
ََََََأتجنبو

44

أستخدم الشتائم في كالميَ :
ََََََغالباَ َ
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 ََََََأحياناَ َ
 ََََََناد َار

إذا واعدت إنساناَ :

45

ََََََأتركوَوأعتذرَبالمشاغؿَوالنسياف َ
يَ
ََََََأذىبَإليوَإذاَكافَعزي اَزَعم َ
ََََََأذىبَإليوَفيَالموعدَببلَتأخير

السحرَ :
46

ََََََيعجبنيَكمماَشاىدتو َ
 ََََََيمفتَنظريَإذاَكافَالساحرَبارعاَ َ
ََََََأتجنبو

إذا كان عندي محل واستخدمت الميزانَ :

47

ََََََأعادؿَالكفتيف َ
 ََََََأرجحَالكفةَالتيَليَإذاَكافَالمشتريَأجنبياَ َ
ََََََأرجحَالكفةَالتيَليَلزيادةَأرباحي

تصوير الكائنات الحيةَ :

48

ََََََأمتنعَعنو َ
 ََََََأمتنعَعنوَبالنسبةَلصورَاإلنساف َ
ََََََأمارسوَبوصفوَىواية

االستماع لكالم اآلخرين دون عمميمَ :

49

ََََََأتركو َ
 ََََََأتسمىَبوَأحيانَا َ
 ََََََأمارسوَلمعرفةَماَيدورَبيفَالناس
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االشتراك في الجيادَ :

4:

ََََََأشارؾَبكؿَماَأممؾ َ
 ََََََأشارؾَبالماؿَلمساعدةَالمجاىديف َ
ََََََأشارؾَبالنصحَوالمشورةَلممجاىديف

شعر المحيةَ :

51

ََََََأتركوَوالَأخذَمنوَشيئَا َ
 ََََََأحمؽَبعضو َ
 ََََََأحمقوَكمو

إذا كنت ولي يتيمَ :

52

ََََََأعمؿَعمىَتنميةَمالو َ
 ََََََأعمؿَعمىَتنميةَمالوَوآخذَمنوَماَأستحؽ َ
ََََََأعمؿَعمىَاستفادتيَمفَمالوَبقدرَاإلمكاف

األطعمة الواردة من البالد غير اإلسالميةَ :

53

ََََََأشتريياَإذاَأعجبتني َ
 ََََََأشتريياَبعدَاستشارةَالبائع َ
ََََََأشتريياَبعدَاستشارةَمفَأثؽَبمعرفتوَبيا
الصبرَ :

54

ََََََناد اَرَماَأصبر َ
 ََََََأصبرَأحياناَ َ
 ََََََأصبرَدائماَ
النظر إلى المرأة األجنبيةَ :

55

ََََََأنظرَإليياَألرىَمدىَجماليا َ
 ََََََأنظرَإليياَإذاَكانتَشابة َ

580



أصرؼَالنظرَعنيا

أق أر ما تيسر من القرآنَ :

56

ََََََفيَأوقاتَمتباعدة َ
 ََََََفيَكؿَأسبوع َ
 ََََََفيَكؿَيوـ
أردد ذكر اهللَ :

57

ََََََفيَقميؿَمفَاألوقاتَلكثرةَمشاغمي َ
 ََََََفيَبعضَاألوقات َ
ََََََفيَكؿَاألوقات
إذا رأيت شخصا يسخر من آخر ممتزم بالدينَ :

58

ََََََالَأتدخؿَفيَاألمر َ
 ََََََأتدخؿَبماَالَيغضبَالطرفيف َ
ََََََأتدخؿَقدرَاستطاعتيَلمنعَالساخر
الموسيقى واألغانيَ :
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ََََََأسمعياَكثي َار َ
 ََََََأسمعياَأحياناَ َ
 ََََََأبتعدَعفَسماعيا
عندما يتحدث شخص عن أمور الدينَ :

5:

ََََََأنصرؼَعنو َ
 ََََََأستمعَإليوَقميبلََثـَأنصرؼ َ
 ََََََأستمعَإليوَحتىَينتيي

585

Summary :
The purpose of this study was to investigate the relationship between
the trend towards religious observance and the level of psychological
harmony among the students of Al Azhar University.
This study started from the end of the writings of the Islamic
postponement for psychological harmony which clearly indicated that
the relationship between human and God considered a decisive factor in
achieving psychosocial and social compatibility , This case considered
something important for many people, especially young so the
researcher intend to study the trend towards religious commitment and
psychological harmony among the students of Al Azhar University and
the possibility of measurement and application of study controls, or
testing , like other concepts and phenomena of humanitarian, social and
personal which studied by researchers using the standard specialized
measurements in which they can through it note the emotional effects
and trends of individuals to religious observance and its relationship to
psychological harmony for this category of students.
In order to insure the objectives of the study , a set of null hypotheses
where postulate which can be tested as follows:
1 - There is no statistically significant correlation at the significance level
(05), between the trend towards religious observance and psychological
harmony among the students of Al-Azhar University.
2 - There is no statistically significant differences (05), in the level of the
trend towards religious commitment among the students of Al Azhar
University, attributed to specialization variable.
3 - No statistically significant differences (05), in the level of the trend
towards religious commitment among the students of Al-Azhar
attributed to the sex variable.
4 - There is no statistically significant differences (05), in the level of the
582

trend towards religious commitment among the students of Al Azhar
University, attributed to the age variable.
5 - There is no statistically significant effect (05),for the interaction
between the trend towards religious observance (high _ low) and
specialization (Ethics _ Science) on the psychological harmony among the
students of Al Azhar University.
6 - no statistically significant effect (05), for the interaction between the
trend towards religious observance (high _ low) and sex (male _ female)
on the psychological harmony among the students of Al Azhar University.
7 - There is no statistically significant effect (05),for the interaction
between religious orientation (high _ low) and age on the psychological
adjustment among the students of Al Azhar University.
The study was based on a descriptive analytical method, and to achieve
the objectives of the study, the researcher used the scale of religious
observance, which was prepared by Dr. Saleh Ibrahim Al Saneea to
measure the level of religiosity after the researcher conducted the
validity and reliability needed to scale, as well as the researcher used the
scale of psychological adjustment prepared by the researcher and after
verifying the validity and reliability of the scale.
And applied the main two scales on the study sample which selected in a
random stratified way, consisting of (300) students representing about
(2.7%) of the study which consists of (11127) students, ( male and
female) from Al-Azhar University in Gaza for the academic year 20102011.
The statistical methods that were used to dump and analyze the
questionnaire through the statistical analysis (spss) are:
1- Descriptive statistics, including: the percentage and arithmetic mean,
standard deviation and the relative arithmetic mean.
2-(Cronbach,sAlpha)
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3-Spearman correlation coefficient
4 - (Person Correlation Coefficient)
5 - (T-Test)
6 - (One Way ANOVA)
7 - (Two Way ANOVA)
The study found a set of results including:
1 - The study showed a positive correlation with statistically significant
differences between the degrees of religious commitment and the
degree of psychological adjustment.
2 - The study showed that there were statistically significant differences
between the scores average of male students and score average of
female students in the degrees of religious observance and the
differences were in favor of females.
3 - The study also showed no statistically significant differences between
the score average of students (18-22 years) and students (23-27 years) in
the degrees of religious observance.
4 - The study showed no statistically significant differences in the levels
of religious observance dimensions for the type of college for students of
Al Azhar University in Gaza.
5 – there is no substantial impact with a statistically significant for the
interaction between the level of commitment to religious variable and
sex variable on the psychological adjustment among the students of Al
Azhar University in Gaza.
6 - The study showed no significant effect with a statistically significant
for the interaction between religious commitment variable and variable
of age on the psychological adjustment among the students of Al Azhar
University in Gaza.
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7 - The lack of substantial impact with a statistically significant for the
interaction between the level of commitment to religious variable and
type of college variable on the psychological adjustment among the
students of Al-Azhar University in Gaza.
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