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    Abstract 

Religious commitment is considered one of the basic variables in 
establishing the personality of university students on the basis of values 
and belief. It surrounds them with mental care and protection from mental 
crises and psychopaths. It gives all reasons of adaptation, concurrence 
and positive reaction with society.  
Thus, the present research aims to scale the religious commitment and its 
relationship to mental health among students of College of Islamic 
Sciences in University of Mosul. The sample included (159) students 
(males and females). Scale of religious commitment and scale of mental 
health were used. After verifying these two scales, the research was 
applied and suitable statistical means were used in order to achieve the 
aims of research.  
The study concluded that the students of college have a high religious 
commitment. The male students exceeded the female ones in the level of 
religious commitment. For females, the study also showed that there is a 
statistically significant relation between religious commitment and mental 
health. For males, the study showed that there is no statistically 
significant relation between religious commitment and mental health. 
The results of study were discussed and compared with the previous 
studies. According to this discussion, the researcher suggested some 
recommendations. The most important one is calling for developing the 
religious motive among the university youths and adhering Islamic 
religion without extremism because the religious commitment is the way 
to make people enjoy the mental health and sound mind in order to 
achieve the aims of learning in obtaining knowledge and advance.  

  الملخص

 في بناء شخصية الشباب الجامعي بنـاء        األساسية  يعد االلتزام الديني احد المتغيرات      

 وايمانياً ،إذ يحيطهم بسياج عظيم من الرعاية النفسية والحماية من التعـرض لالزمـات               قيمياًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 التكيف والتوافق والتفاعـل     أسباب النفسية والعقلية ،حيث توفر كل       اضواألمرواالضطرابات  

  . والبناء وتحقيق النفع له ولمجتمعه واإلنتاجنحو العمل  االيجابي مع المجتمع لينطلق
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معرفة مستوى االلتزام الديني لدى طلبة كلية العلوم اإلسـالمية          إلى    لذا هدف البحث الحالي     

اإلسـالمية  الديني وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة كلية العلـوم          قياس االلتزام   بشكل عام،و 

ومن ثم هل هناك عالقة دالة إحصائيا بين االلتزام الديني والصحة النفسية لدى طلبـة كليـة                 

،لعينـة  ) األولى ، الثانيـة، الثالثـة  (لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية "العلوم اإلسالمية وفقا 

ة ،تم استخدام مقياس لاللتزام الديني ومقياس  للصحة النفـسية بعـد             طالباً وطالب )159(مفادها

التحقق من صدق وثبات المقياسين وتم تطبيق البحث واستخدام الوسـائل اإلحـصائية التـي               

  .تتناسب وأهداف البحث 

 في  اإلناث الدراسة عن التزام ديني عاٍل لدى طلبة الكلية ،وتفوق الذكور على             أسفرت    وقد  

 بين االلتزام الـديني     إحصائياوجود عالقة دالة    لدراسة   التزام الديني ،كما أظهرت     مستوى اال 

 بـين   إحـصائيا  ولم تظهر وجود عالقة دالـة        اإلناثوالصحة النفسية لدى الطلبة ككل ولدى       

كما نوقشت نتائج الدراسة وتـم مقارنتهـا مـع          .االلتزام الديني والصحة النفسية لدى الذكور       

 إلى الدعوة   أهمها كان من    تاالتوصي ،وفي ضوء ذلك اقترحت الباحثة بعض        الدراسات السابقة 

  بعيـداً  ف الحني اإلسالميلتمسك بالدين   يني لدى الشباب الجامعي ودعوتهم الىا     تنمية الوازع الد  

المجتمع بالصحة النفسية والتفكيـر     أفراد  تمتع  ف الن االلتزام بالدين هو السبيل الى        عن التطر 

  . العلم في الحصول على المعرفة والتقدم دافأهالسليم لتحقيق 
 

  بالبحث التعريف

   :إليه البحث والحاجة أهمية

 "اء شخصية الشباب الجامعي بناءا قيم      في بنا  األساسية     يعد االلتزام الديني احد المتغيرات      

 يحيطهم بسياج عظيم من الرعاية النفسية والحمايـة مـن التعـرض لالزمـات               إذا،  وإيمانيا

 التكيف والتوافق والتفاعل االيجابي مع      أسبابضطرابات النفسية والعقلية ،حيث توفر كل       واال

  . والبناء وتحقيق النفع له ولمجتمعهواإلنتاجالمجتمع لينطلق نحو العمل 

تخللهـا حـصار    مر بثالث حروب    و ظروف صعبة ،     إلى مجتمعنا العراقي    تعرضفقد        

 داخلية وتخريب   أزمات من عدد كبير من التحديات و         ما نتعرض له   وأخيرااقتصادي وثقافي   

وتعد هذه العوامل القويـة      على شرائح المجتمع كافة      الذي انعكس سلبياً   و للبنى التحتية للمجتمع  

 بها ويجد نفـسه فـي       إيمانهإذ يتزعزع   مهددة للمعتقدات الدينية والقيم التي توجه سلوك الفرد         

 يعمل إلشباع حاجاتهم بحسب ما تمليه عليـه         أو به   صراع دائم بين ان يعمل بموجب ما يؤمن       

يتمـزق نفـسياً      انـه  إلى الشباب يتمرد مما يؤدي      فإنالظروف الحالية ، والشك نتيجة لذلك       

 فراغ  ،ولـذلك     إلىويخرجون من فراغ     اآلخرين وعن   أنفسهمويشعر بالشقاء واالغتراب عن     

 ثاراآ تترك   أنفال بد لهذه المعاناة     .ألمانوا النجاة   إلىالبد لهم من عقيدة روحية ودين  يقودهم         
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 المجتمع الذي يمثل الطلبة جزءاً حيوياً منـه ،          أفرادعلى االلتزام الديني والصحة النفسية لدى       

  . معرفة درجة االلتزام الديني والصحة النفسية لدى طلبة الجامعة إلىة مما يجعل الحاجة ماّس

 نوع مـن    إلى بالفرد   أدىكنولوجي السريع ، الذي     مؤثرات التطور الثقافي والت   هذا فضالً عن    

 مرحلة تعددت فيها البدائل واالختيـارات بحيـث         إلىالصراع واالضطراب ،حتى انه وصل      

 كثيـرة  فاإلغراءات السلوك ،  أنماط من   األفضل اختيار   قادر على  الفرد عاجزاً ، وغير      أصبح

 ، 2002كـاظم ،  ( .  المألوفـة  ، وان ما نشهده اليوم هو انحـالل للقـيم   أكثروعناصر الشد   

 الذي  األسلوب تختلف عن    أجدادنا أو حتى آباؤنا    الحياة التي كان يمارسها      أسلوبأي أن    )15

  فـي مجتمعنـا  إتباعه ال يصلح في المجتمع الغربي قد إتباعه ما يصلح نتبعه اآلن ،وعليه فان     

العربية  التي تجتاح مجتمعاتنا  ) والثقافة العربية    اإلسالميعن الدين   (،فالظواهر الغريبة   العربي

 ومـساربها وآثارهـا وطرائـق       أسـبابها  وتـدبر فـي      تأمل وقفة   إلى تحتاج منا    واإلسالمية

 فالدين خاصة فـي مجتمعنـا      .واإلرشاد التوجيه   وأساتذة اإلصالحوهذه مهمة رجال    .عالجها  

 علـى   اإلنسانبة   وان رقا  األخالقي والمثل العليا والسلوك     األخالقية هو مصدر القيم     اإلسالمي

 ،بـين   واألخالق االرتباط بين الدين     أهمية باهللا وتاريخنا خير شاهد على       إيمانهنفسه نابعة من    

 هي التي كـان فيهـا       اإلسالمي الذاتي ،وفترات االزدهار     األخالقي باهللا وبين االلتزام     اإليمان

  فـي  يحتذى به ،ذلك   ا وكان التزامهم وتمسكهم بتعاليم دينهم نموذج      ما يكون  أقوى الناس   إيمان

وهكذا تظهر   ... فترات الهبوط والتدهور التي انحرفوا فيها عن هدى اهللا وعن شريعته          مقابل  

 الذي يتم فـي ضـوئه تحديـد         اًأساسي  بوصفه معياراً  األخالقي تؤكد على الجانب     أفكار أمامنا

 إننا :"شوين قول    واعتباره مظهراً مهما لها ، ويعزز هذا المنحى        لإلنسانمعنى الصحة النفسية    

أن اليوم ال نستطيع  الـصحة النفـسية بمعـزل عـن الخلـق      دقيقـا لمعنـى   نقدم تحديدا  

 يزداد االهتمام بالصحة النفسية مع زيـادة        أنفمن الطبيعي    )49-48،  2000،34الخالدي،".(

ل  يشك إنما ،القرن العشرين  ،فعلم الصحة النفسية الذي يعتبر وليد     انتشار االضطرابات النفسية    

 باإلنـسان  التـي تهـتم      – يقدمه الجانب الـديني      فضالً عما – من الحركات االجتماعية     اًجزء

 ومع  )2000،16الخطيب واحمد ،   (.قه،ومكانته في كل مجتمع تقدمي    وسعادته ،وحقو  وكرامته،

 اآليـات  العديد مـن   ورد     والمجتمع وبنائها بناء قويماً،فقد    الدين في حياة الفرد      بأهميةالتسليم  

 أمـا )      19آل عمـران، )(اإلسالمالدين عند اهللا  إن(منها قوله تعالى  . ما يؤكد ذلك     رآنيةالق

 أحاديـث  الرسول صلى اهللا عليه وسلم على التمسك بالدين وااللتـزام بـه فقـد وردت                 تأكيد

الدين النـصيحة هللا ولرسـوله والئمـة المـسلمين          (صحيحة منها قوله عليه الصالة والسالم       

ميـة   قد بـين أه     العالمة ابن خلدون   إنلذكر  الجدير با ومن   ).سلمه البخاري وم  روا).(وعامتهم

حياة اإلنسان عندما أشار إلى إن اإلقتداء بالدين هو الوسيلة التي يتم            االلتزام الديني و دوره في      

 حامد الغزالي   أبو العالمة   وأكد،) 127 : 1967ابن خلدون ،  (بواسطتها تهذيب النفس اإلنسانية   
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 النبويـة   واألحاديـث  القرآن الكريم    واإلناث تعليم المراهقين والشباب من الذكور       ةأهميعلى  

 مبادىء الدين الحنيف حتى تتهـذب       أصولوكذلك   .وأحوالهم اإلسالمالشريفة وسيرة عظماء    

) 15 : 1996 ، أمـين .( وتستقيم سلوكياتهم وتتثبت عندهم العادات السلوكية الحـسنة          أخالقهم

ويزداد تأمله ويناقش فكرة الجنة     . لي للفرد في مرحلة المراهقة بوضوح       النمو العق حيث يتطور 

        الخ.. والبعث والخلود والقضاء والقدر والحرية الفردية والجبرية , والنار 

ويخفي مشاعر الكُره والغضب داخل ال شـعوره        . يشعر المراهق بالحب والخضوع هللا         و   .

االت االزدواجية هذه سبباً في ظهور صـورة التمـرد          فتكون ح . كما ويؤمن بالموت ويكرهه     

كمـا  . وباقيا في الالشعور    , على أن يكون ذلك التمرد خفيا غير ظاهر         . على الدين وتقاليده    

مما يجعـل المراهـق     . يشعر المراهق بالذنب نتيجة انبعاث الدافع الجنسي لديه بشكل واضح           

ويزداد شعوره بالحاجة إلى عون خـارجي       . أمام خطر يهدد المعايير والمثل التي يخضع لها         

مما يدفعه للجوء إلى اهللا والتوسـل      . لك ليستطيع مقاومة غريزته     ذو, كلما زاد شعوره بالذنب     

خاصـة وانـه يـسعى لالسـتقالل عـن والديـه فـي هـذه                . أليه ليعينـه علـى ذلـك        

  ) .       59:2006:الحمداني،.(المرحلة 

  :أهداف البحث 

  : االجابة عن التساؤالت اآلتيةيهدف البحث الحالي

  ما مستوى االلتزام الديني لدى طلبة كلية العلوم اإلسالمية في جامعة الموصل؟ -1

هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام الديني والصحة النفسية لـدى طلبـة                -2

 كلية العلوم اإلسالمية ؟

 النفسية لدى طلبـة كليـة       هل هناك عالقة دالة إحصائيا بين االلتزام الديني والصحة         -3

  ؟)األولى ، الثانية، الثالثة(لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية "العلوم اإلسالمية وفقا

  :حدود البحث 

عينة من طلبة الصفوف االولى والثانية والثالثة فـي كليـة العلـوم             يقتصر البحث الحالي على   

  )2007-2006(اإلسالمية جامعة الموصل للعام الدراسي 

   :المصطلحاتتحديد 

االلتزام، الدين ،االلتـزام الـديني      :الباحثة بتحديد المصطلحات الواردة في البحث وهي       قامت  

  ،الصحة النفسية

 :وقد عرفه كل من(obligation)االلتزام " :اوال

 في الحياة ، وهذا المنهج لـه مـصدران   اإلسالمنعني به االلتزام بمنهج  : 2005 محمود، -  

             )76: 2005 محمود،. (وسيرته ) ص( هللا الكريم ،وسنة رسوله كتاب ا: اثنان هما 
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ابـن  .( فيـه   هـم    يفارقون ما   أي ال  لزمة لزوماً ي  ولزم الشيء      :2003 ابن منظور،    -   

     )71 : 2003 ،منظور

   معتقـد  أو فكـرة  أو برأي ارتباط الفرد بشكل مؤكد إلىحاله تشير     وهو :1996 فلوجل ،  -  

 )flugell,1996:81(  

 : وقد عرفه كل من)Religion(الدين ": ثانيا

لها ، وهو جـنس     ه كُّ  يرجع فروعُ  إليهالدال و الياء والنون اصل واحد        : 2001 بن زكريا ،   -

 وطـاع،   اصـحب وانقـاد      إذا،   دان له يدين ديناً    لالطاعة ،يقا :فالدين  . لمن االنقياد والذُّ  

وقوم353: 2001،زكريا بن . ( منقادون  ، أي مطيعون ،دين(   

 هـو الـذي يقـرر حقـائق الـسعادة           إذ،  سـماوياً   كان وحيـاً   هو ما : 1947كرارة ،  -  

وخاتمهـا   وأكملها  وأقومها وأشرفها األديان، وخير    الرقي الصحيح  أسسيضع  و.الحقيقية  

ورضـيت لكـم اإلسـالم      : (( قـال تعـالى     . لعباده  الذي رضيه اهللا   اإلسالميهو الدين   

   )15: 1947ة ،كرار)).(دينا 

عام يطلق في اللغة على كل مـا        الدين اسم   :2003 و ابن منظور،     2005 الفيروز آبادي ،   -    

الطاعـة والخـضوع واالستـسالم      :ة منها    به،كما يطلق على عدة معاني مختلف       اهللاُُُ بدعتَُي

ادة والقـضاء والمـذهب والملـة       ب والع واإلحسانوالملك والسلطان والجزاء     ،واالستعالء

  )465:2003ابن منظور،(،)461:2005 آبادي ،الفيروز(ينظر .والشريعة

  :وقد عرفه كل من  االلتزام الديني:ثالثا      

االلتزامات الروحية والعقلية التي تتضمن المواقف واالتجاهات :1982 توماس ،-  

وأحكام قانونية التي تتضمن قواعد السلوك االلتزامات  االجتماعية وال واالعتقادات وكذلك

          (Tomas,1982:31) .القانون

  باهللا وعبادتـه وطاعتـه بالتـصرف والـسلوك فرديـاً           األيمان وهو  : 1996 الكبيسي ،    -

   )31 : 1996الكبيسي ، .( اإلسالمي لتعاليم الدين  وفقاًياًواجتماع

تعلـق  ت في ذاته    ألمدركه للمعلوماته  اتساق يميز الشخص في توظيف     بأنه : 1996أمين ،    - 

 الدين وشعائره التي تتمثـل بأساسـيات        ألركان، وذلك من خالل اعتناقه      خرينبخالقه واآل 

والعبادات والتمسك بالعادات والمنجيات وتجنب المهلكات فـي مواقـف الحيـاة             األيمان

   )15 – 14 : 1996 ، أمين.(  اليومية واالجتماعية 

 والتمسك بهـا فكـرا      اإلسالمييم الدين    الواعي للفرد لتعال   وهو االمتثال  : 2004هادي ،    - 

 ، وأداء العبـادات ،      األيمـان وسلوكا في مواقف الحياة اليومية التي تتمثـل بأساسـيات           

   )15 : 2004هادي ، )).(والتمسك بالعادات والمنجيات ،وتجنب المهلكات
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 لاللتــزام الــديني فيقــصد بــه الدرجــة التــي يحــصل اإلجرائــي التعريــف أمــا

  .في ضوءاستجابته لفقرات المقياس المعد لهذا الغرض )ااوالطالبة الطالب (المستجيبعليها

  : وقد عرفه كل من)Mental Health (الصحة النفسية :رابعا

على التعامل مع الصراعات التي يواجهها في الحياة واتخاذ          قدرة الفرد هي  :1973 ميللر، -   

فـي المـستويات القلـق       مـع ذاتـه والـتحكم        ومواءمة الفـرد   الصراع،إلنهاء  القرار  

  ) Miller,1973:312 (     .واالضطرابات النفسية

عوامل التكـوين العقلـي وعوامـل       بين  تنظيم متسق    بأنهاوتعرف   : 2000 الخالدي ،    -   

التكوين االنفعالي للفرد ، يسهم هذا التنظيم في تحديد استجابات الفرد الدالة علـى اتزانـه        

   )33 : 2000 ، الخالدي . ( وتحقيق ذاته جتماعي ،االنفعالي ، وتوافقه الشخصي واال

التكامل بين الوظائف النفسية المختلفة ، مع القدرة على مواجهـة           وهي  :1970القوصي ،    -  

 االيجابي بالـسعادة  اإلحساس ، ومع اإلنسان  علىنفسية العادية التي تطرأ عادة     ال الزماتا

  .)1970القوصي ، .(والكفاية

ــف اإل-  ــا التعري ــا    أم ــصل عليه ــي يح ــة الت ــسيةهو الدرج ــصحة النف ــي لل جرائ

  .   في ضوءاستجابته لفقرات المقياس المعد لهذا الغرض) والطالبة االطالب( عليهاالمستجيب

  

  : النظري والدراسات السابقة اإلطار

 في تماسـك المجتمـع      اإلسالمي يسهم االلتزام الديني والسلوك السوي طبقاً للمفهوم        

والدين خير   ) 103: ل عمران   آ )) (وال تفرقوا  بحبل اهللا جميعا     او اعتصمو ((واستقرار نظامه 

ضمان لقيام التعامل بين الناس على قواعد العدالة وصيانة الحياة من الفساد والمظالم وكل مـا                

   )59 : 1997عباس ، .(يشقيها و يرهقها

 ميـل لاللتـزام      فيه فاإلنسان ،   اإلسالملذا تبرز وسطية االلتزام والسلوك السوي في        

 أن يريـد    ألنـه  األشياء غير ملتزم وانه يؤدي      بأنه لإلحساس معينة وتنفيذها وفيه ميل      بأشياء

 الذي قامـت عليـه كـل        األساسيؤديها ال ألنها مفروضة عليه ، وقد كان الميل لاللتزام هو            

   )170 – 168 : 1983قطب . (التنظيمات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 وتقبلها وتطويرها لذاتا يقوم على فهم اإلسالميذلك فان االلتزام طبقاً للمفهوم ن وفضالًع

 مستوى الكمال المقدور له ،الن المسلم مطالب بفهم ذاته ومعرفة نقاط القوة إلىوالوصول بها 

 وهذا ما ورد في  النقص لديهأو التصور أوجهوالضعف في شخصيته لكي يعمل على عالج 

 اهللا  من المؤمن إلىالمؤمن القوي خير وأحب : ( اهللا عليه وسلم صلى  الرسولحديث

   ) 2964مسلم ،) ( الضعيف 

   )59 : 1997عباس ،( 
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 تمتع الفرد بالصحة النفسية والعقلية والسالمة       إلى مليئة بكل ما يؤدي      اإلسالميةفالحياة  

 يتحمل ، الن ذلك     وأ ماال يطيق  نفسه   اإلنسان ال يحمل    أنالجسمية ويحض القراّن الكريم على      

 إال ال يكلف اهللا نفساً   ( (:  بالمرض ، يقول اهللا تعالى       إصابتها النفس ،ومن ثم     إرهاق إلىيؤدي  

 ربنا وال تحمل    أخطائنا أو نسينا   إنربنا ال تؤاخذنا    * وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت        

واعـف عنـا    *  طاقة لنا به     ربنا و ال تحملنا ماال    *كما حملته على الذين من قبلنا       إصراًعلينا  

   )286: البقرة  ( )) موالنا فانصرنا على القوم الكافرين أنتواغفر لنا وارحمنا 

جديـدة  " عقيدة التوحيد ، ولتعلـيمهم قيمـا       إلى الكريم نزل لهداية الناس ولدعوتهم       فالقران    

لذي فيـه صـالح      السلوك السوي السليم ا    إلى وإلرشادهم جديدة من التفكير والحياة ،     وأساليب

 الطرق الصحيحة لتربية النفس وتنشئها تنشئة سـليمة         إلى وخير المجتمع ، ولتوجيههم      اإلنسان

 واآلخـرة  في الحياة الـدنيا      اإلنسان الذي يتحقق به سعادة      اإلنساني بلوغ الكمال    إلىتؤدي بها   

   )236 :1982نجاتي  ) (55 : 2001سوي ، يالع( 

 أجرا لهم أنذين يعملون الصالحات  بشر المؤمنين ال  ي و أقوم ن يهدي للتي هي    هذا القرآ  إن(( 

   )9 : اإلسراء (  )) .اًكبير

  )) منين وال يزيـد الظـالمين االخـسارا       ن ما هو شفاء ورحمـة للمـؤ       نزل من القرآ  نو(( 

   )82 : اإلسراء( 

   )44: فصلت  ( . . )) هدى وشفاء امنواقل هو للذين (( 

 ، اإلنـسان  في نفـس  الشأن بالغ تأثيرقة روحية هائلة ذات  في القراّن الكريم طا    أنالشك  

 وتفكيـره ،    إدراكـه  ومشاعره ،ويصقل روحه ، ويـوقظ        أحاسيسهفهو يهز وجدانه ،ويرهق     

 خلـق   كأنه جديداً ،    إنسانا  القران يصبح  لتأثير يتعرض   أن بعد   باإلنسان فإذاويجلي بصيرته ،    

ومعاملة تـشمل كـل     وإيمانا  وفكراً وعمالً   "  عقيدة يةاإلسالمفالتعاليم و المبادئ     . خلقاً جديداً 

 وتتناولها بالصقل والتنمية والتهذيب والتربية بحيث يشب المـسلم          اإلنسانيةجوانب الشخصية   

 ومن الخطـأ ومـن التعـرض        الزلل خير عاصم من     فاإلسالم. شخصية سوية متكيفة ناجحة     

 تمتـع  إلـى  والسلوكية ، فيـدفع     القيةاألخ باألمراض النفسية والعقلية واالضطرابات      لإلصابة

 انه يتمتع بالمرونة والعقالنية والبحـث       فضالًعن .واألخالقيةالمؤمن بالصحة النفسية والعقلية     

نفتاح على العالم والتطور والحـوار       المعرفة والحقيقة واال   إلىين يدعو    بالحقيقة ،فهود  واإلقناع

 فــي )2000الــسادة،( .خــريناآل صــيل لغــة التعــايش مــعلتواصــل وتأالمــستمر وا

  )111:2006بركات،(

ية دراسته للظواهر الدينية مستنداً      ما يخص الميدان النفسي فقد حاول علم النفس في بدا          أما

) األجنـاس ،وعلم االجتمـاع،وعلم    األديـان تـاريخ   ( هي   أخرى ميادين   إليهاما توصلت   الى  

 تكن كافية للكشف عن الدين      وهذه المعلومات لم  ..خلفه كبار الصوفية ورجال الدين      فضالًعما  
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 من حيـث مظهـره   إال لم تتعرض للدين أنهامن حيث هو حياة نفسية يحياها الفرد الواحد،أي         

  )797:1988، ويوسفهرمز.(االجتماعي العام 

تبني وجهـة    إلى  النفس والمعالجين النفسيين يدعو    بين علماء  اتجاه حديث  مؤخراًظهر  فقد      

 وأسـباب  ، اإلنسانهة نظر قريبة من وجهة نظر الدين في طبيعة           وج األقل على   أونظر الدين   

 الـدين فـي     بأهمية هذه االتجاهات لبعض علماء النفس تنادي        إن.   عالجه   وأساليبانحرافه  

 اإلنـسان  باهللا قوة خارقة تمد      يماناال  نأ النفسية،وترى   األمراضالصحة النفسية وفي عالج     

مشاق الحياة ،وتجنبه القلق الذي يتعرض له كثير مـن          المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل       

العصر الحديث الذي يسيطر عليه االهتمام بالحياة المادية ، ويـسوده التنـافس              الناس في هذا  

 الغذاء الروحي ، مما سـبب       إلىالشديد من اجل الكسب المادي، والذي يفتقر في الوقت نفسه           

، وعرضـة لإلصـابة     للقلـق " ر ، وجعله نهبا    المعاص اإلنسان من الضغط والتوتر لدى      كثيراً

   )239 : 1982نجاتي ، . ( باألمراض النفسية 

 الفيلـسوف وعـالم الـنفس     )  william james( من نادوا بذلك وليم جيمس أوائل    ومن 

 اإلنـسان  بأنه محادثة اختيارية بين الفرد وقوة غامضة يشعر فيها   "عرف الدين   الذي األمريكي

وقـد  ." وتتحقق هذه الصلة عن طريق الصالة والعبادة         يعتمد عليها  بها وانه    أن مصيره مرتبط  

يمان من القوى التي ال     اال: (( أيضاوقال  )) .األيمان  ، والشك    عالج للقلق    أعظم إن: (( قال  

وقـال  )) . عن معاناة الحيـاة      بد من توافرها لمعاونة المرء على العيش ، وفقدها نذير بالعجز          

 – تعـالى    – إلشـرافه  أنفسنا أخضعنا نحن   فإذا،  ال تنقصم  رابطة   هللاننا وبين ا   بي إن : (( أيضا

   )240 : 1982نجاتي ، ( ، )56: 1997موسى، )).(وأمالنا أمنياتناتتحقق كل 

 التدين ظاهرة اجتماعية نفسية وان خشية المجهـول هـي           نأ)  الخوف   نظرية(       وتعتبر  

جاءت في العـصور اليونانيـة      " هي نظرية قديمة جدا    الدين ، و   إلى يلجأ   اإلنسانالتي جعلت   

الرومانية ، فالناس في تلك المجتمعات البدائية وبسبب ظروفهم القاسية تحت ضغوط المـرض      

 كسب عطف القـوى الغيبيـة لتـأمين         إلىوالجوع والحروب القبلية والتخلف والجهل يسعون       

نهـا بالعبـادة والطقـوس       والتقـرب م   إرضائها هذه القوى من خالل      سخطسالمتهم وتجنب   

 أومجتمعـات طقـوس المـرور        الطقوس الروحية الدينية فـي هـذه ال        أهموالقرابين ،ومن   

تلك الطقوس التي كان  )  Initiation Rites( وطقوس التأهيل ( Passage Rites of)االنتقال

الرشـد   أو مرحلة النـضج     إلى تساعد على انتقال الفرد من مرحلة الطفولة         أنها األفراديعتقد  

     ) . 35 :1981 ، ألنوري( االجتماعي 

 ثمـة   بدراسة الشعور الديني لدى المراهقين ، والحـظ ان         )1904ستانلي هول   (     وقد قام   

 أوجـه ، فهناك   األخر الجنس   أفراد  نمو عواطف الفرد وانفعاالته تجاه     توافقا بين نمو الدين ، و     

 وتوجـه   اإلنـسانية لـروح   هما نظرة تفـتح ا    فكال" األولالحب  "و"االهتداء  "تشابه بين ظاهرة    
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 الخارج بعد ان كانت متجه نحو الداخل متمركـزة فـي مـشاغل              إلىلطاقات الروحية للفرد    ا

  )789:1988،هرمز ويوسف .(أنانية

  ( Conte )و أجست كونت ) Taylor(  النظرية الحيوية كل من تايلور أصحاب     ويرى 

 البدائي يضفي على الظواهر الطبيعية الحياة وانـه         ساناإلن أنٍٍٍّ  (Spencer)وهربرت سبنسر 

كان ينسب لها شخصيات حتى تصلح قوى روحانية غيبية تنشأ معها عالقات تشبه العالقـات               

 والـرؤى تعطينـا     األرواحالنظرية تذهب لالعتقاد بان     وهذه   . اإلنسانيةالقائمة بين الكائنات    

ثرات لدين الذي اخذ بالتطور نتيجـة للمـؤ       ا ا  وعي لهذ  أول تعريف ممكن للدين ، وهو       أضيق

   ) 1985بيرت ، ( خرة واالعتقادات الواضحة في مراحل متأالشخصية 

الـصراع  أو   النفـسي    أو المرض  االضطراب   إلى نظرية التحليل النفسي ترجع الدين       أما    

 قاموأ األساسي وجود الصراع    إلى أشار من   أولهو  )frued(،وان فرويد اإلنساننفس   القائم في 

هذا الصراع الناتج عن تباين وظـائف        ويبين فرويد .  غريزي أساسنظريته في الصراع على     

بما يمثله  )Ego(بما يحمل من رغبات جنسية محرمة ،واالنا      ) Id(الهو:جوانب الشخصية الثالث  

ضـمير والمثـل     وبما يمثله من  ) Super-ego( األعلى من قيم وتقاليد ومعايير المجتمع،واالنا    

 في مواجهة قوى طبيعية فـي الخـارج والقـوى            اإلنسان والدين ينبع من عجز   .رد  العليا للف 

 مرحلة مبكـرة مـن التطـور        إالهو   الداخلية الغريزية ،وان الدين من وجهة نظر فرويد ما        

ت وتجارب الطفولـة وان      ما اسماه بالوهم الديني المتبقي من خبرا       اإلنسان ينمي فيها    اإلنساني

ف التي تحدث تسببه ظروف مماثلة للظرو)Collectiv eneurosis( جماعي عصاباالّ الدين

 تحقيق جزئي لصحته    إال إلى  ان يصل    ال يستطيع  اإلنسانويعتقد ان   . وتسبب عصاب الطفولة  

وتتمثـل  )1977فورم، (.ومطالب الواقع    ألهو في صراع دائم بين محتويات       ألنه النفسية وذلك 

والغريزية والسيطرة عليهـا فـي       افع البايولوجية الصحة النفسية في القدرة على مواجهة الدو      

  ) 181:1967فهمي،(،)15:2000العناني،.(ضوء متطلبات الواقع االجتماعي 

,  أن الدين ُيحصن الفرد ضد التعرض للقلق والشك والبـؤس            )Allport(  رتوألبويرى    -

نفسه ربطـا   ألن يربط   :  يمده بالعزم الذي يمكنه في كل مرحلة من مراحل نموه          أيضافهو  

وتوصـل البـورت الـى ان    )Allport: 1960 :51 .(ذا معنى ومغزى بكلية الوجـود  

من مجموعة كبيرة من الناس تؤكدعلى ان الدين وااللتزام به يمكن ان يكون االساس             82%

  )(Allport: 1960:37.في اعداد الفرد وتكوين فلسفة في الحياة 

    ال يعـاني قـط مرضـا       ء المتدين حقاً   المر إن": المحلل النفسي    (Brill) بريل     فيما يرى   

فقـد  )Garl G.Jung, 1966(  يونك  كار لاما المحلل النفسي ) 286:1956ديل ،( ".نفسيا 

 من مختلـف شـعوب العـالم        أشخاص الماضية    الثالثين األعواماستشارني في خالل    :" ذكر

 من مرضاي الـذين     داً واح  مريضاً أجدفلم  ... المتحضرة ،وعالجت مئات كثيرة من المرضى       
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مـن لـم تكـن      –أي جاوزوا سن الخامسة والثالثين      –كانوا في المنتصف الثاني من عمرهم       

) Jung, 1966, 264. ( وجهة نظر دينيـة فـي الحيـاة    إلى هي افتقاره أساسهامشكلته في 

 الذي تمنحه   شيء فقد ذلك ال   ألنه كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض         أن قول   أن ا  وأستطيع

 اسـتعاد   إن بعـد    إالمنهم حقيقة    ،وانه لم يتم شفاء احد       ألتباعها القائمة في كل عصر      دياناأل

 تسيطر عليه قوة خارجيـة       شيء بأنهافهو يعرف التجربة الدينية     " . نظرته الدينية في الحياة     

 هو قوة تـسيطر     وإنمافقط  العقل   جزء من  ليس مجرد  )Uncoscious(وان مفهوم الالشعور  

مظـاهر   جميعها من وجهة نظـره     وهي واألوهام والتخيل   األحالممنها    متعددة لبأشكاعلينا  

. أعلـى  في الخضوع لقوى     الخبرة العاطفية للدين ،وان الخبرة الدينية تتسم بضرب خاص من         

 الفرد الشخـصي مـن      استمرار نمو  الصحة النفسية تكمن في      أننك  وويرى ي  )1998النقيب،(

 التـوازن فـي الشخـصية       وأهمية الحقيقية ،  ألذاتاكتشاف   أهمية وأكد تعطيل ،  أوغير توقف   

السوية التي تتمتع بالصحة النفسية التي تتطلب الموازنة بـين الميـول االنطوائيـة والميـول                

 واإلدراك اإلحـساس  تكامل أربـع عمليـات هـي         أيضااالنبساطية ،وتتطلب الصحة النفسية     

اوالت غير ناجحـة للتكيـف مـع         مح  العصابية هي  األمراضوالمشاعر والتفكير،ويرى أن    

   )37:1982فرويد،.(الواقع

انه وجـد نتيجـة خبرتـه    :" األمريكي العالم النفسي ) Henry Link (ري لينك    وذكر هن

الطويلة في تطبيق االختبارات النفسية على العمال في عملية االختيار المهني والتوجيه المهني             

 وأفـضل  أقـوى  دور العبادة يتمتعون بشخصية المتدينين والذين يترددون على  األشخاصان 

   )342 : 1978القرضاوي ،  . ( "ممن ال دين لهم او ال يقومون بأية عبادة 

أن الكائن البشري يولـد وهـو        احد ممثلي النظرية السلوكية      )Skiner(ويرى سكنر   

من مـري   يعتقد كل   ناً ،في حين    يمتلك االستعدادات للتكيف والتي تجعل النمو نحو الدين ممك        

ان الطفل منذ سن مبكرة يدرك بطريقة غريزية وجود قـوة عليـا             ) Merry&Merry(ومري

محمـود  .(ه فطـري نحوهـا بـاالحترام والتقـدير والعبـادة             للحماية ،ولديه اتجا   إليهايلجأ  

 الذهنية  أو العصابية   األعراضويعد سكنر اضطراب الصحة النفسية وظهور       )انترنيت:2003،

 ضـعفاًَ فـي نمـو       األخطاءتسبب هذه   إذ   تاريخ التعلم الشرطي للفرد ،      في أخطاءينشأ بسبب   

وتطور االستجابة السليمة ويسبب سيطرة التعزيزات غير المالئمة وتوصف تلك االسـتجابات            

 الـسلوكية   واألنماطويقول سكنر أن المهارات االجتماعية       عصابية ،  أو مرضية   أو سيئة   بأنها

، وعنـدما ال    يز الموجب خالل عملية التنشئة االجتماعيـة        المختلفة تنمو وتتطور بسبب التعز    

 المواقف االجتماعية المختلفـة  إلىتنمو وتتطور بسبب التعزيز غير المالئم فأن الفرد يستجيب        

والمراهقون في توجهاتهم نحـو الـدين اصـناف         )Perrin,1970:404. (بطريقة غير سليمة  

ـ         ن تـساوره الـشكوك ومـنهم اليـؤمن         وانواع منهم الملتزمون بقواعده دون شك ومنهم م
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انـاث  %60ذكـور و  %50:ويكفرون باهللا صراحة ،ويتبين ذلك في دراسة المليجـي ان         .بها  

انـاث  % 12.8ذكـور و  % 24اناث متحمسون للـدين     %25.8ذكور و %25ايمانهم تقليدي ،  

امـا  . سـنة    18وجاءت اعلى نسبة للشك الديني في عمر        .يساورهم الشك في القضايا الدينية      

الحمـداني  .(عند الذكور والشيء عند االنـاث     % 1لحاد فكانت نسبته بين العينة المدروسة       اال

،2006:59(  

عملية نمو متصلة غايتها تحقيـق التوافـق بمعنـاه       " أن الشعور الديني هو      ي المليج     ويؤكد

، و  الواقعية، والشكلية ، و النفعيـة     : الواسع وأن النمو الديني لدى الفرد يتسم بعده سمات هي           

العنصر االجتماعي ، وأن الشعور الديني عملية متصلة تهدف إلى تحقيق التوافق مع الطبيعة ،               

أما عواطف إبراهيم فترى أن الشعور الديني هو نظـام نفـسي يتكـون              " . واإلنسان والعالم   

بتفاعل نزعات الطفل الفطرية والكامنة في أعماقه مع عوامل البيئـة المحيطـة ، ويتطـور                

  )انترنيت: 1998: محمود  (.هذا النظام مع تطور شخصية الطفل وتكاملهاويتكامل 

 في العصر   الغربيين كثير من المفكرين     أشارعن علماء النفس والمحللين النفسين فقد       "    فضال

 الدين والقيم   إلى اإلنسان افتقار   إلى أساسا ترجع   إنما في العصر    اإلنسان أزمةن   ا إلىالحديث  

 التي يعاني منها زمةاأل ان إلى )   (A .Toynbee المؤرخ ارنولد توينبي رأشافقد . الروحية 

 الفقر الروحي ، وان العالج الوحيد لهـذا         إلى أساسا تراجع   إنماي العصر الحديث     ف األوربيون

   ) 195 : 1977الجندي ، . (  الدين إلىالتمزق الذي يعانون منه هو الرجوع 

 في تحديد العمر الذي يبدأ فيه الشعور الديني ، فمـنهم مـن         لقد اختلف العلماء والباحثون   

يرى ان الشعور الديني يبدأ في مراحل الطفولة المبكرة وان الشخصية الدينية تنمو لدى الطفل               

 الخامسة ويستمر ويكتمل حتى سن الخامسة عشر ، ومنهم مـن يـرى ان               أوفي سن الرابعة    

لحات المجردة الخاصة بالدين كالخالق والعدالـة        المفاهيم والمصط  إدراكالطفل ال يقوى على     

أن ) 1964( بعد السنة الرابعة عشر ، ويؤكد جمال ماضي أبو العزايم             إال والمحبة   واإلحسان

: قـال تعـالى  : الرشد الديني يمكن الوصول إليه مبكرا ، ويستشهد باآليات القرآنية الكريمـة    

يا يحيـى   (: (وقال تعالى . ) 51:األنبياء( ))مينولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عال        ((

  ويتفق هذا مع النظريات النفسية التي تؤكد         )12: مريم )()خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا     

وال شـك أنـه     .. أهمية تكوين شخصية الفرد في السنوات المبكرة في حياته من خالل التعليم             

 الحرجة خاصة مرحلة المراهقة بسهولة ويسر       حين يتم النضج الديني مبكرا تمر مراحل العمر       

  )422: 1990: زهران (.

 في هدف التعرف على مراحل النمو األطفال بتحليل رسوم  ( Harms )هارمس  وقام العالم 

  :  تمر في ثالث مراحل في الطفولة هي أنها فوجد األطفالالديني لدى 
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ات الخيالية والوهمية فمعظم     والمعتقد األفكاروفيها تسود    : األسطوريمرحلة التصور    -1

   .أسطوريةنوع من شخصية  في هذه المرحلة يعبرون عن اهللا على انه األطفال

 خياالتهم ويعتقدون بالتأويالت التي تقوم على       األطفالوهنا ير فض    : المرحلة الواقعية    -2

  . الظواهر الطبيعيةأساس

ترضي حاجاته ودوافعه مـن   وفيها يبدأ الطفل اختيار العناصر التي       : المرحلة الفردية    -3

  )انترنيت:2003محمود ،  ( .خالل ممارسة التدين

  الدراسات السابقة 

      لم تعثر الباحثة على دراسات سابقة تجمع بين االلتزام الديني والصحة النفسية لذلك سيتم              

 عرض الدراسات التي تناولت قياس االلتزام الديني والدراسات التي تناولت الـصحة النفـسية             

  .لدى الطلبة 

 بناء مقياس االلتزام الديني على عينة تألفت        إلىدراسة هدفت    ) 1983الطائي ،    ( أجرى -1

 ان جميـع طلبـة      إلى ، وتوصلت الدراسة     الكويتطالب وطالبة من جامعة    ) 400( من  

  . ديني عاٍلبالتزامالجامعة يتمتعون 

 مستوى االلتزام الديني لدى  استهدفت الدراسة قياس. )1984( دراسة النقيب وذياب  -2

 تم الكويت،طالباً وطالبة من طالب جامعة) 557(الشباب المسلم ،تألفت عينة الدراسة من 

اختيارهم بصورة عشوائية قام الباحث بتطبيق مقياس االلتزام الديني الذي تضمن أربعة 

دام الوسائل وباستخ  . اآلداب اإلسالمية – األخالق– العبادات – العقائد -:مجاالت هي 

من أفراد العينة كانوا يتمتعون بالتزام ديني قوى  %  24اإلحصائية  توصلت الدراسة إلى أن 

كان التزامهم ضعيفاً وان الذكور يتفوقون % 16التزام ديني متوسط ، وإن لديهم  % 60وان 

     .                                              على اإلناث في االلتزام الديني 

 قياس االلتزام الديني لدى طلبة جامعة طنطا فـي          إلىهدفت   ) 1984العراقي ،    ( دراسة - 3

طالب وطالبة جامعية وتوصـل      ) 950( جمهورية مصر العربية ، على عينة تألفت من         

وان العقائـد الدينيـة     .  ان جميع الطلبة اقروا بأهمية الدين للفرد وضرورته للمجتمع           ىإل

 في معاملة الطلبة مـع بعـضهم وفـي           سعادة وان للدين تأثيراً كبيراً     أكثر اإلنسانتجعل  

  حياتهم

األداء  مـستوى   هدفت الى التعـرف علـى       دراسة  ) 1990 ، احالمعبد المجيد و   (أجرى  -4

 لدى طالب الجامعة في ضوء تمسكهم بـالقيم الدينيـة ،وقـد             اإلنجازية   ودافع األكاديمي

 وجود تأثير للقيم الدينية التي يلتزم بها الطالب الجامعي فـي مـستوى دافعيتـه                أظهرت

 اإلنـاث ، كما بينـت هـذه الدراسـة ان الطالبـات            األكاديمي ومستوى تحصيله    لإلنجاز

  .اً بالقيم الدينية،والطالب ذوي التحصيل المرتفع هم أكثر التزام
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 الديني في مظاهراالضـطرابات     تأثير االلتزام معرفة  هدفت الى   ) ،1991( ريتشارد  دراسة -5

طالبـاً  ) 286(النفسية واالنفعالية لدى طلبة الكليات المتوسطة،وتكونت عينة الدراسة من          

طرابات  لقياس االض  خرواآلأحداهما لقياس االلتزام الديني ،      : وطالبة طبق عليهم مقياسين   

 وجود أثر دال إحصائيا لاللتزام الـديني فـي          إلىالنفسية واالنفعالية ،وتوصلت الدراسة     

 )(Richards,1991 .درجات الطالب على مقياس االضطرابات النفسية واالنفعالية

  قياس االلتزام الديني لدى طلبة جامعة بغـداد        إلىبدراسة هدفت    ) 1994محمد ،   ( قام  و-6 

 فـي   اإلنـاث  تفوق الذكور على     إلىطالب وطالبة ، توصل     ) 200(ن  على عينة تألفت م   

  .االلتزام الديني 

 إلى معرفة العالقة بين االلتزام الديني و التوافق النفـسي            هدفت  )1996أمين ،   (  دراسة   -7

وأشارت النتائج إلى   . طالباً وطالبة   ) 180(لدى طلبة جامعة بغداد ، على عينة مكونة من          

ذات داللة إحصائية بين طلبة الكليات العلمية واإلنسانية فـي االلتـزام            عدم وجود فروق    

الديني، و وجود عالقة دالة إحصائيا بين االلتزام الديني والتوافق النفـسي لـدى عينـة                

  . أي كلما زاد االلتزام الديني زاد التوافق النفسي.البحث 

  العالقة بين االلتزام الديني    يعة التعرف على طب   إلىهدفت   ) 1996الكبيسي ،   (  دراسة - 8 

طالب وطالبة ، وقد     ) 415( لحياة لدى طلبة جامعة بغداد ، على عينة تألفت من            ا أساليب

 ان  إلـى فـضالً    . اإلناثلدى   منه   أعلىأظهرت الدراسة أن االلتزام الديني لدى الذكور        

 أداءيجعلهم يفضلون    بما   لإلفرادمستوى االلتزام بالمبادئ الخلقية يحدد التوجهات السلوكية        

  .  حياتية تتسق مع مستوى االلتزام الديني الذي هم عليه أساليب

دراسة بهدف مقارنة بين حالة التـدين الـداخلي   ) 1999غالب والدسوقي ، ( كل من    أجرى-9

الجوهري والتدين الظاهري وعالقة ذلك بالعنف وبعض سمات الشخـصية،تكونت عينـة            

ـ  أفراد ملتحقين في الجامعات المصرية،طبق على       طالباً وطالبة ) 454(الدراسة من   ة العين

 لقياس التوجه نحو التدين الجوهري والظـاهري ، والثـاني لقيـاس             األول: ثالثة مقاييس 

 وجود عالقـة ارتبـاطي      إلىالعنف ،والثالث لقياس سمات الشخصية وقد انتهت الدراسة         

خارجي ومستوى العنف لدى    جوهرية موجبة بين التوجه المرتفع نحو التدين الظاهري وال        

الطلبة ،كما بينت النتائج انه توجد عالقة موجبة أيضاً بين التوجه المرتفع نحو التـدين و                

  ). Gallab & Eldisoukee 1999,(بعض سمات الشخصية 

 التعرف على العالقة االرتباطيـة بـين        ت الى هدف ) 1999 ، آخروندورمان و   ( دراسة   -10

لك ي البرامج التعليمية ، اسـتخدم لـذ       ليم الدين ومخرجاتهم ف   البيئة النفسية في صفوف تع    

 انه  إلىطالباً وطالبة في المدارس الثانوية في استراليا ،وخلصت         ) 1317(عينة مكونة من    

توجد عالقة جوهرية بين اتجاهات الطلبة نحو الدين المسيحي واتجاهـاتهم نحـو البيئـة               
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 الدينية تحـسن مـن اتجاهـاتهم النفـسية          النفسية واالجتماعية ،حيث تبين أن اتجاهاتهم     

  ) Dorman & Others,1999 .(واالجتماعية 

 وااللتزام الديني لطلبة    لذاتا معرفة العالقة بين تقدير       هدفت الى   )2000الحلو ،  ( دراسة -11

طالبـاً وطالبـة ،     ) 150( على عينة مكونـة مـن        األربعة األوليةجامعة بغداد للصفوف    

مما يعني انـه كلمـا زاد االلتـزام     ) 0,01( عالقة عند مستوى  النتائج لوجود  وأظهرت

  . زيادة في تقدير الفرد لذاته إلىالديني لدى الفرد وارتفعت درجته فانه يؤدي 

 معرفة طبيعـة العالقـة المحتملـة بـين التـدين            ت الى هدف) 2000الخضر،   ( دراسة -12

 الكويتي ،لعينة مكونة مـن       العقلية في ضوء متغير الجنس في المجتمع       أحاديةوالشخصية  

 جوهري في درجات المفحوصين على مجالين       الرتباطفرداً ،وقد خلصت الدراسة      )244(

 علـى   اإلنـاث  و المهلكـات وحـصلت       اإليمانيات:فقط من مجاالت مقياس التدين هما       

 و بصورة جوهرية من الـذكور فـي مجـاالت العبـادات والمنجيـات               أعلىمتوسطات  

 . جة الكلية على المقياس الدينيوالمهلكات و في الدر

 علـى   األشخاص أن الدين كمخطط معرفي يساعد       إلى هدفت    )2002كونيج ،   ( دراسة   -13

 أن التوجه نحـو  إلىفرداً،وقد خلصت الدراسة )122(التوافق مع المشقة ،لعينة مكونة من     

نفـسية   على تحمل المشقة ،كما انه يحسن من صحتهم الجـسمية وال           األفرادالتدين يساعد   

  ).Koenig 37-2002:31,.(ويزيد من فعالية التفاعل االجتماعي االيجابي بينهم 

كتئاب النفسي   أثر التدين على مرض اال      هدفت الى معرفة    )2003عبد العزيز ،     ( دراسة -14

 وجود أثر جوهري للتدين  إلى الشريف وانتهت الدراسة     األزهرعلى عينة من طلبة جامعة      

 ان هنـاك العديـد مـن        إلـى  الدراسة   ي ،وقد خلصت  ئاب النفس كتي معالجة مرض اال   ف

 فقدان الوازع الديني وعدم وجـود النظـرة         إلىاالضطرابات النفسية ترجع      و اإلمراض

  . الدينية للحياة لدى المرضى

االلتزام الديني لدى طلبة الجامعة فـي       التعرف على مستوى     في )2004هادي،   ( دراسة -15

 ،  األخـرى  األقـسام  في   وأقرانهم اإلسالميةن الكريم والتربية     طرائق تدريس القرا   أقسام

تمتـع طلبـة     النتـائج    وأظهرت ، من جامعة بغداد  طالباً وطالبة  ) 498( على عينة بلغت    

 طرائق التدريس القـران الكـريم و        أقسامالجامعة بدرجة التزام ديني عاٍل، وتفوق طلبة        

وعدم وجود  .  الديني  في درجة االلتزام   خرىاأل األقسام في   أقرانهم على   اإلسالميةالتربية  

  .اثر لمتغير المرحلة الدراسية في درجة االلتزام الديني لدى الطلبة 

 االلتزام الديني وعالقتـه بموقـع        مستوى معرفة إلى) 2005(وهدفت دراسةالحمداني -16    

 من جامعـة تكريـت،    طالـب وطالبـة   )1084(الضبط لدى طلبة الجامعة ،لعينة مفادها       

تنتجت الباحثة أن طلبة الجامعة يتمتعون بالتزام ديني عالي،كما حصل الذكور علـى             واس
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 أكثـر  في االلتزام الديني وان الطلبة ذوي التخصـصات العلميـة   اإلناث من   أعلىدرجة  

 بـين االلتـزام     إحصائياووجود عالقة دالة     .اإلنسانيةطلبة التخصصات    التزاماً دينياً من  

      .    الديني وموقع الضبط

 نحو االلتزام الـديني فـي       االتجاه للتعرف على تأثير     هدفت ) 2006بركات ،    ( دراسة -17

 مـن    ، لعينـة تكونـت     القـدس المفتوحـة   ي لدى طلبة جامعة    النفسي واالجتماع  التكيف

 الطالب نحـو    التجاه الدراسة عن وجود تأثير جوهري       أسفرت طالباً وطالبة ،وقد  )200(

االلتزام الديني في مستوى تكيفهم النفسي واالجتماعي ،وحسب متغير الجنس والتخصص           

 األقـل  ،والطالب ذوي التخصصات التربوية ،والطالب من الفئات العمرية          اإلناثلصالح  

 عـدم وجـود تـأثير جـوهري     إلـى على الترتيب ،بينما توصلت النتائج ) سنة  23(من  

  .      في اتجاه الطالب نحو االلتزام الديني )مل األب وعمل أالم التحصيل وع(للمتغيرات 

  : فيما يتعلق بالجزء الثاني من الدراسة والذي يتناول الصحة النفسيةأما

لعينة مؤلفة  . قياس الصحة النفسية لدى طلبة الجامعة         الى هدفت) 1991الجنابي ، (  دراسة -1

من نـسبة   %) 9,8(ان الطلبة حصلوا على     طالباً وطالبة وأشارت النتائج إلى      ) 460(من  

أما ما يخـص    . لدى الذكور  %) 4,3(من اإلناث و   %)5,5(المعاناة والشكاوى النفسية و   

 .متغير الجنس والتخصص والسكن فلم توجد فروق ذات داللة إحصائية

دراسة لبناء مقياس الصحة النفسية لطلبة الجامعة على وفـق           ) 2003سعيد ،  (أجرى  و  - 2 

طالباً ) 530(على عينة مكونة من  . M.M.P.I األوجهت مقياس منيسوتا المتعدد مؤشرا

 أعلىوطالبة من الجامعات العراقية ، واستنتج الباحث ان الصحة النفسية جاءت بمتوسط             

 تـأثير لمتغيـرات     وال يوجـد   ) 0.05(من المتوسط النظري ، وبفرق دال عند مستوى         

                                     .النفسيةالجنس ، االختصاص ، الصف في الصحة 

  : البحث إجراءات

   :اآلتية اإلجراءات البحث الحالي اتبعت أهدافلتحقيق 

  :عينة البحث: أوال

 اإلسالميةها في مجتمع البحث المتمثل بطلبة كلية العلوم         لغرض اختيار عينة البحث تم تحديد       

  )2007-2006(للعام الدراسي ) الثانية، الثالثة،األولى(جامعة الموصل ،للمراحل الدراسية –

 جامعة الموصـل    اإلسالميةطالب و طالبة من كلية العلوم       ) 159(تكونت عينة البحث من         

ـ )33( فيما يتعلق بمتغير المرحلة الدراسية بواقع        أماطالبة ، ) 104( و   اًطالب)55(وبواقع    اًطالب

 وطالبة من المرحلة    اًطالب )65( لبة في الثانية و    وطا اًطالب )61(  و األولىوطالبة في المرحلة    

  . بهذه المراحل لكون الكلية حديثة وتفتقر للمرحلة الرابعة اقتصرت الدراسة. الثالثة 
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   : البحثأداتا": ثانيا

 عرضه على عينة بعد ) 2004هادي ،  ( أعدتهتم اعتماد مقياس االلتزام الديني الذي      

 التعديل على المقياس ثم عرض على وأجراء *اإلسالميةفي العلوم  المختصين ينيالتدريسمن 

 ،الذي يعد من األداةعلى صدق  ، للحصول ** علم النفسالتدريسين المختصين في التربية و

 الوسائل الهامة للحكم على أحدى أهم الشروط الواجب توفرها في القياس ،وبذلك يشكل أهم

 قرات المقياس مع الموضوع وتمثيلها لألهداف يعكس مدى انسجام فإذصالحية المقياس 

  )                                110:1989سمارة وآخرون ،( ،)399:2004محمد، (.المقاسة

 ، وتم اسـتخراج ثبـات األداة بطريقـة          االتفاق على فقرات المقياس   ب بآرائهم األخذوبعد      

 : 1979الـسيد ،     .(  )0 .87(بلـغ التجزئة النصفية وتصحيحها بمعادلة سبيرمان وبراون ف      

525(   

وقـد  ) 50:1996عبد الخالق، %)).(70( ودرجة الثبات تعتبر مقبولة إذا تساوي أو تزيد عن          

تنطبـق علـي   (  وتم وضع مقياس خماسي      ).1( ملحق   فقرة ،  ) 52( بلغ عدد فقرات المقياس   

وقد وضع  ) تنطبق علي أبدا     دائماً، تنطبق علي غالباً، تنطبق علي أحيانا، تنطبق علي نادراً، ال          

  )  1، 2، 3، 4 ،5 (:نظام تصحيح بنود المقياس كالتالي

وتـم عرضـه علـى       ) 2003سـعيد ،    ( أما فيما يخص الصحة النفسية تم استخدام مقياس          

 تم االتفـاق    بآرائهم األخذفي التربية وعلم النفس وبعد      ** مجموعة من التدريسين المختصين     

ألداة بطريقة التجزئة النصفية    اثبات    استخراج ،وقد تم )فقرة واحدة    ( على جميع فقراته ماعدا   

 وتم وضـع مقيـاس      ). 2( ملحق   فقرة ، ) 78(، وقد بلغ عدد فقرات المقياس       )0.93( فبلغ  

، 4: ( وقد وضع نظام تصحيح بنود المقياس كالتـالي        )دائماً، غالباً، أحيانا، نادراً، ال      (خماسي  

  .اليجابية وبالعكس للفقرات السلبيةللفقرات ا) ، صفر1، 2، 3

 وتم تطبيق البحث على عينة البحث مع متابعـة السـتجابات وتوضـيح              :تطبيق اداتا البحث  

دقيقة وبمعدل  ) 30-20(استفسارات الطلبة دون تدخل في اإلجابة،وقد استغرق زمن التطبيق          

  . دقيقة)25(

لية وبمـساعدة البرنـامج اإلحـصائي     تم استخدام الوسائل اإلحصائية التا:الوسائل اإلحصائية 

)SPSS (            معادلة سبيرمان وبراون،االختبار التائي لعينة واحدة ،معامـل ارتبـاط بيرسـون،

  )525:1979السيد ،(،)226-227: 2004البلداوي ،.(،االختبار الزائي 

  ي احمد محمد نور. د.م.ا**خليل إبراهيم احمد النعيمي                                .د.م*

  أسامة حامد محمد. د.م.ا**سعد عابد الهاشمي                                         .د.م*

ثابت محمد خضير      . د.م.ا**كامل عبد الحميد                                     . د.م. ا **

  ياسر نظام مجيد سعيد. د.م.ا**سمير يونس                                          . د.م.ا **
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  نتائج البحث

  عرضها ومناقشتها

  البحـث   ومناقشتها في ضوء أهـداف      التي توصلت إليها الباحثة    سيتم عرض النتائج  

  : كاآلتي 

ما مستوى االلتزام الديني لدى طلبة كلية العلوم اإلسالمية في          : ا يخص الهدف األول     م: أوالً  

  جامعة الموصل؟

درجـة  ) 223.012(لإلجابة على السؤال تم استخراج الوسط الحسابي لعينة البحـث إذ بلـغ              

وعند مقارنة الوسط الحسابي بالوسط النظـري للمقيـاس         ) 21.911(بانحراف معياري قدره    

درجة تبين أن الوسط الحسابي لدرجات الطلبة أكبـر مـن الوسـط النظـري               ) 156(البالغ  

 دال  وعند تطبيق االختبار التائي لعينة واحدة ظهـر أن الفـرق بـين الوسـطين              . للمقيـاس  

 مـن   درجة وهي اعلى  ) 38.565(إحصائياً،فاظهرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة بلغت        

ويـشير  )158(ودرجة حرية   %) 5(عند مستوى داللة    )1.960(لغة  القيمة التائية الجدولية البا   

هذا الى وجود فرق دال معنويا بين المتوسط المتحقق والمتوسط النظري للمقيـاس ولـصالح               

القيمة المتحققة وهذا يعني ان مستوى االلتزام الديني لدى افرادالعينة بـشكل عـام عـال وان       

ري للمقياس حقيقي وليس ناجمـا عـن عوامـل          الفرق بين المتوسط المتحقق والمتوسط النظ     

  .يبين ذلك)1(والجدول.الصدفة او العشوائية 

  )1(جدول 

االلتزام  لمقياس  المتوسط المتحقق والمتوسط النظرييبين نتائج االختبار التائي للفرق بين

  للعينة بشكل عامالديني 

المتوسط 

  المتحقق

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية

المتوسط 

النظري 

  لمقياس

القيمة 

التائية 

  المحسوبة

القيمة 

التائية 

  الجدولية

  مستوىالداللة

223.012  21.911  158  156  38.565  1.96  0.05*  

  ذو داللة* 

هل هناك عالقة دالة إحصائياً بين االلتزام الديني والـصحة          : ما يخص الهدف الثاني     : ثانياً  

  لدى طلبة العلوم اإلسالمية ؟ النفسية 

االلتزام الديني والصحة النفسية لـدى أفـراد البحـث، تـم             العالقة بين للتعرف على   

الختبار التائي   ا وتم استخراج ،  ) 0.251( وقد بلغ    (Pearson)استخدام معامل ارتباط بيرسون     

إذ ) 0.05(ة عند مستوى داللة     ليوالخاص بمعامل ارتباط بيرسون ومقارنته بالقيمة التائية الجد       
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رتباط كانت مرتفعة عند اإلناث والكلي في حين كان متـدنياً عنـد             يتضح لنا أن معامالت اال    

الذكوروعند مالحظة القيم التائية المحسوبة تبين أن جميعها أعلى من القيمة التائيـة الجدوليـة         

وهذا يعني أن تلـك القـيم       )  . 2(،عدا العالقة لعينة الذكورفقد كانت أقل منها ينظرفي جدول          

  .التائية دالة إحصائياً 

  )2(جدول                                               

لدى أفراد عينـة    االلتزام الديني والصحة النفسية     القيمة التائية لمعامل ارتباط بيرسون بين       

  البحث

عدد أفراد   الجنس

  العينة

قيمة معامل 

  ارتباط

القيمة التائية 

  المحسوبة

القيمة التائية 

  الجدولية

مستوى داللة 

  )0.05(عند 

  دالةغير   2.0073  1.563  0.210  55  الذكور

  دالة  1.986  2.685  0.257  104  اإلناث

  دالة  1.96  3.249  0.251  159  الكلي

  

 االلتزام الديني والـصحة      هل هناك عالقة دالة إحصائياً بين      :ما يخص الهدف الثالث     : ثالثاً  

األولـى  (لدراسـية   المرحلـة ا  . ب     الجـنس .  أ :وفقاً للمتغيـرات اآلتيـة       النفسية

  )الثانية،الثالثة،

 .  في ضوء متغير الجـنس      االلتزام الديني والصحة النفسية    لمعرفة الفرق في العالقة بين       و
: المسـتخدم في اختبار الفرضـيات كـاآلتي        ) االختبار الزائي (أظهرت النتائج بعد حسـاب     

ل من االلتزام الديني والـصحة      أن القيمة المعيارية لمعامل االرتباط لك     ) 3(يتبين من الجدول    

  ).0.261(أما متغير اإلناث فبلغت القيم المعيارية )0.213(النفسية لمتغير الذكور كانت
  )3(جدول 

   حسب متغير الجنس االلتزام الديني والصحة النفسيةالفرق في العالقة بين

  القمية الزائية  
عامل قيمة م  الجنس

  االرتباط

القيمة 

  الجدولية  المحسوبة  المعيارية

مستوى 

داللة عند 

)0.05(  

  0.213  0.210  الذكور

  0.261  0.257  اإلناث
  غير دالة  1.960  0.281
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 أنهـا ولمعرفة داللة الفرق في العالقة بين معامالت االرتباط تم حساب القيمة الزائية ووجـد               

يتـضح  ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 1.960(وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية     ) 0.281(تساوي  

االلتزام الديني   بين وجود فروق معنوية في عالقة    وهذا يدل على عدم     نها اصغر من الجدولية     أ

  .وفقا لمتغير الجنس والصحة النفسية

  المرحلـة  بين االلتزام الديني والصحة النفسية حـسب متغيـر        لمعرفة الفرق في العالقة     . ب

 وقـد بلـغ     (Pearson) معامل ارتباط بيرسون     ، تم استخدام   )الثالثة ،الثانية،األولى (الدراسية

 وللتعرف على مـستوى     )0.193،0.437،0.122(وعلى التوالي ) ،الثانية،الثالثة األولى(للمراحل

 معامل االرتباط استخدم االختبار التائي الخاص بمعامل ارتباط بيرسـون            على   داللةلل معنوي

 األولىفقد كانت لكل من المرحلة      ) 0.05(ومقارنته بالقيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة        

ينظر فـي   رتباطية ، ية فقد كانت دالة على وجود عالقة أ       ما في المرحلة الثان    غير دالة أ   والثالثة

                                                      ) .4(جدول 

  )4(جدول   

لصحة النفسية لدى أفراد عينة القيمة التائية لمعامل ارتباط بيرسون بين االلتزام الديني وا

  )األولى،الثانية، الثالثة( الدراسية حسب متغير المرحلةالبحث 

عدد أفراد   المرحلة

  العينة

قيمة معامل 

  ارتباط

القيمة التائية 

  المحسوبة

القيمة التائية 

  الجدولية

مستوى داللة 

  )0.05(عند 

  غير دالة  2.0399  1.095  0.193  33  ولىاأل

  دالة  2.001  3.731  0.437  61  الثانية

  دالةغير   1.999  0.975  0.122  65  الثالثة

  

ــاط إ ــل االرتب ــة معام ــة (  ن قيم ــة ،الثالث ــة األولى،الثاني ــى  ) للمرحل ــت عل كان

و القيمة المعيارية لمعامل االرتباط للمراحل المذكورة سابقاً         )0.193،0.437،0.122( التوالي

ــى  ــت عل ــد كان ــواليفق ــا).0.198،0.466،0.121 الت ــي  أم ــار الزائ ــة االختب  قيم

      وعند مقارنتها )1.191،0.346،1.888(فهي
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  )5(جدول 

  الدراسية الفرق في العالقة بين االلتزام الديني والصحة النفسية حسب متغير المرحلة

  القمية الزائية

ــستوى  م

داللة عند  

)0.05(  
  المرحلة

عــدد 

ــراد  أف

  العينة

ــة  قيمــ

ــل  معامـ

  االرتباط

  

  

  القيمة المعيارية

    الجدولية  المحسوبة

  0.198  0.193  33  ولىاأل

  0.466  0.437  61  الثانية
  غير دالة  1.191

  0.198  0.193  33  ولى األ

  غير دالة  0.346  0.121  0.122  65  الثالثة

  0.466  0.437  61  الثانية 

  1.888  0.121  0.122  65  الثالثة

1.96  

  غير دالة

  

يتضح أنها أصغر من الجدوليـة لجميـع        ) 0.05(عند مستوى داللة  )1.960(بالقيمة الجدولية   

وكمـا  ) ا ألولى ،الثانية،الثالثة  (المراحل مما يدل على عدم وجود فروق بين المراحل الدراسية         

  ) .               5(الجدول  موضح في

  :مناقشة النتائج

 مـا اتفقـت مـع نتـائج         ن الطلبة يتمتعون بالتزام ديني عاٍل ،هذا       نتائج البحث أ   تظهرأ    

وتـرى   )2006بركـات، (و)2004هادي،(و)1996مين،أ(و)1983الطائي،(الدراسات لكل من    

 إلسـالمية اتمسكه بتقاليده وعاداته العربية      في مجتمعنا الذي يتميز ب     مرطبيعي أن ذلك أ   باحثةال

 و   والتي مـن خاللهـا تنـتظم الحيـاة         أإلسالميين  صيلة من قيم ومبادئ مستوحاة من الد      األ

  .تستقيم 

م الطلبة قد بلغوا مرحلة في النضج والوعي العلمي والديني مما يزيد من             ن معظ  أ    فضالًعن

يه سلوك الفـرد وحمايتـه مـن         الدينية التي لها دور في توج      بالمعاييرحرصهم على االلتزام    

نمـي  والتي ت ..  . طبيعة الدراسة في الكلية من علوم فقه وشريعة وعقيدة         إن كما   .االنحراف  

 القرآن  إليه أشاروهذا ما   ذلك يعزز من التزامهم الديني       نإ بالخالق وعظمته ،وبالتالي ف    اإليمان

ـ )  28.فـاطر   ))( خشى اهللا من عباده العلماء      إنما ي ((الكريم بقوله تعالى      إنرى الباحثـة    وت

 لـدى    في رفع درجة االلتزام الديني     ألساسيمر به المجتمع العراقي له الدور ا      الظرف الذي ي  

باب على وجه الخصوص ، إذ يلجـأ اإلنـسان لخالقـه            شرائح المجتمع جميعها ،وشريحة الش    
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 دور المؤسـسات االجتماعيـة       ال نغفل  و.  به السبل    شتد عليه الظرف وضاقت   ومنقذه كلما أ  

وتكريس جهودها في غرس المبادئ األخالقية فـي نفـوس          ودور العبادة  في زيادة اهتمامها       

ـ        اإلناثد تبين أيضاً تفوق الذكور على       لق.فراد مجتمعنا   أ ا  في درجة االلتزام الديني وهـذا م

ـ (و   )1994محمـد، (،)1994 ، وديـاب النقيـب   (اتفقت عليه دراسات كـل مـن         ، سيالكبي

 في درجة االلتـزام     اإلناث تفوق الذكور على     إلىتي توصلت    وال )2005الحمداني،(و )1996

 ممـا   اإلناث من    أكثر وااللتزامات  الدينية   الواجبات تأدية   للذكور في المتاحة    فالفرصة الديني

 وكـذلك   اإلنـاث  من   أعلى بان لهم مكانة نفسية واجتماعية       إحساس - أي الذكور  –يولد لديهم   

في حـين   . اإلناث من   أكثرالتفاعل واالتصال االجتماعي للذكور سواء داخل أو خارج الكلية          

   ).2006 ،بركات(،و  ) 2004 ،هادي( مع دراسة اختلفت

يتضح من الهدف الثاني وجود عالقة بين االلتزام الديني والصحة النفسية لـدى الطلبـة                     

 كبيـر فـي     تأثير سعادة ولها    أكثر اإلنسانفهم يعتقدون ان العقائد الدينية تجعل       بصورة كلية   

ة  في مـساعد   اإلسالميجاءت هذه النتائج منسجمة مع تعاليم الدين        .معاملة الطلبة في حياتهم     

 إلى تدفعه   اإلنسان فالعقيدة حين تتغلغل في       المسلم على الشعور باألمن والطمأنينة النفسية      الفرد

همية توفر نظام من    وتوضح هذه النتيجة مدى أ    .وبالتالي التمتع بالصحة النفسية     سلوك ايجابي   

 دور   خاصة في المؤسسات الجامعية التـي لهـا        القيم الدينية والخلقية ومدى تزود الشباب بها      

 مـساعدتهم   إلىيؤدي    مما األفرادكبير في تنمية الوعي الديني مما ينعكس ايجابياً على سلوك           

على التوافق النفسي واالجتماعي في عالم كثير التعقيد والتغير والذي تسوده المبادئ القيميـة              

  .النفعية والمادية 

عبـد  (،)Richards,1991(السابقة  البحث مع نتائج معظم الدراسات      نتائج  ويتضح من مقارنة    

  الحمداني،(،)1997عباس،(،)1996،أمين(،)Callab&Eldisoukee,1999 (،)2003العزيز،

لتوجه وااللتزام الديني   ايجابي ل  تأثير   إلىجميعاً قد اشارت     يتضح انها  )2006بركات،( ،2005

ـ      النفسية واالجتماعية كـالقلق واأل     ضطرابات من اال  في الكثير  ة كتئـاب والتعـصب والتعاس

ممارستها بالعبادة  األفراد بالمظاهر والطقوس الدينية و    وان تمسك   .الشخصية والتوافق النفسي    

 تكسر الحدود االجتماعيـة     التيتقوي لديهم القدرة على التحكم في الغرائز والدوافع ،وبخاصة          

ضيف وي. السلوك االجتماعي المتكيف ذاتياً واجتماعياً      التأثير في تعزيز   إلىللسلوك مما يؤدي    

فـسي   وحاسـم مـن العوامـل المـؤثرة بـالمرض الن           أساسـي التدين عامل    أنآخرباحث  

والتدين بهذه النظرة عبارة عن واحدة من آليات الدفاع النفسية التي يستخدمها الفرد             .والعصبي  

 وعدم التوجه الديني وااللتزام بالعبادة يجعل الفـرد         اإليمان عدم   إنضد المرض النفسي حيث     

 فريسة لمحن الحياة ومشاكلها ،وان التدين يقيه من الوقوع بـأمراض العـصر            عرضة للوقوع   

   .كالقلق واالكتئاب واالضطرابات النفسية واالجتماعية
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 فروق في العالقة بين االلتزام الديني والصحة النفسية بين الذكور           لنا وجود  لم يتبين    وأخيرا   

   واإلناث

 األولـى (لمتغير المرحلة الدراسـية    في العالقة  تقاالفروعدم وجود هذه     النتائج   أظهرت،كما  

في العالقـة بـين االلتـزام الـديني         إحصائيا ً  النتائج بوجود فروق دالة      أظهرتلكن  )،الثالثة  

 إن يتضح من خالل تدريسي واتـصالي بالطلبـة          ) المرحلة الثانية  (والصحة النفسية لدى طلبة   

لدينية والدراسية والجد واالجتهاد العالي مما      في تنفيذ الواجبات ا    ً  حرصا أكثرهم   هؤالء الطلبة 

بشكل سلبي على صحتهم النفسية من حيـث         منهم ضغوط نفسية قد تؤثر     قد يشكل عند البعض   

  .زيادة القلق لدى البعض منهم 

 داللـة    ذي  كافة فلـم يظهـر أي فـرق        بين المراحل في العالقات   الفروقات   ما يخص    أما   

لوم اإلسالمية هم طلبة متميزين ومجدين في التزاماتهم الدينيـة          إحصائية بينهم ،فطلبة كلية الع    

 والتي بدورها تنمي فـي      والدراسية ومتمسكين بعادات وتقاليد وقيم المجتمع العربي اإلسالمي       

 مما  نفوسهم وازعاً داخلياً قوياً ومؤثراً في مفاهيمهم وتصرفاتهم والتزامهم الديني بشكل أساسي           

  . النفسية والطمأنينة واالستقرار باألمنفق والرضا النفسي والشعور يحقق لديهم نوع من التوا

  :التوصيات

  : النظري لهذه الدراسة ونتائجها فان الباحثة توصي باآلتياإلطار  في ضوء 

ضرورة النظر إلى المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية بأن تكون أكثر تأثيراً في              -1

وسلوكياً،وتطويرها باستمرار   ً بادئه وتمثلها وجدانيا  زيادة وعي ومعرفة جوهر الدين وم     

 وحيـاتهم   األفـراد وتطور الحياة والمجتمع ،من خالل ربطها بمـشكالت         بما يتناسب   

  . المبتكرة لتدريسها األساليبواستخدام 

  الحنفـي  اإلسـالمي تنمية الوازع الديني لدى الشباب الجامعي ودعوتهم لتمسك بالدين           -2

 المجتمـع بالـصحة     أفراد االلتزام بهذا الدين هو السبيل لتمتع        بعيداً عن التطرف ألن   

 . العلم في الحصول على المعرفة والتقدمأهدافالنفسية والتفكير السليم لتحقيق 

 وبرامج ترفيهية ومحاضرات دينيـة      بأنشطة فراغ الشباب    أوقاتالعمل على استثمار     -3

حة النفسية والتوافق النفـسي     وتربوية ونفسية لزيادة الوعي الديني لديهم وتحقيق الص       

 .واالجتماعي

 الديني والنفسي للشباب ومعالجة مشكالتهم كحاالت القلـق مـن           اإلرشادالتوجه نحو    -4

بهدف تحريرهم من هذه المشاكل و      ..المستقبل واالستقرار ، والشعور بالذنب ،والكآبة       

 قرارواالسـت مـن   لأل ومساعدتهم على تقبل ذواتهم وإشـباع حاجـاتهم          اإلثممشاعر  

 .النفسي 
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 وفق منظور   أبنائهم في أساليب التنشئة االجتماعية السوية لتربية        األسرةالتركيز على    -5

     . باتزان انفعالي وصحة نفسية جيدة أبنائهم وتوجيه نفسي سليم ليتمتع إيمانيديني 

  :المقترحات

  :   تقترح الباحثة إجراء عدد من الدراسات والبحوث اآلتية

بهة للبحث الحالي على شرائح أخرى من المجتمع وعلى مراحـل           إجراء دراسات مشا   -1

  .دراسية مختلفة

إجراء دراسات علمية لمعرفة أفضل األساليب اإلرشادية  لتنميـة االلتـزام الـديني               -2

 .وتحقيق الصحة النفسية لدى الشباب الجامعي

كاألسـاليب المعرفيـة    (استخدام مقياس االلتزام الديني وربطـه بمتغيـرات أخـرى            -3

  ).    لتحصيل الدراسي وسمات الشخصيةوا

  :المراجع العربية

 .،دار الحديث ،القاهرة8 ،ج العالمة ابن منظورلإلماملسان العرب )2003(ابن منظور -1

،مكتبـة  1،ط1،ج)العبر وديوان المبتـدأوالخبر   (المقدمة  )1967(ابن خلدون ،عبد الرحمن      -2

 .المثنى،بغداد 

 لديني وعالقته بالتوافق النفسي لدى طلبة جامعة      االلتزام ا )1996(حسن   الحميد ،عبدأمين -3

  ).غير منشورة(رسالة ماجستير، ،جامعة بغداداآلداب،كلية بغداد

النفسي واالجتمـاعي    تزام الديني وعالقته بالتكيف   لاالتجاه نحو اال  )2006(زيادةبركات، -4

  ).2(،العدد) 2(،مجلة جامعة الخليل للبحوث ،المجلدجامعة القدس المفتوحة لدى طلبة
/jouma/edu.hebron.www://http   .   

  التخطيط اإلحصائيالعلمي والتحليل     البحث أساليب )2004(البلداوي ،عبدالحميدعبدالمجيد -5

 الـشروق ،دار1،ط)(SPSSالبيانات يدوياً وباسـتخدام برنـامج        وجمع وتحليل  للبحث

   .األردن،عمان 

محمد عـوض    ،قدمهمعجم مقاييس اللغة  )2001(حمد بن فارس     ا ينالحس ن زكريا،ألبي ب -6

  .التراث العربي ،بيروت،لبنانإحياء ،دار 1مرعب ،ط

 الجديـدة   األفـاق ،دار  1،ترجمة سميرة عبدة ،ط   علم النفس الديني  )1985(سيرل ،  بيرت -7

  )2006 ،  بركات(في   .،بيروت

 ،  اآلداب،كليـة   لصحة النفسية لدى طلبة الجامعـة     قياس ا  )1991(كاظم الجنابي ،شروق -8

  ).منشورة( جامعة بغداد،رسالة ماجستير

بموقع الضبط لدى طلبة      الديني وعالقته  االلتزام)2005( الحمداني،ربيعة مانع زيدان طه      -9

  )  غير منشورة( ،كلية التربية ،جامعة تكريت ،رسالة ماجستيرالجامعة
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مجلـة العلـوم التربويـة       وااللتزام الـديني ،    ألذاتقدير  ت)2000(الحلو،بثينة منصور    -10

  .3،العددوالنفسية 

 فـي ضـوء     واألخـالق ية  نفـس مفاهيم العلـوم االجتماعيـة وال     )1977(أنورالجندي ، -11

  .،دار االعتصام ،القاهرةاإلسالم

–،دار العربية للنـشر والمكتبـة الجامعيـة         1،طالصحة النفسية ) 2001(أديب ، ألخالدي-12

  .ياغريان،ليب

 الدوليـة   ،دا1 ،ط الصحة النفـسية للطفـل    ) 2001(واحمد الزيادي  إبراهيمخطيب،هشام  -13

  .للنشر ،عمان

 العقلية في بعض شرائح المجتمـع       أحاديةوالشخصية   التدين)2000(خضر،عثمان حمود -14

 النفـسيين   األخـصائيين ،رابطـة   )1(،عـدد )10( ،مجلد مجلة دراسات نفسية  الكويتي ، 

  .المصرية

،مكتبـة  5 ،ترجمة عبد المنعم الزيـادي ،ط      دع القلق وابدأ الحياة    )1956(ارنجيديل ،ك -15

   .الخانجي،القاهرة

: االسـس النظريـة      : علم نفس الطفولة والمراهقـة    ) 2001(الزغبي ، احمد محمد       -16

  .عمان, االردن , دار زهران للنشر والتوزيع : المشكالت وسبل معالجتها 

الكتب ،عالم  5،ط"الطفولة والمراهقة "علم النفس النمو    ) 1990(زهران،حامد عبد السالم  -17 

  .القاهرة  ،

  ).48(ع).6(،مالنبأمجلة  التعصب،أواالنفتاح  :واألخرنحن ) 2000(السادة ،مصطفى-18

بناء مقياس الصحة النفسية لطلبة الجامعة علـى وفـق          )2003(سعيد،ياسر نظام مجيد   -19

 أطروحـة ابـن رشـد،جامعة بغداد،    –لتربية  ، كلية ا  M.M.P.Iاألوجه   مقياس المتعدد 

  ).غير منشورة(دكتوراه

،دار الفكـر   2 ،ط القياس والتقويم في التربيـة     مبادى) 1989( آخرون و   سمارة ،عزيز -20

  .األردن-للنشر ،عمان

،دار الفكـر   3،ط وقياس العقل البـشري    اإلحصائيعلم النفس   )1979(السيد،فؤاد البهي   -21

  .العربي 

ويت،شـركة الربيعـان    ،جامعـة الك  مقياس السلوك الـديني   )1983(هديالطائي،نزار م -22

  .،الكويت للنشر

، جامعـة   اآلداب،كليـة   واالنتماء االجتماعي الديني  االلتزام  )1997( عباس ،مضر طه     -23

  . )غير منشورة( دكتوراه أطروحة ، بغداد

     .،جامعة الكويت1 ،الكويت ،طقياس الشخصية) 1996(عبد الخالق ،احمد محمد-24
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 ،الشبكة العالميـة للمعلومـات      أثر التدين على مرض االكتئاب    )2003(رشادعبد العزيز، -25

 )انترنيت(
http://www.arabpsy net.com/journals/mh/mn8-9.htm. 

 اإلنجـاز  ودافعية   األكاديمي األداء  مستوى )1990(محمود   أحالم و مرزوقعبد المجيد، -26

،بحوث مجلة آفاق مستقبلية  هم بالقيم الدينية ،   لدى طالب الجامعة في ضوء درجة تمسك      

فـي  .(جامعة عين شـمس ،القـاهرة     ،)2(التعليم العالي في الوطن العربي،مجلد     مؤتمر

  )2006بركات،

 ،مطبعـة   االتجـاه الـديني المعاصـر لـدى الـشباب         )1984(سهام محمـود  العراقي،-27

  .أسكندريةالجهاد،

 ،دار الفكـر للطباعـة والنـشر        فـسية الـصحة الن  ) 2000(العناني ،جنان عبد الحميد     -28

  .والتوزيع،القاهرة 

،دار 1،طالنفسية دراسـة نفـسية      والصحة اإلسالم)2001(عبد الرحمن محمد  العيسوي،-29

  .الرتب الجامعية ،بيروت

  .،ترجمة محمد عثمان نجاتي ،دار الشروق،بيروت وألهو أالنا)1982(فرويد ،سيجموند -30

 ،دار  2،طوالمدرسـة والمجتمـع     األسـرة   سية في   الصحة النف )1967(فهمي،مصطفى  -31

  .الثقافة ،القاهرة

  .،ترجمة فؤاد كامل ،مكتب غريب،القاهرةالدين والتحليل النفسي)1977(فورم،اريك -32

،توثيق خليل مأمون   القاموس المحيط )2005(الفيروز آبادي،مجد الدين محمد بن يعقوب       -33

  .ت ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيرو1شيحا ،ط

   . ،مكتبة وهبة ،القاهرة6،ط والحياةاأليمان)1978(القرضاوي،يوسف-34

  .،دار الشروق،بيروتاإلسالمالتربية في  منهج)1983(قطب،محمد-35

،مكتبـة النهـضة المـصرية      1 ،ط  الصحة النفسية  أسس) 1970(القوصي ،عبد العزيز  -36

  .،القاهرة

مجلـة  مسة الكبرى في الشخـصية ،     نفسية والعوامل الخ  القيم ال )2002(كاظم،علي مهدي -37

 للـصحافة والنـشر     األيـام ،مؤسـسة   )2(،العـدد )3( ،المجلد التربوية والنفسية  العلوم

  .والتوزيع،مملكة البحرين

 بأسـاليب قيـاس االلتـزام الـديني وعالقتـه         )1996(الكبيسي،عبد الكريم عبيد جمعة     -38

   ).رةغير منشو( دكتوراهأطروحة ،جامعة بغداد ،اآلداب،كلية الحياة

  .،مكتبة الثقافة ،مكة المكرمة واألدبالدين )1947(كرارة ،عباس-39
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، جامعـة   اآلداب ،كليـة    اثر القرآن في الفعل االجتماعي    ) 1994(محمد، عقيل نوري     -40

   ).غير منشورة(بغداد،رسالة ماجستير

 ،دار الثقافـة للنـشر      1 ،ط علم النفس التربوي وتطبيقاته   ) 2004(محمد ،محمد جاسم    -41

  .والتوزيع،عمان 

   ،انترنيت المدرسةما قبل أطفالالشعور الديني لدى )2003(عبد الرزاق محمود، -42
http:/www.almualem.net /mago.dini64.htm. 

 ،دار  اإلسالمية ،سلسلة مفردات التربية     التربية الخلقية ) 2005(علي عبد الحليم    محمود،-43

  . اإلسالميةالتوزيع والنشر

 ،مجلة التقويم والقيـاس النفـسي والتربـوي          التدين سيكولوجية) 1997(رشاد   موسى، -44

  ).9(،عدد)5(،غزة،مجلد

  .،دار الشروق،بيروت 1ط،القرآن وعلم النفس)1982(محمد عثمان نجاتي، -45

 ،دار الفكـر     التربوية لبناء الشخصية المـسلمة     األصول) 1998(عبد الرحمن    النقيب، -46

  .القاهرة  العربي ،

 االلتزام الديني لدى الـشباب الجـامعي  )1984(وإسماعيل ذياب  يب ،عبد الرحمن ،    النق - 47

  ،كلية التربية ،جامعة الكويت)1(،عدد) 1( ،المجلد ااألولى،المجلة التربوية ،السنة ،

  . ،دار الكتب للتوزيع والنشر ،بغداد الحضارة والشخصية)1981( قيس ،ألنوري -48 
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  )1(ملحق 

   مقياس االلتزام الديني

  الفقـــــــرات  ت
تنطبق 

  علي دائماً

تنطبق 

علي 

  غالباً

تنطبق 

علي 

  أحياناً

تنطبق 

  علي نادراً

ال تنطبق 

  علي أبدأ

            . ق برسل اهللا وكتبه السماويةأرى أن المؤمن من يصد  1

            .أرى ان المؤمن من يصدق باليوم اآلخر  2

            .اعتقد بيوم البعث بعد الموت  3

            .قدوتي في كل أمر من األمور)صلى اهللا عليه وسلم(اتخذ رسول   4

            .أرى أن المؤمن ينبغي أن يخاف اهللا سبحانه وتعالى  5

            . يتوكل على اهللا في كل شيءاعتقد أن المؤمن من  6

            . اعتقد أن المؤمن من يعظم القرآن المجيد  7

            . أرى أن المؤمن من يرد األمانات إلى أهلها  8

            يامر بالمعروف وينهي عن المنكرأؤمن أن المؤمن من  9

             اً شرعياًعد التعاون على البر والتقوى واجبا  10
            . ن من يبر بوالديهاعتقد أن المؤم  11

            . أؤدي الصالة في أوقاتها  12

            .أتصدق على الفقراء والمساكين ما أمكنني ذلك  13

            .أعالج كل ذنب بالتوبة  14

            .وترك المنكراتأقضي أيام رمضان في أداء العبادات  15

            .أحرص  على قراءة القرآن  16

            . اهللا الىالجاعندما أكون في شدة   17

            .أحرص على اغتنام أول فرصة ممكنة ألداء الحج  18

            أرى إن قضاء الصالة التي فات وقتها بعذر  19

             نفسي على الفضائلأعود  20
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  الفقـــــــرات  ت
تنطبق 

  علي دائماً

تنطبق 

علي 

  غالباً

تنطبق 

علي 

  أحياناً

تنطبق 

  علي نادراً

ال تنطبق 

  علي أبدأ

            اعد العطف على الصغير واحترام الكبير امراًشرعياً  21

            .أحرص على أن أكون عادالً في أحكامي على اآلخرين  22

            . أرد على التحية بأحسن منها  23

            . أسعى لتحقيق المصالحة بين المتخاصمين  24

            .أميل لمصاحبة الملتزمين بالدين  25

            . ما اصابواأميل في أحكامي إلى األقرباء واألصدقاء  26

            . اجعل أفكاري الدينية لها تأثير مهمة على سلوكي  27

            .الدّي أف مهما كانت ألسبابال أقول لو  28
            .أتجنب سوء الظن باآلخرين  29

30  
خوفي على سمعتي وليس خوفي من اهللا تمنعني من إقامة عالقات مع الجنس 

  .اآلخر
          

            .أحرص على زيارة المريض  31

            .أحرص على استخدام الكلمات الطيبة عند تعاملي مع اآلخرين  32

            . على اآلخرين وال أظلمهمال أعتدي   33

            أرى إن الزنا يؤدي إلى نقص األيمان لدى اإلنسان   34
            . أفقد السيطرة على نفسي عندما يصيبني مكروه  35

            . أمنع نفسي عما تنزع إليه من ملذات محرمة  36

            .ال أتهم أحد في شرفه بناءاً على تقوالت اآلخرين  37

            ).( عن رؤية ما حرمه اهللا أغض بصري  38

            احتمل أعباء القتال لو كانت في سبيل اهللا  39
            .  يمكن أن أشهد زوراً إلنقاذ شخص عزيزال  40
            . ال أقتل النفس التي حرم اهللا قتلها إال بالحق  41

            ضاراً ال نفع فيهعد الحسد ا  42

            . إلنسان إلى تهلكه ا يؤديالكذب أرى إن   43

            . اعتقد أن رحمة اهللا تتسع لكل شيء  44

            . أؤمن بأن الصبر مفتاح الفرج  45

            اعد الحرص على ملذات الدنيا غير مشروع  46

            . أسدي النصيحة والموعظة الحسنة لآلخرين  47
            .اعتقد أن الكرم والسخاء نوعاً من التبذير  48

            .ة حقوق اآلخرين التي بذمتيأسعى إلى تأدي  49

            .أرفع عن الطريق كل ما يسبب األذى لآلخرين  50
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  الفقـــــــرات  ت
تنطبق 

  علي دائماً

تنطبق 

علي 

  غالباً

تنطبق 

علي 

  أحياناً

تنطبق 

  علي نادراً

ال تنطبق 

  علي أبدأ

            . بحقهمأعتذر من اآلخرين عندما أخطى   51

            . أحث على إعانة الناس وتفريج كرباتهم  52

  )2(ملحق 

  مقياس الصحة النفسية

  ال   نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقـــــــرات  ت

            اشعر بالقلق والتوتر في معظم مواقف الحياة  1
            أجد صعوبة تحديد ما هو مطلوب مني في الحياة  2
            اشعر أن معظم أحكامي ليست صائبة  3
            أتحدث أمام اآلخرين عن رغباتي من غير اهتمام  4
            أحاول أن احصل على الشيء الذي يعجبني بأية طريقة  5
            في وطموحاتي اكبر من قدراتي الحاليةاشعر أن أهدا  6
أحاول أن أجد هدفاً آخر عندما أجد صعوبة في تحقيق            7

  هدف ضروري لي

          

            أجد أن خبراتي السابقة غير مفيدة حالياً  8
            اعتقد أن اآلخرين هم سبب معظم مشكالتي  9
            أجد صعوبة في التعبير عن أفكاري بسهولة 10
            ب أن تكون عالقاتي باألصدقاء قويةأتجن 11
            أوجه زمالئي عن أخطائهم وهفواتهم 12
أجد صعوبة في تكوين رأي خاص بي بعيداً عـن آراء            13

  اآلخرين

          

            أجد صعوبة في االلتزام بكل القيم في حياتي الشخصية 14
            اشعر في معظم األحيان أني متعب في هذه الحياة 15
            أجد صعوبة في التحكم بانفعاالتي 16
            أوفي بوعدي مهما كلفني األمر من تعب ومشقة 17
            اشعر بالتعب عندما استيقظ من النوم 18
            اشعر بالصداع الشديد 19
            كثيراً ما اشعر بالعجز وأريد شخصاً آخر يحل مشكالتي 20
            ةتراودني أفكار مزعجة في حياتي اليومي 21
            أجد صعوبة في معرفة قدراتي وإمكانياتي 22
            اشعر أنني شخص غير محبوب 23
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            ارفض بسرعة أفكار اآلخرين التي ال تتالءم مع أفكاري 24
            البس ما يعجبني من غير اكتراث بآراء اآلخرين 25
اشعر بفرق كبير بين ما حققته من أهداف وبـين مـا             26

  اطمح إليه

          

ارفض تغيير أهدافي في الحياة حتى وان لم أتمكن من           27

  تحقيقها

          

            أجد صعوبة في التعلم من أخطائي السابقة 28
            اعتقد أن معظم تصرفات الناس خاطئة 29
            أجد صعوبة في التعبير عن آرائي بسرعة وبدقة 30
            أخاف من كشف ما اشعر به لآلخرين 31
            ألم ألية مشكلة تواجه زمالئيأت 32
            استعين باآلخرين عندما اتخذ أي قرار في حياتي 33
            أسعى أن تكون جميع نشاطاتي ذات قيمة في الحياة 34
            أعاني من احباطات مؤلمة في حياتي 35
            أتوتر وانفعل عندما تواجهني مواقف صعبة 36
            خطاء فعالي تجاه اآلخرينأجد صعوبة في االعتراف بأ 37
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اشعر بأنني غير قادر على التعامل مع معظم مشكالتي          40

  بمفردي

          

            أخاف الفشل في حياتي 41
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  التي واجهتني

          

            أتصرف بما يعجبني وال اهتم بالنتائج 44
أصر على أهلي في شراء المالبس لي مهما كان سبب           45

  رفضهم

          

            اعتقد أن نظرتي إلى األمور ال تتفق مع الواقع 46
ل في تحقيق هـدف أسـعى       اشعر باإلحباط عندما افش    47

  لتحقيقه

          

ابتعد عن التفكير بمـا عملـت سـابقاً فـي مواجهـة              48

  المشكالت الحالية

          

            تراودني أحالم اليقظة بكثرة 49
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