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 قوة األنا وعالقتو بااللتزام الديني لدى طمبة الجامعة

 مستخمص البحث :

إن نمو الشخصية وتطورىا يتأثر بإشباع الحاجات ، إذ يؤدي إشباع الحاجات إلى أن        
نتاجا ويشعر بالرضا ، وان ىذا الرضا ال يعني حتما اإلشباع التام  يصبح الشخص أكثر اتزانا وا 

نما اإلشباع المتزن المقبول الذي يشعر الفرد باالكتفاء وال يشعره باإلحباط ف قط ، أو المفرط ، وا 
دارة شؤون الفرد لؤلنا ) ( الذي يقوم بعممية Egoإذ أوكل فرويد إن ميمة قيادة الشخصية السوية وا 

التوفيق بين السموكيات المتصارعة معتمدة مبدأ الواقع من ناحية وآلياتو الدفاعية من ناحية أخرى 
ل االجتماعية ليا دور ( إال إن العوامEgo، وبالرغم من أىمية العوامل الوراثية في تكوين األنا )

ميم في تشكيل شخصية الفرد ألن األفراد أسرى لوجودىم الثقافي فيما ينطوي عميو من دين وقيم 
 ومبادئ لذلك فقد استيدف البحث الحالي األىداف اآلتية :

 قوة األنا لدى طمبة الجامعة . ىالتعرف عم -1

 التخصص(. –ري ) النوع التعرف عمى قوة األنا لدى طمبة الجامعة عمى وفق متغي -2

 التعرف عمى االلتزام الديني لدى طمبة الجامعة .  -3

 التخصص(.  –التعرف عمى االلتزام الديني لدى طمبة الجامعة عمى وفق متغيري )النوع  -4

 تعرف العبلقة بين قوة األنا وااللتزام الديني .  -5

 وقد توصمت الباحثة إلى النتائج اآلتية:

 الجامعة يتمتعون بمستوى جيد من قوة األنا .إن طمبة  -1

 التخصص(. –ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قوة األنا وفق لمتغيري )النوع  -2

 إن طمبة الجامعة يتمتعون بمستوى جيد من االلتزام الديني . -3

 التخصص(. –فروق ذات داللة إحصائية في االلتزام الديني وفقا لمتغيري )النوع  دال توج -4

 الباحثة ضرورة اىتمام األخصائيين النفسين بأساليب العبلج النفسي الديني . وأوصت

 دراسة متغير االلتزام الديني مع متغير قمق الموت .  –الباحثة إجراء دراسات ومنيا واقترحت 
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 الفصل االول

 : التعريف بالبحث اوالا 

 مشكمة البحث
ان التعاليم الدينية المستمدة من الكتب السماوية المقدسة كثيرًا ما تيدي الفرد الى االستقامة 
والسموك السوي ويبقى سموك االنسان بمكارم اخبلقِو فاألخبلق المستمدة من الدين تنظم سموك 

او انحرف وحسن االخبلق يتماشى مع االنسان وتيديو الى الصراط المستقيم وتحاسبو ان أخطأ 
حسد  من نتج عن ذلكيالصحة النفسية وترضية الضمير والكف عن السباق نحو الشيوات وما 

خص االنسان في المنزلة التي وحقد وصراع بين االشخاص فااللتزام الديني اليدف منو وضع ش
 (3، ص2222ار، اهلل تعالى عمييا لتصل بو الى السبلم الروحي والطمأنينة )عم خمقوُ 

كما ان نمو الشخصية وتطورىا يتاثر باشباع الحاجات اذ يؤدي اشباع الحاجات الى ان 
ي حتمًا االشباع التام او عنيصبح الشخص اكثر اتزانًا وانتاجًا ويشعر بالرضا، وان ىذا االشباع ال ي

انما باالحباط فقط  المفرط وانما االشباع المتزن المقبول الذي يشعر الفرد باالكتفاء وال يشعره
 (Benar, 1952, p.131بالتكيف في مواجية المشكبلت )

( Egoميمة قيادة الشخصية السوية وادارة شؤون الفرد لبلنا ) بيذا الصدد اوكل فرويداذ       
مبدأ الواقع من ناحية وآلياتو الدفاعية  مدةتعقوم بعممية التوفيق بين المركبات المتصارعة مت التي

 (.153،ص1997من ناحية اخرى )الدويري،

وليذا فان متقوية االنا تساعد االنسان عمى السيطرة عمى البيئة وتمكنو من عبلج        
االساسية في الضغوط البيئية بطريقة ايجابية وفعالة بعيدًا عن القمق والتوتر وبالتالي فان الركيزة 

عمية مع جميع اما لدى اآلنا من قوة ايجابية في التعامل بنجاح وففي مثل النفسية انما تتالصحة 
 ا، وان فشميا يكونان في قوتيايتضح ان صحة االنا ورشدى من ىنااطراف صراع الشخصية 

 في كبح الذات والسيطرة عمى البيئة. اونقص قدرتي في ضعفيا يكونان اوجيمي

( عالية، كانوا Egoان الذكور الذين يمتازون بقوة أنا)الى  (Schill, 1988اذ توصل شيل )     
ون الى حل المشكبلت بمواجية المواقف والتعامل معيا بصورة مباشرة بينما كانت عينة ايمج

كما اخر  لمجابية والمواجية والمجوء الى اسموبالسموب اليرب وعدم ا خدماً االناث، اكثر است
لدى االفراد من ذوي الدرجات المنخفضة او الذين  اكثر استخدماً تبين ان اسموب المواجية كان 

 (.84، ص2221( ضعيفة )بينام، Egoيحممون أنا)
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العوامل االجتماعية تمعب  فان( Egoن أىمية العوامل الوراثية في تكوين االنا )ع ىذا وفضبلً 
كبير اسرى  ( ان الناس الى حد2221د،تشكيل شخصية االنسان، اذ يرى )عي دورًا ميمًا في

، 2221د، يلوجودىم الثقافي بما ينطوي عميو من دين وقيم ومباديء وعادات وتقاليد.....الخ )ع
 (39ص

ة رة لقوة اآلنا وكذلك تعدد االطر النظرية الموضحمفسوعمى اختبلف التوجيات النظرية ال      
يسعى الفرد الى اشباعيا فان الفرد ام حاجة  اً صفة ام دور  لمفيوم االلتزام الديني، وما اذا كان

من ىنا تتبمور اشكالية البحث عمى وفق عبر مختمف الممارسات الفكرية والعقائدية المختمفة، 
 الصيغة التساؤالت االتية

 ىل ىناك عبلقة بين قوة اآلنا والسموك الديني لدى طمبة الجامعة؟ -

ع )النو  يق متغير البحث قوة االنا وااللتزام الديني عمى وف ىل توجد فروق بين متغيري -
 (والتخصص

 
 اىمية البحث  

ث من خبلل الموضوع الذي تعرضت لو الباحثة اال ىو قوة االنا وااللتزام تكمن اىمية البح     
الديني لدى طمبة الجامعة بما يتضمنو من كفاية االنا بالنسبة لما تؤديو من وظائف الشخصية 
كما يمقي البحث الحالي الضوء عمى فئة من الطمبة في مجتمعنا تمك الفئة التي تشكل جزءًا كبيرًا 

عن غيره  لضوء عمى شخصية الطالب العراقي الذي يتميزانو يمقي اعن فضبًل  من ذلك المجتمع
مجاالت الحياة االجتماعية يموج بشتى الضغوط  في جميع من طمبة العالم اذ يعيش واقعا 

ف عمى شخصية الطالب ان التعر اذ واالقتصادية واالمنية والسياسية والدينية والعقائدية والنفسية، 
دولة الكثير مما يوفر لم توفي المجال الذي يتناسب وشخصي من طاقاتو وجيوده فادةيساعد في اال

 من الجيد والوقت والمال.

حجر الزاوية  وصفياكما تبرز اىمية ىذه الدراسة في محاولة الكشف عن تاثير قوة االنا ب     
بدرجة اعظم ة( ان االىتمام في دراسة التحميل النفسي انصرف الصحة النفسية اذ  يرى )فض في

، 2222ة،فضالى دراسة الجوانب السالبة في االنا باكثر من دراسة الجوانب الموجبة )
 (.158ص

( مرادفًا Ego strengthاذ يستخدم الباحثين من مؤيدي التحميل النفسي مفيوم قوة االنا )      
مكونات بناء  لقوة االرادة، وعده المسؤول عن التعمم وضبط وقمع االندفاعات، ومكون اساسي من

الذات، وتتمتع الشخصية القوية المتكاممة بقدرة االنا عمى التوفيق بين الطالب المتصارعة لميو 
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ولبلنا االعمى، ويضعون بعض المعايير لبلستدالل عمى قوة االنا، كتقدير درجة اتصال الشخص 
تحمل الضغط واالحباط بالواقع دليبًل عمى قوة االنا وكذلك االمكانية عمى تنوع السموك اليادف، و 

( وتتمثل قوة االنا بالقدرة عمى التصدي لكافة الضغوط 126، ص1988)النواب، 
الداخمية)االنفعالية والنفسية( والضغوط الخارجية، كما يشير الى القدرة عمى التعامل الفعال بين 

 (52،ص2224نتول، حالندفاعات الداخمية والخارجية. )ا

حيث وجد ان االطفال ذوي االنا القوية االنا في الرقي االخبلقي  اذ اشار اريكسون )دور(     
)كما تم قياسيا من خبلل معرفة قدرتيم عمى تاجيل البيجة والسرور وتحقيقيا كاىداف بعيدة 

( عبلقة ايجابية Podالمدى( ىم اكثر نضجًا اخبلقيًا من اولئك ذوي االنا الضعيفة، ووجد بو )
 (6،ص2222قي لدى عينة من طبلب الكميات )عودة،بين قوة االنا والنضج االخبل

فالنمو وااللتزام الديني ولدى ال ينمو لدى الفرد بشكل متتابع بحيث يمكن تتبعو دراسة      
اشكالو وعناصره وانما ينشأ في مستيل حياة الفرد عمى نمو تدريجي، فاذا ما بمغ االلتزام الديني 

 ويتفانون في المحبة االنسانية وخدمتيا.في سبيل الحق اوج عظمتو فاننا نجد االفراد يتفانون 

اذ تناولت كثير من الدراسات جانب االلتزام الديني وأثره عمى جوانب الصحة النفسية كدراسة      
 (، 2225( ودراسة )الخزرجي،1996،امينودراسة ) (2222( ودراسة )عودة، 2226)بركات،

( اذ اشار في دراستو الى جممة من 2227)القدرة،(، فضبل عن دراسة 1999، ودراسة )المحيش
 (.148،ص2227المقترحات وىو دراسة مفيوم االنا وربطو بالتزام الديني )القدرة،

الباحثة ان مفيوم االنا يعتبر مجاال جديدا و خصبا لمدراسة ارتات  موبناًء عمى ما تقد     
اذ يعيش فترة حرجة الذي يمقي ، نفسيةوالبحث في مجتمعنا اذ مازال بحاجة الى اثراء المكتبة ال

بظبللو عمى مستوى الشعور باالمن وعمى قوة االنا وقدرة الفرد عمى التوافق فضبل عن معرفة 
 الفرد بنقاط القوة لبلنا والشعور بكيانيم ومن ىنا تتضح اىمية البحث من خبلل:

فئات المجتمع العراقي وىم  انيا تدرس االلتزام الديني ومفيوم قوة اآلنا لدى فئة ىامة من     
 طمبة الجامعة.

التي من شأنيا ان تمقي الضوء عمى التعرف عمى طبيعة العبلقة بين مفاىيم الدراسة  -
اىمية تشكيل شخصية الطبلب مما يساعد المسؤولين في الجامعة عمى وضع خطط 

 ىادفة لتفعيل العممية التعميمية داخل الجامعة.

اعدة االخصائيين النفسيين ومراكز التوجيو واالرشاد في قد تسيم نتائج الدراسة في مس -
 وضع البرامج االرشادية والعبلجية وبرامج التوعية.
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 اىداف البحث : 

 التعرف عمى مستوى قوة االنا لدى طمبة الجامعة. -1
 اناث(. -التعرف عمى مستوى قوة االنا لدى طمبة الجامعةعمى وفق متغير النوع )ذكور  -2
 انساني( -قوة االنا لدى طمبة الجامعة التخصص )عمميالتعرف عمى مستوى  -3
 التعرف عمى مستوى االلتزام الديني لدى طمبة الجامعة. -4
 اناث(-التعرف عمى مستوى االلتزام الديني طمبة الجامعة عمى وفق متغير النوع )ذكور -5
 انساني( -التعرف عمى مستوى قوة االلتزم الديني طمبة الجامعة عمى وفق متغير التخصص )عممي  -6
 تعرف العبلقة بين قوة االنا وااللتزام الديني. -7

 حدود البحث : 

تقتصر الدراسة عمى عينة من طمبة كمية التربية االساسية جامعة ديالى لمعام الدراسي 
(2211-2212) 

 تحديد المصطمحات :

 قوة اآلنااوال" : 

القدرة عمى مواجية الحياة بكفاءة و عدم فقدان الثقة  بانيا( Barrown,1951) بارون يا عرف
  (   Barrown,1951,p. 120) بالنفس وعدم فقدان االتزان االنفعالي واالستغراق في التفكير

القدرة عمى ادراك الحدود الموضوعية  بانيا( Erickson,1964)اركسون عرفيا 
(Erickson,1964, p.50-45.) 

بانيا القدرة عمى توافق الفرد مع نفسو ومن حولو والخمو من ( 7891عرفيا عبد الخالق )
، 1987االعراض المرضية العصابية، فيي القطب المقابل لمعصابية )عبد الخالق،

 (.323ص
من لو اطتِو تحديد ماىيتِو وما سىي شعور ذاتي لمفرد، يمكن بو  (Sai,2000عرفيا ساي)

 ( Sai,2000, p.2موجود في البيئة)ممتمكات او مقتنيات، بحيث يتميز بو عن ما ىو 
تيا بكفاءة ىو قدرة الفرد عمى ادراك المواقف الحياتية ومواجيالتعريف النظري لمباحثة اما 

 فضبًل عن تكيفو معيا.
في ضوء اجابتو الطالب الجامعي عمييا ىي الدرجة التي يحصل التعريف االجرائي لمباحثة 
 .عمى فقرات مقياس قوة اآلنا
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 تزام الدينيلال اثانيا" : 
اي: ثبت ودام والزمُو الشيء فالتزمو، وااللتزام االلتزام لغًة: يقال لزم الشيء يمزم لزومًا 

 ( .543، صب.تابن منظور، ) ؛ االعتناق
مجموعة الضوابط االيمانية واالجتماعية والسموكية التي تحدد  (7881تعريف محمد) 

باهلل ومبلئكتِو والكتب السماوية واليوم يمان السموك االنسان في المجتمع السميم وا
 (152، ص1994محمد،االخر)

اتساق يميز الشخص في (( 7881تعريف )امين تبنتاما التعريف النظري لمباحثة فقد 
دركة في ذاتو والتي تتعمق بخالقِو واآلخرين وذلك من خبلل متوظيفِو لممعمومات ال

والتي تتمثل باساسيات االيمان واداء  اعتناقِو الركان وشعائر الدين االسبلمي الحنيف
العبادات والتمسك بالعادات والمنجيات وتجنب الميمكات في مواقف الحياة اليومية 

 واالجتماعية.
في ضوء المعيار ىي الدرجة التي يحصل عمييا الطالب الجامعي اما التعريف االجرائي 
  المعد ليذا الغرض.

 
 الفصل الثاني

 ودراسات سابقة االطار النظري
 : نشأة ومفيوم قوة اآلنا  -:اوالً 
اصحاب التحميل النفسي لمداللة عمى الوظائف النفسية لمسيطرة عمى  مصطمح استخدمو ىو    

عبلقة بين نمو الذات لدى االفراد ىو قدرتيم عمى السيطرة االرادية  ىحركة جسم الفرد، و اول
عمى الحركة ويبدو ان ىناك ترابطًا بين السيطرة عمى البيئة الخارجية والسيطرة عمى جسم الفرد 
فعندما ترى قدرة التآزر الحسي الحركي ربما كانت في اولى العبلمات عمى اآلنا تنمو لدى الفرد 

 ستمرار النضج الجسمي يكتسب االفراد المزيد من السيطرة عمى احساسيم.ومن خبلل عممية ا
، وان وظيفة اآلنا ىي  ةبيئالمع  يااآلنا ال تكون موجودة عند الميبلد وانما تنمو من تفاعمان     

تصنيف وفيم العالم الخارجي لمفرد، فاالنسان في تنمية السيطرة العقمية والجسمية عمى الجسم و 
سوف يتناول أي مثال عندما يكون االنسان جائعًا حياتِو ال يميز بين االشياء، وعمى سبيل البداية 

شيء ويدخمُو في فمو فيو في ىذه المرحمة ال يوجد لديو احساس بدافعية العالم، وعميو ان يتعمم 
 يضطر الن يميز بين نفسِو وبين العالملذلك ىو كيف يميز بين الصور في ذىنِو وبين العالم 

في أن يجسد في الموازنة ىذه الموازنة بين نفسو والعالم الخارجي ب ان يتعمم جالواقعي أي ي
عممية ( وىي من اىم مقومات التحميل النفسي. وان Identificationوحد )يشار الييا بعممية الت

 (.194ص ، 1972فصل بين اليو واالنا )المميجي،التوحد ىي التي ت
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، او ذلك الجانب من الجياز النفسي الذي نما من اليو اً االحساس بيا ذاتياذن االنا يكون      
(Id وتيذب تحت تأثير العالم الخارجي وىو يعمل وسيطًا بين )أي بين  الداخل والخارجId 

 Realityالبدائية وبين العالم الخارجي بما فيو من واقع ومقتضيات، فاآلنا يدرك الواقع  بغرائزه
ويتوازن معُو، ووظيفتو المنظمة النفسية التي تطمق عميو لفظ االنا ىي االتصال بالعالم الخارجي 
عن طريق االدراك الحسي وتنظيم االستجابة والحركة والتوافق مع العالم واذا تعارضت رغبات 

يق بينيما اليو الغريزية غير الميذبة مع مقتضيات العالم الخرجي فان االنا يقع عمى عاتقِو التوف
 (25،ص2222)بينام،  ان االنا تنمو من اليو بسبب حاجة الكائن لمعالجة وقائع العالم.

وظائفيا مرورًا بالمسميات المتعددة ليا و يتطمب وصف قوة االنا البدء باالشارة الى االنا      
لى لموصول الى الجذور التي يمتد منيا مفيوم قوة االنا، ينظر العديد من عمماء النفس ا

ابعاد او نظم وىذه االبعاد ليست اجزاء منفصمة وىي  ةثبلث عمى ى انيا تحتويالشخصية عم
مكونات الجياز النفسي وفق افتراض فرويد بان الجياز النفسي يتكون من اليو واالنا واالنا 

 (61، ص1996)النفيعي، االعمى.
والدوافع الفطرية التي تسعى الى االشباع : منبع الطاقة الحيوية والنفسية ومستودع الغرائز Idاليو

 في اي صورة.
 ىو مستودع المثاليات واالخبلقيات والضمير و المعايير :Super Ego االنا االعمى 

 االجتماعية والقيم الدينية ويعتبر بمثابة سمطة داخمية او رقيب نفسي.
العقمية والمشرف عمى ت مركز الشعور واالدراك الحسي الداخمي والخارجي والعمميا : Egoاالنا

الشخصية و توافقيا وحل الصراع بين مطالب اليو واالنا  الحركة واالدارة والمتكفل بالدفاع عن
االعمى وبين الواقع ولذلك فيو محرك منفذ لمشخصية ويعمل في ضوء مبدأ الواقع من اجل حفظ 

 (111ص وتحقيق الذات والتوافق االجتماعي )زىران، ببل،
 مبلمح الجوىرية لبلنا:الل( ان ويذكر )كات

 بناء مكون من حوافز عديدة يحاول اشباعيا. ااني -
 في ىذا العمل بواسطة االدراك الذكي لممواقف وكذا ذكريات التجارب عن ايتم توجييي -

، 1987التي تحفظ لمحوافز تكامميا ولمسموك ثباتو)ابو زيد، و الثواب والعقاب  طريق
 .(88ص
االنا قوية وتتحكم في نفسيا وتتجو مباشرة نحو االىداف البناءة  كسون انيويرى ار        

 (281، ص1998كالسيادة والتكيف مع البيئة )عبد الرحمن، 
 وتقع االنا في كل انسان تحت تاثير عوامل ثبلثة ىي:

بنواىا النزاعة ونزواتيا ورغباتيا وما تتطمبو من اشباع عمى اساس مبدأ المذة  اليو: -
 اعتبار لمواقع. وتجنب االلم دون
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وتتحكم في الشخصية الشعورية وتسمح ليا بقبول بعض نزعات اليو وعدم  الذات العميا: -
 قبول االخر.

وفيو منفعة وعطاء ورضا وسخط وثواب وعقاب وغير  العالم الخارجي او عالم الواقع: -
 (152، ص1999ذلك )احمد، 

ًا فسروا من خبلليا ما اطمقوا عميو اتخذ الباحثون فيما بعد من ىذه المتطمبات اساسوقد      
 مصطمح قوة االنا الذي شاع استخدامُو في الخمسينات من القرن الماضي.

( الذي استنبطُو Eysenk( ان الفضل في ذلك يرجع الى ايزك)1972ويذكر عبد القادر)      
واالنفعالي منيا من سمسمة دراساتِو العاممية في الشخصية خصوصًا ما يتعمق بالجانب المزاجي 

( وبعد اجراء سمسمة من الدراسات العاممية التي توصمت الى 51،ص1988)موسى وابو ناىية،
ل من الكشف عن وجود عامل قوة االنا في لمحاور االساسية لمشخصية تمكن كاتوجود عدد من ا

لوصف  ك البعد بانُو: "متصل كمينمقابل الميل ان ىي اال ابعاد ثنائية القطب حيث يعرف ايز 
الشخصية اساسُو التحميل العاممي وعمى ىذا المتصل يمكن لممرء ان يضع كل شخص في 

او قوة االنا  –االنبساط  -يين او محورين مثل متصل االنطواءموضع محدد عمى متصمين كم
 . "العصابية

ية او ك بعد العصابنوبعد قوة االنا فاطمق ايز وبتعدد االبحاث تعددت المسميات والمرادفات      
عدم االتزان االنفعالي )العصابية/ االتزان االنفعالي( ويقابمو اصطبلح قوة االنا كدليل عمى 

 (42،ص2224()محمد،156، ص1987حة النفسية)ابو زيد، االتزان والثبات االنفعالي والص
ولقد تعددت تعريفات قوة االنا وتباينت لدى عمماء النفس كل من زاوية خاصة بو وكل      
ز عمى وجية نظر واسس معينة ولكنيا جميعيا تيدف الى وصف قوة االنا وتؤكد نفس يرتك

المعنى ضمن االطار العام وىو ان قوة االنا سمة من سمات الشخصية. فبعض التعاريف 
( قوة االنا ىي قدرة الشخص عمى عبلج صراعاتو 1993محورىا التوافق والتكيف كتعريف )طو،

العالم الخارجي بحيث ينتيي بو االمر الى النجاح والسبلمة الشخصية والتعامل معيا ومع 
 (. 639،ص1993)طو،
ان قوة االنا ىي "القدرة عمى التكيف مع شروط الواقع و  الى( 1973)كما يشير انجمش     

طالب االجتماعية واالتزان والقدرة عمى التحكم ماالحتفاظ باوضاع انفعالية متزنة والتوافق مع ال
ت وفي التعبير عنيا في مواقف الغضب وفي مواقف الرضا وفي الحزن وفي الفرح في االنفعاال

في  ،(27،ص1994)القاضي، وعند الخوف وعند االطمئنان والخمو من الصراعات المرضية" 
ببلك "انو  اكدحين تظير تعريفات محورىا عنصر االدراك اذ تؤكد عمى اكتساب االنا قوتيا اذ 

يمكن النظر الى قوة االنا عمى انيا خمو الشخص من اضطرابات الوظائف االدراكية السيما 
 (.83، صقة والمدركات الحالية" )موسى، ب.تاضطرابات التمييز المدركات الساب
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قوة االنا بانيا طاقة الفرد لتقييم الحدود المعقولة في تفسيراتو وادراكاتو فيرى اما اريكسون    
 مبيئة.ل

يمكن ان توصف بانيا  االنا قوةان  -و الذي عزل قوة االنا عاممياً وى -في حين يعتبر كاتل    
"نقص الطفمية االنفعالية واليموم المتزايدة والقمق واالكتئاب والتفكير غير الواقعي واالدراكات 

ادراكي" )ابو زيد،  شوىة ذلك ان االستعداد المتزايد لبلنفعال يمكن ان يؤدي ايضًا الى تشويومال
 (.199، ص1987

 في حين توجد تعريفات ربطت بين االدراك والتوافق: 
نقاط ارتكاز ليا ومن بين التعريفات التي تركز بصفة وىي تعريفات يشكل االدراك والتوافق      

 اساسية عمى اىمية االدراك لتحقيق التوافق او عدمو باعتبارىا مظاىر لقوة االنا او ضعفيا
ان االتزان االنفعالي )قوة االنا( ىي الحالة التي يستطيع اذ اشارت الى كاميميا عبد الفتاح  تعريف

لديو من  التي تواجو الربط بين ىذه الجوانب ومافييا الشخص ادراك الجوانب المختمفة لممواقف 
وطبيعتيا  دوافع وخبرات سابقة من النجاح والفشل تساعده عمى تعيين نوع االستجابة وتحديدىا

وتتفق ومقتضيات الموقف الراىن وتسمح بتكيف استجابتو تكيفًا مبلئما ينتيي بالفرد الى التوافق 
ينتيي بالفرد الى حالة من الشعور نفسو الوقت  اىمة االيجابية في نشاطيا وفيمع البيئة والمس
 .بالرضا والسعادة 

 بعض الصفات الشخصية المرتبطة بقوة االنا
 من وجية نظر كاتل اذ يصف -ذوي قوة االنا المرتفعة: لألشخاصالصفات االيجابية  -1

كاتل الشخص عمى درجات مرتفعة في بعد االنا بانو ناضج واقعي، دمث الخمق، متحرر 
من االعراض العصابية، ليس لديو ىموم و ال اعراض خاصة بتوىم المرض ىادئ، 

 (171،ص1987صبور، مثابر ويعتمد عميو.)عبد الخالق،
فضبًل عن انو ثابت انفعاليًا، يستطيع الوصول الى اىدافو الشخصية بدون صعوبات 

شعور عام بالرضا عن الطريقة التي  يقع فريسة الحيرة عند االختيار ولديوواضحة، وال 
يتبعيا في حياتِو ولديو القدرة عمى مواجية الضغوط واالحباطات اليومية )عبد الرحمن، 

 (.498، ص1998
يرى فرويد ان االشخاص  -ة:ية لألشخاص ذوي قوة االنا المنخفضالصفات السمب -2

ن عمى درجات منخفضة في قوة االنا يتميزون بانيم اشخاص تقيرىم ضغوط يالحاصم
، 1998احتمالية وقوعيم فريسة لممرض النفسي والقمق )عبد الرحمن،  من الحياة ما يزيد

 (.498ص
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يتصف بعدم القدرة  يصف اولئك االشخاص ( فانوDealstromلراي دالستروم) اما وفقاً 
عمى معالجة الضغوط والمشكبلت غير المألوفة والعقبات )عبد 

 (.324،ص1987الخالق،
ان العصابيين ىم االشخاص الذين الى الرضا  وتوصل كاتل من خبلل ابحاثو عن

ىل االخرين عمى كاىميم وكا ييبحثون عن العبلج الن مشاعرىم وانماط سموكيم تمق
تكون قوة االنا لدييم متدنية. واشارت نتائج الدراسات التي استخدم فييا كاتل و حمبًل ثقيبًل 

 الى: P.F،16مقياس 
 منخفضة في الثبات االنفعالي.يسجل مرضى الفصام عمومًا درجة  -
حاالت اضطرابات الشخصية الذين يسمكون بشكل غير متوافق دون ان يصموا بعد الى  -

 االنفعالي و قوة االنا.مستوى القمق يحققون درجة منخفضة في الثبات 
ترتبط سمة الثبات االنفعالي او قوة االنا سمبيًا بادمان الكحول ومن النتائج المثيرة  -

تميز االشخاص العاطمين عن االنا ض قوة كاتل من ان انخفالبلىتمام ما توصل اليو 
 العمل دائمًا.

كما تميز الطبلب الذين ييممون اداء واجباتيم والمتغيبين دائمًا بغير اذن مسبق او مبرر 
 (519-512، ص1998مقبول )عبد الرحمن،

النضج، الواقعية، تحمل المسؤولية،  -( الصفات االيجابية الى:2222وصنف )عودة، 
عدم و والشعور باالمن االنفعالي، اما الصفات السمبية فيي نقص الوعي وتشويش االدراك 

 (.78، ص2222القدرة عمى تحمل الضغوط الخارجية)عودة،
 -:النظريات التي تناولت قوة االنا

 المنظور السايكودينامي
 (7891)  نظرية اريكسون

عمى التاديبي والبيئة الكسون ان االنا ابعد من ان تحاول التوسط بين اليو الغريزية واالنا اييرى ار 
او ىوية االنا او  Identityالمحيطة بل ان وظيفتيا البنائية تتعدى احتفاظيا بالشعور باليوية 

 اليوية السيكولوجية، والتي تتضمن اربعة جوانب رئيسية ىي:
االدراك الواعي باالستقبللية والفردية وتحقيق ىوية  ( وتعنيIndividuationالفردية) -1

 مستقمة واضحة.
التكامل و توفيق المتناقضات، اي االحساس بالكمال الداخمي وعدم االنقسامية، وىو  -2

ما ينتج من العمميات البلشعورية لبلنا فالطفل النامي يكون صورة مختمفة لمذات مثل 
اقل حبًا او اكثر حبًا من االخرين. والطاعة والعصيان والثقافة والجيل. وضآلة 

الصغر مقابل كبر الجسم والقدرة عمى االعتماد  الجسم والعجز عن االستقبلل في
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يالية وينتج عمى النفس في الكبر، واالنا السوية تتكامل بفاعمية بين ىذه الصور الخ
 عن ذلك احساسنا بالتكامل واالنسجام الداخمي والتفرد مع نمو الشخص وتطوره.

مي التماثل واالستمرارية، اي بذل مجيود شعوري لبلحساس بالتماثل الداخ -3
واالستمرارية بين ماىو ماٍض وما يتوقع ان يحدث في المستقبل، والشعور بان حياة 

 (Erikson, 1975,p.28الفرد مبلئمة لو وانو منقاد في اتجاه ذات معنى)
التماسك االجتماعي، اي االحساس الداخمي بالمثاليات والقيم التي يؤمن بيا بعض  -4

تحقق احساسًا وبما صدق واليوية الثابتة الجماعات والشعور بالتدعيم االجتماعي وال
داخميًا بالتماثل واالستمرارية ويكونا ذو معنى ، وقد حذر اركسون من تحول اليو 
واالنا االعمى المجرد الى مفاىيم مادية وىكذا فيو يركز عمى انيا تركيبات مجردة 

 .وصممت لمناقشة الشخصية وفيميا
 (Freud,1915نظرية فرويد )

 superاالنا االعمى  Egoواالنا ( Idان الشخصية تتكون من ثبلثة انظمة ىي )اليويرى فرويد  
ego ،1999ان اليو يمثل المذة اذ يظير مع والدة االنسان وعممو اشباع الغرائز)الزبيدي ،
( . و ىو يعني ايضًا ذلك الجزء من الشخصية الذي يحتوي عمى الدوافع البيولوجية 22ص

( واليو يحتوي عمى كل ما ىو 47، ص2222الشباع المباشر )صالح،الفطرية التي تبحث عن ا
موروث وكل ماىو موجود منذ الوالدة وماىو ثابت في تركيب البدن، فيو يحتوي الغرائز التي 
تنبعث من البدن كما يحتوي العمميات النفسية المكبوتة التي فصمتيا لمقاومة عن االنا، اذن اليو 

( كما ان pleasure- principle)تسب واليو يطيع مبدأ المذةتحتوي عمى جزء فطري وجزء مك
اليو ال يراعي االخبلق وال يراعي المنطق وال يراعي الواقع الذي تسود فيو، ىو حالة او كيفية 

اذن اليو فوضوي ال يممك تنظيمًا منطقيًا، ( Hjelle & Ziegker, 1976, p.25البلشعور )
يمثل المذة وال يراعي المنطق او االخبلق او الواقع الذي تسود فيو البلشعور، وتوجد فيو الدوافع 
المتناقضة جنبًا الى جنب وان ىذه الدوافع يمكن ان تبقى ببل تعديل لمدة غير محددة وبيذه 

 ,Chaplin, 1974)المكبوتة من الطفولة الى الرشد  الطريقة يفسر فرويد استمرار الخبرة المؤذية
p.586.) 

ان تاثير العالم الخارجي عن طريق جياز االدراك الحسي والشعور قد غير الجزء الخارجي من 
اليو ونما نمو خاصًا واكتسب خصائص معينة ادت بفرويد الى ان يطمق عمى ىذا الجياز باالنا 

(Egoاذ يفي بو ذاك الجزء من الشخص ) ية الذي يساعد الفرد عمى التكيف لمواقع الخارجي من
( بين اليو واالنا االعمى من جية وبين compromisesخبلل عمل مستويات او حمول وسطية )

 (.48، ص2222البيئة من جية ثانية )صالح، 
 -يقوم جياز االنا بـ:
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 االشراف عمى الحركة االدارية. -1
 القيام بميمة حفظ الذات. -2
الرغبات الغريزية التي تبعث عن اليو فيسمح باشباع ما يشاء ويكبت  القبض عمى زمام -3

 ما يرى ضرورة كبتِو.
 ( .Pleasure principleمراعاة مبدأ المذة ) -4
 (17، ص1988نجاتي، تمثيل سبلمة العقل والحكمة ) -5

( فان فرويد يعني بو ىو Super Egoاما الجزء الثالث من الشخصية فيتمثل باالنا االعمى )
 -الجزء من الشخصية الذي يعمل:ذلك 
 ( 49، ص2222صالح، موجيا اخبلقيا حيث يخبرنا بما يجب عممو وبما ال يجب عممو ) .1
 يم التقميدية لممجتمع وىو الدرع االخبلقي لمشخصية.قَ االنا االعمى ىو الممثل الداخمي لم .2
وىو كل ما يتعمق بكل ماىو مثالي وليس ماىو واقعي حيث يسعى الى البحث عن  .3

 الكمال وليس البحث المذة.
ىو خاطئ حتى يستطيع التصرف  ىدف االنا االعمى ىو ان يقرر ما ىو صائب او ما .4

، 1988يمثمونو )مرسي،  نعمى القيم االخبلقية التي يفرضيا من خبلل االفراد الذي بناءً 
 (.73ص

 ,Chaplinيعد االنا االعمى ادارة لنقل اداة التقميد اذ يسممو من جيل الى جيل اخر ) .5
1974, p.588.) 

 ( واالنا المثالي )conscienceلقد قسم فرويد االنا االعمى عمى نظامين رئيسين ىما الضمير )
Ideal ego)  والتي يؤنب عمييا  ءبالسموك البذي انباالشياء التي يصفيا االبو الضمير يتعمق

، 2221طئًا)الدليمي، الطفل او يشعر بو االخرين بالذنب عندما يمكرون او يعممون شيئًا خا
ئنة في العقل تعمل في ميدان واسع من ميادين النشاط (. اما الضمير ىو اداة خميفة كا25ص

االنساني ويميل عمميا الى النظام واالتساق عند بعض الناس اكثر منيا عند البعض االخر 
 (. 32،ص1966)فموجل،

ر الناس او يعممون عمبًل صحيحًا اما االنا المثالي فيو الذي يمنح الشعور الطيب عندما يفك
كذلك فيو يمثل كل ما ىو ساٍم في الطبيعة كما انو يتكون من كل ما يؤديو االبوان وىو يقود 
الفرد لمشروع باالىداف والمطامح التي اذا ما تم تحصيميا فانيا توجد معاني احترام الذات والفخر 

ادى الى تحقيق تكامل الشخصية والتمتع  وكمما كان ىناك توافق بين االنا واالنا االعمى كمما
 ( .Hjell & Ziegler, 1976, p.22بالصحة النفسية )
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 (Horney,1952نظرية كارين ىورني )
ني تقسيمًا ثبلثيا لمشخصية يتشابو مع مخطط فرويد الذي ترفضو وتحدثنا ىور  تاوجد      

 ,Cofer &Appley) ىورني عن الذات المثالية والذات الواقعية لمشخص كما ىو ضعيف
1964, p.631كون صورة ذاتية وصورة ء وعصابيون نقول ىورني اننا جميعًا اسويات ( حيث

نفسنا قد تكون مبنية او غير مبنية عمى الحقيقة، فعند الشخص السوي صورة النفس ىذه مثالية ال
االخرين ىدف الصورة تبنى عمى تقسيم واقعي لقدراتِو وامكانياتِو وضعفِو واىدافِو وعبلقاتِو مع 

تزويد الشخصية الكمية بشعور الوحدة والتكامل وىي االطار والمنطمق الذي منو ندنو ونقترب فيو 
فيجب ان ال نعكس صورتنا الذاتية بكل وضوح الحقيقة الواقعية النفسنا  من انفسنا ومن االخرين،

تتغير تبعًا لتغير الفرد انيا ومن االخرين، ان صورة الذات الحقيقية الواقعية مرنة ديناميكية و 
جديدة فالصورة الواقعية ىي دائمًا جزئيًا ىدف اي  اً تعكس قوى جديدة ونمو وعي جديد واىداف

 (128-127،ص1983شمتز، شيء تكافح من اجمو واذ ىي تعكس وتقود الفرد معًا )
كو وتعرف الذات ان الذات الواقعية تشير الى الفرد بمجموع خبراتو وقدراتو وحاجاتو وانماط سمو 

الحقيقية او المركزية عمى انيا القوة الداخمية المركزية التي تميز الفرد وىي مصدر النمو والميول 
( وميكورمك Worchel(. ولقد وصف ورشل )66،ص1977والقدرات والمشاعر)زىران،

(Mecormickاالفراد ذوي التفاوت الكبير جدًا بين الذات المثالية والذات الواقعية ك ) اشخاص
 فقد وصفوا بانيم اشخاصالتفاوت القميل  قيمتيم الذاتية، اما االشخاص ذوو قمقين ويقممون من

 (.Byrne, 1970, p.172ن ويميمون االى التوافق مع بيئتيم ويميمون الى تقدير ذاتيم )و متزن
 ( Hartman,1958نظرية ىارتمان )

( الذي عرفو عمى Adaptationالتكيف ) باالنا ومنياتتعمق محور النظرية ىو في العوامل التي 
انو عبلقة متبادلة بين الكائن العضوي والبيئة، كذلك فان االنا ىي ليست مجرد نتيجة كل 

عن تصادم رغبات الفرد ونزعاتِو ودوافعو البيولوجية والقيود التي تفرضيا البيئة  الناشئالصراع 
عبلقتو وتأثيراتو في الفرد ضرورية من اجل  وان وانما يمكن عده جياز ذات استقبللية ذاتية اولية

الفيم التام لتطور الشخصية ، ان االنا ونموىا يتم عن طريق مصفوفة متمايزة عند الوالدة وىذه 
المصفوفة تتاثر بالوراثة والمواىب والميول التكوينية كما انيا تعتمد عمى التفاعل مع البيئة 

الرعاية االمومية ، ان المصفوفة التي ينمو فييا  المحيطة بصورة رئيسية مع الشخص الذي يقدم
قوة االنا ىي التي يدخل بيا الرضيع من ابناء البشر الى العالم المحيط بيم فالرضيع اذا كان 
غير قادر عمى ادامة اتزانو البيولوجي بين عناصر بدنو المختمفة فانو يكون معتمدًا الى حد كبير 

و او انيا الوسيمة الوحيدة المقامة ليذا الرضيع لكي ينظم عمى بيئتو الخارجية من اجل مساعدت
 ( . Wolmon,1977,p245مقدار المنبيات التي تؤثر فيو )
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 منظور السمات
  Allport،  7817نظرية البورت 

ان االنسان ال يصل الى احساس متطور وبصورة كاممة لبلنا الى ان يصل الى  يرى البورت    
 البروبيرومالسنوات الوسطى حتى يكون قادرًا عمى تنمية وتطوير كل خصائصو السابقة 

Probirium ينمو عمم واالنسان منذ مرحمة الرضاعة يتطور من خبلل اعتبارات معتادة لقوانين الت
تعزيز العادات والجوانب االخرى من التعميم اما في مرحمة خبلل االشراط و و البروبيروم من لدي

الرشد الكاممة فانو يحتاج عند تطوير صورة االنا او تنميتيا الى مقدار كبير من االستبصار 
لكل مفاىيم االنا التي حصل عمييا في  اً صحيح اً المعرفي ، وىكذا يعد البورت الراشد امتداد

بدرجة كبيرة في جعل االنا يبدو  لرشد وبذلك يقدم عنصرين ميمينالوصول الى مرحمة ا
( Humor( والظرف او المرح )Insightموضوعيا لمتعامل مع احداث الحياة وىما االستبصار )

لكي يتمكن  ىذا االنسان من ان يرى نفسو بالموقع الصحيح الذي يشغمو في حياتِو فيذان 
 ,Hjelle & Ziegleالنا و نموىا يبدو موضوعيًا)العنصران ىما المفتاح الرئيس في جعل ا

1976, p.130). 
    (Young,1975نظرية يونج )

( واالستقبلل ىما مظيران من مظاىر قوة االنا، وال شك Individuationعد الشعور بالتفردية )
 نظريتو من انماط الشخصية وتقسيميا الى االنبساط واالنطواء، فاالنبساط فيفان يونج قد انطمق 

ويعتقد يونج  بان الشخصية وىو عبلمة من عبلمات قوة االنا  ىو االتجاه نحو العالم الخارجي
تتكون من نظم متعددة ىي االنا والذات وحاالت الشعور والبلشعور والوظائف والقناع واتجاىات 

واالنبساط ونظم الطاقة النفسية والجسمية وعمى قمة ىذا كمو توجد الذات)صالح، االنطوراء 
 (.39،ص1988

عطي لمشخصية التوازن واالستقرار والثبات النسبي و ال يتحقق ذلك اال في اواسط ان الذات ت
 ( .125، ص1983العمر و يرى يونج االدراك والمعرفة الكاممة لمذات )شمتز، 

 دين :مفيوم ال  -:ثانياً  
توصمت الدراسات الى نتيجة مفادىا التبلزم التاريخي بين االنسان والتدين وقد ظيرت        

في ضوء ذلك اراء نظرية وفمسفية لتفسير الدين او التدين لدى الفرد، حيث بدات ىذه االفكار 
بينما الدين الى اصول سحرية، احيانًا ارجع و بتعريف الدين بانو عبارة عن عبادة االسبلف 

انو ناتج عن ضعف االنسان وعجزه امام القوة الطبيعية الخارقة فيبدأ بعبادة باحيانا اخرى  ُعد

                                                           
  اي يتضمن كل جوانب شخصية االنسان اخلاصة بو ، الربوبرويوم : ىو الفهم الذي يريد االنسان التوصل اليو ملعرفة تفاصيل حياتو

 وبصورة منفردة واليت متيزه عن االخرين .
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( وانتقل ىذا 45، ص1985ىذه الظاىرة الطبيعية الخارقة خوفًا منيا وتجنبًا لشرىا)الفيومي،
س التحميمي عالم النف اذ اشار الفيم لمفيوم الدين الى الفبلسفة وعمماء االجتماع وعمماء النفس

ينبع من عجز االنسان في مواجية قوى طبيعية في الخارج بان الدين ( Freudالشيير فرويد)
من التطور ما ىو اال مرحمة مبكرة  نظرهوالقوى الداخمية الغريزية، وان الدين من وجية 

وان االنساني ينمي فييا االنسان ما اسماه بالوىم الديني المتبقي من خبرات وتجارب الطفولة، 
( تسببو ظروف مماثمة لمظروف collective neurosisالدين ما ىو اال عصاب جماعي )

 (.15،ص1977التي تحدث تسبب عصاب الطفولة )فروم، 
سيطر عميو قوة خارجية وان يعرف التجربة الدينية بانيا شيء تف (Youngاما العالم )يونج 

مفيوم البلشعور ليس مجرد جزء من العقل فقط وانما ىو قوة تسيطر عمينا باشكال متعددة 
نظره متكاممة المظاىر لمدين، وان وجية االوىام وىي جميعيا ومن تخيل و االحبلم والمنيا 

الخبرة الدينية تتسم بضرب خاص من الخبرة العاطفية في الخضوع لقوى اعمى 
فيعرف الدين بانو حادثة  (Wellem James)(، اما وليم جيمس 25،ص1998النقيب،)

اختيارية بين الفرد وقوة غامضة يشعر فييا االنسان ان مصيره مرتبط بيا وانو يعتمد عمييا 
 (.35،ص1997وتتحقق ىذه الصمة عن طريق الصبلة والعبادة)موسى،

 -مي:مفيوم االلتزام الديني من وجية نظر الدين االسال
ن الكريم وسنة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( آيشير الى الزام المؤمن بما جاء في القر      

والقواعد والمثل الدينية سرًا وعبلنية وااللتزام بحدودىا بما يتفق مع واقع  والمبادئمن القيم 
( ومن 22،ص2224الحياة االجتماعية التي يعيشيا االفراد في المجتمع االسبلمي )عمي،

شروط االلتزام الديني عدم الخروج عن ما يرسمو لنا ىذا الدين من المثل العميا وان نبذل 
التي يرسميا الدين، وااللتزام  والمبادئجيدًا كافيًا لنتبين وجو الحق والعدل وراء االحكام 

في الديني ايضًا يسير من وجية نظر االسبلم الى امتثال الفرد لتعاليم االسبلم كما وردت 
( 12،ص2223القران الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكما طبقيا السمف الصالح )محمود،

المسمم عمى الجمع بين دوافع سموكو وحاجاتو االساسية  من قدرة الفردواالمر في ذلك يتبين 
 تصوروالنفسية في اطار ادراكو السميم لمكانتو كما ارادىا اهلل لبلنسان الصالح. ذلك ان ىذا ال

و الميزان الوحيد الذي يرجع اليو االنسان في كل مكان وزمان بتصوراتو وقيمو ومناىجو ى
واحوالو واعمالو، فاالنسان يتمقى موازينو من ىذا التصور ويكيف بيا عقمو وادراكو ويطبع بيا 

 (85،ص2222)الخضر، .شعوره وسموكو
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 -:الحاجة الى الدين
ىناك اتجاه عام بين مختمف المدارس النفسية ترى ان الدين ضروري لتحقيق توازن االنسان     

 نحدد عددا من وجيات نظر تفسر حاجة االنسان الى الدين:و امنو وبقائو ولكننا بو كنا 
 يمجأ االنسان الى الدين بدافع الفطرة.االولى: 
 ية.يمجأ االنسان الى الدين بسبب العوامل البيئ الثانية:
 : يمجأ االنسان الى الدين طالما كان يؤدي ذلك الى تطوره وارتقائو، وتنمية قدراتو وطاقاتو.الثالثة

 (.36،ص2227النظرة االسبلمية لحاجة االنسان الى الدين)القدرة،  الرابعة:
يرى فريق من الباحثين ان دافع التدين لدى االنسان دافع انساني لو اساس فطري،       

اي ، تفكير لمعرفة خالقو وخالق الكون يشعر في اعماقو بدافع يدفعو الى البحث وال فاإلنسان
االنسان يولد ومعو فطرتو الدينية كما ينطمق االنسان بفطرتو في البحث عن طعامو ولباسو كذلك 

 (.259،ص1987في البحث عن فطرتو)عويس ،وبنفس المستوى ينطمق منذ نشأتو 
)حيوان ناطق( اي مفكر، وقد عرفو غيره من الفبلسفة  نسان بانو االاذ عرف الفيمسوف ارسطو  

ان االنسان وحده الذي يمكن ان يكون لو دين، وان الى ذىب ىيجل، مثبل فدين( تبانو )حيوان م
تفتقر الى القانون واالخبلق. وذلك ان التدين عنصر  الحيوانات تفتقر الى الدين بمقدار ما

 (7،ص1993الديني)امام، اساسي في تكوين االنسان والحس
في بعض النواحي  وُ اي انيا تشبيلقد نظر الفبلسفة الى الحيوانات بانيا كاالنسان  -

اولئك الفبلسفة لم يكن ليم البعض من ولكل منيم وجية نظر في ذلك، لكن والصفات 
جعل لو العقل المفكر بان دين سماوي يعرفيم بان اهلل قد كرم االنسان عن باقي مخموقاتو 

ذي يعرف ان يميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل فبيذا ىو يحتاج الى منيج ال
ليعرف كيف السبيل الى ارضا اهلل  الطريق الصحيح القويملو  ترسميحتوي القوانين التي 

ويكون لو االخبلق التي مشروعة الغير التوافق مع نفسو ليكبح رغباتو  عز وجل وبالتالي
َلَقْد َخَمْقَنا في احسن شكل وتقويم ) وقد ميزه اهلل ايضا بان خمقو المخموقاتتميزه عن باقي 

ْنَساَن ِفي َأْحَسِن تَْقِويمٍ  ، فالدين ىو العنصر االساس في رسم (4( )سورة التين، االيةاإْلِ
الخطى الصحيحة لبلنسان والمنيج القويم ، والدين االسبلمي ىو سيد االديان لما يحتويو 

ونظم وقواعد تجعل من االنسان سيد المخموقات باالخبلق التي عممو اياىا من قوانين 
القران الكريم والرسول االعظم محمد)صمى اهلل عميو وسمم( وتعاليم لو سار عمييا المسمم 

، والدليل في تمييز الخالق لبلنسان عن باقي الصبح ما كان ليخطيء في حياتو 
ْذ وجل في محكم كتابو ) قال اهلل عز االرضالمخموقات بانو جعل االنسان خميفة في  َواِ 

 –من سورة البقرة( 32()االية َقاَل َربَُّك ِلْمَمبَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفةً 
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تعوق انطبلقو وظيوره وتؤدي الى تطمره والغفمة ويتعرض ىذا الدافع الفطري احيانا الى ظروف 
تساعد عمى ايقاظ وبعث دافع التدين في االنسان ما يحيط بو  ويغمره النسيان ومن العوامل التي

سبل النجاة فبل يجد العون  في بعض الحاالت منيا اخطار تيدد حياتو وتسد امامو جميع 
 (.47،ص1982والنجدة بما يحيط بو من افكار )نجاتي،

رية التي يسعى لكن النظرة االسبلمية تقوم عمى اساس ان التدين اىم دوافع االنسان الفط       
َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة المَِّو الَِّتي من خبلليا الى معرفة اهلل وتوحيده يقول سبحانو وتعالى ))

)سورة الروم، ((َيْعَمُمونَ َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا اَل تَْبِديَل ِلَخْمِق المَِّو َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل 
. ان دافع التدين دافع نفسي لو اساس فطري في طبيعة تكوين االنسان فيو يشعر في (32االية 

اعماق نفسو بدافع يدفعو الى البحث والتفكير لمعرفة خالقو وخالق الكون والى عبادتو والتوسل 
وكروبيا وىو يجد في حمايتو اليو وااللتجاء اليو طالبا العون كمما اشتدت بو مصائب الحياة 

 (45،ص1982ورعايتو االمن والطمأنينة)نجاتي،
 العوامل االجتماعية التي تؤثر عمى مستوى التدين: 
: وقد اثبتت النصوص الشرعية والدراسات االنسانية دور االسرة في تغير سموك االسرة -

 افرادىا.
عوامل شخصية  : تؤثر جماعة الرفاق عمى سموك الفرد بشكل كبير لعدةالرفاق -

 واجتماعية.
وىي اجيزة التعميم في مختمف المستويات التعميمية كالمدارس المؤسسات التعميمية:  -

 والمعاىد والجامعات.
عمى االنسان ان ىو حافظ  التأثير: وتتمثل في المساجد وليا دور كبير في دور العبادة -

 عمى التردد عمييا وااللتقاء بالعمماء فييا.
ليا دور كبير في التاثير عمى افكار االنسان سواء كانت ما تحممو من  :الكتب والدوريات -

 افكار ايجابية ام سمبية.
: ىي سبلح ذو حدين، ففييا الخير والشر فبل بد من اجيزة االعالم السمعية والمرئية -

توظيفيا في الجانب االيجابي. واالنسان العاقل ىو من يميز ويعرف ما ينفعو وما 
 (71،ص1998يضره.)النقيب،

 انماط التدين:
 -ينقسم التدين الى مجموعة من االنماط عمى النحو التالي:

جد الشخص التدين المعرفي)الفكري(: وىنا ينحصر التدين في دائرة المعرفة حيث ت -1
يعرف الكثير من احكام الدين ومفاىيمو ولكن ىذه المعرفة تتوقف عند الجانب العقبلني 

  رة العاطفة والسموك.تتعداه الى دائ الفكري و ال
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سا وفي ىذا النمط نجد ان الشخص يبدي عاطفة جارفة وحما: التدين العاطفي)الحماسي( -2
 بقواعده. احكام الدين و ال سموك ممتزمواكبو معرفة جيدة بكبيرا نحو الدين ولكن ىذا ال ت

: في ىذا النمط يظير الشخص التدين من خبلل سموكو التدين السموكي)تدين العبادة( -3
 باداء الفرائض والطقوس الدينية ولكن دون معرفة كافية باحكاميا اي مجرد اداء.

: في ىذا النمط يكون تدينو دفاعيا ضد الخوف والقمق والشعور التدين الدفاعي)العصابي( -4
بالذنب او تأنيب الضمير او ضد القير واالحباط فيمجأ الى التدين لمتخفيف من ىذه 

 المشاعر والتخمص منيا.
: اي ان الشخص يمجأ الى التدين من اجل التخمص من ين المرضي)الذىاني(التد -5

 المرض .
: وىذا النمط من التدين ىو الصحيح واالمثل النو ينم عن خبرة دينية التدين االصيل -6

. وتجد ىذا الشخص لصحيح الى دائرة المعرفة والعاطفة والسموك احيث يتغمغل الدين 
 (48-47،ص2227)القدرة،و يعرف كل موجد في الدين. يطبق الدين من كافة النواحي الن

 :نظريات تفسير الدين
 -ىناك عدة نظريات تفسر الدين منيا:

التدين ظاىرة اجتماعية نفسية وان خشية المجيول ىي التي  تعدالتي  نظرية الخوف: -7
قديمة جدًا جاءت في العصور اليونانية  ةجعمت االنسان يمجأ الى الدين وىي نظري

والرومانية، فالناس في تمك المجتمعات البدائية وبسبب ظروفيم القاسية تحت ضغوط 
المرض والجوع والحرب القبمية والتخمف والجيل كانوا يسعون الى تجنب كل ىذا بالتوسل 

انيا سترضي  يعتقدونفيؤدون الطقوس التي كانوا الى القوى الغيبية لتامين سبلمتيم 
القوى الغيبية التي تسببت في كل ما اصابيم ومن اىم تمك الطقوس ىي طقوس المرور 

نيا تساعدىم في االنتقال من او االنتقال وطقوس التاىيل تمك التي كان الناس يعتقدون ا
 ( 52،ص1981النضج والرشد )النوري، تيالطفولة الى مرحم مرحمة

لنظرية)تايمور، وامميت كونت، ىربرت سينسر( وىي ومن رواد ىذه ا :النظرية الحيوية -1
( ، وانو كان lifeتميل الى ان االنسان البدائي يضفي عمى الظواىر الطبيعية الحياة )

ينسب ليا شخصيات حتى تصمح القوى الروحية الغيبية التي تنشأ معيا عبلقات تشبو 
لبلعتقاد بان االرواح  العبلقات القائمة بين الكائنات االنسانية. وىذه النظرية تذىب

 يذا الدين الذي اخذ بالتطور فيوالقوى تعطينا اضيق تعريف لمدين ، وىي اول وعي ل
 (87،ص1985مراحل متاخرة )بيرت،

ىذه النظرية بشكل عام بفكرة القوى الروحية والقوى  تؤمن :األنثروبولوجياالنظرية  -3
اصحاب ىذه النظرية ان  ىوير قوى الخارقة لمطبيعة كاساس لكل االديان، الشخصية او ال
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ىما منفصمة عن االخرى،  وقد الحظ اىذه القوى وجدت مع بعضيا البعض ولم تنشأ احد
ان ىذه القبائل لمقبائل والجماعات  ن من خبلل دراساتيم المتعمقةو االنثروبولوجي

والجماعات تدرك بان العالم الذي تعيش فيو ينشطر الى شطرين المقدس وغير المقدس 
تفاعل االماكن والكممات واالشخاص التي يالشطر المقدس تدخل بعض االشياء و  ، ففي

معيا االفراد عمى اساس صفة التقديس، وىناك االشياء التي يتعامل معيا ىؤالء االفراد 
دون ان يكون ليا ىذه الصفة القدسية، وبذلك فقد ركز االنثروبولوجون في دراساتيم 

عمى ركيزتين اساسيتين ىما العقائد والطقوس او  لمنظم الدينية في ىذه المجتمعات
، الشعائر، وىما ركيزتان يكمبلن بعضيما البعض في اديان ىذه المجتمعات البدائية

االساطير  عن فضبلً  عقائدىم الممارسات السحرية موكانت تض
 (22،ص2223والخرافات.)حسنة،

يرى اصحاب ىذه النظرية )ارنولد والتوت( بان الدين ما ىو اال  :النظرية الثقافية -4
عنصر ضروري من عناصر الثقافة فيو يقدم مفيومًا وتكوينًا اخبلقيًا وشيئًا من التكوين 
االنفعالي لمثقافة وىو بذلك القيمة النيائية ليا وان الدين في الثقافة امل ومستقبل، وان 

واصحاب ىذه النظرية يعنون بذلك ان الثقافة ال يمكن  الدين والثقافة مظيران لشيء واحد
يحتاج الى ثقافة اصيمة  حفظيا وتنميتيا بغير الدين، وان المحافظة عمى الدين ورعايتو

 (65،ص1985يمكن الفصل بين الدين والثقافة.)الفيومي،وبيذا فبل 
الدين الى   من رواد ىذه النظرية )فرويد( وترجع ىذه النظرية: نظرية التحميل النفسي -5

االضطراب النفسي او الصراع في نفس االنسان، وىذا الصراع ناتج عن تباين في 
( بما يحمل من رغبات جنسية محرمة ، Id: اليو )ةوظائف جوانب الشخصية الثبلث

-supperبما يمثمو من قيم وتقاليد ومعايير المجتمع ، واالنا االعمى ) (Egoاالنا)
Ego ُثل عميا لمفرد وان ىذا الصراع يبدأ من السنة الخامسة ( وبما يمثمو من ضمير وم

من العمر، ويحل الفرد ىذا الصراع عادة باستخدام الية الكبت الذي يؤدي بيذه الخبرات 
غريزتين ىما  الى حيز البلشعور، فتظير ىذه الخبرات المكبوتة في حياة الفرد عن طريق

 (.13،ص1985،الجنس والعدوان)بيرت
يرى اصحاب ىذه النظرية بان الدين وجد من اجل ترسيخ مفيوم : االجتماعيةالنظرية  -1

التضامن االجتماعي في المجتمعات البدائية ويدلل عمى ذلك كثرة وكثافة الطقوس 
الروحية في ىذه المجتمعات فالنظام الَقَبمي في ىذه المجتمعات يعتبر قوة موحدة وفاعمة 

ظاىرتي الزواج  عدظرية الى وتذىب ىذه الن في زيادة التآزر والتضامن االجتماعي
احتفالية وتابينية في ىذه المناسبات ىي من اىم ا من طقوس موالموت وما يتبعي
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المظاىر االجتماعية التي تشير الى اىمية التضامن االجتماعي بين االفراد في ىذه 
 (42،ص1981المجتمعات.)النوري،

 الدراسات السابقة
  Schill (7899)دراسة  -7

( 172استيدفت دراسة شيل معرفة العبلقة بين اساليب التعامل و قوة االنا مكونة من )
طالب وطالبة من الجامعيين واظيرت وجود عبلقة ارتباطية سمبية بين اسموب التعامل 
واالعتماد الميني كما وجد ان الذكور سجموا درجات عالية في قوة االنا كانوا يمجئون الى 

المواقف والتعامل معو بصورة مباشرة بينما كانت عينة االناث  حل المشكبلت بمواجية
( والقيام برحبلت التعامل والمواجية T.Vاكثر استخداما السموب اليرب مثل مشاىدة )

coping  كانت اقل استعماال لدى االفراد من ذوي الدرجات المنخفضة في قوة االنا . 
 ( 84،ص2221)بينام،                                                              

 (7881دراسة امين ) -1
اذ ىدفت الى قياس  )االلتزام الديني وعالقتو بالتوافق النفسي لدى طمبة جامعة بغداد(        

االلتزام الديني لدى طمبة جامعة بغداد والمقارنة عمى وفق التخصص والنوع وقياس التوافق 
( طالب وطالبة، اما نتائج البحث فقد اسفرت عن طمبة 362النفسي ليم وقد بمغت عينة البحث )

لتزام الديني بالتزام ديني عالي و ال يوجد فرق بين الذكور واالناث في االالجامعة يتصفون 
انساني( فضبًل عن انو توجد عبلقة بين التوافق النفسي وااللتزام -والتخصص )عممي

 (32-12ص، 1996الديني.)امين، 
 (7888دراسة المحيش ) -3

لدى عينة من طبلب الجامعة بكمية  )االلتزام الديني وعالقتو بالصحة النفسية(             
وىدفت الى التعرف عمى مدى العبلقة بين االلتزام الديني التربية بجامعة الممك فيصل االحساء 

( من  المرحمة الثانية والرابعة، 234والصحة النفسية لدى عينة من طبلب كمية التربية البالغة )
واظيرت النتائج انو التوجد فروق ذات داللة احصائية في االلتزام الديني وفقًا لمتغير التخصص 

 (66،ص1999المحيش،).الدراسي والمستوى الدراسي
 (1991دراسة عودة ) -1

االنفعالية وقوة االنا لدى طالبات  بالطمأنينة)المناخ النفسي االجتماعي وعالقتو      
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى طبيعة بين المناخ النفسي  الجامعة االسالمية بغزة(

العممية قسام االنفعالية والتعرف عمى الفرق بين طالبات اال والطمأنينةاالجتماعي 
واالنسانية، فضبل عن الوقوف عمى طبيعة العبلقة بين متغيرات المناخ النفسي االجتماعي 

وقوة االنا لدى طالبات الجامعة االسبلمية واظيرت النتائج وجود عبلقة  الطمأنينةوكل 
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موجبة دالة بين الدرجة الكمية البعاد المناخ النفسي االجتماعي وبين االطمئنان االنفعالي 
، كما انو توجد عبلقة بين المناخ النفسي االجتماعي وقوة االنا لدى طالبات الجامعة 

 (151-5،ص2222االسبلمية.)عودة،
 (1995دراسة الحجار ورضوان) -5

طمبة الجامعة االسالمية وعالقتيا بمستوى االلتزام  )مدى الشعور بالذنب لدى               
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مدى الشعور بالذنب لدى طالبة الجامعة وعبلقتو  الديني لدييم(

بمستوى االلتزام الديني لدييم اضافة الى تاثير بعض المتغيرات عمى مدى الشعور بالذنب لدى 
( طالب، وتوصمت الدراسة الى 727لدييم وبمغت العينة )طمبة الجامعة ومستوى االلتزام الديني 

تزام الديني لدييم %( وان معدل االل73.31عدة نتائج ان مستوى الشعور بالذنب لدى )
%( كما بينت وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الشعور بالذنب تعزى لمتغير 82.94)

لبات اعمى منو لدى الطبلب، كما الجنس لصالح االناث أي مستوى الشعور بالذنب لدى طا
اظيرت وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين الطمبة في مستوى االلتزام الديني والشعور 

 (672-647،ص2225بالذنب. )الحجار ورضوان،
        

 (1991دراسة بركات ) -1
)االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقتو بالتكيف النفسي واالجتماعي لدى طمبة              

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى تأثير االتجاه نحو االلتزام في التكيف  جامعة القدس المفتوحة(
االجتماعي وعبلقتو ببعض المتغيرات المرتبطة بالطالب الجامعي الجنس العمر التخصص 

( طالبًا وطالبة واظيرت النتائج 222ل االكاديمي وعمل االب وكانت عينة الدراسة )والتحصي
وجود تأثيرات لممتغيرات لصالح االناث والطبلب ذوي التخصصات التربوية والطبلب من الفئة 

سنة عمى الترتيب بينما توصمت النتائج الى عدم وجود تأثير جوىري 23العمرية االقل من 
 (2،ص2226وعمل االب )بركات، لممتغيرات التحصيل

 (1991دراسة الخزرجي) -1
اذ  )القيم الدينية وعالقتيا باالستقرار النفسي ومعرفة الذات لدى طمبة الجامعة(           

ىدفت الى التعرف عمى القيم الدينية لدى طمبة الجامعة ومعرفة الذات وتعرف الفروق في 
تقرار النفسي ومعرفة الذات( وفق متغيرات النوع متغيرات البحث الثبلثة )القيم الدينية واالس

(طالب وطالبة وقد اسفرت النتائج ان طمبة الجامعة يتمتعون 422والتخصص وكانت العينة )
بمستوى عال من القيم الدينية واالستقرار النفسي وعرفة الذات، وانو ال توجد فروق بالمتغيرات 

وجود عبلقة ارتباطية بين القيم الدينية  الثبلثة وفق لمتغير الجنس والتخصص، كما اظيرت



 
23 

الى وجود عبلقة ارتباطية بين االستقرار النفسي ومعرفة ومعرفة الذات، اضافة 
 ج(-،ص ح2225)الخزرجي،الذات.
  (1999دراسة الشويمي ) -8

استيدفت التعرف   (االنسحاب االجتماعي وعالقتو بقوة االنا لدى طمبة الجامعة)      
قياس االنسحاب االجتماعي لدى طمبة الجامعة مقياس قوة االنا، وتعرف العبلقة بين 
االنسحاب االجتماعي وقوة االنا لمعينة الكمية، العبلقة بين الطمبة ذوي االنسحاب العالي 

( طالب جامعي و اظيرت 322والواطيء والفرق بين )الذكور واالناث(،  وبمغت العينة )
تائج ان قوة االنا لدى طمبة الجامعة ضعيفة، كما اظيرت وجود عبلقة سمبية بين قوة الن

دراسة لمعرفة االنسحاب االجتماعي لدى فئة االنا واالنسحاب االجتماعي واقترحت اجراء 
  ج(-، ص ب 2228الشباب. )الشويمي،

 (1998دراسة محمد ) -9
عالقتو بالتفكك االسري لدى طالبات )يشكل ىوية االنا )الذاتية /الموضوعية( و           

لدى طمبة  ىدف البحث الحالي تعرف بشكل اليوية )الذاتية / الموضوعية( المرحمة المتوسطة(
المرحمة المتوسطة وانخفاض  المرحمة المتوسطة وتعرف العبلقة بين شكل ىوية االنا لدى طالبات

درجة التفكك االسري ووجود عبلقة ارتباطية سمبية دالة بين تشكيل اليوية والتفكك 
 ،ص ج(2229)محمد،.االسري
 

 الفصل الثالث
   مجتمع البحث -7

-2211كمية التربية االساسية، جامعة ديالى لمعام الدراسي )طمبة يتحدد البحث         
اختيار طمبة الجامعة كون ىذه الفئة ىم من الفئات الواعية المتعاونة  تم( وقد 2212

فضبًل عن كونيم اكثر شرائح المجتمع الذين تاثروا بالظروف والتغيرات التي طرات عمى 
ىذه الكمية من اكبر كون  باالضافة الىمجتمعات سواء نفسية ام اجتماعية ودينية، 

ات )عممية انسانية( أي انيا تمثل ، وتضم تخصصالكميات من حيث عدد الطمبة
 . المجتمع تمثيبًل مثالي

 عينة البحث -1
اناث(  -( ولكبل النوعين )الذكور288لقد قامت الباحثة باختيار عينة البحث والبالغة )

لمدراسة الصباحية من طمبة كمية التربية االساسية بكافة مراحميم وتخصصاتيم وكما 
 .(1موضح في الجدول )
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 (1جدول )

 توصيف عينة البحث حسب متغيري النوع والتخصص

 النوع       
 

 التخصص

 
 الذكور

 
 االناث

 
 المجموع

 144 72 72 العممي
 144 72 72 االنساني
 288 144 144 المجموع

 
 أداة البحث   -3

بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة واالدبيات ذات الصمة قامت  :مقياس قوة االنا -1
من  تفادةالباحثة ببناء مقياس عمى وفق المنظور التكاممي الذي تبنتو الباحثة، وباالس

 ( فقرة لقياس قوة االنا.42مقاييس الدراسات السابقة توصمت الباحثة الى صياغة )
ذلك البداء ارائيم في المقياس قامت الباحثة بعرضو عمى مجموعة من الخبراء و 
فقرة  (3في ضوء ذلك تم حذف )وبعد االطبلع عميو قاموا بتعديل فقرات المقياس و 

 (42،39،9وىي الفقرات )
 (2جدول )

 الفقرات ت
 اسمك الطرق التي ال ارى فييا معارفي واصدقائي 9

 حينما اشعر بالممل احب ان افعل شيئًا مثيراً  39
 االخرين في االمور الجنسية احب ان اتحدث مع 42

 االجراءات االحصائية لتحميل فقرات المقياس

وتعني ان تكون الفقرة قادرة عمى التمييز بين االفراد في الخاصية  القوة التميزية: - أ
لذلك تم تطبيق المقياس عمى عينة من الطمبة البالغ  .التي يسعى االختبار لقياسيا

( طالب وطالبة وبعد جمع درجات اجابات كل مفحوص عمى فقرات 422عددىم )
ترتيب االستمارات تنازليًا المقياس الستخراج الدرجة الكمية لكل فرد من افراد العينة تم 

صمت عمى ادنى %( من االستمارات التي ح27من االعمى الى االدنى، ثم اختيرت )
%( من االستمارات التي حصمت عمى اعمى درجات، وذلك لغرض 27الدرجات، و )
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الحصول عمى مجموعتين تتميزان باكبر حجم واقصى تمايز ممكن بينيما ويقترب 
( . وبما Stanlay & Hop King, 1972, p.268توزيعيما من التوزيع الطبيعي. )

( استمارة 128%( تكون )27نسبة الـ) ( استمارة فان422ان مجموع االستمارات )
لكل مجموعة، وعميو فان عدد االستمارات التي خضعت لمتحميل يكون مجموعيا 

( فقرة باستعمال االختبار 39( استمارة ، وبعد ان حممت الفقرات البالغ عددىا )216)
( لعينتين مستقمتين الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العميا T-testالتائي )

والدنيا. وعند مقارنة القيمة التائية لكل فقرة من فقرات مقياس مع القيمة الجدولية 
اذ   ( فقرة كانت مميزة 37)( تبين ان 2.25( عند مستوى الداللة )1.96والبالغة )

 (3كما موضح في الجدول ) ،غير مميزةفقرات  كونيا( 33(، )27تم استبعاد الفقرات )

 (3جدول )

 المميزةالفقرات غير 

 الفقرات ت
 اعاني من الم في معدتي 11
 احب الرياضة 33

 (4جدول رقم )

 المتوسطات والبيانات والقيمة التائية المحسوبة لفقرات االختبار باستعمال المجموعتين والمتطرفتين

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
 المستخرجة

 التباين الحسابيالوسط  التباين الوسط الحسابي
1 4.927 2.23 4.768 2.42 2.226 
2 4.723 2.58 4.467 2.63 2.787 
3 4.638 2.41 4.2556 2.78 5.53 
4 4.935 2.25 4.723 2.52 3.285 
5 4.472 2.86 3.527 2.27 5.542 
6 4.777 2.26 4.2926 2.83 6.788 
7 4.824 2.19 4.317 2.92 4.821 
8 4.935 2.25 4.723 2.52 3.285 
9 4.546 2.36 2.972 2.28 9.434 
12 4.898 2.11 4.463 2.79 4.757 
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11 4.731 2.42 4.213 2.59 5.381 
12 4.629 2.81 4.2556 1.62 3.821 
13 4.4927 2.68 3.1481 1.94 8.616 
14 4.2741 1.22 2.898 1.86 6.945 
15 4.731 2.42 4.213 1.59 5.381 
16 4.7593 2.37 4.227 1.27 2.853 
17 3.629 2.29 2.953 2.43 3.232 
18 4.555 2.95 3.927 1.87 3.998 
19 4.3724 1.24 3.292 2.43 6.918 
22 4.768 2.18 4.292 1.22 5.568 
21 4.5463 2.71 3.972 1.13 4.389 
22 4.851 2.14 4.453 2.88 3.954 
23 4.814 2.43 4.361 2.98 4.134 
24 4.768 2.43 4.453 2.88 2.821 
25 4.879 2.219 4.2231 1.15 5.754 
26 4.398 1.26 3.2463 2.11 7.631 
27 4.768 2.62 4.6662 2.48 1.223* 
28 4.814 2.22 4.2522 2.75 5.938 
29 4.851 2.22 4.3724 2.49 3.872 
32 4.777 2.36 3.481 2.94 3.723 
31 4.5222 2.55 4.322 1.72 3.239 
32 4.888 2.29 4.444 2.48 7.399 
33 4.622 2.98 4.237 1.27 1.275* 
34 4.833 2.21 3.237 1.26 7.317 
35 4.398 1.26 3.246 2.11 7.631 
36 4.851 2.22 4.537 2.49 3.872 
37 4.5222 2.55 3.481 1.72 7.239 
38 4.555 2.95 3.9274 1.87 3.998 
39 4.398 1.26 3.246 2.11 7.631 

 ( غير مميزة27،33الفقرات ) 
 عبلقة درجة الفقرة بالمجموع الكمي: - ب

اشار ستانمي وىوبكتر بان الفقرات التي يكون معامل ارتباطيا بالدرجة الكمية لممقياس دال        
( ، اما الفقرات التي Anastasi, 1976, p.145احصائيًا، تبقى اذ تحقق ليا قوة تميزية عالية )ِ 
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ارتباطيا بالدرجة الكمية واطئًا وغير دال احصائيًا فان الفقرة تحذف النيا ال تقيس  يكون معامل
تم استعمال معامل ارتباط  وقد، (  Stanlay & Hopkisالظاىرة التي يقيسيا المقياس باكممو )

بيرسون الستخراج العبلقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية لدرجة 
( طالب وطالبة، وقد تبين ان جميع معامبلت االرتباط 422عينة بناء االختبار البالغ عددىا )

 (5دالة. كما في الجدول )

 معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت
1 2.22 14 2.45 27 2.215 
2 2.22 15 2.23 28 2.38 
3 2.32 16 2.35 29 2.34 
4 2.16 17 2.37 32 2.37 
5 2.32 18 2.33 31 2.22 
6 2.31 19 2.19 32 2.29 
7 2.27 22 2.22 33 2.33 
8 2.16 21 2.33 34 2.24 
9 2.41 22 2.31 35 2.27 

12 2.23 23 2.29 36 2.24 
11 2.23 24 2.21 37 2.37 
12 2.28 25 2.27   
13 2.33 26 2.25   

 الخصائص السايكومترية لممقياس: - ت

 باستخراج الخصائص السيكومترية لممقياسقامت الباحثة 

صدق المقياس: يعد الصدق من الخصائص الميمة التي يجب مراعاتيا في بناء المقياس  -
المقاييس النفسية والمقياس الصادق ىو المقياس ىو الذي يحقق اليدف الذي وضع من 

( ان المقياس الصادق Fonogy & Higgit, 1984, p.21اجمو بشكل جيد و يشير)
فعبًل ىو الذي يقيس فعبًل ما يفترض ان تقيسو فقراتو. ويحقق مقياس قوة االنا مؤشرات 

 الصدق االتية:
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 (Face validityالصدق الظاىري) .1

ان افضل طريقة لمتاكد من الصدق الظاىري لممقياس ىي عرض  Ebleيشير ابيل 
المراد  فقراتو عمى مجموعة من الخبراء لمحكم عمى صبلحياتو في قياس الخاصية

الصدق من خبلل عرض ( وقد تحقق لممقياس Eble, 1972, p.522) قياسيا
في عمم النفس والتربية لتحديد مبلءمتيا  مكوناتو عمى مجموعة من الخبراء

 لبلختبار.

 (Construct Validityالصدق البناء ) .2
 يعد من اىم انواع الصدق ويتحقق ذلك من خبلل االتساق الداخمي لممقياس، اذ يعد
االتساق احد مؤشرات صدق البناء، ويتحقق من خبلل حساب معامبلت االرتباط 
لفقرات االختبار، من خبلل ايجاد عبلقة درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة 

( كما موضح انفًا وبذلك نستطيع 422الكمية لدرجات افراد عينة البناء البالغ عددىا )
 القول ان االختبار صادقًا.

  Reliability الثبات -
ويعني دقة المقياس واتساقو فيما يزودنا بو من معمومات عن سموك 

. اذ اشار كرونباخ الى ان الثبات ىو اتساق درجات (121،ص1987الفرد)ابوحطب،
(. وقد تم ايجاد Cronbach, 1964, p.126االستجابات عبر سمسة من القياسات)

 ثبات المقياس بطريقتين ىما:
  Internal Consisteney Coefficientطريقة الفا كرونباخ  -1

بيذه تم استخراج معامل التجانس الداخمي باستعمال معادلة الفا كرونباخ والستخراج 
( استمارة بشكل توالي من استمارات التحميل االحصائي ثم 122الطريقة سميت )

(، وىو 2.77الحالي ) استعممت معادلة الفا كرونباخ وقد بمغ معامل الثبات لممقياس
 معامل ارتباط يمكن الركون اليو.

 Test-Retest Method طريقة اعادة االختبار  -2
وىي احدى الطرق المتبعة لمحصول عمى معامل الثبات، وذلك بتطبيق المقياس 
مرتين عمى العينة نفسيا بفاصل زمني مناسب، بيدف التاكد من استقرار المقياس 

                                                           


أ.د.محمود محمد سلمان                 -4أ.د. مهند محمد عبد الستار  -3   أ.د. صالح مهدي صالح -2أ.د. سامي مهدي العزاوي    -1 

 أ.م.د. وحيدة حسين علي -7د. لطيفة ماجد محمود     0أ.م -6      أ.م.د. حاتم جاسم عزيز   -5              أ.م.د. بشرى عناد مبارك-4
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(. وقد قامت الباحثة بتطبيق االختبار Cronbach, 1964, p.126عبر الزمن )
( طالب وطالبة تم اختيارىم عشوائيًا بعد مرور اسبوعين وبعد 62عمى عينة قواميا )

استعمال معامل ارتباط بيرسون اليجاد معامل ارتباط بيرسون اليجاد معامل ارتباط 
معامل ارتباط  ( وىو2.81بين درجات التطبيق االول والثاني بمغ معامل االرتباط )

االنا يتمتع بخصائص القياس دال احصائيًا وبيذا يمكن القول ان اختبار قوة  
 ((1السايكومترية وبذا يكون المقياس صادقًا وثابتًا. )ممحق رقم)

 .  :مقياس االلتزام الديني -2
بعد االطبلع عمى االدبيات والدراسات ذات الصمة بالموضوع ارتات الباحثة تبني 

( لبللتزام الديني المعد لطمبة الجامعة وذلك لمبلئمتو لمتطمبات 1991)امين،مقياس 
 البحث ولعينتو فضبًل عن انو معد لمجتمعنا.

 :وصف المقياس
( فقرة ويتكون من خمس مجاالت اساسيات االيمان 36يتكون المقياس من )       

وليا اجاباتيا والعبادات والعادات والمنجيات والميمكات ولكل فقرة اربع بدائل 
 ( ولكل اجابة خاطئة1لكل اجابة صحيحة درجة ) حيحالخاصة أي يوجد مفتاح ص

 )صفر(
 الخصائص السايكومترية لممقياس

من الصدق ىو  لمتأكدان افضل طريقة  Eble: اذ اشار الصدق الظاىري .1
عرض فقراتو عمى مجموعة من الخبراء لمحكم عمى صبلحياتو في قياس 

( وقد تم تحقق من الصدق من Eble, 1972, p.522الخاصية المراد قياسيا)
 خبلل عرضو عمى الخبراء المذكورين انفًا.

باستخراج الثبات بطريقة اعادة االختبار عمى عينة قامت الباحثة   :الثبات .2
( طالب وطالبة تم اختيارىم عشوائيا بعد مرور اسبوعين وبعد 42قواميا )

استعمال معامل ارتباط بيرسون اليجاد معامل االرتباط بين التطبيقين االول 
( وىو معامل ارتباط دال احصائيا، وبذلك يعد المقياس 2.83والثاني اذ بمغ )

 الي.جاىزًا لمتطبيق كونو صادقًا ظاىرًا فضبًل عن انو يتمتع بثبات ع
بعد ان تم بناء مقياس قوة االنا وتبني مقياس االلتزام الديني  التطبيق النيائي: .3

( طالب 288قامت الباحثة بتطبيقيما عمى عينة الباحث االساسية البالغة )
 وطالبة جامعيين من طمبة جامعة ديالى.

 (.spssالوسائل االحصائية: تم استخدام الحقيبة االحصائية) .4
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 الفصل الرابع

 تحميل البيانات ومعالجتيا إحصائيا" توصل البحث النتائج اآلتية : بعد

لتحقيق اليدف وىو قياس قوة األنا لدى طمبة فقد عولجت البيانات إحصائيا وظير ان  -1
( وبانحراف معياري مقداره 32.2(قد بمغ )288المتوسط  الحسابي  لمعينة البالغ عددىا )

(وعند مقارنتو بالمتوسط الفرضي وعند مقارنتو 18.5) (في حين بمغ المتوسط الفرضي12.33)
( وىي اكبر 18.62باستعمال االختبار التائى لعينة واحدة ، أتضح إن القيمة التائية المحسوبة )

 .( يوضح ذلك6والجدول )( مما يدل إن عينة البحث يتمتعون بقوة األنا 1.96من القيمة الجدولية )

 (6جدول)

 الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لطمبة الجامعةاالختبار التائي لداللة 

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 الداللة

288 
 

32.2 12.33 18.5 18.62 1.96 0.05 

أكدت )األنا( ىي بعد أو نظام من ثبلثة ويمكن تفسير ذلك استنادا" إلى األطر النظرية التي 
تتكون منيا الشخصية وتتشكل في مرحمة الطفولة حيث تكون التنشئة االجتماعية واألساليب 
التربوية داخل المدرسة والتفاعل االجتماعي وخبرات النجاح والفشل وعوامل الصراع واإلحباط 

رئيسة في بناء األنا وتحديد مدى فضبل" عن خمو الفرد من االدراكات المشوىة من العوامل ال
قوتيا وضعفيا ،فيي حصيمة أو نتاج ما مر بو في سنوات العمر المختمفة وتتفق ىذه النتيجة مع 

 ( .2008 ،( وتختمف )الشويمي  2002،ما توصل اليو )عودة

ولتحقيق اليدف الثاني : ىو التعرف عمى قوة األنا لدى طمبة الجامعة عمى وفق متغير النوع  -2
( لكل من الذكور 144ور ، إناث( وبعد معالجتو إحصائيا" عمى العينة البالغ عددىا ))ذك

( في حين بمغ 9.33( وبانحراف معياري )17.04واإلناث إذ بمغ المتوسط لكل من الذكور )
( وبعد استخدام االختبار التائي 8.29( وبانحراف معياري )15.09المتوسط الحسابي لئلناث )

( وىي اقل من القيمة التائية الجدولية 0.94تبين ان القيمة التائية المحسوبة ) لعينتين مستقمين ،
                                                           

 ( وتقسيمها 1يقصد باملتوسط الفرضي استخراج درجة كل فقرة من فقرات االختبار وذلك من خالل مجع درجات البدائل االثنان )صفر،
 (1..1لفرضي )( مضروب يف عدد الفقرات فيكون املتوسط ا2على )
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( 7( وكما موضح في الجدول )286( وبدرجة حرية )(0.05( وبمستوى الداللة 1,96والبالغة )
 ىذا يعني انو غير دال إحصائيا" 

 (7جدول )

 إناث( -غير النوع )ذكوراالختبار التائي لعينتين مستقمتين لممقارنة لقوة األنا بحسب مت

المتوسط  العدد النوع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.05 1,96 0.94 9.33 16.04 144 ذكور
 8.29 15.09 144 إناث
عزى ىذه النتيجة إلى طبيعة التنشئة األسرية ووعي اآلباء واألميات بعدم التمييز بين تو     

( إن األنا ىو 76،ص1963اإلناث والذكور من خبلل تعزيز ثقتيم بأنفسيم ، إذا أشار) البورت 
الجزء المنظم من أليو والذي يتبلءم مع العالم الخارجي ويتضمن اإلدراك وكذا نواحي الشخصية 

 طة بالمعرفة واإلرادة وتأكيد الذات وضبط الدوافع لكبل النوعين .المرتب

إنساني(  –لتحقيق اليدف الثالث وىو التعرف عمى قوة األنا عمى وفق متغير التخصص )عممي  -3
( 72( لمذكور و)72( لكبل التخصصين و)144ويعد معالجتو إحصائيا عمى العينة البالغة )
( وبانحراف معياري 9.98العممي بمغ متوسطيم ) لئلناث  ، فقد أظيرت إن ذوي التخصص

( وبانحراف 10.02( في حين بمغ المتوسط الحسابي لذوي التخصص اإلنساني )3.45)
( وبعد معالجتيا باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين تبين إن القيمة التائية 4.8معياري )

مما ينبغي انو ال توجد فروق ذات داللة ( 1.96( وىي اقل من القيمة التائية الجدولية )0.83)
 (.8إحصائية بين التخصصين في مستوى قوة األنا وكما في الجدول )

 (8الجدول )

 أنساني(–االختبار التائي لعينتين مستقمتين لممقارنة لقوة األنا بحسب التخصص )عممي 

 إناث     العينة  التخصص
 

 ذكور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  القيمة التائية 
 التائية المحسوبة اإلحصائية

 72      144 عممي
72 

9.98 3.45  
2.83 

 

 
1.96 

 
2.25 

 72      144 إنساني  غير دال
72 

12.22 4.8 
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وتعزى ىذه النتيجة إلى إن الفرد يبدأ بتحمل مسؤولية العمل وقد يكون قد اكتسب إحساسو      
بتكوين عبلقات اجتماعية مع اآلخرين ، أي إن الطمبة آيا" كان نوع دراستيم قد بيويتو ويبدأ 

اكتسبوا قوة األنا أو ضعفيا وفقا لمراحل النمو التي مرت بيا ، لذلك من البدييي انو ال توجد 
 إنساني( في قوة األنا . –فروق بين طمبة الجامعة وفقا لمتخصص )عممي 

الديني لدى طمبة الجامعة ، وبعد معالجتو إحصائيا  لغرض التعرف عمى مستوى االلتزام -4
( وبانحراف 25.25( تبين ان متوسطيا الحسابي )288عمى العينة البالغ عددىا )

( وباستعمال االختبار 18والبالغ ) وعند مقارنتو بالمتوسط الفرضي (4.65معياري )
التائية الجدولية  ( اكبر من القيمة26.85التائي تبين ان القيمة التائية المحسوبة )

( مما يدل عمى عينة البحث يتمتعون بمستوى جيد من االلتزام الديني . والجدول 1.96)
 ( يوضح ذلك .9)

 (9الجدول)

 االختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس االلتزام الديني 

المتوسط  العينة 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

288 25.25 4.65 18 26.85 1.96 2.25 

ويمكن أن تعزى النتيجة إلى التعميمات الدينية المستمدة من األديان كافة ومن ضمنيا ديينا       
وىذا ما أشار إليو عمماء اإلسبلم اإلسبلمي فقد حرص عمى التزام الفرد بعقيدة التوحيد والتوجيات 

كالغزالي وأثرىا عمى التزام الفرد فضبل عن قناعة المسمم إذا أراد أن يصمح حالو ويعيش بسعادة 
 فبل بد من تغير سموكنا دينيا ودنيويا ألنو يؤدي إلى سعادة الفرد في الدارين األولى واآلخرة .

لدين عنصر من عناصر الحياة النفسية كما أشار عمماء النفس ومنيم يونج الذي عد ا    
( ، وأكد فرويد حاجة الفرد المستمرة إلى تعزيز اإليمان واالعتقاد 72،ص:2000واتزانيا )العناني 

)فروم  من إطار توجو الفرد نحو الكينونةبالمبادئ والمعايير األخبلقية التي تأتي ض
 (.1996(.وتتفق مع دراسة )أمين ،85ص1989،

إناث( ، وبعد  -الفروق في االلتزام الديني عمى وفق متغير النوع )ذكور لغرض التعرف عمى -5
(طالب ومثميا من اإلناث فقد بمغ 144معالجتو إحصائيا عمى العينة البالغة لكل من الذكور)

                                                           
 ( وتقسيمها 1يقصد باملتوسط الفرضي استخراج درجة كل فقرة من فقرات االختبار وذلك من خالل مجع درجات البدائل االثنان )صفر،

 (.1( مضروب يف عدد الفقرات فيكون املتوسط الفرضي )2على )
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( وبانحراف معياري 25.41( وبانحراف معياري ومتوسط اإلناث )42.98متوسط الذكور )
ختبار التائي لعينتين مستقمتين تبين إن القيمة التائية ( وبعد معالجتو باستعمال اال4.50)

( مما يعني إن الفرق غير دال وفقا لمتغير 1.96( اصغر من القيمة الجدولية )0.81المحسوبة)
 (.10النوع كما موضح في الجدول)

 (10الجدول)

 إناث(-منوع )ذكورديني عمى وفق متغير لاالختبار التائي لعينيتين مستقمتين لممقارنة في االلتزام ال

المتوسط  العينة  النوع
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  الداللة 

 2.25 1.96 2.81 4.85 24.98 144 ذكور 
 4.52 25.41 144 اناث

مما يعني ان ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في االلتزام الديني حيث     
تكون العقيدة المثمى والسموك الصحيح المؤدي إلى استقرار األنا واطمئنان النفس لكبل النوعين. 

 ( .2006( وتختمف مع دراسة )بركات،1996وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة )أمين ،

عمى الفروق في مستوى االلتزام الديني لدى طمبة الجامعة عمى وفق متغير التعرف  -6
أنساني (  –أنساني (إذ بمغت العينة لكل من التخصص )عممي  –التخصص )عممي 

( لمذكور ومثميا لئلناث وبعد أن تم معالجتيا إحصائيا"باستخراج الوسط 72( ،)144)
( في حين بمغ 4.25عياري )( وبانحراف م25.26الحسابي لمتخصص العممي بمغ )

( وباستعمال االختبار التائي 5.14( وبانحراف المعياري )25.16المتوسط لئلناث )
ومستوى  286)( وبدرجة حرية )0.19لعينتين مستقمين بمغت القيمة التائية المحسوبة )

 ( يوضح ذلك 11( والجدول )0.05داللة )

 (11الجدول)

 أنساني( -مستوى االلتزام الديني عمى وفق متغير التخصص )عممياالختبار التائي لعينتين مستقمين ل 

المتوسط  العينة التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 2,25 1,96 2,19 4,25 25,26 144 عممي
 5,14 25,16 144 أنساني
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وقد تفسر إلى إن طبيعة المجتمع العراقي في التنشئة األسرية ال تفرق بين الذكور واإلناث        
تالي فأن طمبة الجامعة يؤدون نفس الطقوس والشعائر الدينية عمى اختبلف مذاىبيم وتتفق ال،وب

 (.2006)الحجار ورضوان ( واختمفت مع دراسة1999( ودراسة )المحيش 1996مع دراسة )أمين،

العبلقة بين قوة األنا وااللتزام الديني وبعد معالجتو بمعامل ارتباط بيرسون إذ بمغ  -7
( مما يدل عمى ان 0.31= ) ²(0.56( ولدى مقارنتو بمعيار مطمق بعد تربيعو )0.56)

 العبلقة ايجابية.

 االستنتاجات :

 .بمستوى جيد في االلتزام الديني  إن طمبة الجامعة يتمتعون -
 .إناث(–ذات داللة إحصائية لمفيوم قوة األنا وفقا لمتغير النوع)ذكور ال توجد فروق  -
 -األنا وفقا لمتغير التخصص)عممي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمفيوم قوة -

 .انسانى(
 .إن طمبة الجامعة يتمتعون بمستوى جيد من االلتزام الديني  -
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى االلتزام الديني وفقا لمتغير النوع)ذكور   -

 .إناث(
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى االلتزام الديني وفقا لمتغير  -

 .نسانى(ا-تخصص)عمميال
  .االلتزام الدينيتوجد عبلقة دالة بين قوة األنا و  -

 التوصيات:

 .ضرورة اىتمام األخصائيين النفسين بأساليب العبلج النفسي الديني  -
 .ن خبلل البرامج اإلرشاد والتوعيةالعمل عمى تقوية األنا م -
أنواع  تنمية الوازع الديني لدى طمبة الجامعة من غرس المبادئ السميمة مجردة من كل -

 التطرف. 

 المقترحات :

بأسموب  قوة األنا وااللتزام الديني وعبلقتيماإجراء دراسة ارتباطيو بين متغيري البحث  -
 .المعاممة الوالدية 

 .إجراء دراسة لمتغير االلتزام الديني مع متغير قمق الموت -
 الريف(-إجراء دراسة مماثمة عمى عينة تمثل سكان المدينة )المدينة -
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 Abstract: 

The power of the ego and its relation to religious commitment among 
the students of the university 

      The personal growth and development is affected by satisfying 
needs, as will satisfy the needs of that person becomes more balanced 
and productive and satisfied, and that this consent does not necessarily 
mean saturation full or excessive, but saturation balanced accepted that 
individual feels sufficient and make him feel frustrated just as entrusted 
Freud that the task of leading personal decency and management of the 
individual for the I (Ego) which is the process of reconciling the 
behaviors conflicting supported the principle of reality on the one hand 
and mechanisms of defense on the other hand, despite the importance 
of genetic factors in the formation of the ego (Ego), but that social 
factors have an important role in the formation of personal the individual 
because the individual prisoners for being involved with the cultural part 
of the religion, values and principles that have been targeted for the 
current research the following objectives:                                                   

1- To identify the bug ego strength among the students of the 
university 

2- Understand the power of ego among the students of the university 
according to the variables (Type – Major). 

3- To identify the religious commitment among the students of the 
university. 

4- To identify the religious commitment among the students of the 
university according to variables (Type – Major). 

5- Learn about the relationship between ego strength and 
commitment to religion. 

The researcher reached the following results: 
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1. The university students have a good level of ego strength 
2. There is no statistically significant differences in the strength of the 

ego according to the variables (Type – Major). 
3. The university students have a good level of religious observance  
4. Do not crowned statistically significant differences in religious 

observance according to the variables (Type – Major). 

The researcher recommended the need for the attention of specialists, 
psychologists methods of psychological treatment of religion. 

The proposed studies, including - a study of religious commitment 
variable with death anxiety. 
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 (1ممحق رقم )
 مقياس قوة االنا بصورتو النيائية

 كبل نعم  الفقرات ت
   يخفق قمبي بسرعة عالية  1
   شييتي لمطعام عاديو 2
   افتقد القدرة عمى التركيز في العمل ما 3
   اشعر إن كل ما أمر بو غريب أو عجيب 4
   أعاني من األرق 5
   اندم عمى ما أقوم بو من أعمال 6
   أحب األلوان الزاىية 7
   حساسيتي عاليو عند تعاممي مع اآلخرين 8
   ارتاح إليذاء اآلخرين أو إزعاجيم 9
   افتقد القدرة عمى التعبير عما في داخمي  12
   أحاول إثارة انتباه الجنس األخر لي  11
   أخاف األماكن المغمقة  12
   اشعر باالنتياك والتعب طوال الوقت  13
   اشعر باني كنت مظموم في طفولتي  14
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   اشعر إن الحياة عبارة عن غابة مظممة ومخيفة  15
   أتعاطف مع األشخاص المخربين  16
   اشعر بالخوف عند مشاىدة بعض الحيوانات  17
   أعاني من الكوابيس عند النوم  18
   أحبلمي سعيدة  19
   احتفظ بإسراري وال أبوح بيا لآلخرين  22
   أتعامل مع اآلخرين حتى لو إن اختمفوا معي بالرأي  21
   يسيء اآلخرين قصدي  22
   ينتقد اآلخرون تصرفاتي  23
   ابرر أخطاء اآلخرين وال أشير بيا  24
   استغرق في أفكاري ولساعات طويمة  25
   تحصل اضطرابات وتحسسات في بشرتي  26
   اشعر باني غير قادر عمى إدراك ما يدور حولي  27
   لدي شعور دائم بالذنب  28
   اتعمثم عند الكبلم مع الغرباء  29
   اشعر بالقمق عمى أمور حياتي  32
   أحب رسم الزىور والنباتات  31
   أخاف من كممة حريق والنار  32
   أفكر في يوم القيامة والجنة  33
   أحافظ عمى صمواتي الخمسة  34
   استغفر اهلل عمى ذنوبي  35
   في بعض األحيان تنتابني نوبات من ألضحك والصياح  36
   ال أحب النساء وىن يدخن  37

 

 


