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 ملخص

هددددالد الاراسددددة الىاليددددة سلددددل معرلددددة السددددلوف الدددداي   و  ددددر  علددددل الت يدددد  ال  سدددد  

واالجتمدددداع  ع ددددا األمدددداام الةددددم لدددد  الممل ددددة األرد يددددة ال امددددمية  وتددددم ا تيددددار عي ددددة 

الاراسدددة طالطريقدددة القةددداية )العمايدددة( طىيدددث تمادددل جميدددل األمددداام الةدددم والتددد  طل دددد 

مدددل  جدددل التىقدددف مدددل  هددداا  و، وس ا دددا   مدددل الةدددم مدددوسعيل طالتسددداو   كدددورا   مائدددة مدددا 

الاراسدددددة لدددددام الباحادددددان طاسدددددتااام  داتددددديل لامدددددل البيا دددددا  ول ىددددد  ال ر ددددديا  مو دددددل 

طتةدددميم  اولامددد ،الت يددد  ال  سددد  واالجتمددداع  اسدددتبيانالسدددلوف الددداي  ، و اسدددتبيانالاراسدددة: 

 وحةددددى علددددل معددددامى  ةددددا   بددددا  جيددددا   ،طمددددا يت ددددف و رددددرا  الاراسددددة االسددددتبيا يل

الددددل  يت دددداول دراسددددا  و حدددداا   الرتبددددا  ااتُبددددل لدددد  هددددل  الاراسددددة المدددد    الوةدددد   و

ولدددا  ظ دددر  ال تدددائ   ن ه ددداف تدددل يرا  جوهريدددا  للسدددلوف الددداي    وظدددواهر لائمدددة وموجدددود  

وكمددددا  ظ ددددر   تددددائ   لدددداش األمدددداام الةددددم لدددد  مسددددتوش الت يدددد  ال  سدددد  واالجتمدددداع ،

المت يددددرا  لدددد  السددددلوف الدددداي   لمةددددلىة الاراسددددة طوجددددود تددددل ير سيادددداط  جددددوهر  ل ددددل  

حيدددث  - سددد ة( علدددل الترتيددد  30-21اإل دددا  ولامددداام الةدددم لددد  المرحلدددة العمريدددة مدددل )

وا ت دددل الباحادددان سلدددل عددداد مدددل التوةددديا   - اسدددتقىل ماةدددية األةدددم وتميددد   عدددل ريدددر 

األمددددداام المعددددداليل طماتلددددد   توجيددددد  سدددددلوفالتوجددددد   ىدددددو اإلرمددددداد الددددداي   لددددد   م  دددددا

، واللدددعور واالسدددتقرارسعالدددات م، ومعالادددة ملددد ى  الددد واق وحددداال  القلدددف مدددل المسدددتقبل 

طالدددددل  ، والملددددد ى  الا سدددددية، ط دددددا  تىريدددددر اللدددددا  المعدددددا  مدددددل ملددددداعر اإل دددددم 

 واالجتماع  والاطيئة، ومساعات م علل سمباع حاجات م لامل واالستقرار ال  س  

  السلوف الاي  ، الت ي  ال  س ، الت ي  االجتماع ، الةم حية:الكلمات المفتا
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Abstract 

The current study aimed at identifying the effect of religious 

behavior and its impact on the psychological and social adjustment 

among deaf people in the Hashemite Kingdom of Jordan. The study 

sample was selected purposely to represent all deaf people, consisting of 

(100) deaf persons equally distributed of male and female persons. In 

order to verify the objectives of the current study, the researchers used 

two tools for data collection and to examine hypotheses of the study, 

namely religious behavior A questionnaire, psychological and social 

adjustment A questionnaire. The researchers has designed both tools 

consistent with the purposes of the current study, and verified the validity 

and reliability of both tools. The researchers have applied the descriptive 

approach, which deals with current and existing events. The results 

showed that there was a significant effect of religious behavior in deaf 

people in the psychological and social adjustment, and the study results 

also showed the existence of an essential positive effect for these 

variables in the religious behavior in favor of deaf female in the age 

group of (21-30 years), respectively. The researchers have concluded a 

set of recommendations including: the need to find a trend towards 

religious guidance in guiding persons with various disabilities in order to 

address the marriage and anxiety problems, future and stability issues, 

guilt, sexual problems, in order to edit a disabled persons’ feelings of sin, 

helping them to satisfy their security and stability, psychological and 

social needs.  

Keywords: Religious Behavior, Psychological Adjustment, Social 

Adjustment, Deaf. 

 

 ارها النظريمقدمة الدراسة وإط

 ادا  ن األمدور تسدير لدد    –عةددر التطدور التق د  واال  ادار المعرلدد   –لد  هدلا العةدر 

ودي دد   كاددر لددلكار، اطتددااء  مددل اال ب ددار طددالتطور التق دد     ريددف سطعدداد ال ددرد والماتمددل عددل ليمدد

والتااوب مع  دون وجود رةيا ليم  وسلوك  يضبط الىيا ، مرورا  طالميل المت ام  لداش كايدر 

طما يقترل  طعض األلراد والاماعا  ل  الماتمل مل سدلوكيا  تت دالل  ؛مل األلراد  ىو الىمباال 

 دور طعدض التيدارا  والداعوا  التد  ت داد  ةدراحة  و  دم يا  وليم هلا الماتمل، س الة سلل ظ

طالاروق علل هل  القيم، مل تسلل القاو  السيئة الت  ال تت ف مل ليم ا سلل معظم البيو  مل  ىل 
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 2018(، 6)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديئا   –مدل مدرور الولدد  –طىيث  ةبىد هل  القداو   ، ج    اإلعىم ووسائل االتةال الىاياة

ل  هل  األيام  كار لدلكار ط مدوم لقمدة العديت التد   ةدبل تىةديل ا    هلا مل ا ل ال ال اسمللولا  

  (2006 طو م بة، ) وج ا  يست    معظم ولد رب األسر 

ا  لدد  متسددع، ت يدرا   لدد  سما  دا الددل   عيلددلددا  حدا د  ال ضددائيا  واللدب ة الع  بوتيددة ادا و

طمددا لامتدد  مددل وسددائل اتةددال وتواةددل، جعلددد  ؛"سةددىح " يةددع  رتقدد  الماتمعددا  العرطيددة

العالم ي ساب طعض  علل طعض، طى حاود وال ليود تق  ل  وج  ا تقال م  و ا  هل  ال ضدائيا  

 واللب ة الع  بوتية طيل  لراد الماتمل ط الة مرائى  

هد  مدل  كادر جوا د  الماتمدل عر دة للت يدر،  ،الترطية الاي ية طى دم عمل دا و بيعت داسن و

للك لالمت يرا  الىاد  الت  ي طو  علي دا عةدُر المعلومدا  وعةدر اال  تداح، سدتىا  ت يدرا  ول

للا  ةبل مل الم دم  ،كبيرا  ل  م ظومة الترطية الاي ية طقيم ا و  ىل ا وم اها ا و ساليب ا و  رها

عقدول لقا  ةدبىد ومراجعة هل  الم ظومة ل   تتوالف مل األ ر الل  ستؤدي  ل  سمل اال  تاح، 

مياان سبا , والاعا  والمرطون هم  حدف مدل ي دالأ و جدار مدل يسداطف  و ل ارهم و  ىل م  ط ائ ا

للوةول سلي ا وحمايت ا مل كل سيغ  و لساد، ل   ظدل هدلا اال  تداح تتضداع  مسدؤولية المدرطيل 

  (2006 )الة يل، ول  سعااد جيل يىمل مبادئ اإلسىم وليم  ال تءل  ترطية 

 و التوحددا مدل ال ظددام الداي   لدد  ط دداء  ،طدا   حدداياا  اتااهدا  ت دداد  طلهميددة الدايل مدل ه دداو

لددراد، ممددا يسدداعاهم لدد  حددل ملدد ى  الىيددا  الةددىة ال  سددية والت يدد  ال  سدد  واالجتمدداع  لا

ويا ب م القلف الل  يعتر  كايدر مد  م،  اةدة س  دم يعيلدون لد  عةدر يسديطر عليد  االهتمدام 

دية، والت الأ اللايا ل  المةالل والم ريا  االجتماعيدة وااللتةدادية، وي تقدر ال بير طالىيا  الما

و ةددبىوا ،  ددأ علددل حيددا  هددؤالء األلددراد سددلبا  ممددا ا ع ، لدد  الولددد   سدد  سلددل ال ددلاء الروحدد 

عر ة لإلةاطة طداألمرا  واال دطراطا  ال  سدية واألسمدا  االجتماعيدة، حتدل  ةدبل يعدر  

  (2004 طو م بة،  طراب ال  س  )هلا العةر طعةر القلف واال

سن الدددايل ي بدددل مدددل عاددد  اإل سدددان لددد   :ويقدددول عدددالم الددد  أ التىليلددد  اللددد ير )لرويدددا(

مواج ددة لددوش  بيعيددة لدد  الاددارق والقددوش الاا ليددة ال ري يددة، وسن الددايل مددا هددو سال مرحلددة 

مب دددر  مدددل التطدددور اإل سدددا  ، ي مددد  لي دددا اإل سدددان مدددا  سدددما  طدددالوهم الددداي   المتبقددد  مدددل 

  (1977  برا  وتاارب الط ولة، وسن الايل ما هو سال ُعةاب جماع  )لورم،

 مدددا العدددالم )يدددو  ( ليعدددر  التارطدددة الاي يدددة طل  دددا: مددد ء تسددديطر عليددد  لدددو   ارجيدددة، 

و ن م  دددوم الىمدددعور لددديأ مادددرد جددد ء مدددل العقدددل ولقدددط، وس مدددا هدددو لدددو  تسددديطر علي دددا 

طلمددد ال متعددداد  م  دددا األحدددىم والتايدددل واألوهدددام، وهددد  جميع دددا مدددل وج دددة  ظدددر  مظددداهر 

ضدددرب  دددام مدددل الابدددر  العا  يدددة لددد  الاضدددوع لقدددوش ن الابدددر  الاي يدددة تتسدددم ط للدددايل، و

  (1998  علل )ال قي ،
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و مددا )ولدديم جدديمأ( ليعددر  الددايل طل دد : مىاد ددة طدديل ال ددرد ولددو  رامضددة، يلددعر لي ددا 

اإل سدددان لددد   ن مةدددير  مدددرتبط ط دددا، و  ددد  يعتمدددا علي دددا، وتتىقدددف هدددل  الةدددلة عدددل  ريدددف 

  (1997 )موسل، الةى  والعباد 

عامل مساعا للةىة ال  سية والاساية، وه  حقيقة اكتل  ا مل عمل  ويى ن الايل إل لللك

ل  تلريل سي ولوجية اللا ، واسدتاام التداا ل الاراحد  ال  سد  طداون ملدر  الادراح، ليقدول 

يت ل  اإليمان علل  سما  الىيا  : ")هاي و ار سد( رئيأ تىرير مالة علم ال  أ اليوم األلما ية

جمة ع  ا، والتد  كايدرا  مدا تدؤد  سلدل اإلرهدا  والةدراعا  ال  سدية التد  والض و  ال  سية ال ا

  (1992 )ر وان، "ت ع أ طاورها علل عىلة ال رد طماتمع 

سن التددايل الةددىيل المعتددال واإليمددان الىقيقدد  طوجددود لددو  سددامية تتماددل "ويضددي  طقولدد : 

وجدودا   عمدف، وطالتدال  يسدتطيل طوجود الادالف العظديم األوحدا الدل  ال مدريك لد ، تاعدل للىيدا  

المؤمل المتايل  ن يس ل علي  وجود استراتيايا  "آليا "   سية للت ي  مل المل ى  الىياتيدة، 

ن   بد علماء ال  أ لد  دراسدات م  ولا  -  Strategies .Coping - وه   سالي  لاعلة للتعامل

مدرا  لل تعر دا  لا طالاالف، ت ون  تلك اللريىة مل البلر الت  تتسم دوا ل ا طالعمف اإليما  

س ا ما  ةي  ال رد المدؤمل  ،يس ل حةول الل اء ط ولائيا   يترف   را  ال  سية والاساية، لاإليمان 

يبتعا عل طعدض  المتايل  ساسا   –ن المؤمل سطالمر ، ويم ل الاقة طال  أ ويعيا التواسن ال  س   

المتدايل يمتلدك مدل  –سما  ال  سية  لالمؤمل عر  م لاالممارسا  الت  يلال سلي ا األلراد    اء ت

و   سالي  التعامل مل الض و  ال  سية واالجتماعية، ما ال يمتل د  اللدا  الم د وس لد  معتقدا  

  (، طتةر 1992 )ر وان، "سيما  

ىدت م وهدو المعيدار الدل  يُ  ،وهو الل  يةوغ سلوف اإل سان، رجاء الىيا  سن الايل يعم  عم 

لدف مدل لتىايدا اال دطراب واال ىدرا  عدل ال ايدة والوظي دة التد   ُ  ،كل ما يةار ع د  سلي  ل 

  (2003  جل ا هلا اإل سان )عمار،

ويالةد  مدل ، علي  ال رد للس ت  الااةة لد  الىيدا   ب الايل هو األساس الل  ي   ا  عوطللك يُ 

كمددا ، ويطددرد ملدداعر األسددل والق ددو  ، مدد  لايدد  اللددعور طاإليمددان والةددبرملدداعر الددل  ، ويُ 

  (2000 )الاضر، يساعا  علل سلامة عىلا  اجتماعية  ا  مع ل وم  ش ل  حيات 

لد   مدا  –ومدباطا  و سدوياء  رجداال  و سداء  ومديو ا   -وسلل  لك ي و  )الرلاع ( س ا ك دا اليدوم

مدددل  و   دددا وط ات ددا الىاجددة سلددل التمسدددك طددالقيم ال اطعدددة مددل الدددايل اإلسددىم ، لدددإن حاجددة  ط ائ

والةدم طلد ل  دام سلي دا  مدا و عظدم، وعلي دا  ن  ل دل طيداهم  ،طل ل عدام االحتياجا  الااةة

  (1993 الت  ما سالد لاطلة للتل يل والت يير حس  سراد  ال بار وتاطيط م  )الرلاع ،

 -اإل سدان السدو  والمعدا  –)عل ( سلل  ن االلت ام الداي   هدو التد ام ال درد المدؤمل  ويلير

طما جاء ل  القرآن ال ريم وس ة الرسول ةلل هللا علي  وسلم، مل القيم والمبادئ والقواعا والمال 

األلدراد ل ا يعى ية، وااللت ام طىاودها طما يت ف مل والل الىيا  االجتماعية، الت  يعوالاي ية سرا  

  (، طتةر 2004 ، ل  الماتمل اإلسىم   )عل
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ن مل مرو  االلت ام الاي  ، عدام الادروق عدل مدا يرسدم  ل دا هدلا الدايل  ويلكر )مىمود( 

اء األح ددام والمبددادئ التدد  و ن  بددلل ج دداا  كاليددا  ل تبدديل وجدد  الىددف والعددال ور ،مددل الماددل العليددا

 ،م اإلسدىمييلير مل وج ة  ظر اإلسىم سلل امتاال ال رد لتعدال االلت ام الاي    يضا  ن  و  يرسم ا

 )مىمددود، كمددا ورد  لدد  القددرآن ال ددريم والسدد ة ال بويددة اللددري ة وكمددا  بق ددا السددل  الةددالل

2003)  

واألمر ل   لك يتبيل مل لار  ال رد المسلم علل الامل طيل دوالل سلوك  وحاجات  األساسية 

السليم لم ا ت  كما  رادها هللا لإل سان الةالل،  لك  ن هلا التةور هدو وال  سية ل  س ار سدراك  

المي ان الوحيا الل  يرجل سلي  اإل سان ل  كل م ان وسمان طتةورات  وليمد  وم  اجد  و حوالد  

 يد  ط دا عقلد  وسدراكد  ويطبدل ط دا مدعور  و عمال ، لاإل سان يتلقل مواسي   مل هلا التةور ويُ 

  (2003 )ماهيل، وسلوك 

لددللك لددم يقتةددر تعلددم الددايل علددل لددرد دون ريددر ، طددل جدداء الددايل اإلسددىم  لل دداس كالددة، 

وجاء  تعاليم دي  ا السمىة ل ل عالل وطالغ، والةم هم  لدراد مدل هدلا الماتمدل اإلسدىم ، وهدم 

، ل  د  يعدا   وحركيدا   األةم هو س سان سدليم عقليدا  لواعون وماركون، وال يلوب عقول م مائبة، 

ملدد ل  لدد  السددمل، ل ددو ال يعددا      ملدداكل لدد  االسددتيعاب  و الددتعلم، ويم ددل  ن ي ددون األةددم 

مباعا  ل  ماال ، كما يم    لراء  ال ت  واستيعاب كدل مدا يداور حولد  مدل  دىل التواةدل معد  

عبر ل ة اإلمار ، لمل األهمية البال ة تعليم األةدم العلدوم اللدرعية، وت ميدة م اراتد ، و درور  

، وحةول  علل لار مدل األمدور ال ق يدة التد  تؤهلد  سلدل  ةم  ركل  س سان ري طلمور دي   قي  تا

  (1994 )القريوت ، ر  الاي ية الت  لر  ا هللا علي ممارسة معائ

سددواء الةددم  م  الددايل وتلددريعات  مبددادئعلددل سدراف وتعلددم  المعدداليلوممددا يددال علددل لددار  

ع دد  لدد  لةددة الااريددة التدد  امتى  ددا ال بدد  ةددلل هللا عليدد  ، حددايث  طدد  هريددر  ر دد  هللا الددب م

د ل  " ي د :ل ا ةلل هللا علي  وسدلم حيث لال وسلم؛ ليعلم سيما  ا؛ ليعتق ا ةاحب ا،   سلدل ار  هللا؟ للم 

دول هللا ةدلل هللا عليد  وسدلم  ُدسُ   سلل ر  ار  للم  ا؟      ل  م  ، لال: ل  اء  م  الس   ا   دق  ت  ، لدال:  ع  اء  م  م سلدل الس 

( و حمدددا لددد  مسددد ا  طدددرلم 2860سددد اد  حسدددل، روا   طدددو داود طسددد    طدددرلم )سة"  )  دددؤم  ا مُ   دددلإ   

(7705))  

اإلمارا  ما ح م طد  ال بد  ةدلل هللا عليد  وسدلم مدل  مدر السدوداء  كا و: "ولال )القر ب (

و  ةدل حيل لال ل ا: ) يل هللا(؟ للمار  طر س ا سلدل السدماء    للجداس اإلسدىم طاإلمدار  الدل  هد

الايا ة الل  يىرس الام والمال وتستىف ط  الا دة وي ادل طد  مدل ال دار، وح دم طإيما  دا كمدا يى دم 

 "ط طف مل يقول  لك؛ ليا   ن ت دون اإلمدار  عاملدة لد  سدائر الايا دة  وهدو لدول عامدة ال ق داء

  (4/52، 2000 )القر ب ،

جوا د : الاا د   ةل   ى د وسن  لا ا  اإل سان األةم ال  سية واالجتماعية يم ل حةرها

المعرلدد  ال  ددر ، والاا دد  العددا    الوجدداا  ، والاا دد  المتعلددف طالسددلوف، وط دداء علددل هددل  

الاوا   المتعداد  للاةدية ال درد األةدم وسدلوك ، يم دل امدتقا   مدا ق  و   مدا  مدل الابدرا  

 ليما يل : (2003 )الم ا ، الاي ية الت   لىظ ا ل  حيات م كما  وردها
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التايل المعرل  ال  ر : حيث يعر  األةم مل هلا ال مط ال اير مل  ح ام الايل وم اهيمد   −

 مىةور  ل  المستوش المعرل  ال  ر  ول    رير ملت م ط ل  األح ام ل  حيات  اليومية  

التددايل العددا    الىماسدد : واألةددم  ددمل هددلا الدد مط يبددا  عا  ددة وجاا يددة جارلددة  ىددو  −

    ال يمتلك األح دام المعرليدة حول دا، ممدا ياعلد  ريدر لدادر علدل الىدوار التعاليم الاي ية، ل

 والم اللة المر ة ليةل   لك سلل حالة مل التطر  

التايل السدلوك  )العبداد (: وي ىةدر األةدم المتدايل  دمل هدلا الد مط، لد  دائدر  ممارسدة  −

ن امددتىف العا  ددة الطقددوس و داء العبددادا  الاي يددة، ول ددل دون معرلددة كاليددة لاح ددام، ودو

 الاي ية  

التددايل ال  عدد : ولدد  هددل  الىالددة يلتدد م األةددم طددال اير مددل الممارسددا  والمظدداهر الاي يددة،  −

 طللك احترام ال اس للايل  للوةول سلل مةالى  الااةة، مست ى  

التايل الت اعل : وهو  ات  عل رد ال عل لاش طعض األلدراد الةدم، لقضداء ولدد  ويدل مدل  −

عل الدايل، ول دل  تيادة لىالدة م اجئدة لد  حيدات م ت قلد  حيدات م سلدل ال قديض،  ا  حيات م طعيا

ليةددبىوا مددل الملتدد ميل لدد  ال ايددر مددل المظدداهر الاي يددة، وي لدد  علددل هددل  ال ئددة التددايل 

 العا    الىماس  ل    يتمي  طالسطىية  

مدا  التدايل األةيل: وهلا الد مط ع دا األمداام الةدم هدو الد مط األمادل مدل طديل    التايل −

الساطقة، حيث يتولر لاش ال رد األةم ه ا مظاهر الايل مل جوا بد  الماتل دة طلد ل متدواسن 

، ويةبل األةم م ساما  مل  اتد  وسدلوك ، ومت قدا  لولد  مدل لعلد ، وسلوكيا   معرليا  وعا  يا  

سد  وظاهر  مل طا   ، وهلا ال وع مل التايل يوةدل  سلدل األمدل واالسدتقرار والتدواسن ال  

 واالجتماع  ويلعر  طالطمل ي ة والتسامل والةبر والر ا 

والسلوف الاي   ع ا األماام الةم ه ا يلير سلل الت ام طما جداء لد  القدرآن ال دريم وسد ة 

وعى يدة، وااللتد ام  الرسول ةلل هللا علي  وسلم مل القيم والمبادئ والقواعا والمال الاي يدة سدرا  

لد ا األلدراد طماتلد  لئدات م لد  الماتمدل يالىيدا  االجتماعيدة التد  يعطىاودها طما يت دف مدل والدل 

  (2004 ،ل اإلسىم  )ع

ل اُدومل مرو  السلوف الاي   ع ا الةدم، عدام الادروق عمدا يرسدم  ل دا هدلا الدايل مدل المُ 

 ( 1998 )عبا الى ، العليا

أللددراد الةددم، ويسدداعا التددايل علددل االرتقدداء طالةددىة ال  سددية واالجتماعيددة لل ايددريل مددل ا

كبدر  كبر مل الر ا لد  حيدات م، ودرجدة  ون طوجود درجة قر  لالةم الليل يمتل ون عقيا  دي ي  يُ 

ال   األحاا  الىياتية الةدادمة مقار دة طدللرا  م لل لما تُ  مل السعاد  اللاةية، وتل يرا  سلبية 

  (2001 )عامان، ممل ليأ لاي م ارتبا  دي   رسم 

يسددتطيل مددل  ىلدد  األمدداام الةددم  ،مىئمددا     سدديا   التددايل يعددا سدديالا  ن  ويددرش البدداحاون 

ن  مدل  ا طىلدا   ، م ال  س  واالجتماع عمواج ة كالة المل ى ، وي يا مل لاعليت م اللاتية ووال
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يسداعا األلدراد الةدم علدل التوالدف مدل الةدعوطا  التد  يواج و  دا،  ا  معرلي ا  ماطط ي ظمالتايل 

ياداط  لداي م، وي يدا لاعليدة الت اعدل الدلات  اإل ،االجتماعيدةوىت م ال  سدية    يىسدل مدل ةد كما 

ن العىلدة طديل التدايل والةدىة ال  سدية واالجتماعيدة  ( james & wells) ويرش جيمأ وولدأ

التا يدد  مددل  حدداا  الىيددا  المايددر  لللدد قة،  :يم ددل ت سدديرها مددل  ددىل مت يددريل وسددطييل همددا

  (2004 )الطاهر ، الت  يروالت ظيم اللات  لعمليا  

ومما سبف لقدا توةدل الباحادان سلدل طعدض الاةدائ  الاي يدة التد  يم دل لللدا  العداد  

 ه :و ن يتعامل مع ا وي  م ا ل ما دليقا   ( و طةريا    و سمعيا    والمعا  )حركيا  

لا تساعا علدل ظ دور  عوامدل الت لدئة االجتماعيدة، ول دا لد   :ن الايل لطر  لاش اإل سان  −

ُولوٍد سال  : لك حيث لال ةلل هللا علي  وسلم البرهان عللالىايث ال بو  اللري   ل م  ا م  "م 

ا    " ك  رِّ يُل  را     و  لل ال  طر    ل لط وا ُ يُ ودا     ويُ  ةِّ   (4805طرلم  ،روا  مسلم ،ةىيل) يُول ُا ع 

هدل  العىلدة ل دا ةداش لد   دمير ال درد  :عىلة وجاا ية روحية طيل ال رد و الق  ن الايل  −

الددايل  و  بيعددة  عددايُ ، وووجاا دد  وتةددبل المىددرف األساسدد  لسددلوك  ومعامىتدد  و  ىلدد 

يادا   رهدا  لويةعال  قواللو  يستماها مل  دا لية لاش ال رد، والايل يعط  ال رد الملت م دي يا  

ويالة   لك مل ملاعر الل   واليلس والق دو ، وي مد  لايد  الاةدائ   ،و ارجيا   دا ليا  

  يااطية كالةبر واإلياار والتسامل والمود ال  سية اإل

ن للددة االلتدد ام طالددايل وتعاليمدد  مددل ملدداعر الةددراع واإلحبددا  دا ددل الدد  أ؛ ألن الددايل  و −

 ياعو سلل الت امل طيل السلوف الظاهر  والضمير الاا ل  

ي ا  سلدل ت ظديم العىلدا  طديل ال داس وت ظديم حركدة الىيدا  علدل مسدتوش ال درد  ن الايل و −

   والماتمل

المبدادئ و المعتقداا  جملدة مدل :للدايل طل د  ومدامى   عامدا   تعري دا   يدانل يتب يول لا لإن البداحا

والترطويدة ال دواح  االجتماعيدة وال  سدية  لد والقيم الت  تؤمل ط ا  مة مل األمم وتعمل طمقتضاها 

   وااللتةادية والسياسية

 مشكلة الدراسة

 الاراسة الىالية  تياة ما يلت : ظ ر  مل لة

وكبيرا  ل  الاقالة التد   وا ىا   و ة األ ير  ل  الماتمل العرط  اإلسىم  ت يرا  آلظ ر ل  ا  1

ن،  تياددة الاددور  المعلوماتيددة لدد  العددالم حيددث  ةددبل لريددة ويتلقاهددا األلددراد الةددم والعددادي

والقديم  تيادة رتيدت م للق دوا  طدل ة ير  مما عر  م لةدراع هدل  الىضدارا  والاقالدا  

والددل  يددؤدش طدداور  سلددل ا ددطراطا    سددية  ،ال ضددائية والموالددل الماتل ددة علددل اال تر ددد

 لاي   لتوجي  م الوج ة الةىيىة واجتماعية لاي م، مما ياعل م ل  حاجة ماسة لىلت ام ا
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ه اف لةور طىا  لد  الاراسدا  والبىدو  التد  اهتمدد طالسدلوف الداي   والةدىة ال  سدية   2

و اةددة ليمددا يتعلددف طدداور التددايل و  ددر  علددل توجيدد   ،واالجتماعيددة لدداش المعدداليل سددمعيا  

 للتواسن ال  س  واالجتماع   المعاليل سمعيا  

 ل لة الدراسة علل ال ىو التال : ما تقدم يم ن تىديد م وء ول  

سددلوف الدداي   ع ددا األمدداام الةددم لدد  األردن وعىلتدد  طددبعض المت يددرا  ما مستوش ال

وي باف عل هلا السؤال  سئلة لرعية تتعلدف طدل ر السدلوف الداي   طمت يدرا :  ؟ال  سية واالجتماعية

 الا أ،  والعمر 

 الدراسة أهداف

 ر السلوف الاي   علل الت ي  ال  س  واالجتمداع  علدل  ت ا  الاراسة الىالية سلل معرلة 

 األماام الةم ل  األردن، لللك لإ  ا تسعل سلل التىقف مل األهاا  التالية: 

 ر السلوف الاي   علل الت ي  ال  س  واالجتماع  لاش األماام الةم ل   التعر  علل   1

 األردن 

 اش األماام الةم معرلة تل ير مت ير الا أ ل  مستوش السلوف الاي   ل  2

 معرلة تل ير مت ير العمر ل  مستوش السلوف الاي   لاش األماام الةم   3

 رضيات الدراسةف

 للتىقف مل  هاا  الاراسة الىالية يم ل لى  ال ر يا  الة رية التالية:

( ل  مستوش الت ي  ال  س  واالجتماع  (α = 0,05ال توجا لرو   ا  داللة سحةائية   1

 ل  مستوش السلوف الاي    لاش األماام الةم

( ل  مستوش السلوف الاي   لاش األماام  (α = 0,05ال توجا لرو   ا  داللة سحةائية  2

 ع ش سلل مت ير الا أ الةم تُ 

( ل  مستوش السلوف الاي   لاش األماام  (α = 0,05ال توجا لرو   ا  داللة سحةائية  3

 ع ش سلل مت ير العمر الةم تُ 

 أهمية الدراسة

  همية هل  الاراسة مل  ىل جا بيل:تظ ر 

 األهمية النظرية .1

مل  ىل دراسة عىلة السلوف الاي   و  ر  علل الت ي  ال  س  واالجتماع  لاش 

األماام الةم المسلميل، وما يتولل مل  ن اللا  األةم الملت م طتلك التعاليم هو مل  طعا 

 وم  ا القلف والع لة ال اس عل الولوع ل  األمرا  ال  سية واالجتماعية 
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 األهمية التطبيقية .2

مل  همية مو وع ا ال اد  سلل معرلة العىلة طيل  وت مل  همية الاراسة الىالية  يضا  

السلوف الاي   و  ر  علل الت ي  ال  س  واالجتماع  لاش األماام الةم، وطللك ت بل  همية 

    اآلتية:هل  الاراسة مما يم ل  ن تظ ر  مل  تائ   ا  ةلة طالاوا

التعر  طل ل عام علل ماش الت ام األماام الةم طمظاهر الايل اإلسىم  وتوج ات م   1

 وماش الت ام م ط ا وا ع اس ا علل سلوك م وت ي  م ال  س  واالجتماع   ،وليم م الاي ية

التوةل سلل ماش حاجة األماام الةم سلل  ظام مل القيم والمبادئ الروحية والوجاا ية   2

حتل تس ل ل م الىيا  ال  سية واالجتماعية اآلم ة  ،ط ا ويىت موا طمعاييرهايلت موا 

 والمستقر  ل  عالم مل المت يرا  المتتالية 

وتسعل الاراسة الىالية لمعرلة العىلة طيل السلوف الاي   و  ر  علل الت ي  ال  س    3

طعض  واالجتماع  لاش األماام الةم، والتوةل سلل دالال  وة ية سحةائية عل

 المت يرا    ا  الةلة طاللا  األةم مال: الا أ والعمر 

 يفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسةالتعر

قال )دا  ( طايل )دي ا(    جاسا ، ويقال )كمدا تدايل يُ  ،الا اء والم الل  ويقصد بالدين لغوياً:

 يضدا  الطاعدة تقدول و)الايل( ، هلل ةان( ة ي  تاان(    تااسش ط علك وطىس  ما عملد، وم   )الا  

 ويقال دان ط لا ديا ة ل دو ديدل و)تدايل( طد  ل دو ،يل( والامل  ديانوم   )الاِّ  ،)دان( ل       اع 

 .(218، م 1984)ماتار الةىاح،  متايل

هو عىلة وجاا ية روحية دا لية طيل ال درد و القد ، هدل  العىلدة  :السلوك الديني اصطالحا  

   ىلدد ل ددا ةدداش لدد   ددمير ال ددرد ووجاا دد  وتةددبل المىددرف األساسدد  لسددلوك  ومعامىتدد  و

  (1997)موسل، 

وهو يلدير سلدل تلدك العمليدة المتواةدلة التد  يسدعل ط دا ال درد سلدل سحداا   التكيف النفسي:

يااطيدة طي د  وطديل   سد  مدل ج دة سمدل  جدل سحداا  عىلدة  ؛  ال  سد ت يير ل  سلوك   و لد  ط ائد

اجددا  ىوطي دد  وطدديل طيئتدد  مددل ج ددة   ددرش، وهددلا يددؤد  سلددل   ددض التددوتر مددل  ددىل سمددباع ال

 & Calhoun) ) ويتميدد  هددلا الت يدد  طالضددبط الددلات  وتقدداير المسددؤولية ،الماتل ددة لل ددرد

Acocella, 1990  

الت ي  االجتماع  يع   لار  ال رد علل ط اء عىلة م سامة طي   وطديل  التكيف االجتماعي:

البيئددة، لمددل ج ددة يلددبل حاجاتدد ، ومددل ج ددة   ددرش يلبدد  حاجددا  ماتمعدد  وطيئتدد ، دون مددا    

ن الت يد  ط دلا المع دل هدو العمليدة التد  إ در لدآتعدار   و ت دالض طديل هدل  الىاجدا ، وطمع دل 

طقةددا تىقيددف اال سدداام لدد   ،ا معددا  مددد  و لدد  البيئددة  و لي ت طددو  علددل سحدداا  ت يددرا  لدد  ال ددر

   (Norman, 1998)العىلة طي  ما
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 و السمع  السمل  تياة لتضرر العةب ل  هم ال ين يعا ون من لقد  األشخاص الصم:

ل الق ا  السمعية بدراا  مت اوتة  اتاة عن  سباب ورااية و ارش بيئية  "ولد ي ون الةمم لب

ول  الىالتين يىتااون سلل مساعد  ااةة ل  السمل وال    ، الل ةكتساب  و بعد االل ة اكتساب 

  (2005 )رري ، والل ة والتعلم"

 الدراسات السابقة

تعتبر األولل من  وع ا لإ   ال يواد دراسة سابقة ت اول  ، ىي  سن الدراسة الىالية

عىلة السابقة الت  واد  ن ل ا  مت يرا  الدراسة الىالية ل ا لام الباىاان بالبى  عن الدراسا 

( الت  هالد سلل معرلة العىلة طيل التايل وطعض 2008) م  ا دراسة طوعودبالدراسة الىالية 

المت يرا  ال  سية االجتماعية كالتوالف االجتماع  وتقاير اللا  كعوامل  ساسية ل  الةىة 

، ةو الب (  البا  204ال  سية علل عي ة مل  لبة جامعة مىما  ضير ل  طس ر  طل د )

طيل التايل وكل مل التوالف وتقاير اللا ، والتر د  ةرتبا ياوالتر د الباحاة وجود عىلة 

وجود لرو  طيل  لبة العلوم اإلسىمية و لبة العلوم األ رش، كما التر د وجود لرو  طيل 

 ةارتبا ي  موجبلل وجود عىلة سوتوةلد  تائ  دراست ا  اللكور واإل ا  علل مت يرا  البىث 

طيل التايل وكل مل التوالف االجتماع  وتقاير اللا ، ووجود لرو   ا  داللة سحةائية ل  

مستوش التايل حس   وع التاة  لةالل  لبة العلوم الاي ية، و ظ ر   تائا ا عام وجود 

تقاير لرو   ا  داللة سحةائية طيل اللكور واإل ا  ل  مت يرا  التايل والتوالف االجتماع  و

 ( 2008)طوعود،  اللا 

هدل  سلل التعر  علل مدش ( والتدددد  2005) دراسة الىاار ورضوانلدددد   و اددددا  يضددددا  

سضالة سلل  ،الدي   لدي مااللتدد ام بمستوش عىلتدد  واإلسددىمية اللعور بال  ب لدش  لبة الاامعة 

الدي   لتددددددددددددد ام االتلاير بع  المت يرا  علل مدش اللعور بال  ب لدش  لبة الاامعة ومستوش 

 ا  (  الب727  عي ة الدراسة )ـدددددددددددددددددددوبل  ،ولد استادم الباىاان الم    الوة   التىليل  ،لدي م

من  هم ا:  ن مستوش اللعور بال  ب لدش ال لبة وكان وتوةل  الدراسة سلل عد   تائ  ، و البة

واود  بي   الدراسة كمددددا(  %94 82)هددددو  الدي   لدي مل االلتدددد ام و ن معد(، %31 73)هددددو 

عسش لمت ير الا س لةالل ُسىةائية بين ال لبة ل  مستوش اللعور بال  ب تداللددددددددددة لرو   ا  

وبي   الدراسة  ،الطدددددددىب    ن مستوش اللعور بال  ب لدش ال البا   علل م   لدش  ،اإل ددددددا 

 الدي   واللعور بال  بااللت ام واود عىلة ارتبا ي   ا  داللة سىةائية بين ال لبة ل  مستوش 

  (2005 )الىاار، ور وان،

( طاراسة طع وان   ر التايل علل مر  االكتئاب ال  سد ، ولدا 2003) وكما لام عبا الع ي 

 جريد الاراسة علل عي ة مل  لبة جامعة األسهر اللدري ، كمدا اسدتاامد مقداييأ متاةةدة 

ايل لدد   ددر جددوهر  للتدد لقيدداس التددايل ومددر  االكتئدداب ال  سدد ، وا ت ددد الاراسددة سلددل وجددود 

معالاددة مددر  االكتئدداب ال  سدد ، ولددا  لةددد الاراسددة سلددل  ن ه دداف العايددا مددل األمددرا  

واال طراطا  ال  سدية ترجدل سلدل لقداان الدواسع الداي   وعدام وجدود ال ظدر  الاي يدة للىيدا  لداش 

 ( 2003)عبا الع ي ،  المر ل
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التدايل والقلدف العدام  در العىلدة طديل  ( طاراسة هالد سلل معرلدة 2002) وكللك لام الة يل

لدداش عي ددة مددل  لبددة جامعددة اإلمددام، ت و ددد مددل مامددوعتيل: األولددل مددل  ددىب كليددة اللددريعة 

 ا  ( واسددتاام الباحددث مقياسدد121( والاا يددة مددل كليددة العلددوم االجتماعيددة وعددادهم )119وعددادهم )

تدائ  وحةل علل معامى  ةا  و با  جيدا ، و لد  سلدل   ،التايل مل سعااد لمعرلة مستوش 

 هم ا: العىلة ع سية طيل التايل والقلف العام لاش عي تد  الاراسدة، كمدا  ن  دىب كليدة اللدريعة 

حةلوا علل متوسط درجا   علل مل  ىب كلية العلدوم االجتماعيدة علدل مقيداس التدايل، طي مدا 

ة علل مقياس القلف العام حةل  ىب كلية العلوم االجتماعية علل متوسدط  علدل مدل  دىب كليد

 ( 2002 )الة يل، اللريعة

ال  س  لدش وعىلتد  طداألمل الدي   "االلت ام ـ ( والمع و ة ط2001دراسة  ةي  )و اا ل  

الدي   االلتدد ام بين العىلددة هدل  الدراسة سلل مىاولة ال ل  عن  بيعة " ةدد عاء ىب اامعة 

ي  الدراسة علل ولد  ار، بع  المت يرا   دددوءل   ةددد عاءال  س  لدش  لبة اامعة واألمدددل 

لوية بين مستوش عىلدددددة ارتبا يددددد  ومن  هم ال تائ : واود ،  (  الب و البة300عي ة لوام ا )

ل  األمن ال  س   ا  وعدم واود لرو  دالة سىةائي، لبةال  س  لدش ال واألمددددددل الدي   االلتدددددد ام 

  (2001، ) ةي  الا س والتاةم لمت ير عسش ُالدي   توااللت ام 

لتا يد  طعدض  -( لقا طىث طاراست    در طر دام  سرمداد    سد  دي د 2001) وكللك عمار

لدداش عي ددة المددراهقيل مددل  ددىب الاا ويددة العامددة مسددتااما  مقيدداس طيددك  -األعددرا  االكتئاطيددة 

(  البدا  مرت عد  الارجدة علدل مقيداس 60لىكتئاب طاإل الة للبر ام  اإلرماد  علدل عي دة مدل )

حدااهما تاريبيدة واأل درش  داططة، ولدا  سد ر  ال تدائ  سامدوعتيل االكتئاب وتم تقسيم م سلدل م

عل ةىحية البر ام  اإلرماد  ال  س  الاي   لد  تا يد  األعدرا  االكتئاطيدة لداش المدراهقيل 

 ( 2001 ،)عمار الم تئبيل

بالةىة ال  سية لدش وعىلت  الدي   "االلت ام بع وان ( لقا لام طاراسة 1999و ما المىيت )

هدل  الدراسة سلل التعر  علل اء" إلىسل طددددداالتربية باامعة الملف ليةكليدددددة ن  ىب عي ة م

التربية باامعة الملف كليدة الدي   والةىة ال  سية لدش عي ة من  ىب العىلة طديل االلتد ام مدش 

من  هم ا التاةم الدراس  والمستوش كددددددان بع  المت يرا   ددددددوء ل  ل طاإلحسدددددداء لية

التربية ل  كليدددددددددددددددددددة (  الب من  ىب 234دراسة علل عي ة لوام ا )ولد  اري  ال، الدراس 

 ا  واستادم الباى  مقياس ،وتاةةا   ارشسدددددىمية سالمستوين الاا   والرابل ومن تاةةا  

داللددددددة ولد  ظ ر  ال تائ      ال تواد لرو   ا  ، للةىة ال  سية  ومقياسالىلتدددددد ام الدددددداي  ، 

 )المىدددديت، لمت يرا  التاةم الدراس  والمستوش الدراس   الدي   ولقاااللتدددد ام سىةائية ل  

1999)  

وهدل   ة"ـدة ال  سيـدوان: "التدين والةىـدبع ( طاراسدة 1987بيران وآارون )وكللك لدام 

بين لعىلدددة اوالتعر  علل ، ة التدين لدي مـدددلدرا  ة ولقاـدددالدراسة سلل مىاولة تة ي   لراد العي 

وضب  ، والقل ل االكتئددددداب، ة ماـدددددوبع  اةائم اللاةي  والمتدين ظاهريا  المتدين اوهريا

  ـدددا مقياس للتواـدددون ل  دراست م عد   دوا  م  ـدددة  واستادم الباىاـدددوالمعتقدا  الوهمي، ال ا 



 "......أثر السلوك الديني على التكيف النفسي واإلجتماعي عند " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1096

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 6)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

ون ـددل  و ب  الباىاـددومقياس للقل  الةريلىكتئدداب، ف ـددومقياس بي، الدي   الاوهر  والظاهر 

ي تمون سلل ، وهددددؤالء  ـددددة يو ـددددلم ال  س ل  اامعة علل عي ة من  ىب لسم عـدددد دوا  الدراس

ة ـددة سلل عد   تائ : واود عىلة دالـدد  الدراسـددة )مورمون(  وتوةلـددة دي ية تسمل اماعـدداماع

لف ضب  ال  س  وواود كددددللي ور يا ال  سية وكددددا  الدي   الاوهر  ومقاييس ـددددموابة بين التوا

 يددةلف عدم واود عىلة ارتبا كددلالاوهر  والقل   وة بين التوا  الدي   ـددسالب يددةارتبا عىلددة 

بين  و  االكتئدددداب  علددددلدالة عىلددددة ال تواد   سالبة بين التوا  الدي   الظاهر  والقل   و يضا

د من ـددددالتوا  الدي   الظاهر  و و  التوا  الدي   الاوهر   و ن التدين ل  دور سيااب  ل  الى

 ( 1987، ن)بيران وآاروة ـالقل  والمعتقدا  الوهمي

 منهجية وإجراءات الدراسة

سن  ساس البىو  العلميدة هدو العمدل الممد    القدائم علدل مد    علمد  مو دوع  وا دل، 

هددو  سددلوب الت  يددر والعمددل الددل  يعتمددا  الباحددث لت ظدديم  ل ددار  وتىليل ددا : "والمدد    العلمدد 

وط داء  (ع الاراسدةمو دو)لل  تائ  وحقائف معقولة حول الظداهر  سوطالتال  الوةول  ،وعر  ا

لمد    الاراسدة وعي ت دا واألدوا  المسدتاامة لامدل  ن سجراءا  الاراسدة تتضدمل وةد ا  إل  علي

 )عليددان ور دديم، "البيا ددا  وسجددراءا  تطبيددف الاراسددة و سددلوب المعالاددة اإلحةددائية للبيا ددا 

2000)  

  ددر وم دداه  البىددث تاتددار ولددف  بيعددة الاراسددة، وطمددا  ن مو ددوع الاراسددة الىاليددة هددو 

السددلوف الدداي   علددل الت يدد  ال  سدد  واالجتمدداع  ع ددا األمدداام الةددم لدد  الممل ددة األرد يددة 

الدل  يت داول دراسدا  و حداا   االرتبدا  ال اممية  لقا اتُبدل لد  هدل  الاراسدة المد    الوةد   

 جود  وظواهر لائمة ومو

والمدد    الوةدد    ريقددة لدد  البىددث والاراسددة عددل الىا ددر، وت ددا  سلددل تا يدد  طيا ددا  

طالدة تتعلدف طدالظواهر الىاليدة،  لإلجاطدة عدل تسداتال  مىداد  مسدبقا   إل با  لرو  معي ة تم يداا  

واألحاا  الراه دة التد  يم دل جمدل المعلومدا  ع  دا لد  سمدل سجدراء الاراسدة، و لدك طاسدتااام 

  (2002 )األرا، سحسان، اسبة دوا  م 

مل  ىل التعبير ال وع ، ودراسة  دليقا   ويت  ل هلا الم    طوة  الظاهر  وة ا  

 رش، والتعبير ع  ا طل ل كم   العىلا  الت  توجا طيل هل  الظاهر  والظواهر األ

 مجتمع الدراسة وعينتها

ل   ن  سبة  م ظمة الةىة العالمية طالتعاون مل وسار  الةىة تلير الاراسا  الت    لت ا

الضع  ل  السمل طاميل   واع  مرت عة ل  األردن مقار ة مل دول الم طقة، وتل ل لئة اإلعالة 

( ل  ٪16,4    كبر  سبة ل  توسيل األماام  و  اإلعالة، طل د )السمعية وال طقية  ا

وسار  )( طىس  ما  ظ ر  التعااد العام للس ان والمساكل وال يوجا طيا ا  حاياة م2004)

  (2004 الةىة األرد ية،

http://www.moh.gov.jo/MOH/arabic/home.php
http://www.moh.gov.jo/MOH/arabic/home.php
http://www.who.int/ar/
http://www.who.int/ar/
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، ع ل طاإلعالة السمعية، م  ا ماارس الةم والدب م( مؤسسة تُ 35يوجا ل  األردن حوال  )و

ومراك  السمل وال طف كمؤسسة األرا   المقاسة للةم ومؤسسة المل ة عليداء للسدمل وال طدف، 

علي ا م  ا  اد  سمو األمير عل  و اد   نلل  وادي م االجتماعية الااةة الت  يترددوسطاإل الة 

  وجمعية ت مية المر   األرد ية للةم األردن ل  عمان،

الةم الليل ت يا  عمارهم عل الاام دة علدر ألماام وتمال ماتمل الاراسة الىالية جميل ا

  (2010 وسار  الت مية االجتماعية،) هل  المؤسسا  واأل اية والامعيا مل الم تسبيل ل  

 عينة الدراسة

تم ا تيدار عي دة الاراسدة طالطريقدة القةداية )العمايدة( طىيدث تمادل جميدل األمداام الةدم 

لمت يرا  مو دوع البىدث كمدا  وتبعا   وس ا ا   مل الةم موسعيل طالتساو   كورا   مائةوالت  طل د 

  ( التال :1هو مبيل ل  الااول رلم )

لمت يرات دددا الماتل دددة والمتوسدددطا  الىسددداطية  يبددديل توسيدددل عي دددة الاراسدددة تبعدددا   :(1) لجددددو

  واال ىرالا  المعيارية لارجا  الةم علل مقياس السلوف الاي  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى المتغيرات المتغيرات

 82 8 05 86 50  كور الا أ

 41 8 76 88 50 ا ا 

 47 8 09 88 69 س ة 30  – 21 العمر

 74 7 08 87 25 س ة 40 – 31

 45 12 83 80 6 س ة 50 – 41

 أدوات الدراسة

طاسددتااام  داتدديل لامددل طيا ددا  األسمددة جددل التىقددف مددل  هدداا  الاراسددة لددام الباحاددان  مددل 

 ول ى  ال ر يا  مو ل الاراسة 

 السلوك الديني استبيان .1

يااطيدة، ( لقدر  تدم كتاطت دا طالةدي ة اإل20) ن ملوهو م و   االستبيانلام الباحاان طإعااد هلا 

 لدل درجدة واحدا سواستاام لي ا ُسلم )لي ر ( ل  االستااطة والت  تتراوح ما طيل  مدأ درجدا  

 3ول دا  متدرددول دا  رطدل درجدا ، و موالدفول دا  مدأ درجدا ، و موالدف طلدا  ــدويعبر ع  دا ط

ول ا درجة واحا   وه ا اعتبر  الارجدة رير موالف طلا  ول ا درجتان، ورير موالف درجا ، و

( لمدا دون تمادل التوجد  المد ا ض، لد  حديل 85( لما لو  تمال التوجد  المرت دل ، ودرجدة )85)

 ( درجة 100 - 25) ما طيل الستبياناطىس  هلا ة كل م ىوم تراوحد درج
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 في استبيان السلوك الديني صدق وثبات األداة

 صدق األداة

مددل  ددىل عر دد  علددل ماموعددة مددل المى مدديل مددل  االسددتبيانتددم التىقددف مددل ةددا  هددلا 

جدل الى دم علدل و دوح ال قدرا  ومداش  تاةةا  اللريعة اإلسىمية وعلدم الد  أ و لدك مدل 

تمايل ا لمو وع الاراسة، وتراوحد  سبة االت ا  طديل المى مديل علدل و دوح وتمايدل ال قدرا  

 %( وه   سبة مرت عة واعتبرها الباحاان م اسبة ألررا  الاراسة 94)

 ثبات األداة

(  ةدم 12ولتتىقف مل  با  األدا  لام الباحاان طتطبيق ا علل عي دة اسدتطىعية م و دة مدل )

(، وهددلا معامددل  بددا  مرت ددل 0,84العي ددة األةددلية، ولددا طلددغ معامددل الابددا  )وتددم اسددتبعادهم مددل 

 ألررا  الاراسة  ويعتبر مقبوال  

 جتماعيالالتكيف النفسي وا استبيان .2

( لقر ، 30ن مل )طما يت ف و ررا  الاراسة وت و   االستبيانطتةميم هلا  لام الباحاان  يضا  

)ال ـ ) والدف( وتىةدل علدل  قطتديل وطـ دـ ـدـطىيث تمالد ط   الطريقة الم لقة ل  اإلجاطةلي  واعتما 

 قطدة( لمدا لدو  هد  مؤمدر  40 والف( وتىةل علل  قطة واحا ، طىيث اعتبدر  ه دا الارجدة )

    سدد  لددل مددل  لددك تددال علددل عددام وجددود ت يدد علددل وجددود ت يدد    سدد  واجتمدداع  مرت ددل، و

  واجتماع  لاش اللا  األةم

 في استبيان التكيف النفسي واالجتماعي صدق وثبات األداة

 صدق األداة

تم عر  هلا المقياس علل ماموعة مدل األسداتل  الادامعييل الماتةديل لد  الترطيدة وعلدم 

ال  أ واإلحةاء وتم سد ال تعايل   ي  علدل طعدض ال قدرا  ليدتىءم مدل عي دة الاراسدة، وطعدا 

( واعتبرهدا الباحادان  سدبة مقبولدة %89) التعايل تم لبول ال قرا  وطل دد  سدبة االت دا  طمتوسدط

 ل ر  الاراسة 

 ثبات األداة

الت  تم تطبيدف مقيداس السدلوف الداي     س ا ولتىقف مل  با  المقياس تم تطبيق  علل العي ة 

 الاراسة  ألررا ل يوهو معامل  با  مقبول لاش الباحا ،(0,75ولا طلغ معامل الابا  ) ،علي ا

 اإلجراءات

 ت :طماموعة مل اإلجراءا   ىل هل  الاراسة  وج ها طاآللام الباحاان 

لاما طإعااد  دوا  الاراسة والتىقف مل م اسبت ا مل  ىل عر  ا علل  و  اال تةدام   1

 وا تبار ةال ا و بات ا مل  ىل تطبيق ا علل عي ة مل األماام الةم 
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 ا  الاراسة علل  لرادها لاما طا تيار عي ة الاراسة الرئيسة الت  لام الباحاان طتطبيف  دو  2

الرسم اإلحةائية  (spss)وطعا اال ت اء مل جمل البيا ا  وتةىيى ا تم استااام طر ام    3

، وكللك تم استاام المعالاا  اإلحةائية ل ى  لتىليل البيا ا  ومعالات ا سحةائيا  

)المتوسطا  الىساطية، واال ىرالا  المعيارية،   ىوال ر يا  الة رية مو ل البىث 

 (  (، وتىليل التبايل األحاد ، وا تبار مي يt-testوا تبار) (، و)

 نتائج الدراسة

( لدد  مسددتوش الت يدد  (α = 0,05 ال توجددا لددرو   ا  داللددة سحةددائية الفرضدية األولددى:

 ال  س  واالجتماع  لاش األماام الةم ل  مستوش السلوف الاي   

وللتىقف مل هل  ال ر ية تم حساب المتوسطا  الىساطية واال ىرالدا  المعياريدة لدارجا  

األماام الةم مل  ةىاب السدلوف الداي   المرت دل، واألمداام الةدم مدل  ةدىاب السدلوف 

( درجدة لدلكار علدل مقيداس الت يد  94) للمعيدار المىداد لد  الاراسدة وهدو الاي   الم ا ض تبعا  

واستاام ل ىد  داللدة ال درو  طديل هدل  المتوسدطا  ا تبدار " " للعي دا   ال  س  واالجتماع ،

 ( التال :2) المستقلة المبي ة  تائا  ل  الااول رلم

 ،يو ل  تائ  ا تبار ) ( لارجا  األماام الةم الليل لاي م سلوف دي   مرت ل :(2جدول )

 لمقياس الت ي  ال  س  واالجتماع   ومل لاي م سلوف دي   م ا ض تبعا  

 العدد مستوى السلوك الديني
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الداللة

 *000,0 24,5 34,44 88 االتاا   ىو السلوف الاي   المرت ل

 - 11,6 45,36 12 االتاا   ىو السلوف الاي   الم ا ض

  (α) 05,0 =   مستوش الااللة *

ل  الاداول السداطف سلدل رلدض ال ر دية الةد رية مو دل البىدث، ممدا يع د  تلير ال تائ  

وجددود لددرو  جوهريددة لدد  مسددتويا  األمدداام الةددم مو ددل الاراسددة لدد  ت ددي  م ال  سددد  

و المتدا  ، و لدك لمةددلىة  لدل مداش تدوج  م  ىددو السدلوف الداي   المرت دل سعد ش واالجتمداع  تُ 

ظ ر هؤالء الةم لار   علل علدل الت يد   حيث األماام الةم الليل لاي م سلوف دي   مرت ل 

 ال  س  واالجتماع  

( لدد  مسدتوش السددلوف α  =05,0ال توجددا لدرو   ا  داللددة سحةدائية ) والفرضدية الاانيدة:

 لل مت ير الا أ سع ش الاي   لاش األماام الةم تُ 

مل هل  ال ر ية تم استااام ا تبار) ( للعي ا  المستقلة ل ى  داللدة ال درو  طديل  للتىقف

كمدا  ،المتوسطا  الىساطية لارجا  األماام الةم اللكور واإل ا  علل مقياس السلوف الداي  

 :(3هو مبيل ل  الااول رلم )
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) ( ال تبار داللدة ال درو  طديل المتوسدطا  الىسداطية لدارجا   يو ل  تائ  ا تبار :(3جدول )

 الةم علل مقياس السلوف الاي   لمت ير الا أ  األماام

 مستوى الداللة االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد متغير الجنس

 *720,0 82,8 05,86 50 اللكور

 - 40,8 76,88 50 اإل ا 

  ( α)05,0 = ع ا مستوش الااللة *

ويتضل مل ال تائ  ل  الااول الساطف  ن مستوش الااللة لل درو  طديل المتوسدطا  الىسداطية 

لددل مسددتوش مددل مسددتوش الااللددة المطلددوب وهددو  لددارجا  األمدداام الةددم الددلكور واإل ددا  

=α)05,0 وط دددلا يم دددل عدددام لبدددول ال ر دددية الةددد رية طعدددام وجدددود لدددرو  جوهريدددة طددديل ،)

 لددك تددم لبددول ال ر ددية طقبددول وجددود لددرو   ا  داللددة طدديل  المتوسددطا  الىسدداطية، وط دداء علددل

درجا  األماام الةم مل اللكور واإل ا  علل مقياس السلوف الاي  ، و لدك لمةدلىة اإل دا  

 الةم، وهلا يظ ر  ن توج  اإل ا  الةم لاي ل سلوف دي    كار مل اللكور الةم 

( لد  مسدتوش السدلوف α =05, 0) ال توجا لرو   ا  داللة سحةدائية ما الفرضية الاالاة:أ

 لل مت ير العمر سع ش الاي   تُ 

ل ىدد  هددل  ال ر ددية تددم اسددتااام تىليددل التبددايل األحدداد  لمتوسددطا  درجددا  األمدداام 

 ( اآلت :4والظاهر   تائا  ل  الااول رلم ) ،لمت ير العمر الةم علل مقياس السلوف الاي   تبعا  

يو ددل  تددائ  ا تبددار تىليددل التبددايل األحدداد  لددارجا  الطلبددة علددل مقيدداس السددلوف  :(4جدددول )

  الاي   تبعا لمت ير العمر

 مصادر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة "ف" 

 المحوسبة

مستوى 

 الداللة

 020,0 01,4 54,294 2 07,589 طيل الماموعا 

 - - 46,73 197 1,14471 دا ل الماموعا 

 - - - 199 20,15060 المجموع

ن ه اف لرو   ا  داللة لد  متوسدط درجدا  األمداام الةدم  يتضل مل الااول الساطف 

لددل مت يددر العمددر، ولمعرلددة اتاددا  هددل  ال ددرو  تددم اسددتااام سعدد ش علددل مقيدداس السددلوف الدداي   تُ 

 ( يو ل  لك 5والااول رلم ) ،" للمقار ا  البعاية ا تبار"مي ي
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يو ل  تائ  ا تبدار مدي ية للمقار دا  البعايدة لمتوسدطا  درجدا  األمداام الةدم  :(5جدول )

  علل المقياس الاي   تع ش لمت ير العمر

 سنة 50 – 41من  سنة 40 -31من  سنة 30 – 21من  الفئات العمرية

 *-,02 77,0 - س ة 30  – 21مل 

 *08,0 - - س ة 40 – 31مل 

 - - - س ة 50 – 41مل 

  (α)05,0 = ع ا مستوش الااللة *

 دد  توجددا لددرو  جوهريددة للمقار ددا  البعايددة طدديل المتوسددطا   يىحددم مددل الادداول السدداطف 

لدل سلمت ير العمر، وطالرجوع     تبعا  يالىساطية لارجا  األماام الةم علل مقياس السلوف الا

لد  ال ئدة العمريدة ن هل  ال رو  ه  لمةلىة األمداام الةدم  ( يتضل 1معطيا  جاول رلم )

 ىدو   لضدل ظ دروا توج دا   طمع ل  ن األماام الةم مل هل  ال ئة العمرية لا  ،س ة( 30- 21)

   مقار ة طال ئا  العمرية األ رش لاماام الةم ،السلوف الاي  

 مناقشة النتائج

 در السدلوف الداي   علدل الت يد  ال  سد  واالجتمداع  لداش  لدل معرلدة سالاراسدة هدل  سعد 

األماام الةم )ال ر ية األولل( وهو سجاطة عل سؤال الاراسة األساس ، ولا  ظ ر  ال تدائ  

للسددلوف الدداي   لدداش األمدداام الةددم لدد  مسددتوش الت يدد  ال  سدد   ا  جوهريدد ا  ن ه دداف تددل ير 

ل، وتو ل هل  ال تياة ماش  همية ي  الباحاواالجتماع ، وجاء  هل  ال تياة م سامة مل تولعا

لدل سممدا يدؤد   ؛تولر  ظام مل المبادئ والقيم الاي ية والالقية ومداش تد ود األمداام الةدم ط دا

والدل  تسدود   ،التعقيدا مساعات م علل الت ي  ال  س  واالجتمداع ، لد  هدلا العدالم المت يدر كايدر

   المبادئ والقيم المادية وال  عية

 ددة  تددائ  هددل  الاراسددة مددل الاراسددا  السدداطقة القريبددة م  ددا تبدديل    ددا ات قددد مددل ولدداش مقار

 (، والةددد يل2003) (، وعبدددا الع يددد 2005) (، والىادددار ور دددوان2008) طوعدددوددراسدددة 

 ،(1987)  رونآ(، وطيرجل و1999) ت(، والمىي2001(، وعمار)2001) (، و ةي 2002)

والت   مار  جميع ا سلل تل ير القيم الاي ية ل  معالاة ال اير مل السلوكيا  ال  سية واالجتماعية 

 )كاال طراطا  ال  سية واالجتماعية، والقلف، واالكتئاب، والتعة ، والتعاسة اللاةية( 

ن الايل اإلسىم  هو األساس ل  الوسطية واالعتاال  ويم ل ت سير هل  ال تائ  علل  ساس 

دلل مساعا  األلراد علل الت ي  اإلسوالل  يرلض التطر ، ويسعل  ال، وهدل  ال تيادة ياداط  ال ع 

 الايل  علماءمل دعوا  العايا مل العلماء والترطوييل و ت سام  يضا  

يسدعل سلدل مسداعا     هدل طة تيم ل ت سير هل  ال تياة علل  ساس  ن الايل اإلسىم  كما 

دد ليم الددايل اال، طعددا سعدداادهم وت لددئت م علددل  سدداس اسددتل ام تعدداأللددراد علددل الت يدد  االيادداط  ال ع 
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واستلددرا  م اهيمدد  السددمىة، وهددلا يددؤد  طالتددال  سلددل سةددىح الدد  أ البلددرية التدد  طةددىح ا 

  (، طتةر 1997، )الاسما   يتىقف ت لي  السلوف اإل سا  

حي مددا عبددر عددل اللاةددية المعتالددة الوسددطية  (2003 الباحددث )الم ددا ، ولماددل  لددك  هدد 

طل  ا  مب  طالمي ان الل  يواسن ط  ال اس ويقاس ط دا السدلوف البلدر ، ليوةد  طاعتاالد  وت ي د  

( علددل  ن تمسددك األلددراد 2003  و ج وحدد  وا ىرالدد ، ولدد  هددلا الةدداد يؤكددا )عمددر مدداهيل،

 ا طالعبدداد  تقددو  لدداي م القددار  علددل الددتى م لدد  ال رائدد  طالمظدداهر والطقددوس الاي يددة وممارسددت

والاوالل، وطااةة تلك الت  ت سر الىاود االجتماعية للسدلوف ممدا يدؤد  سلدل التدل ير لد  تع يد  

 ددر طددلن التددايل عامددل  ساسدد  آ، ويضددي  طاحددث واجتماعيددا   السددلوف االجتمدداع  المت يدد   اتيددا  

  (2003   والعةب  )را م،وحاسم مل العوامل المؤ ر  طالمر  ال  س

والتايل ط ل  ال ظر  عبار  عل واحا  مل آليا  الالاع الت  يسدتاام ا األةدم  دا المدر  

لل السلوف الاي   وااللتد ام طالعبداد  ياعلد  عر دة سيمان وعام التوج   ال  س ، حيث  ن عام اإل

مدل الولدوع طدلمرا  العةدر كدالقلف  ن التايل يقي سلريسة لمىل الىيا  وملاكل ا، وط ، و للولوع

 واالكتئاب واال طراطا  ال  سية واالجتماعية 

سددعد هددل  الاراسددة للتعددر  علددل عىلددة التوجدد   ىددو السددلوف الدداي   طددبعض المت يددرا  و

المرتبطة طاللا  األةم وعلل وج  التىايا مت ير الا أ والعمر، ولا  ظ ر   تدائ  الاراسدة 

ولامداام  ،ل دل  المت يدرا  لد  السدلوف الداي   لمةدلىة اإل دا يااط  جوهر  سطوجود تل ير 

حيددث اسددتقىل ماةددية األةددم  -سدد ة( علددل الترتيدد  30-21الةددم لدد  المرحلددة العمريددة مددل )

وهددل  ال تياددة ات قددد مددل طعددض  -وتميدد   عددل ريددر  وا تقدداء األسددو  اإليااطيددة ال التبعيددة العميدداء 

د عىلدة طديل مت يدر الاد أ والعمدر لمةدلىة اإل دا  والت   ظ ر  وجو، لكرالالاراسا  ساطقة 

 ول ئة اللباب 

 ما عل التمي  لةالل ال ئة العمرية عي ة الاراسة الليل  ظ دروا توج دا   لضدل  ىدو السدلوف 

الاي   ط سبة لارلة  ئيلة، مقار ة طال ئا  العمرية التاليدة لامداام الةدم؛ لقدا ت دون علدة  لدك 

ب ا طة اعة ماةيت  ويبىث عل ُمال ُعليا تميد   طسدلوف دي د ،    ا مرحلة عمرية يتمي  ةاح

طي ما  لراد المرحلة التالية تلوب حيات م متطلبا  ماةية و  عية تؤ ر ل  السلوف الاي   ومداش 

   ر  علل الت ي  ال  س  واالجتماع  

رف   رهدا مل  ن الت  ولوجيا الىايادة تتد  ما عل تمي  اإل ا  عل اللكور ل  االلت ام الاي  و

لمرجعيددة هددل  ال تياددة كمددا يراهددا الباحاددان  ا   طعدداد اجتماعيددة و  سددية مرتبطددة  علددل الا سدديل،

طعملية الت لئة االجتماعية المتبعة لد  ماتمع دا العرطد ، والدل  يتعامدل طلسدالي  وطلمد ال متباي دة 

 ل  ترطية اللكور وترطية اإل ا ، س  تسمل عادت ا وتقاليا ا االجتماعية والاقالية لللكور مل الىريدة

لىريدة اإل دا  لد   ا  وحداود ل  التىرف والاروق سلل الم اسدبا  واالحت داال ، طي مدا تضدل ليدودا  

الموال  االجتماعية الملاط ة، وهلا يؤد  طالتدال  سلدل تىلدل الدلكور مدل طعدض المظداهر الاي يدة 

 ىدو الت  لا تقلدل مدل تدوج ل  ال علية مقار ة طاإل ا  طسب  للة تعر  ل سلل المايرا  الاارجية

 الايل والعباد  
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 االستنتاج

ن السدلوف الداي   الدل  ي تسدب  األةدم  درور   طعا استعرا  مو وع الاراسدة اتضدل 

حيدث اسددتقىل ماةديت  وتميدد   عدل ريددر   -سد ة(  30-21وم يدا، و اةدة ال ئددة العمريدة )مددل 

 ،األمدة طايدرن   بيعيدة تبدرهل علدل  ظداهر  وهد  -وا تقداء األسدو  اإليااطيدة ال التبعيدة العميداء 

مل سهمال هل  ال ئة لما ل ا مل  همية ل  الماتمل علل جميل وسو  تارق مل ر لت ا واست ا ت ا 

   الايل اإلسىم  السمل تعاليم يمال  لك ن؛ ألالةعا

يرلددل مددل مع ويددات م ويسدداعاهم علددل القبددول  ل ددوالسددلوف الدداي   م ددم ل ددؤالء األمدداام و

ويسداعاهم علدل التىلد  طالةدبر وتىدا  م  ةدا  الىيدا ، والتدلللم مدل  ،طو ع م الل  يعيلدو  

رس الاقددة لدد    وسدد م، وت ميددة االسددتراتيايا  رددحددالت م والر ددا طمددا  ةدداط م، ويسدداعاهم علددل 

  لاي م لمواج ة مت يرا  الىيا  وتااياها الىياتية

اع  لداش األمداام والاراسة الىالية ت اولد عىلة السلوف الاي   طالت ي  ال  س  واالجتم

( وم  ددا تتضددل %88)  ا  داللددة سحةددائية ط سددبة ةلددل وجددود عىلددة ارتبا يددسو لةددد  ،الةددم

األهميدددة ال بدددرش للسدددلوف الددداي   والددداور الدددل  يلعبددد  لددد  سرسددداء القواعدددا الةدددىية ال  سدددية 

 واالجتماعية 

 التوصيات

 التوةيا  التالية:ل يقامان ين الباحاإلي  الاراسة مل  تائ  لسل   وء ما توةلد 

لل  همية السلوف الداي   علدل س الرسم  واللعب   رور  تىسأ الماتمل المىل  والعرط   1

   م الةم وم حيا  األماام  و  اإلعالا  طل ل عام

ومد  م  ،لدل تع يد  السدلوف الداي   لداش األمداام المعداليلستةميم طرام  سرمدادية تدؤد    2

 الةم علل ماتل  لئات م العمرية 

وم  م الةم علل ت مية لاعلية اللا   ،طعض األ لطة والتاريبا  الت  تساعا المعاليلسعااد   3

 لاي م مل  ىل السلوف اإلسىم  

ومعالاددة  ،التوجدد   ىددو اإلرمدداد الدداي   لدد  سرمدداد األمدداام المعدداليل طماتلدد  سعالددات م  4

ملدد ى  ملد ى  الد واق وحداال  القلدف مدل المسدتقبل واالسدتقرار، واللدعور طالدل  ، وال

 م والاطيئة، ومساعات م علل سمباع إلاالا سية، ط ا  تىرير اللا  المعا  مل ملاعر 

 حاجات م لامل واالستقرار ال  س  واالجتماع  
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 المالحق

 مقياس السلوك الديني لألشخاص الصم: (1ملحق )

 

 ع ي   / ع ي ت 

لددددددل سددددددلوكيا  سك لدددددد  هددددددلا اال تبددددددار ماموعددددددة مددددددل الم ددددددردا  الماتل ددددددة التدددددد  تلددددددير لددددددسدددددد قام 

 رجددددددددو م ددددددددك لراءت ددددددددا طاهتمددددددددام وتقددددددددوم طا تيددددددددار سجاطددددددددة واحددددددددا  مددددددددل اإلجاطددددددددا  الامسددددددددة  معي ددددددددة،

 المو ىة  مام كل عبار  طىيث تعبر اإلجاطة عل وج ة  ظرف 

توجدددددددا سجاطددددددة ةدددددددىيىة  (  مدددددددام اإلجاطددددددة التددددددد  ت اسددددددبك طالددددددة، علمدددددددا طل دددددد  الxو ددددددل عىمددددددة )

 و  رش  ا ئة، لاإلجاطة الت  تعبر عل وج ة  ظرف ه  الةىيىة 

ل السددددددتااام ا لددددددد  البىدددددددث يوسجاطتددددددك سدددددددتىا  طالسددددددرية التامدددددددة وال يطلددددددل علي دددددددا سددددددوش البددددددداحا

 العلم  لقط 

 

  ال   الا أ:    كر               

 

 س ة 30 – 21العمر:   مل 

 

 س ة 40 – 31مل           

 

 س ة 50 – 41مل          

 

 الفقرة م
أوافق 

 بشدة
 أحيانا أوافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      امعر طا مئ ان ع اما  ةل  1

       حالم علل الةى  ل   ولات ا 2

      طتعا عل ال يبة وال ميمة  3

       تةا  علل  و  الىاجة مل  ةالائ  4

لتط يدددر  حدددالم علدددل س دددراق سكدددا  ال طدددر  5

 ةيام 

     

       حالم علل ةلة الرحم 6

       ةوم رمضان أل   لادر علل الةيام  -7

       ل ر ل   داء لريضة الى  8

       دعو هللا عق  كل ةى  9

لدد  كددل األمددور التدد  ال ت ضدد     يددل والددا    10

 هللا

     

      سور المر ل  11

      حقول محترم جيرا   و حالم علل   12
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 الفقرة م
أوافق 

 بشدة
 أحيانا أوافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 حددددداول ت ييدددددر ال لدددددط طددددديل الةدددددم حسددددد   13

 استطاعت 

     

       ح  هللا ع  وجل و تقرب سلي  طالطاعا  14

      الةى  والسىم   ح  ال ب  مىما علي 15

 حاسدد    سدد  علددل السددلوف الاددا   لبددل  ن  16

 يىاسب   هللا

     

       تد  األما ا  سلل  هل ا 17

      طاآل ريل حسل الظل  18

      حىال    دعو هللا  ن يرسل   رسلا   19

      ةبر علل الضراء والمىل الت  تةيب    20

 

 مقياس التكيف النفسي واالجتماعي: (2ملحق )

 ال أوافق أوافق الفقرة م

   سوء الىم أل ك  ةم سن  ةاطك هل تقلف كايرا   1

   هل تلعر طعام الر ا عل   سك كلةم 2

   ن ال اس يعاملوف معاملة سيئةلعلل وج  العموم هل تلعر ط 3

   هل تلعر طل ك رير مت ي  مل الىيا  4

   ن الىيا  عب   قيللهل تلعر ط 5

   هل ت ض  وتاور طسرعة طسب  سعالتك 6

   هل يميل م اجك سلل التقل  طيل الى ن والسرور 7

   ن األةم س سان لامللهل تلعر ط 8

   طعام االرتياح للموال  االجتماعية مل حولكهل تلعر  9

   طالوحا  حتل لو ك د مل اآل ريل هل تلعر مرارا   10

   معور طال ر  لآل ريل هل ي تاطك دائما   11

   ن المستقبل ليأ  لضل مل الىا رلهل تميل لىعتقاد ط 12

   هل ت قةك الاقة ط  سك كو ك س سان  ةم 13

   ط قاان الل ية عل الطعامهل تلعر عاد   14

   مل م ر اآل ريل لك هل تلعر طل ك ال تىةل علل لار كا ٍ  15

   رل  الولد هل تميل سلل اال طواء واال ع ال  16

   الت  تتعر  ل ا اإلها ا هل تقلف لما   ويلة مل طعض  17

   لل جاار  مل سمىئك هل تلعر طل ك  18



 "......أثر السلوك الديني على التكيف النفسي واإلجتماعي عند " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1110

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 6)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 ال أوافق أوافق الفقرة م

     سكهل تلعر طعام االرتياح مل  19

   هل تلعر طل ك رير لادر علل م السة سمىئك 20

   هل تلعر عاد  طعام القار  علل التعامل مل اآل ريل 21

    رهل تلعر طعام االرتياح للا أ اآل 22

   هل تلعر طل ك لم تىةل علل حقك ل  الىيا  23

   ن ال اس يسارون م ك أل ك  ةملهل تلعر ط 24

   طس ولةهل تىبط ع يمتك  25

   هل تلعر طعام وجود ها  ل  حياتك 26

   هل يقلقك اللعور طال ق  27

   ل والضارلهل تلعر طل ل دائم طالم 28

   طعام القار  علل اال ساام مل اآل ريل  حيا ا   هل تلعر 29

   ن اآل ريل ال ي  مو ك ويعتبرون آراءف ما  لهل تعتقا ط 30

 


