
 املعتقد الديين والتسامح والضغط وبعض األعراض النفسية وة ق 

 ٥٤٩  




   
  

  ماجدة خمیس علي. د  أحمد محمد أحمد زاید. د
 -مدرس بقسم علم النفس بكلیة اآلداب

  جامعة سوھاج
Ahmad_zayed@yahoo.com 

أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلیة 
  جامعة سوھاج  -داباآل

magdakhamis@yahoo.com 
  

 
) الـصفح (     هدفت الدراسة الحالية التعرف على دور الـدين والتـسامح           

بوصفهما متغيرين وسيطين محتملين قد يؤثران في العالقـة بـين الـضغط             

 مـدرس   ٢٠١واألعراض النفسية في سياق اجتماعي لعينة تكونـت مـن           

دلة النموذج البنائي الختبـار مـدى مالئمـة         ومدرسة، استخدمت تقنية معا   

أظهـرت النتـائج  مالئمـة النمـوذج البنـائي           . النموذج البنائي المفترض  

يتوسطان العالقـة   ) الصفح(المفترض وهو أن قوة المعتقد الديني والتسامح        

األعراض الجسمية، واالكتئـاب، والقلـق،      (بين الضغط، واألعراض النفسية     

وقـد تأكـدت هـذه النتيجـة فـي      ) ن الشخصيةوالوساوس، والحساسية بي  

نموذجين بنائيين شمل المتغيرين كٌل على حده، وأيضاً في النموذج المشترك           

الجـنس، والعمـر،    (الذي جمع بينهما، ولم تستطع المتغيرات الديموجرافية        

التنبـؤ  ) ومستوى التعليم، والحالـة االجتماعيـة، والمـستوى االقتـصادي     

الضغط، وقوة المعتقد الديني، والتـسامح،      (النموذج  بالمتغيرات التي شملها    

الجـنس، ومـستوى التعلـيم،      (إال ثالثة متغيرات فقط     ) واألعراض النفسية 

  .استطاعت التنبؤ بقوة المعتقد الديني) والحالة االجتماعية

الجـنس، والعمـر،   (وكانت هناك تأثيرات معدلة للمتغيـرات الديموجرافيـة        

لمتغيـرات التـي شـملها النمـوذج البنـائي          على بعض ا  ) ومستوى التعليم 

المفترض، بينما لم يكن هناك تأثيرات معدلة لمتغيـري الحالـة االجتماعيـة      

  .والمستوى االقتصادي
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 الـنفس  علـم  مجـال  فـي  الرواد من العديد أسهم قرن، من ألكثر

 مـرض الالدين و  العالقةَ بين  حول وتفسيرات بكتابات العالقة ذات والمجاالت
 James" جـيمس "، و )١٩٢٠ (Freud" فرويـد  "المثال، سبيل على النفسي

ــيس"، و)١٩٥٨، ١٩٠٢(  ,Rosmarin) )١٩٩٢، ١٩٨٣ (Ellis" إلــ
Krumrei, and Anderson, 2009) ،خاللهـا تبـرز   آليـة  الحياةَ طوضغو 

 ;Ellison, 1994)  أيـضاً والجـسمية  ةنفـسي ال الصحة ونتائج الدين ظاهرة
Ellison & Levin, 1998). بالنسبة لكثير من الناس، كان التدين مـصدراً  و

، ودور الدين في التـصدي للـضغوط        من مصادر التحمل في أوقات الضغوط     
 & Ano)أمر واضح أشارت إليه كثير من الدراسات علـى سـبيل المثـال    

Vasconselles, 2005; Copeland-Linder, 2006; Hui, Watkins, 
Wong, and Sun, 2006; Park, 2005).  

درجـة   تَغْيير في متضمناً يكون َأن يمِكن  أن الدين  Park" بارك"ذكر  
 رؤيـة  فـي  الفـرد  مساعدة) أ (طريق عن الضاغطة لمواقفا لمعنى ناتقيم

 تجعل وسائل تقديم) ب(و الضاغط، الموقف مننتجت   التي اإليجابية الجوانب
 الـدين   قوةَ "رجمنتبا "وصف،  امتناناً أكثر بطريقة لألمور عزوه يعيد الفرد
 فـي  اهللا إرادة تـشاهد  عنـدما : "األحداث على النحو التالي    معنى تَحويل في

 فـي  معقولـة  وال ومأساوية عشوائية تبدو التي األشياء فإن الحياة، أحداث
 الحيـاة  لتَقـدير  فرصـة  بوصـفها  إليها نظريو آخر شيء إلى تتغير البداية
 فعل َأو اآلخرين، لمساعدة ترحيب أو، اهللا مع ستَكُون الفرصة هذه بالكامل،
الحـدوث  مـن  أسوأ شيء منع منه القَصد محب" (Pargament, 1997, p. 
223).  

  

موضـوع رئـيس فـي الحيـاة         forgiveness )الصفح (والتسامح
وحتـى علـى    الشخـصيِ  المستوى على. (Worthington, 2005)اليومية 

 بشكل تتحدد اآلخرين مع ألفرادا عالقات جودة أو نوعية  و الدولي، لمستوىا
 متؤذيه التي الجماعات َأو األشخاص مع التسامح في رغبتهم من خالل  كبير
وهذا يعنـي أن   ،(Paz, Nito, and Mullet, 2008) قصد غير عن َأو بقصد

 Interpersonal   العالقـات بـين الشخـصية   فـي تحدث التسامح عملية 
process (Hui, Watkins, Wong, and Sun, 2006).  

 & McCullough)لــه جــذور ممتــدة فــي الــدين والتــسامح 
Worthington, 1999) ،   وكل الديانات تنظر إلى التسامح باعتبـاره القيمـة

 ,Rye, Paragament) والممارسة الثابتة لمعتنقيـه  Moral Valueالروحية 
Ali, Beck, Dorff, and Hallisey, 2000).  
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 Yamhure" مور تومبـسون يا"و Snyder" شنايدر"لـ تعريف هناك
Thompson للتجـاوز  تكيفي إطار بوصفه التسامح ، عن Transgression 

 إيجابية بـين   عالقة الباحثون ، حيث وجد  Mistreatment المعاملة سوء أو
 مـن  تكونـت  عينة على )الصفح(للتسامح   الميل أو النزعة و الديني المعتقد
 ملحـوظ  بشكل الديني لمعتقدا قوة ارتبطت التحديد، وجه  على .الكليات طلبة

 قيمـة  أيـضاً  لكنـه  فقط دينية قيمة ليس التسامحو .اآلخرين مع بالتسامح
   .(Temoshok & Chandra, 2000)الفرد  بثقافة تتأثّر اجتماعية،
  

تكثر األدلة علـى وجـود عالقـة بـين الـضغط         من ناحيٍة أخرى،    
لتي تعرف بأنهـا     النفسي؛ فأحداث الحياة الرئيسة واألحداث األقل ا       مرضوال

 تتنبأ بنتائج الضيق النفـسي والجـسمي   Hassles eventsأحداث مزعجة 
(Ruffin, 1993) . وهناك دراسات عديدة خرجت لنا بنتائج مثيرة حيث وجدت

 النفـسي  مرضتنبـأت بـال  ) األحداث المزعجة(أن أحداث الحياة األقل وطأة     
 ,Weinberger)بشكل قوي ومباشر أكثر من أحداث الحياة األكثـر وطـأة   

Hiner, and Tierney, 1987) . هــولمز"وافترضــت دراســة "Holmes 
 داللـة إتيولوجيـة     تحقـق بأن التعرض للضغوط    ) ١٩٦٧ (Rahe" راهي"و

etiologic )ترتبط بـاألعراض بوصـفها ضـرورة       )  بأسباب المرض  تتعلق
 ,Fabricatore, Handal, Rubio, and Gilner) لألمراض لكنها ليست كافية

2004).   
على أية حال، ظهر في العقود القليلة الماضـية عـدد كبيـر مـن               
الدراسات التي تركز على الضغط النفسي وعواقبـه علـى صـحة األفـراد              

(Edwards, Hershberger, Russell, and Markert, 2001) .  تشير هـذه
 & Wade)، وسـوء التوافـق   طالدراسات إلى وجود عالقة قوية بين الضغ

Tavirs, 1987)، ًلـه  اًكون منبئي وأحيانا (Friedlander, Reid, Shupak, 
and Cribbie, 2007)وأن الضغط مصدر ، قلـق  العـراض  لظهـور أ  جيـد 

Anxiety االكتئاب  ، وDepression  ،      هذه الدراسات وغيرها تجعلنا ننظر إلى
  . النفسيمرض الظهورالضغط بوصفه عامالً مهماً في 

المتـسقة، نـستطيع أن      وأوثيقة  من منطلق الحديث عن العالقة ال     و
نقول بأن التدين يرتبط بشكل كبير باألمراض النفسية، بتفصيل أكثـر، تنبـأ             

 Antisocialالتدين بقلة اللجوء أو اسـتخدام الـسلوك المـضاد للمجتمـع     
behavior واالكتئــاب ،Depression ومعــدالت االنتحــار ،Suicidality ،

 Well-being (Gartner, Larson, andوبمعدل كبير من الهنـاءة الذاتيـة   
Allen, 1991; Myers & Diener, 1995; Plante & Sharma, 2001) ،

 الجـسمية  الجاذبية وعدم األمراض تأثير من يخفف الدين أن" إليسون "ذَكرو
  .(Pargament, 1997)الذات  على تقدير
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 المرض كما في حالة   الحل، على يستعصي الضاغط الحدث كان وإذا
 المـساعدة  طريق عن ،الحاالت هذه في ميعظ تأثيراً للدين ت، يكون المو َأو
 والعدالـة،  التوقـع،  وإمكانية العالم، أمن تخص التي المعتقدات استعادة في

 كـل  يقـدر  خير إله هناك، اليقين بأن و توجيه العالم أو التحكم فيه،     وإمكانية
  . (Dull & Skokan, 1995; Pargament, 1997)العالم  هذا في شيء

إلى الدراسات تشير الدين أن ؤثّرعـام   بـشكلٍ  المعني تقييم على ي
(Pargament, 1997) .العـزو  فـي  الدين متضمناً يكون المثال، سبيل على 

 Spilka, Shaver, and)المؤلمة  األحداث تلي األحيان التي أغلب في السببي
Kirkpatrick, 1997) .بولمـان  "وجد "Bulmanوورتمـان " و" Wortman 

 إلـى  يتعرضـون  الـذين  الضحايا على لهما كالسيكية دراسة في) ١٩٧٧(
 فـي   السبب هي اهللا إرادةَأن   ذَكروا العينة ثُلث الشوكي، أن  الحبل في إصابة

ـ  لفاجعـة  تعرضـوا  كليات لطلبة دراسة في الطريقة، بنفسو. إصابتهم د فقْ
 كـان  للمـوت  معزوه عن قيل ما أكثر لهم، المقربين األشخاص أحد )موت(

  . (Park & Cohen, 1993)حب اهللا ورحمته بهؤالء األشخاص الذين فقدوا 
من ناحية أخرى أوضح العمل اإلمبيريقي أن التسامح له دور كبيـر            

 وسيطة تستخدم في التكيف من قبل األطفال الـذين          آليةبوصفه ميكانيزم أو    
  .Abuse (Snyder & Heinze, 2005)تعرضوا إلساءة أو عنف 

  
 في الدراسات   تصدي الدين للضغوط تم تناوله    موضوع  والحقيقة أن   

 أنظر علـى سـبيل المثـال،         كأسلوب من أساليب مواجهة الضغوط     األجنبية
(Copeland-Linder, 2009; Park, 2005)،     وخاصة اضـطراب مـا بعـد

أو بوصفه منبئ لحاالت الضيق  PTSD (Chen, & Koeng, 2006)الصدمة 
وتـم تناولـه   ، (Rosmarin, Krumrei, and Andersson, 2009)النفسي 
يفسر العالقـة بـين التـدين     Mediator analysisفي تحليل توسطي  أيضاً
 Moderatorفـي تحليـل معـدل     في أوقات الـضغوط، و ة النفسيصحةوال

analysis            ـ  ة النفـسي  صحةيعدل أو يغير من العالقـة بـين الـضغوط وال
(Handal, Rubio, and Gilner, 2004; Pargament, 1997).كانــت  و

   .الدراسة المباشرة لهذه النماذج المفترضة قليلة
  

تحاول الدراسة الحالية أن تمشي في نفس اتجاه الدراسـات التـي            
 نموذج بنائي توسطي متصور يجمع بين الـضغط، والـدين،           افترضت وجود 

 واألعراض النفسية، وتم إضافة متغير التسامح لما له من عالقة وثيقة بهذه           
  .(Hui, Watkins, Wong, and Sun, 2006)المتغيرات 
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 األهمية ِمن الرغم علىو .البشر من العديد حياة في بارزة قوة الدين

 علمـاء  من وآخرين النفس علماء فإن والمجتمعات، لألفراد للدين الواضحة
 داخـل  الدينية الظواهرب نسبياً قليالً اهتماماً أبدوا العموم وجه على االجتماع
 الـدين  بـين  العالقـة  تعرضـت  عندما ذلك، على  عالوة .اإلمبيريقي البحث

 بـشكل  الـدين  دراسة تم والدراسة، الفحص إلى  أو العقلية  نفسيةال والصحة
  .(Ano & Vasconselles, 2005) عام تنظيمي منظور ومن تقليدي

 نـاس ال فتـرض أن  يموضـوع   هذا ال  في   حجم الدراسات المتنامية  
تّجهونالـضاغطة  األحـداثَ  يواجهون األحيان عندما  أغلب في الدين إلى ي. 

 لضغوطل التصدي في ، والتسامح الدين قدرة على الدراساتمعظم  ركزت  وقد  
 لـم و .مختلفةَ نتائج أثمرتو ضاغطة مواقف مع يتعاملون الذين فراداأل عند
ول الدين، والتـسامح    بتنا اهتمت هذا وقتنا إلى  كثيرة منشورة دراسات توجد

 العالقة بين   نبنائي بوصفهما متغيرين وسيطين يفسرا    بشكل كمي في نموذج     
األعراض الجسمية، واالكتئاب، والقلـق،     (الضغط وبعض األعراض النفسية     

 لذا فإن الدراسـة الحاليـة       ).والوساوس، وحساسية العالقات بين الشخصية    
  :تحاول اإلجابة على التساؤالت التالية

حاول تفسير العالقـة بـين الـضغط        يذج  وكن التوصل إلى نم   هل يم 
عتقد الديني، والتسامح كل علـى حـده   واألعراض النفسية يظهر فيه قوة الم    

  .؟بوصفه متغير وسيط يؤثر على هذه العالقة
وهل يمكن التوصل إلى نموذج عام يجمع قـوة المعتقـد الـديني،             

ـ      ة بـين الـضغط   والتسامح بوصفهما متغيـرين وسـيطين يفـسران العالق
  .؟واألعراض النفسية

وهل للمتغيرات الديموجرافية مثل الجـنس، والعمـر، والمـستوى          
التعليمي، والمستوى االقتصادي، والحالة االجتماعية أيـة تـأثيرات علـى           
متغيرات الضغط، وقوة المعتقد الديني، والتـسامح، واألعـراض النفـسية           

اوس، وحـساسية العالقـات     األعراض الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوس    (
يرصد القدرة التنبؤيـة    ، بحيث نجد دليل في الدراسة الحالية        )بين الشخصية 

  .؟لهذه المتغيرات عند تناول هذا النموذج في دراسات الحقة
 هذه المتغيرات الديموجرافية في العالقة بـين        وهل توجد فروق بين   

مح، واألعـراض   الضغط، وقوة المعتقد الـديني، والتـسا      : متغيرات الدراسة 
، النفسية، يجعلنا نقول أن بعض هذه المتغيرات قد يعدل مـن هـذه العالقـة           

  . ؟ذج المقترحومعدلة في النميكون لها تأثيرات بمعنى أخر 
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تهدف الدراسة الحالية إلى فهم األدوار الوسـيطة لقـوة المعتقـد            

ـ       ) الصفح(الديني، والتسامح    ض األعـراض   في العالقة بـين الـضغوط وبع
، وكذلك التعرف على تأثيرات     ذج بنائي وسيط  والنفسية، من خالل افتراض نم    

المتغيرات الديموجرافية في متغيرات الدراسة وما إذا كان لها قدرة تنبؤيـة،            
رصد الفروق بين المتغيـرات الديموجرافيـة فـي         إلى  أيضاً  تهدف الدراسة   
المتغيـرات الديموجرافيـة     حتى يتسنى تحديد أٍي من هذه        ةالعالقة المفترض 

  .  يكون له تأثير معدل
  

  
ساهم فـي   يذج بنائي   و إلى افتراض نم   ترجع أهمية الدراسة الحالية   

، وقـوة المعتقـد     )مـستقل (تفسير العالقة بين الضغط بوصفه متغير منبئ        
الديني، والتسامح بوصـفهما متغيـرين وسـيطين، واألعـراض النفـسية            

، واالكتئاب، والقلق، والوساوس، وحـساسية العالقـات        األعراض الجسمية (
الـشكل التـالي يوضـح    و،  )التـابع (بوصفها متغير النتيجة    ) بين الشخصية 

  .ذج البنائيونم اليفترضهاالعالقة بين المتغيرات كما 
  

  

نموذج تحليل التوسط لقوة المعتقد الديني والتسامح في العالقة بين ) ١(شكل 

  .يةالضغط واألعراض النفس
 ترجمة وتقنين أربعة مقاييس جديدة وتوفير أكثـر         هذا باإلضافة إلى  

  .من مؤشر لصالحية هذه المقاييس
  مفاهيم الدراسة

 )٢٠٠٢( وآخرون Edwards" إدواردز" عرف :قوة المعتقد الديني) ١
 للحياة، هدفو معنى تُقدم أعلى قوة في اعتقاد بوصفه المعتقد الديني

 ,Hui, Watkins, Wong) المساعدات وتقديم صلواتال مثل الديني والسلوك
and Sun, 2006). ًوأوضحت الدراسات أن قوة المعتقد الديني له تأثيرا 

، المعتقد الديني ليس Fawlers" فاوليرز"طبقاً لـو. ايجابياً على المرضى
 حيث عرف.  وحسبمجرد مفهوم يمثل جزءاً من حياتنا الدينية اليومية
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 .الديني  بوصفه المنهج الذي نستخدمه إليجاد معنى للحياة المعتقد "فاولير"
إنه الطريقة التي .  المعتقد الديني ممارسة دينيةال يتطلب  أيضاًطبقاً لهو

 من  شاسعةأرضيةوجود  مع أنه في عالقة مع اآلخرين  خاللهايرى الفرد
  .المعاني واألهداف المشتركة

 Illness واألمراض Religious Faithالعالقة بين المعتقد الديني و
سجلت هذه الدراسات أن ، تعرضت للمراجعة من قبل باحثين عديدين

المرضى الذين يحققون المعتقد الديني يمتلكون معدالً قليالً من األمراض 
  .(Freihat, 2005) العقلية والجسمية

والمقياس المستخدم في الدراسة يقيس هذا المعنـى وكلمـا كانـت            
ك على قوة المعتقد الديني للفرد، ويشار إلى الفرد الذي          الدرجة مرتفعة دل ذل   

أن هذا الشخص يعبـر     يرتفع عنده المعتقد الديني بأنه شخص متدين بمعنى         
ة منظمة   أساساً أو قاعدة لبيئ    يشكالن من خالل سلوك وطقوس      هعن معتقدات 

   .من العبادات واالنتماءات
 Enright" يتإنرا" وBaskin" باسكين"عرف : )لصفحا (التسامح) ٢
 لالستياء االستسالم " حالة من بوصفهforgiveness )الصفح( التسامح
 beneficence  والرد بإحسان اآلخرين أو اآلخر من البالغ والظلم المتعمد
 في حقّ له ليس المنتهك ذلك أن من الرغم على Offender المنتهك تجاه
وهذا  .(Baskin, & Enright, 2004, p. 80)" المتسامحة الطيبةاألخالق  هذه

وليد حركة الذي يعتبر  Tolerance" التسامح"المفهوم يختلف عن مفهوم 
يعبر عن عالقة االعتراف المتبادل بين القوى واإلصالح الديني في أوروبا 

التي استمرت تتصارع طوال القرن السادس عشر أي خالل الحروب الدينية 
  .األوروبية

 علـى   قدرة الـشخص   األول إلى يشير  : ينيوجد فارق بين المفهوم   
 التـأثير  بنبـذ  التَعهد" أو   ،والمواقف المختلفة  الوقت عبر التسامح أو الصفح
 ظلـم  تجاه والحب، بعين الشفقة  المخطئ النظر إلى  خالل من والحكم السلبي

جهاض غضب الترتيب إل"، أو (Enright, 1991, p. 123) "لهذا المخطئ بالغ
 بينمـا يـشير   .(Roberts, 1995, p. 290)  "الفرد من شخص آخر مخطـئ 

موقف يتجلى في االستعداد لتقبل وجهات النظر المختلفة        المفهوم الثاني إلى    
أو السماح بحرية   . فيما يتعلق باختالفات السلوك والرأي دون الموافقة عليها       

  ، العقل، والتسامح في الحكم على اآلخرين
ن خالل الدرجـة الكليـة      إجرائياً م ) الصفح(ويحدد مفهوم التسامح    

  .على مقياس التسامح
كلمة الضغوط مشتقة من الالتينية كما يـشير        : الضغوط النفسية ) ٣
 حيث كانـت تـستخدم فـي القـرن     (Cooper, 1981, P. 6)" كوبر"إلى ذلك 

الشدة، والضيق، والعسر، والمحنة، والحزن، واألسـى،       "السابع عشر لتعني    
المعنـى  : لى الضغوط من خالل ثالثة معان     ، ويمكن النظر إ   "واأللم، والمرض 
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 يتعلق بطبيعة المثيرات التي يتعرض لها الفرد، ويركز على الموقـف            ،األول
 يتعلـق   ،المعنى الثـاني   و .أو الحدث الخارجي الذي يمثل تهديداً أو احتياجاً       

 ،المعنى الثالث  و .اًبطبيعة استجابة الفرد للمثيرات البيئية التي تمثل له تهديد        
يـربط الفـرد    حيـث  Transactional model بـالنموذج التفـاعلي   يتعلق

والموقف في تفاعلهما معاً، بمعنى يمكن الحديث عن الـضغوط مـن خـالل              
، Situation- Person/interactionطبيعة التفاعل بـين الفـرد والموقـف    

وذلك عندما يظهر عدم التوازن بين متطلبات الموقف مـن ناحيـة، وقـدرة              
على أن يحقق هذه المتطلبات من ناحية أخـرى، أي عنـدما            الفرد المدركة   

  ).٢٠٠٢سامي عبد القوي، (رات الفرد تزيد متطلبات الموقف عن قد
قدمت تعريفات كثيرة للضغط، بعض هذه التعريفات ترى أن الضغوط          
هي األحداث الخارجية التي تؤثر على الفرد تعريف معجم مـصطلحات علـم             

حالة يعانيهـا الفـرد حـين       " يرى الضغط بأنه     النفس والتحليل النفسي الذي   
يواجه متطلب ملح فوق حدود استطاعته، أو حين يقع في موقـف صـراع              

 تعريفات تنظر للضغوط    هناك، و )٨،٩،  ١٩٩٤ ،عبد الرحمن الطريري  " (حاد
" كـابالن "تعريـف   مثـل   على أنها استجابة الفرد لألحداث التـي يواجههـا          

(Caplan, 1981)ن مصطلح الضغوط يشير إلى المقاومـة   الذي أوضح فيه أ
التي يبذلها الفرد ضد مؤثرات موجهة إليه من قوة خارجية، وهـذه القـوة              

 & Hyde)" فورثيـث "و" هايـد "، وتعريـف  Stressالخارجية تسمى الضغط 
Forsyth, 2008, P. 56) أي شيء في البيئة المحيطـة يـستثير رد   " من أنه

  ".فعل
من هذه  رها كًل من البيئة واالستجابة       تعريفات تأخذ في اعتبا    هناكو
 الذي يرى أن مصطلح ضغوط الحياة       Lazarus" الزاروس"تعريف  التعريفات  

يجمع بين مجموعة المثيرات التي يتعرض لها الفرد مضافاً إليها االسـتجابة            
المترتبة عليها، عالوة على تقدير الفرد لمستوى الخطر وأساليب التكيف مع           

لتي يستخدمها الفرد أثنـاء تعرضـه لهـذه المواقـف           الضغوط والدفاعات ا  
(Lazarus, 1993) أولـين جينـك  "، و"دوراك"، و"ينول دوراكس"، وتعريف "

(Senol-Durak, Durak, and ulin Genc, 2006, P. 158)  الذين يعرفـون 
ـ   تهعالقة معينة بين الشخص وبيئ     "ابأنهالضغوط النفسية    الفـرد  رى   التي ي

 &,Lazarus)  أنظـر أيـضاً،  " وتعرضه للخطرهإمكاناتأنها مرهقة وتتجاوز 
Folkman, 1984).  ،العوامل البيئية، لكـن   ليس فقط خصائص"بمعنى آخر

، (Lu, & Cooper, 2005; 569–578) "أيضا إدراك الشخص لمتطلبات البيئة
وطرق تعامل الفرد مع البيئة، ومصادره الشخصية، ونوع الدعم االجتماعي،          

  .تعريف ضغوط الحياة  فيكلها عوامل مهمة
على أية حال، يمكن أن تعرف الضغوط من خالل التـأثيرات التـي             
يحدثها في الفرد حيث يرى العديد من السيكولوجيين أنه يوجد أربعة أنـواع             

وجدانية، وفسيولوجية،  : المرتبطة بحالة الضغط النفسي    رئيسة من التأثيرات  
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 الخاصة لمـا يبـدوا عليـه        ومعرفية، وسلوكية، ونعرض هنا لبعض األمثلة     
  : الضغط النفسي

الشعور بالقلق واالكتئاب، وزيـادة التـوتر       :  التأثيرات الوجدانية  -
 .الطبيعي أو الجسمي، وزيادة التوتر النفسي

 والنـور   Adrenalineإفراز األدرينالين   :  التأثيرات الفسيولوجية  -
دد الممرات  ، وكف أو توقف الجهاز الهضمي، وتم      Noradrenalinأدرينالين  

الهوائية في الرئتين، وزيادة معدل ضـربات القلـب، وانقبـاض األوعيـة             
  .الدموية

ضعف التركيز، وعدم االنتباه، وتعطل الذاكرة      :  التأثيرات المعرفية  -
  . القصيرة المدى

، Increased Absenteeismزيادة التغيـب  :  التأثيرات السلوكية-
  .واضطراب النوم، ونقص األداء

  
  .في إدراك الفرد لجميع هذه التأثيراتديد مصطلح الضغوط يمكن تح

  
األعراض الجسمية، واالكتئاب، والقلق، (األعراض النفسية ) ٤

يتعرض األفراد إلى مواقف عديدة  :)والوساوس، والحساسية بين الشخصية
ضاغطة قد تؤدي إلى ظهور بعض األعراض النفسية التي تتعلق باألعراض 

الكتئاب، والقلق، والوساوس، والمشكالت الناتجة من الجسمية، والشعور با
 عامةبأنها أعراض نفسية  األعراض توصف هذهالعالقات البين شخصية، و

" هوبكنز "قائمةل  االستجابةتتحدد بالدرجة التي يحصل عليها األفراد عند
٥٨.  

 هو الطريقة التـي     Mediationالتوسط  : مفهوم نموذج التوسط  ) ٥
خاللها أن يفسر العملية أو اآللية التي يؤثر بها متغيـر           يستطيع الباحث من    

 أبنيـة   هـي Mediator variables الوسـيطة  على متغير آخر، والمتغيرات
 متغيـر  إلى متغير تأثير تنقل اجتماعية أو نفسية، أو بيولوجية، سلوكية، أو 

ونـستطيع أن نعـرف   . (MacKinnon, Fairchild, and Fritz, 2007)آخر 
 غيـر  التـأثير  بأنه لوسيط من خالل الطرق اإلحصائية المستخدمة،     ا المتغير

الـسببي   التـأثير  نقـل  يـتم  عندما بذلك ويسمى ،Indirect effectالمباشر 
Causal effect بمعنى. وسيط متغير قبل من تابع على متغير ستقلم لمتغير 

 يـؤثّر  المتغير المـستقل   المتغير التابع ألن   على يؤثّر المتغير المستقل   آخر،
 ويتم  .المتغير التابع  علي بدوره يؤثّر والمتغير الوسيط  المتغير الوسيط،  على

 متبـادل  بشكل األحيان أغلب في المباشر غير والتأثير الوسيط استعمال تأثير 
  .)الدراسة الحالية في الحال هو كما(

المتغير الذي فيشير إلى ، Moderator variableالمتغير المعدل أما 
. لوجودهأثره عندما تتنوع قوة أو وجهة العالقة بين متغيرين كوظيفة           يظهر  
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 ةجي النت  التابع أو متغير   المتغير المعدل ليس بحاجة إلى التأثير على المتغير       و
Outcome variable ولكنه باألحرى يمثل مجموعة من الظروف تخفف أو ،

 ,Cole, David, and Turner)تعدل من العالقـة بـين متغيـرين أو أكثـر     
1993).  

 متغيـر  الوسـيط : المعـدل  والمتغيـر  الوسيط، المتغير بين والفرق
 سلـسلة  من جزءاً ليس المعدل بينما متغيرين، سببية بين  سلسلة يتواجد في 

إننـا  . (MacKinnon, Fairchild, and Fritz, 2007)ن يالمتغير بين سببية
نبـئ مـرتبط بقـوة      على المتغير عندما يكون المتغير الم     " معدل"نطلق لفظة   

" لمـاذا "و" كيف"عندما يبرهن عن    " وسيط"بينما نطلق لفظة    . بمتغير النتيجة 
بشكل أكثر تفصيالً، يعرف الوسـيط      . متغير ما يتنبأ أو يسبب المتغير النتيجة      

بأنه المتغير الذي يفسر العالقة بـين المتغيـر المنبـئ، ومتغيـر النتيجـة               
(Frazier, Tix, and Barron, 2004).  

  
  ريـه نظـتوج

  الضغط النفسي 
 عنـدما نـشأت     ١٨٨٠ظهرت العالقة بين الجسم والنفس بعد عام        
). ١٩٨٨ (Teller"تيللـر "نظرية الجراثيم والميكروبات كما أشار إلى ذلـك         

وألن هذه النظرية لم تقدم أي تفـسيرات عـن حـدوث بعـض األمـراض                
قديمـة عـادت    الجسمية، فإن بعض االهتمام بالتفسيرات النفس اجتماعية ال       

للظهور إلى السطح ثانيةً لتوضيح العالقة بين األمـراض الـنفس جـسمية             
  ).٢٠٠٨ ،سعاد محمد علي سليمان(

" الزاروس" في الظهور عـن طريـق        Stress" الضغط"بدأ مصطلح   
Lazarus فولكمان" و "Folkman) بوصفه نموذج تفاعلي للشخص    ) ١٩٨٤
الحـدث  ن الفروق الفرديةَ في إدراك      هذا النموذِج يْأخذُ في الحسبا    . مع بيئته 

ـ ، ورغبة الفرد الشخصية، ومصادره، وقدرته على التَ       الذي يثير تهديداً   ل حم
 Dohrenwend & Dohrenwend, 1984; Lazarus) واستجابته للخيـارات 

& Folkman, 1984; Prelow; & Guarnaccia, 1997) .  الزاروس"يـشير "
Lazarus) قد أخذت أشكاالً متعددة، يـذكر      إلى أن دراسة الضغوط     ) ١٩٩٣

 كـانوا  Medical Traditionمنها على سبيل المثال، في الطـب التقليـدي   
يتعاملون مع الضغوط باعتبارها مجموعة من ردود الفعل النفسية والجسمية          
للعوامل الضارة عند الفرد، بينما كان علماء االجتماع يتعاملون مع الضغوط           

، )١٩٩٨ ،زينب شقير (لتي يتعرض لها الفرد     باعتبارها محركات للمشكالت ا   
 أن الضغوط تظهر في مجموعة المشكالت التـي         Cox" كوكس"حيث أوضح   

يقصد بها المواقف التي تخرج عن النمط العادي للحياة أو مواقـف تعرقـل              
  ).١٩٩٨ ،حسن الموسوي(األنشطة العادية 
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" منجفل"يعرف الباحثون في علم النفس الضغوط بعدة تعريفات، يذكر          
أن أكثر التساؤالت شيوعاً لدى الباحثين ) ١٩٨٤ (Fleming et alوآخرون 

؟ ولمـاذا هـذا     Stressفي مجال الضغوط هو لماذا تستخدم كلمة الـضغط          
المفهوم؟ حيث أن هناك بالفعل العديد من االسـتخدامات المختلفـة للـضغط             

بر أن  لدرجة أنها أصبحت مختلطة ومتداخلة أكثر من أي شيء؛ فالبعض يعت          
األحداث الخارجية التي تؤثر على الفرد وتفـرض متطلباتهـا          "الضغوط هي   

استجابة الفـرد   "، بينما يقترح البعض اآلخر أن الشعور بالضغوط هو          "عليه
، وهناك فريق ثالث ينظـر إلـى كـل مـن األحـداث              "لألحداث التي تواجهه  

البيئـة  الخارجية والداخلية على أنها الضغوط مؤكداً علـى التفاعـل بـين             
واالستجابة، هذه االختالفات تعكس التداخل النـاتج عـن وجـود اتجاهـات             

  ).١٨، ص ٢٠٠٢ ،منى توكل(ومنظورات متباينة للمفهوم 
لكن ما الذي يسبب الضغط؟ ربما تكون اإلجابة األوضح مـن بـين             
اإلجابات هي أن نقول الضغط شيء ما يحدث لنا عنـدما نتعـرض لظـرف               

هـذا التوجـه   . متحان أو وجود ضوضاء شـديدة  ضاغط مثل قدوم موعد اال    
األولى، تفترض أننا ببساطة سلبيين، ونـسمح للبيئـة أن          . محدد بطريقتين 

عتمـد علـى    توالثانية، تتجاهل حقيقة أن استجاباتنا ألي موقف        . تؤثر علينا 
  . (Eysenck, 2002)شخصياتنا وقدراتنا أيضاً عالوة على الموقف نفسه 

 الضغط النفسي هي ما يعـرف بنمـوذج         أفضل طريقة لرصد أسباب   
طبقاً لهذا النموذج، يعتمـد  . Transactional Model (Cox, 1978)التفاعل 

بنوع من التحديـد، يحـدث الـضغط        . الضغط على التفاعل بين الفرد وبيئته     
النفسي عندما تتجاوز متطلبات الموقف قدرة الفرد المدركة لمعالجة أو إدارة           

  . هذه المتطلبات
توجه مؤثر يـشبه نمـوذج      ) ١٩٨٢ (Lazarus" زاروسال"وضع  

طبقاً له، يكون للتقيـيم دوراً رئيـساً فـي الخبـرات أو التجـارب             . التفاعل
  :ويتكون التقييم المعرفي من صورتين للتقييم. الوجدانية

ينظر إلى الموقـف بوصـفه   : Primary Appraisalالتقييم األولي 
 .الة الشخصإيجابي، أو ضاغط، أو أنه غير مرتبط بح

تقـدير مـأخوذ مـن    : Secondary Appraisalالتقييم الثـانوي  
  .(Eysenck, 2002)المصادر المتاحة للشخص في تعامله مع الموقف 

نموذجاً أشار فيه إلـى ثالثـة أنـواع         ) ١٩٧٥ (Moore" مور"قدم  
  :للضغوط النفسية وتشمل

 :Ordinary Daily Tensions التوتر العادي للحيـاة اليوميـة   -١
ينتج هذا النوع من المشاكل البسيطة أو من األهداف واالحتياجات التي لـم             

  .تتحقق
تكـون مالزمـة   : Developed Tensions الضغوط المتطورة -٢

  .للفرد في مراحل الحياة المختلفة نتيجة لتغيير عادات الشخص وحياته
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غالباً ما تكون لفترة قصيرة مـن  : Life Crises أزمات الحياة -٣
 ،منـى توكـل   (ومنها األمراض الخطيرة أو موت أحد أفراد األسـرة          الزمن  
٢٠٠٢.(  

وهناك من النماذج المفسرة للضغوط ترى أن قدرتنا على مواجهـة           
  :، من هذه النماذجالضغوط غالباً ما تحدد كمية الضغط الذي سوف نشعر به

ج ذيخبرنا هذا النمـو : The Healthy Pattern النموذج الصحي -
أن نساعد الجسم لكي يتعامل مع الضغوط عن طريق عمليـات           أننا نستطيع   

التمهل أو التـروي، واالسـترخاء،      (التوافق واالستراتيجيات اإليجابية مثل     
  .بعد الموقف الضاغط وهذا يعيدنا إلى حالة الثبات) الخ...والتدريبات
يظهر عندما نفشل : The Hazardous Pattern النموذج الخطر -

المات واإلشارات التي يرسلها الجسم باحثاً عن التكيـف         في التعرف على الع   
واستمرار حدوث أو التعرض للمواقف الضاغطة يؤدي فعالً إلى عبء ثقيـل            

 ).٢٠٠٢ ،منى توكل(من الضغوط وانهيار نفسي وجسمي 
  

 أسباب الضغط إلى أن الفرد يسعى دائماً إلى         Freud" فرويد"وأرجع  
افع من أجل إشباع المطالـب الغريزيـة        تجنب األلم وخفض التوتر، وهذا الد     

أيـضاً يحـدث الـصراع      . يؤدي حتماً إلى ضغط وصدام بين اإلنسان وبيئته       
عندما يستدمج الفرد تعاليم الوالدين ومعايير المجتمـع، ويحـدث الـصراع            

األمر الذي ينـتج    ) الهو، واألنا، واألنا األعلى   (داخلياً بين مكونات الشخصية     
  .عنه القلق
  

 Cognitiveيات المفسرة للضغوط، النظريـة المعرفيـة   ومن النظر
Theory            ومؤداها أن الفرد يتعرض إلى أحداث عديدة في حياته، وما يدركه 

الفرد على أنه مصدر تهديد لحياته سوف يتحول فيما بعد إلى عامل ضـاغط              
" بيـك " ما قدمه المعرفيون وعلى رأسـهم        ،)٢٠٠٠ ،جاسم الخواجة (عليه  
Beck) حدوث االضطرابات النفسية في ضوء المعتقـدات أو         يفسر) ١٩٧٦ 

اآلراء السلبية التي يحملها الفرد عن النفس والعالم والمستقبل، ومن رأيـه            
أن الخبرات التي يمر بها الشخص تستمد داللتهـا البائـسة أو المكتئبـة أو              

تبني مثل هذا االعتقـاد يـؤدي       . االنهزامية من خالل التحامها بهذا األسلوب     
شويه وإدراك الواقع بشكل سلبي ثم تأتي بعد ذلك االستجابة االنفعاليـة            إلى ت 

أو السلوكية البائسة التي نسميها اكتئاباً، بعبارة أخرى، المواقف الغامـضة           
ا ومـن خـالل     أو المحايدة تستمد داللته ومعناها من خالل ما نعتقده بشأنه         

  ،.قدراتنا على مواجهتها
ك جانب فسيولوجي للـضغوط ال      بجانب ما سبق من تفسيرات، هنا     و

يمكن تجاهله حيث يظهر الناس تأثيرات فسيولوجية متنوعة فـي المواقـف            
معظم هذه التأثيرات تجهز الجسم لمواجهة أو تحـدي موقـف أو     . الضاغطة

  .بمعنى آخر، يجهز الجسم نفسه للقتال أو الهرب. الهروب من موقف
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لنواحي الفسيولوجية  هناك كمية من األعمال التي تأخذ في االعتبار ا        
ـ          . للضغوط هانز "على أية حال، سوف نركز بشكل رئيس على العمل الرائد ل
. ، واألفكار الالحقة التي طورت مـن عملـه  )١٩٥٠ (Hans Selye" سيلي

وفقاً له، الضغوط مفيدة في الوقت قصير المدى، لكنها من الممكن أن تصبح             
  .ضارة جداً إذا استمرت لفترات طويلة من الوقت

مرضى مقيمين في مستشفى لديهم إصابات وأمـراض    " سيلي"درس  
 مـن اسـتجابة   اً مـشابه  اًالحظ أن هؤالء المرضى يظهرون عنصر     . مختلفة
 Generalعلى هذا العنصر اسم متالزمة التكيف العامة " سيلي"أطلق . الجسم

Adaptation Syndrome .ورأى أنها تتكون من ثالثة مراحل :  
: Alarm Reaction Stageو جرس اإلنـذار  استجابة الخوف أ. ١

 Anterior Pituitaryهناك تنشيط لجهاز اللحاء الكظري النخامي األمـامي  
Adrenal Cortex System . هذا يمكن أن يصدر من قبل الرابطة الكيميائية

Peptide    السرية للهيبوثالموس Hypothalamus      تسمى العامـل المحـدث 
. ، الذي يحفز الغدة النخاميـة األماميـة       Corticotrophinللكورتيكوتروفين  

 Adrenocrticotropic" أدرينوكورتيكوتروبك"نتيجة لذلك، ينتج هرمون الـ
Hormone (ACTH)     من الغدة النخامية األماميـة، وهـذا يـسبب إطـالق 

 مـن   Glucocorticoidsالهرمونات المعروفة بالهرمونات القشرية السكرية      
وتـسمى  . ونات تحـدث اسـتجابة الـضغط      اللحاء الكظري، مع هذه الهرم    

الهرمونات القشرية السكرية بهذا االسم ألن لها تأثير كبيـر علـى عمليـة              
فهي تساعد في هدم البروتين وتحويلـه إلـى جلوكـوز،           . األيض للجلوكوز 

. وتساعد في عمل الدهون الالزمة للطاقة، وتزيد من معـدالت تـدفق الـدم             
  .قتال أو الهربنتيجة لذلك، يكون الشخص مستعداً لل

لكـي تتعامـل الجهـود    : Resistance Stageمرحلة المقاومة . ٢
النفسية مع الضغط الذي يبدأ في مرحلة استجابة الخوف أو جرس اإلنـذار             

على أية حال، أثناء استمرار هذه المرحلة، يدعو الجهـاز         . تكون بكل طاقتها  
إلى استعمال  ) ةالذي يشترك في عمليات خزن الطاق     (العصبي الباراسيمبثاوي   

ويكـون هنـاك أيـضاً اسـتعماالً أكثـر          . أكثر حذراً من مـصادر الجـسم      
الستراتيجيات التحمل أو الموائمة، على سبيل المثال، إنكار أن الموقف يمثل           

  .ضغطاً
فـي النهايـة،   : Exhaustion Stageمرحلة اإلنهاك أو التعب . ٣

، والمقاومة  )إلنذاراجرس  (األجهزة النفسية المستخدمة في مرحلتي الخوف       
على سبيل المثـال، ضـغط      (تصبح غير فعالة، واألمراض المرتبطة بالضغط       

وفي الحاالت التي فيهـا     . تصبح ممكنة ) الدم العالي، والربو، وأمراض القلب    
، وانكمـاش  Adrenal Cortexإفراط، يكون هناك توسع في اللحاء الكظري 
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ـ   (في أجزاء من الجهاز المناعي للجـسم         ، والغـدة   Spleenال  مثـل الطح
  .(Eysenck, 2002)، وقرح المعدة المدمية )Thymus ∗التيموثية

  
  ).الصفح(قوة المعتقد الديني والتسامح 

إلى أن التدين يعتبر من الظواهر النفـسية        ) ١٩٨٥" (الطائي"أشار  
االجتماعية، التي وجدت مع اإلنسان منذ األزل، وتعد ظاهرة أساسـية فـي             

أصولها إلى عوامل واقعية داخل المجتمعـات، سـواء         حياة الشعوب، ترجع    
كانت خاصة بالتحوالت االجتماعية واالقتصادية أم كانت بـسبب المـشكالت           

والظواهر الدينيـة كمـا وجـدت فـي         . العميقة التي تواجه هذه المجتمعات    
الماضي والحاضر ستظل باقية في المستقبل ما دام اإلنسان يتطلع إلى معرفة            

). ٢٠٠٨البـارون،   خـضر   (ويتمسك بالمعتقدات الروحيـة     ما وراء الغيب    
أن تاريخ االهتمام النفسي بدور الدين تاريخ طويل يمتد إلى          " جورج"ويضيف  

التي يـصف فيهـا   ) ١٨٩١( لمقالته عام Stanlly Hall" ستانلي هول"نشر 
الطريقة التي تدرب بها األمهات أطفالهن على التعـاليم والطقـوس الدينيـة        

  ). ٢٠٠٤حمود، الطاهرة م(
وقد شهدت الدراسة السيكولوجية للدين نمواً كبيراً وزيادة سـريعة          
خالل العقود الثالثة األخيرة، فنشرت كتـب مـستقلة وبحـوث مهمـة فـي        

 ,Argyle, 2000; Emmons & Paloutzian)والتـدين  سيكولوجية الـدين  
2003; Loewenthal, 2000; Pargament, 1997) . ــام ــوع االهتم وتن

يرات كثيرة ارتبطت بالتدين، على سبيل المثال، حظيـت العالقـة بـين             بمتغ
 ,Chatters)التدين والصحة النفسية والهناءة الذاتية بعدد ضخم من البحوث 

2000; Greene & Yoon, 2004; Hackeny & Sanders, 2003; Koenig, 
2004; Rew & Wong, 2006)    وتناولت الدراسات الـدين بوصـفه سـبيل ،

 والعالج من األمراض النفـسية والجـسدية والتغلـب علـى القلـق        للوقاية
خـضر عبـاس البـارون،      (واالكتئاب ومناشدة السعادة والرضا عن الحياة       

 تناول الدين مع ضغط الدم واعتبر الدين آنذاك جزءاً من الدعم            وتم). ٢٠٠٨
في دراسة له عن    ) ١٩٩٨ (Walshy" والشي"االجتماعي للفرد، حيث يذكر     

 Stressesضغط الدم أن الدين يساعد في التقليل من حدة الـضغوط            الدين و 
وأشار . بشكٍل عام األمر الذي يساعد على تأقلم الفرد في المجتمع بشكل عام           

عدد من الباحثين إلى أن التدين يمكن أن يعزز قدرة الفرد على التكيف مـع               
تتـسبب فـي   األحداث الحياتية السيئة وأن األحداث الحياتية السيئة يمكن أن     

وأكـد عـدد مـن      ). ٢٠٠٤هادي مختار،   (تعزيز الدين أو التدين عند الفرد       
                                                 

 في الجزء العلوي من التجویف الصدري    Thymus تقع الغدة التیموثیة      ∗
وتتكون من فصین یقسمان التجویف الصدري إلى قسمین متساویین         

  .ر عند البلوغوتضم
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العلماء على دور الدين في الصحة النفسية والعقلية، علـى سـبيل المثـال،              
إلى دور الدين في الحياة الدينية والقيم المختلفة وتأثير ذلك في           " يونج"أشار  

دين لـه دور مهـم فـي        السلوك السوي والمرضي على السواء، وأكد أن ال       
في كتابه  ) ١٩٨٢" (فرانكل"كما ذهب   . البناء النفسي للفرد وللذات الشخصية    

إلى إعطاء الدين منزلة عالية، وأعلى مـن شـأن األبعـاد            " العالج بالمعنى "
العقلية والروحية لإلنسان، وهي من أهم األبعاد التـي تـسهم فـي صـحته      

ياة، وحتى اليأس منهـا، بأنـه       ويصف الضيق والقلق المتعلق بالح    . النفسية
  ). ٢٠٠٨خضر عباس البارون، (راجع إلى ضعف الجانب الروحي لإلنسان 

التدين والرجوع إلى الـدين بوصـفه مـن         ) ١٩٩٤" (كوهين"وقدم  
االستراتيجيات المعرفية لمواجهة الضغوط عن طريق اإلكثار مـن العبـادات           

اقف الضاغطة والتغلب   كمصدر للدعم الروحي واالنفعالي وذلك لمواجهة المو      
  ). ١٩٩٧ل، وهشام إبراهيم عبد اهللا،يامايسة أحمد الن(عليها 

وأشارت معظم الدراسات العربية إلى أهمية التدين في حياة الفـرد           
لحمايته من األمراض النفسية وخاصة القلق النفسي والمخاوف المرضـية،          

 ارتباطيـه   التي أشارت إلى وجود عالقة    ) ١٩٨٧(بداية من دراسة الشويعر     
سالبة دالة إحصائياً بين اإليمان بالقضاء والقدر ومستوى القلـق، ودراسـة            

التي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً        ) ١٩٨٩(سعيدة محمد   
، ) الوحدة - المستقبل - الموت -المرض(بين التدين والمخاوف لدى الطالبات      

ت إلى وجـود عالقـة      التي أشار ) ١٩٩٠(وكذلك دراسة محمد السيد حوالة      
عكسية دالة إحصائياً بين القلق األخالقي الذي يعكس ارتفاع فـي مـستوى             

 إبراهيمهذا باإلضافة إلى دراسة صالح بن       . التدين وبين قلق الحالة والسمة    
خضر (التي أكدت العالقة العكسية بين التدين والقلق العام         ) ٢٠٠٠(الصنيع  

  ).٢٠٠٨عباس البارون، 
ة لغالبية هذه الدراسات أن للتدين عالقة إيجابية بكل         والخالصة العام 

وعند مقارنة المتدين بغيـر  . من الصحة النفسية والجسمية، والهناءة الذاتية     
المتدين، ظهر أن المتدين أكثر سعادة، وأقل عرضة لإلصـابة بـاألمراض،            
وأسرع في الشفاء منها إذا أصيب بها، وأطول عمراً، وأقـل إقبـاالً علـى               

يات الشاذة مثل اإلدمان على المؤثرات العقلية، والجنس خارج إطـار           السلوك
وقد أجريت هذه الدراسات على عينات مـن ديانـات          . ، وغير ذلك  ...الزواج

 & Chatters, 2000; Greene & Yoon, 2004; Hackeny)مختلفــة 
Sanders, 2003; Koenig, 2004; Rew & Wong, 2006) .  

 & McCullough)ممتدة في الـدين  والتسامح أو الصفح له جذور 
Worthington, 1999) . وكل الديانات تنظر إلى الصفح أو التسامح باعتباره

 والممارسة الثابتة لمعتنقيها كما أشـار إلـى   Moral Valueالقيمة الروحية 
. (Hui, Watkins, Wong, Sun, 2006)) ٢٠٠٠( وأخرون Rye" راي"ذلك 
 وعلمـاء  الـنفس  علماء قبل من المبيريقيا التركيز حداثة الرغم من،  وعلى
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 فـي  مركزياً موضوعاً كان) الصفح (التسامح موضوع فإن نسبياً، االجتماع
 إلـى  الشخـصي،  المـستوى  مـن . (Worthington, 2005)العادية  الحياة

 المحلـي،  والمـستوى  الجماعـة،  أو الفئـة  ومـستوى  األسري، المستوى
مـن   كبيـر  بـشكل  تتقرر اآلخرين مع عالقاتنا  ونوعية  الدولي، والمستوى

 َأو األشـخاص  نحـو  نُظهـره  الغُفْـران الـذي    أو الصفح في خالل الرغبة 
 خفيـف،  َأو شديد بشكل قصد، بغير َأو بقصد إلينا، أساؤوا الذين الجماعات  

 نتـائج  لَـه  التـسامح  نحو  وربما يكون اتجاهنا   .مؤقت بشكل َأو دائم بشكل
 ممارسـات و العائلي، العنف ،ذلك على مثال (ةالعائل نحو اتجاهنا على مهمةُ
 ،)العدالـة  ونظام التعليم، نظام (والحضارية االجتماعية والمؤسسات ،)اآلباء
  على ).واإلرهاب الثقة، التزامات وتعهدات  (الرئيسة الدولية األحداث حتى َأو

 & McCullough)" وورثنتـون "، و"مـاكوليف "مـؤخراً،   ذكره الذي النحو
Worthington, 1999) ــذلك ــاكوليف"، وكـ ــو"، و"مـ " رووت"، و"بونـ

(McCullough, Bono, and Root, 2005)" ]التجريبيـة  المعالجـات ] أكثر 
 إهمـال  إلى مالت الماضي العقد النظري في  التراث في ظَهرت التي للتسامح
 البحـث  ألن مؤسـفة،  الهفوة هذه. التسامح لمفهوم العميقة الدينية الجذور
 الطـرقِ  فحـص  إذا تم  بكثير ثرىأ أنه المحتمل من امحالتس على األساسي

 الدينيـة  التقاليـد  مثـل  للتـسامح  المشترك الدنيوي الجانب على تؤثر التي
Religious traditions،  والمعتقـدات Beliefs،  والطقـوس Rituals "(p. 

1143).   
 أكثـر . تمامـاً  حديث اجتماعي، نفسي منظور من التسامح وتناول

وزمالؤه  Enright" إنرايت "تبنت تعريف  التسامح عن جريتأ التي الدراسات
(Enright, Gassin, and Wu, 1992)وهذا يعنـي أن التـسامح   .  للتسامح

 تتعرض التي الضحية تتخلى ، حيث يةشخصلالعالقات بين ا  في   تحدثعملية  
 وشـفقة  رحمـة  وتعرض االنتقام، في وحقّها استيائها عن ظالم بشكل ألذى
 مختلف لكنه الوفاق، أو بالتسوية متَعلّق األمر هذا. Offender المنتهك تجاه
 لعمـل  انـدفاعاً  وأكثر لألذى اندفاعاً أقل الضحية تصبح التسامح،  في .عنه
  . (Hui, Watkins, Wong, Sun; 2006)تفيد المنتهك  قد َأفْعال

والذي افترض أن التسامح قد يكون له عالقة بمواجهة الضغوط هو           
 Toussaint)) ٢٠٠٤ (Scherer" شـيرر " وWorthington" وورثنجتون"

&Forgensen, 2008) .  
التـسامح والتـدين     بين العالقة بفْحص كثيرة اهتمت  توجد دراسات 

 القـيم  مـسح  اسـتعمال  الديني، اعتادت هـذه الدراسـات      وخاصةً االنتماء 
حيـث   ،)١٩٦٩ (Rokeach" روكيتش "دراسة  في .Rokeach" روكيتش"لـ

 وبـشكل   .قيمهم أنظمة ألولويات طبقاً قيمة ١٨ من قائمة كونالمشار صنف
وقـد وجـدت    . أهمية األكثر قيم الخمسة بين من التسامح قيمة صنّفت عام،



 املعتقد الديين والتسامح والضغط وبعض األعراض النفسية وة ق 

 ٥٦٥  

 بـين  المختلفـة،  الدينيـة  االنتمـاءات  بين الترتيب، في المهمة االختالفات
 وبـين . الرابعـة  القيمـة  التسامح قيمة ورتبت والكاثوليك، البروتستانتيين

 المتـدينون  األشخاص وبين عشر، الخامسة التسامح قيمة ترتيب كان ليهودا
   .عشر السادسة ترتيبها جاء

 فـي  الرغبـة  محـددات  بفحـص ) ٢٠٠١" (موليت"و ،"أزار "وقام
 فـي  واستعانا. المختلفة الدينية الجاليات ِمن لبنانيين مشاركين بين التسامح

 وصـف  عن عبارة. )١٩٩٦ (Anderson" أنديرسون "استخدمها بتقنية ذلك
  . إهانة إلى األشخاص بعض فيها مخْتَلفة يتعرض سيناريوهات
 أنهم معناه، وهذا لبنان؛ في أكبر الجاليات  من ستّة المشاركون مثَّل
 دينيـة  جاليات إلى ينتمون األعضاء لكن العربية الثقافة نفس في يتشاركون
 منهم  طلب ).وسنة ،وشيعة وكاثوليك، ودروز، ومارون، أرثوذكس، (مختلفة
 العـام،  للتـسامح  وبالنسبة. موقف كُّل في التسامح في رغبتهم عن التعبير
 مـا  أقـل  المسيحيين والمشاركين المسلمين المشاركين بين االختالفات كانت
 للمواقـف  الظروف ِمن العديد إلى نَسبتْ األهمية في االختالفات أيضاً،. يمكن

 ووجود لإليذاء، النية ذلك، على مثال(يوهات  السينار في قدمتْ التي الضارة
 فيهـا  يعتبـر  التي الشروط أن يعني، وهذا يمكن؛ ما أقل كَانتْ) االعتذارات
 كُـلّ  فـي  نفـسها  هـي  كبير بشكل  كَانتْ )صعوبة أكثر َأو (أسهل التسامح
  . (Azar, Mullet, and Vinsonneau, 1999)الست  الجاليات

 قياس إلى عمدا من خالله   استبيان) ٢٠٠٢" (موليت"و" أزار "وطبق
الدينيـة   جاليـات  الـستة  نفس من لبنانيين مشاركين لدى للتسامح النزعة
قد وجدت ثالثة عوامل للتسامح هي نفسها        العاملي، التحليل وخالل. السابقة

 الدائم  االستياء :في تحديدها تم التي الغربية العينات بين العوامل التي ظهرت  
Lasting resentment، اسيةللظـــروف والحـــس Sensitivity to 

circumstancesالمغفـرة  أو الـصفح  فـي  ، والرغبة Willingness to 
forgive.   

" موليت"و ،Prawasti" براواستي"و ،Suwartono" سوارتانو "طبق
 المـسلمين  األندونوسـيين  مـن  عينـات  علـى  االسـتفتاء  نفس) ٢٠٠٧(

 بـين  اختالفـاً  يثبـت  لم لكن الثي،الث العاملي وتم تكرار البناء  . والمسيحيين
  .(Paz, Neto, Mullet, 2007)العينتين 

  األعراض النفسية في قائمة هوبكنز
قد يتعرض األفراد إلى مواقف عديدة ضاغطة قد تؤدي إلى ظهـور            

ونتيجة لنمو المجتمع وتطور الحياة يتزايد عدد       . ابات النفسية ضطربعض اإل 
ا األفراد، بل ويرتفـع عـدد األفـراد         تلك األحداث الضاغطة التي يتعرض له     

وهنا تظهر الحاجة إلـى أسـلوب سـريع لتـشخيص           . الذين يتعرضون لها  
 )٢٠٠١جاسـم الخواجـة،     (االضطراب واقتراح الرعاية النفسية المناسبة      
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 Hopkinsلألعـراض  " هـوبكنز "تمثل هذا األسلوب في اسـتخدام قائمـة   
Symptom Checklist.  

ئمة هوبكنز لألعراض استخداماً من قبـل       يظهر التطور التاريخي لقا   
عدد كبير من العاملين في ميادين مختلفـة، وتعـود بدايـة ظهـور قائمـة               

، Parloff" بـارلوف " حين قام كل مـن       ١٩٥٠لألعراض إلى عام    " هوبكنز"
بإعـداد  " جونز هـوبكنز  " من جامعة    Frank" فرانك"، و Kelman" كيلمان"و

 بمثابة تقييم ذاتي للتغيرات اإلكلينيكيـة       القائمة التي استخدمت في أول األمر     
التي تظهر على المريض أثناء العالج النفسي، ثم حدثت تغيرات عديدة على            

، ٦٤، و ٢٥، و ٢١القائمة، وتعددت صورها حيث تراوح عدد عباراتها بـين          
جاسـم  ( فقرة   ٥٨، والصورة المستخدمة في الدراسة الحالية وعددها        ٧١و

  ).٢٠٠١الخواجة، 
 Fiveلقائمة في القياس على مركـب مـن خمـسة أبعـاد     تعتمد ا

dimensional symptom construct)   ،ــاب ــق، واالكتئ ــراض القل أع
، )واألعراض الجسمية، والوساوس، وحساسية العالقـات بـين الشخـصية         

 ,Derogatis, Lipman, Rickels) باإلضافة إلى الدرجـة الكليـة للقائمـة   
Uhlenhuth, and Covi, 1974):   

يعكس هذا البعد األلـم  : Somatization (SOM)راض الجسمية األع
النفسي الذي ينشأ من إدراك عجز الجسم عن القيام بمهامه أو إدراك عجـز              

وتتركز الشكاوى على الجهاز التنفسي والمعوي والقلـب        . الوظيفة الجسمية 
  .واألوعية، واألوجاع واآلالم المتكررة في العضالت

ا البعد يصنف مجموعة من األعـراض  هذ: Anxiety (ANX)القلق 
المرتبطة في العادة بظهور معدل عـاٍل مـن القلـق، واألرق، والعـصبية،              

  .   والتوتر، وكلها دالالت على القلق
يعكس االكتئاب المعدل الخارجي من : Depression (DEP)االكتئاب 

أثر أعـراض االنزعـاج والمـزاج،      . العالمات واألعراض لمتالزمة االكتئاب   
، وفقد الطاقة واإلحساس بالحيوية التي       في نشاطات الحياة   االهتمام نسحابوا

  .تنعكس على هذا البعد، كمشاعر اليأس والعبث
: Obsessive- compulsive (O-C) القهـري  -أعراض الوسواس

يركز هذا البعد على األفكار، واألفعال المتواصلة والتي ال تقـاوم مـن قبـل               
على سبيل المثال، االضطرار إلى     . ة على األنا  الفرد وتكون ذات طبيعة غريب    

  .تكرار األفعال، وصعوبة اتخاذ القرار، ومشكالت في التركيز
  

يركز : Interpersonal sensitivity (I-S)الحساسية بين الشخصية 
-Selfهذا البعد على مشاعر النقص والوضاعة الشخصية، واستنكار الـذات           

deprecation   ،والمضايقات التـي تحـدث نتيجـة        ، ومشاعر عدم االرتياح 
التفاعل مع األشخاص اآلخرين، ويحدد التفاعل البين شخصي األفراد الـذين           
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 & Derogatis) يمتلكون معدالت عالية مـن الحـساسية البـين شخـصية    
Melisaratos, 1983).  

  

  نموذج تحليل التوسط
 جـداً  شـائعة  Mediationالتوسـط    بتقييم المعنية الطرق أصبحت

 "كينـي "و Judd "جـود  "ما تم نشره من قبـل      بعد النفس في علم  ومألوفة
Kenny) ١٩٨١( بارون"، و "Baron كيني" و "Kenny) واليـوم، ). ١٩٨٦ 

أنه عنـدما    بمعنى التوسط تأثير من البسيط النوع جداً لهذا  أمثلة متعددة  نجد
. نماذج تحليل التوسـط    من واحد األقل على يجد علمية مجلّة أي الفرد يطالع
 Cardenoso" كاردينـسو " و Calvete" كالفيـت "المثال، افترض    سبيل ىعل
)٢٠٠٥ (بأن ـط  االكتئابيـة  األعراض على الجنس تأثيرسمـن خـالل     يتَو

 Positiveاإليجـابي   والتفكيـر  ،Need for acceptanceللقبـول   الحاجة
thinking، السلبية  المعارف على الذات وتمركزSelf-focused negative 

cognitions،  ــسلبي ــوعي ال ــشكالت  وال  Negative problemللم
orientation . اقتراحهـا  يـتم  للتوسـط  الجديـدة  الفـروض  وهناك مئات 

 Preacher, Rucker, and)سـنَة   كُـلّ  الـنفس  علـم  مجال في واختبارها
Hayes, 2007).  

علمـاء الـنفس    إلى أن   ) ١٩٨٩ (Bandoura" باندورا"وقد أشار   
وسـيطة   تلعبه بعـض المتغيـرات ال      الذيهم على الدور    تركيز اهتمام بدءوا  

Mediators   والمعدلة ،Moderator     أو المخففـة Buffers     آلثـار أحـداث 
 أواخـر  تحمى األفراد من المعاناة من االضطراب منذ         التيالحياة الضاغطة،   

وقد اقترحت العديد من هذه المتغيـرات المخففـة أو المعدلـة            . الثمانينيات
Moderators variables  لــضغوط الحيــاة الــسالبة وتقليــل اإلصــابة 

النفسي، وكان النموذج الشائع الذي تم التركيز عليه مـن قبـل            باالضطراب  
يقوم هـذا النمـوذج     "  الضغط -االستهداف المعرفي "معظم الدراسات نموذج    

 تعتبـر عامـل     لبية الس cognitions  أو المعارف  دركاتماألفكار وال على أن   
 حـدوث واسـتمرار     فـي  ليسهم   لبيةع أحداث الحياة الس   استهداف يتفاعل م  

  .)٢٠٠٤، غريب عبد الفتاح (االكتئاب أو األعراض االكتئابية
ولعل السبب في شيوع نماذج التوسط في العمليـات الـسيكولوجية           

بأن تتفكك إلى مكونات تكشف آليات      ) المفيدة(أنها تسمح لالرتباطات المثيرة     
 عالقة له الذي الثاني السبب. (Shrout, & Bolger, 2002)السببية المتاحة 

 مـن  للعديـد  القاعدة أو األساس تشكل أنها هي الوسيطة المتغيرات بأهمية
 تسبب االجتماعي، النفس علم في المثال، سبيل على. السيكولوجية النظريات
 تسبب والمقاصد أو النوايا بدورها    intentions النوايا أو المقاصد االتجاهات
فهذه النماذج مفيدة . (MacKinnon, Fairchild, and Fritz, 2007) السلوك
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لتطور النظريات واختبارها فضالً عن تضمين النقاط المحتملة للتـدخل فـي            
 المتغيـرات  إظهـار  علـى  قادرون الباحثون العمل التطبيقي، وعندما يكون   

 يقولون أحياناً للنتيجة، الطرفية المتغيرات ارتباط تفسير في تدخلها المزعوم
  .(Shrout, & Bolger, 2002)العالقة  بتفسير قاموا بأنهم

، Baron" بـارون "سوف نركز في الدراسة الحاليـة علـى توجـه           
  .في التحليل اإلحصائي للتوسط) ١٩٨٦ (Kenny" كيني"و

  

  

X C Y          ١الجزء          
   
  d y 

 

 
X 

C 
 

٢الجزء   
Y      

 a                 b  
 M d y 
  d m  

 إلى المتغیر المستقل أو المنبئ، Xتشیر (نموذج مبسط للتوسط ) ٢(شكل 
 إلى المتغیر الوسیط، M المتغیر التابع أو متغیر النتیجة، وتشیر Yوتعني 

 إلى b، وa إلى المسار من المتغیر المستقل إلى التابع، ویشیر Cوتشیر 
یر الوسیط، والمسار من المتغیر المسار من المتغیر المستقل إلى المتغ

  ).الوسیط إلى المتغیر التابع على التوالي
  
  الخطوةَ .الحسبان في تْؤخَذ َأن يجب خطوات أربعة صف الباحثان و

 عـن ) Y(بالمتغير التـابع     مرتبط) X ( المتغير المستقل  يكون َأن هي األولى
) ١ (الـشكل  مـن  األول الجزء في) c (االنحدار معامل واختبار تقدير طريق

 وزمالؤه" كيني"لـ وطبقاً). مفسر أو منبئ   متغير) X(و نتيجة هو) Y (حيث(
 قَـد  تـأثير  هنـاك  أن على تبرهن التي "األولى الخطوة هي هذه ،)١٩٩٨(

  .يتوسط
ـ  مرتبطاً) X ( المتغير المستقل  يكون َأن الثانية الخطوة المتغيـر   الب

) ١ (الـشكل  من الثاني الجزء في) a (المعامل تقدير خالل من) M( الوسيط
 يظهر َأن الثالثة والخطوةَ). المفسر المتغير هو Xو نتيجة تكون M أن حيث(

) X ( المتغير المـستقل   بينما) Y(المتغير التابع   ب مرتبطاً) M( المتغير الوسيط 
 الـشكل  مـن  الثاني الجزء في) b (تقدير تَتضمن الخطوة وهذه. ثابت يكون

 وفي) M(و) X (من لكل نتيجة بوصفه) Y (مع متعدد ارانحد معادلة في) ١(
 تقـدير  َأن النهائيـة   والخطوة .مفسران متغيران) X(و) M (فإن الحالة هذه

 هـذه  كانـت  إذا لتحديد) ١ (الشكل من الثاني الجزء في) c (المسار واختبار
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 صـفر  ليست) c (بأن البيانات افترضت إذا. التام التوسط مع متّسقة البيانات
 يـستنتج  عندئـذٍ  الـصفر،  عن يختلف ال المتعدد االنحدار في) c (نظير نلك
  .(Shrout, & Bolger, 2002)حدث  التام التوسط بأن وزمالؤه" كيني"

 المتغيـر  في الوحدة تغير أن إلى) ١ (الشكل من األول الجزء يشير
 فقـط ) Y (التـابع  المتغيـر  في) c (وحدات بتغير مرتبط يكون) X (المستقل

 إذا المثال، سبيل  على .بعناية مدروسان والتابع المستقل المتغير يكونا دماعن
 على التقنية المواد لبعض اإلنجاز أو للتحصيل اختبار) Y (التابع المتغير كان

 الدقائق من لعدد مقياس يكون) X (المستقل والمتغير نقطة ١٠٠ من مقياس
 نقـاط  عـدد  هي) c (تكون عندئٍذ مرتبط، تقني دليل دراسة في تنقضي التي

  .الدراسة من دقيقة لكّل للتحسن الفرد يتوقعها التي اإلتقان أو اإلجادة
 وسـيط  متغيـر  يتضمن نموذج يوضح) ١ (الشكل من الثاني الجزء

)M(، ح الوسيطقتَربشكل نَفترض نحن سابق، وقت في مالحظ هو وكما. الم 
 وهـذا  الوقت  في) Y (التابع المتغير يسبق) M ( المتغير الوسيط  بأن واضح
 ).Y (التابع للمتغير Plausible causal agent معقول سببي وكيل أنّه يعني

 فـي  بالتغييرات متأثّراً يكون) M ( المتغير الوسيط  أن التوسط نموذج يفترض
 بتغيـر  مرتبطـاً  يكـون ) X (فـي  واحدة وحدة وتغير ؛)X (المستقل المتغير
) M ( المتغير الوسيط  في التغيير بأن أيضاً موذجالن  يفترض ).M (في وحدات
 المباشـر  التـأثير  بعـد  ومـا  فوق ،)Y ( المتغير التابع  في بالتغييرات يرتبط

Direct effect في) X (على) Y .(المتغيـر الوسـيط  فـي  وحدة تغير ) M (
 المتغيـر   يثبـت  عندما) Y ( المتغير التابع  في) b (وحدات في بالتغيير يرتبط

 تـأثيراً  يمتلـك ) X ( المتغير المستقل  أن نقول لذلك، وكنتيجة). X (المستقل
 ).M (الوسـيط  خـالل ) Y ( المتغير التابععلى Indirect effect مباشر غير
) M(و) M (إلى) X (تأثيرات من الناتج ببساطة هو المباشر غير التأثير حجم
 a × b ((MacKinnon, Warsi, and( ضـرب  حاصل يعني، وهذا ،)Y (إلى

Dwyer, 1995).  
 التـأثير  مجموع يساوي ،(a × b)، المباشر غير التأثير يكون عندما

)c(، المتغير المستقل  تأثير أن نقول أن نستطيع ) X (المتغير التابع    على)Y (
 هـذه  في). M ( المتغير الوسيطقبل من Completely mediated تام توسط
) ١ (شكل في) c (مساروال ،)Y (على) X(لـ مباشر تأثير هناك ليس الحالة،
 التـأثير  مـع  المباشر غير التأثير يتساوى ال  وعندما .للصفر مساوي يكون
المتغيـر المـستقل    تأثير أن نَقُول العالمة، وبنفس منه أصغر بل الكلي ) X (
 هذه  في ).M ( المتغير الوسيط  قبل من جزئياً يتوسط) Y ( المتغير التابع  على

" كينـي  "يفتـرض  لـم . الـصفر  غير أخرى قيمة يكون) c (المسار الحالة،
 ,Baron & Kenny, 1986; Judd & Kenny, 1981; Kenny)وزمـالؤه  
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Kashy, and Bolger, 1998)التوسـط بـأن    تحليـل  عن توجههم  في)c (
 التوسـط  نموذج أشكال لبعض األولية بالفرضية تحليلهم استمر. تكون صفر 

  .دراسةال هذه في النظرة تلك تَبنّي تم .الجزئي
  

 
: عند الحديث عن الدراسات السابقة الخاصـة بمتغيـرات الدراسـة          

الضغط، وقوة المعتقد الديني، والتسامح، واألعراض النفسية، يجب اإلشـارة      
، من  دراسة لالهتمام وال  -كل منها على حده   -إلى أن هذه المتغيرات تعرضت      

عة على سـبيل المثـال،      قبل العديد من الباحثين، ومن توجهات نظرية متنو       
فـي الـسياق   . الخ...علم النفس، وعلم االجتماع، والتربية، والتوجه الطبي       

الحالي سوف نركز على عرض الدراسات وثيقة الصلة بالمتغيرات مجتمعة،          
أوالً، يمثل عرضنا للدراسات التي تناولت المتغيرات       : وذلك لعدد من األسباب   

 تمهد للنموذج المفترض في     -التعبيرإن جاز   -مجتمعة تكوين خلفية نظرية     
وثانياً، للوقوف على أوجه االتفاق وأوجه االخـتالف بـين          . الدراسة الحالية 

وثالثاً، نحن في حاجة إلـى      . نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات األخرى     
ورابعاً، إنـه فـي     . معرفة مدى شيوع النموذج المفترض في ثقافات متعددة       

ت سوف يقتصر على الدراسات الحديثة بمعنـى آخـر          عرضنا لهذه الدراسا  
هـذا فـضالً عـن فوائـد        . الدراسات التي ظهرت خالل العقدين األخيـرين      
  . الدراسات السابقة األخرى الواضحة لكل باحث

 التعرف إلى يسعون الذين الباحثون أصبح المتّحدة فقط،  الواليات في
ـ  في الدينية والظواهر الضغط بين العالقة على -Copeland) مـستمر  دتزاي

Linder, 2006).  
دراسة عـن   " الزهراني"و" الخراز"أجرى كل من    ) ١٩٩١(في عام   

العالقة بين التدين والصحة النفسية، استهدفت التعرف على طبيعة العالقـة           
بين التدين وكل من الصحة النفـسية والتوافـق ألتحـصيلي واالجتمـاعي             

 طالباً من طالب كلية العلـوم       ٦٤واالنفعالي والجامعي، وذلك على عينة من       
أسفرت نتائج الدراسة عن وجـود عالقـة إحـصائية          . االجتماعية بالرياض 

موجبة بين التدين والصحة النفسية، وبعض المتغيرات األخرى مثل التوافق          
  ).١٩٩٩دراسة نعمة عبد الكريم، في (التحصيلي واالجتماعي واالنفعالي 

 دراسـة عـن     Macintosh" مـاكنتوش "أجرى  ) ١٩٩٣(في عام   
العالقة بين مقاييس التدين والنتائج النفسية في االسـتجابة لمـوت صـديق             

أن الدعم االجتماعي وطريقة إعادة التفسير اإليجابي       " ماكنتوش"حميم، وجد   
للحدث، هي عوامل توسطت العالقة بين مقاييس التدين ونتـائج االسـتجابة            

  ).١٩٩٩في دراسة نعمة عبد الكريم، (لموت صديق 
كانت هناك مراجعة لـبعض الدراسـات الـسابقة         ) ١٩٩٧(في عام   

" هـشام إبـراهيم   "، و "اليمايسة الن : "والتعقيب عليها من قبل معدي الدراسة     
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توصل فيها الباحثان إلى وجود عالقة موجبة بين شدة المعاناة من ضـغوط             
أحداث الحياة وبعـض االضـطرابات واألمـراض النفـسية، والمـشكالت            

ووجود عالقة سالبة بين ضـغوط أحـداث        . ، واألفكار االنتحارية  االجتماعية
الحياة والتوافق النفسي واالجتماعي لألفراد، والصحة النفسية والقدرة علـى   

وإمكانية التنبؤ ببعض االضطرابات واألمراض النفسية مـن        . حل المشكالت 
، خالل حجم الضغوط الحياتية التي يتعرض لها الفرد، وأساليب إدراكـه لهـا   

ال، وهشام إبراهيم   يمايسة أحمد الن  . (واستراتيجيات التعامل معها ومواجهتها   
  ). ١٩٩٧عبد اهللا، 

 ٧٣بمراجعة شملت   ) ١٩٩٧( في عام    Pargament" بارجامنت"قام  
من الدراسات التي اهتمت بفحص ما إذا كان التدين يتوسط العالقـة مـا              % 

اجعة دعماً جزئياً على     والتوافق بشكل واسع، قدمت هذه المر      -بين الضغوط 
األقل لنموذج قريب مـن النمـوذج الـذي تهـتم بـه الدراسـة الحاليـة                 

(Fabricatore, Handal, Rubio, and Gilner, 2004)    
ـ   اهتمت بآثار اإلستراتيجية الدينيـة     " نعمة عبد الكريم  "وفي دراسة ل

وقدرتها على التخفيف من األحداث الضاغطة، عن طريق توسط عوامل مثل           
عادة البنية المعرفية، والقدرة على الضبط، والمساندة االجتماعية، والرضـا          إ

استخدمت الباحثة عينة من المرضى الذين يعانون مـن         . عن الحياة وغيرها  
ضغط زراعة الكلى، وذلك على مدى فترة امتدت من ثالثة أشهر حتى نهاية             

وا أظهـرت النتـائج أن المرضـى الـذين اسـتخدم          . عام كامل بعد الـزرع    
اإلستراتيجية الدينية لمدة ثالثة أشهر قد ارتبطت عندهم تلـك اإلسـتراتيجية       
. ببنية معرفية أكبر، وكذلك ضبط داخلي بعد ثالثة أشهر من عمليـة الـزرع             

كما ارتبطت اإلستراتيجية الدينيـة بإعـادة البنيـة المعرفيـة، والمـساندة             
ضيق نفسي أقل ووجد    االجتماعية األكبر، وقد ارتبطت المساندة االجتماعية ب      

أيضاً أن إعادة البنية المعرفية والمساندة االجتماعية والضبط الـداخلي قـد            
نعمة عبـد  (ارتبطت جميعها برضا أكبر عن الحياة لمدة عام كامل بعد الزرع         

  ).١٩٩٩الكريم أحمد، 
عـام  " جيلنـر "، و "روبيـو "، و "هاندل"، و "فابريكاتور"اهتمت دراسة   

 لمواجهة الضغوط حيث تناولت     إستراتيجية بوصفه   باستخدام الدين ) ٢٠٠٤(
: الدراسة نمطين من مواجهة الـدين فـي أدوارهمـا الوسـيطة والمعدلـة             

 التي تـشير  Collaborative religious copingالمواجهة الدينية المتعاونة 
 Theومنظور الرجـاء  . إلى مشاركة المسئولية في حل المشكالت بمعية اهللا

deferring approachتميـز هـذا الـنمط    .  الذي نظر إليه بأنه أكثر سلبية
واستخدمت تقنية النمذجة   . بترك المسئولية كاملةً هللا وحده في حل المشكالت       

وجد الباحثون أن المواجهة الدينية المتعاونة توسطت العالقة بـين          . البنائية
 والضغط على عينـة تكونـت مـن         Will-beingالتدين تجاه الهناءة الذاتية     

ولم يعـدل   . ولم يوجد تأثير وسيط بين منظور اإلرجاء      . طالب جامعي  ١٧٥



 م٢٠١١ ديسمرب – العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٥٧٢  

نموذج المواجهة الدينية المتعاونة العالقة بين متغيرات الـضغوط والـصحة           
 ,Fabricatore)لكن وجد تأثير معـدل مثيـر لنمـوذج اإلرجـاء     . النفسية

Handal, Rubio, and Gilner, 2004).  
دراسـة هـدفت إلـى      " ادرأمال عبد الق  "أجرت  ) ٢٠٠٤(وفي عام   

التعرف على العالقة بين أساليب مواجهة الضغوط النفسية والصحة النفسية          
لدى طالب جامعة األقصى، ومعرفة مدى تأثر أسـاليب مواجهـة الـضغوط             
النفسية بكٍل من الجنس والتخصص ومكان السكن، وبلغت عينـة الدراسـة            

الب جامعـة األقـصى     أسفرت النتائج عن أن ط    ). مائة طالب، ومائة طالبة   (
يستخدمون أساليب متعددة في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة ، كما أسفرت           
عن وجود عالقة موجبة دالة بين أسـاليب المواجهـة الفعالـة والـصحة              

كذلك أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالـة فـي متوسـطات             . النفسية
اة الضاغطة تعـزي  درجات أفراد العينة في أبعاد أساليب مواجهة أحداث الحي    

لمتغير الجنس، ووجود فروق دالة في بعض أبعاد أساليب مواجهة أحـداث            
آمـال عبـد    (الحياة الضاغطة تعزي لكٍل من متغير التخصص ومكان السكن          

  ).٢٠٠٤القادر جودة،
اهتمـت   دراسة" فاسكونسيلس"، و "أنو"أجرى  ) ٢٠٠٥(أما في عام    

 وحـاالت  مواقف في  تستخدمو المواجهة التي يقدمها الدين     وسائل بفحص
 المواقـف  مع يتعاملون الذين األفراد على كمي بشكل كفاءتها وتقرير معينة

مرتبطـة   دراسة ٤٩ نم A meta-analysis بعدي تحليل  أجري.الضاغطة
 خضعت ١٠٥ مجموعه بلغ تأثير حجم بمتغيرات الدراسة الحالية وكان هناك    

 التكيـف  مـع  اإليجابية الدينية ةالمواجه: للفحص العالقات من أنواع أربعة
 الـسلبي،  النفـسي  التكيف مع اإليجابية الدينية والمواجهة اإليجابي، النفسي

 الدينيـة  والمواجهة اإليجابي، النفسي التكيف مع السلبية الدينية والمواجهة
 دعمت النتائج الفروض التـي تناولـت        .السلبي النفسي التكيف مع السلبية

 الدينية اإليجابية والسلبية للضغوط مع التكيف النفسي        العالقة بين المواجهة  
  .(Ano, & Vasconcelles, 2005)اإليجابي والسلبي 

 تحليـل  أجري) ٢٠٠٥( بالمالحظة أنه في العام نفسه     الجدير ومن
 التـدين  بـين  سـلبي  وأحيانـاً  ضـعيفاً  ارتباطاً أظهر .واسع النطاق  بعدي

 الـشّيء  بعض ترتبط التدين من لعاليةا المستويات أن إلى مشيراً واالكتئاب،
 ,Smith)عــام  بــشكٍل االكتئابيــة األعــراض نمــ متدنيــة بمــستويات

McCullough, & Poll, 2003).  
ـ    اهتمت ) ٢٠٠٥(أجريت في نفس العام     " بارك"وكان هناك دراسة ل

  ،Meaning system) معنـى (إرادة  بفحص كيف أن الدين، بوصفه نـسق 
 أجريت الدراسة على عينة تكونت من     . الكوارث أو المحن مواجهة على يؤثر
 بـين  أن هناك عالقـة     إلى النتائج وُأشارت. جامعيين طالب من طالب ١٦٩
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عمـل إرادة    عن طريق  توسطت العالقة هذه وأن الوقت، عبر الدين والتكيف 
  .(Park, 2005)المواجهة  من )معنى(

  وجـود  دراسة للتأكد من  " كوينج"، و "شين"أجرى  ) ٢٠٠٦(في عام   
والدين ظهرت في كثير مـن الدراسـات         الصدمة بين متصورة وثيقة عالقة

 الدين أو  بين العالقةَ فَحص تم التجريبية تلك الدراسات  وبمراجعة. التجريبية
العالقة من حيـث     ، تفاوت اتجاه  PTSDالصدمة   بعد ما واضطراب الروحانية
 هذه  عموماً،  .لمتغيرينا بين دالة عالقة سجلت واحدة دراسة تقريباً الداللة،
 وأوصى  .والصدمة الدين بين متصورة عالقة تأكيد تجاه مشجعة تبدو جالنَتائ

 والمتغيـرات  السببية اتجاه يتحرى إضافي الباحثين إلى ضرورة وجود بحث    
 الـصدمة  بين للعالقة أفضل فَهم في تساهم التي ربما قَد   العالقة لهذه المعدلة
  .(Chen, & Koenig, 2006)والدين 

ـ       " عمـاد علـى مـصطفى     "وفي العام نفسه ظهرت دراسة عربية ل
استهدفت هذه الدراسة الكشف عن الفروق بين طـالب الـسنوات النهائيـة             
بالمرحلة الجامعية من الذكور واإلناث في المجتمعين المـصري والـسعودي     

أسرية، واقتصادية، وضغوط العالقـة     (في إدراكهم ألحداث الحياة الضاغطة      
وكذلك فـي   ) آلخر، وضغوط المستقبل المهني، والضغوط األكاديمية     بالجنس ا 

 وااللتفـات إلـى     -العمل من خالل الحدث   (أساليب مواجهتهم لهذه األحداث     
 - طلب المـساندة االجتماعيـة  - التجنب أو اإلنكار -اتجاهات وأنشطة أخرى  

) يـة  تنمية الكفاءة الذات   - البحث عن العالقات االجتماعية    -اإللحاح واالقتحام 
كما استهدفت الدراسة فحـص العالقـة       . وكذلك في الشعور بالوحدة النفسية    

بين أحداث الحياة الضاغطة وأساليب مواجهتها والشعور بالوحدة النفـسية،          
وتحديد أياً من هذه األحداث الضاغطة وأساليب مواجهتها يمكن من خاللهـا            

 وأشارت النتائج   .التنبؤ بالوحدة النفسية لدى كل من المصريين والسعوديين       
إلى وجود فروق بين العينة المصرية والسعودية في إدراك أحـداث الحيـاة             
الضاغطة األسرية واالقتصادية وضغوط العالقـة بـالجنس اآلخـر لـصالح            
العينة، بينما كانت الفروق في إدراك أحـداث الحيـاة الـضاغطة المتعلقـة              

عينة السعودية كمـا    بضغوط المستقبل المهني والضغوط األكاديمية لصالح ال      
أشارت النتائج إلى وجود فروق بين العينة المصرية والسعودية في أسـاليب            

العمل من خالل الحدث، وااللتفات إلى اتجاهات وأنـشطة         (مواجهة الضغوط   
أخرى، والتجنب واإلنكار، والبحث عن العالقات االجتماعية، وتنمية الكفـاءة          

ا لم تكن هنـاك فـروق بـين العينـة           بينم. لصالح العينة السعودية  ) الذاتية
المصرية والسعودية في الشعور بالوحدة النفسية لصالح العينة الـسعودية،          

كمـا  . وإن كانت هذه الفروق قد غابت بين اإلناث المصريات والـسعوديات          
كشفت النتائج عن وجود ارتباط دال موجب بين أسـاليب مواجهـة أحـداث              

فسية لدى العينة المصرية والـسعودية      الحياة الضاغطة والشعور بالوحدة الن    
ما عدا أسلوب اإللحاح واالقتحام فقد جاء معامل االرتباط سالباً، وكذلك لـم              
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كما . يوجد ارتباط دال بين أسلوب التجنب واإلنكار والشعور بالوحدة النفسية         
أشارت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن التنبؤ بالشعور بالوحدة النفـسية لـدى             

 المصريين والسعوديين من خالل أحـداث الحيـاة الـضاغطة           طالب الجامعة 
األسرية والمتعلقة بالعالقة بالجنس اآلخـر، وكـذلك مـن خـالل أسـاليب              
المواجهة المرتبطة بتنمية الكفاءة الذاتية والبحث عن العالقات االجتماعيـة          

  ).٢٠٠٦عماد علي مصطفى، (وطلب المساندة االجتماعية 
في العام نفسه دراسـة     " صن"، و "وونج"، و "يتكنزو"، و "هوي"أجرى  

 والتـسامح   Religionكان الهدف منها التعرف على العالقـة بـين الـدين            
Forgiveness            ن( على عينة من المدرسين الصينيين في هـونج كـونج =

أشارت النتائج إلى أن هنـاك بعـض   ). ٧١٤= ن(وعينة من الطالب  ) ٢٣٠
وكان االنتماء  . قة بمفهوم التسامح  التأثيرات من قيم الثقافة الصينية لها عال      

الديني منبئ قوي للتسامح، بينما تنبأت الممارسات الدينيـة باالتجـاه نحـو            
وأشارت النتائج إلى عدم وجود فـروق دالـة         . التسامح وممارسة التسامح  

إحصائياً بين المؤمنين وغير المؤمنين بمواقف الحياة الحقيقة على التسامح          
(Hui, Watkins, Wong and Sun, 2006).  

 في نفس العام أيضاً دراسةُ اهتمـت بفحـص  " كوبيالند ليندر"أجرت  
 جنـوب  في إداري قسم في السود النساء بين الوقائيةُ للدين  الوظيفيةُ الحالةُ
 عـن  مقـابالت  معهـم  أجريـت ) ١٧٢= ن(النساء   عينة حجم بلغ. أفريقيا
 الـصحة  ومـشكالت  االكتئابيـة،  واألعـراض  والتـدين،  الضغوط، مصادر
الرسـمي المخفـف إلجمـالي       الـدين  ارتبـاط  عن النَتائج  كشفت .الجسمية

، باإلضافة إلى ضغط العمل،     )الضغوط المتراكمة (التأثيرات للضغوط المتعددة    
 تـأثيرات  من خففت أيضاً الصالة. ومواجهة العنصرية على الصحة الجسمية    

 العمـل  لضغط المؤذيةَ التأثيرات وخفضت الجسمية الصحة على العمل ضغط
  .(Copeland-Linder, 2006)االكتئابية  األعراض على العنصرية ومواجهة

ـ   ) ٢٠٠٨(في عام    " خـضر عبـاس البـارون     "كانت هناك دراسة ل
هدفت الكشف عن العالقة بين التدين والصحة النفسية والقلق لـدى عينـة             

يتياً  مراهقاً كو  ٢٠٢٣حيث تكونت العينة من     . كبيرة من المراهقين الكويتيين   
 سـنة،   ١٦,٢وصلت متوسـطات أعمـارهم      )  بنات ١١٣٤ أوالد، و  ٨٨٩(

واختيرت العينة بـشكل عـشوائي مـن        .  سنة ١,٢وانحراف معياري قدره    
وطبق علـى أفـراد     . المدارس الثانوية في مناطق مختلفة من دولة الكويت       

 بنود  ٦العينة مقياس الدافعية الداخلية للتدين ومقياس آخر للقلق إضافة إلى           
تقيس درجة التدين وقوة االعتقاد الـديني والـصحة الجـسدية     ) تقييم ذاتي (

أظهرت النتائج وجود فروق دالة بين      . والعقلية والسعادة والرضا عن الحياة    
الجنسين حيث كان األوالد أعلى في المتوسط من البنات على كل المقـاييس             

ـ            . ط األوالد فيما عدا مقياس القلق، حيث كان متوسط البنات أعلى من متوس
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كما أظهرت النتائج ارتباطات إيجابية دالة بين كل المتغيرات فيما عدا مقياس            
  ).٢٠٠٨خضر عباس بارون، (القلق، الذي كانت داللته في االتجاه السلبي 

دراسة هدفت فحـص   " فيرجنسون"و" توسينت"في العام نفسه أجرى     
 التـسامح  الضغط وأسلوب مواجهة تمثل في التسامح، وتم اسـتخدام سـمة       

Trait-forgivingness    وحالة التسامح ،State-forgiveness .    أيـضاً تـم
استخدام المتغيرين األخيرين بوصفهما متغيرات وسيطة تتوسط العالقة بـين          
نوعية صراعات الوالدين وصراعات الوالدين واألطفـال بالـصحة النفـسية           

تسامح بالتحـسن   ارتبط ال . والهناءة الذاتية لدى بعض المراهقين المسيحيين     
في الصحة النفسية والهناءة الذاتية، ووجدت عالقـة أيـضاً بـين نوعيـة              
الصراع بين الوالدين والصراع بين الوالدين واألطفـال، وحالـة التـسامح            

وتوسطت حالة وسمة التسامح العالقة بين نوعية الـصراع         . وسمة التسامح 
ة النفسية والهنـاءة    بين الوالدين والصراع بين الوالدين واألطفال مع الصح       

وبالنسبة للطـالب المـسيحيين الـذين يتعـاملون مـع           . الذاتية بشكٍل كامل  
اسـتخدموا التـسامح    . الصراعات األسرية أو العالقات األسـرية الـضعيفة       

بوصفه إستراتيجية مواجهة ذات قيمـة كبيـرة داخـل تقاليـدهم الدينيـة              
(Toussaint, & Forgensen, 2008).  

دراسة لإلجابـة   " سعاد محمد علي سليمان   "ت  أجر) ٢٠٠٨(في عام   
وقد وجدت  ". هل يمكن للضغط النفسي أن يسبب المرض؟      "عن تساؤل رئيس    

الباحثة أن األشخاص الذين كان لديهم قابليـة أكثـر لإلصـابة بـاألمراض،         
خلـصت الباحثـة إلـى      . وفرصة أقل للشفاء كانوا يعانون من ضغوط كثيرة       

 يتأثر سلباً بعدد مرات وشدة الـضغوط التـي   نتيجة مفادها أن جهاز المناعة   
توصلت هذه الدراسة أيضاً إلى وجود عالقة       . يتعرض لها اإلنسان في حياته    

قوية بين األحداث الضاغطة التي يعاني منهـا الفـرد واحتماليـة اإلصـابة              
، وهي نفـس النتـائج التـي        )٢٠٠٨ سعاد محمد علي سليمان،   (باألمراض  

" توماس هولمز " عندما قام بمراجعة لدراسات      Learner "ليرنر"توصل إليها   
)١٩٦١ -١٩٤٩.(  

دراسة تناولت ثالثـة عينـات      ) ٢٠٠٩(عام  " أزار"و" موليت"أجرى  
 ن (لبنانيون مسلمون : على هذه العينات   )الصفح (التسامح تقييم مختلفة، تم 

 ن (فرنــسيون ومـسيحيون  ،)١٢١ =ن (لبنــانيون ومـسيحيون  ،)١١٩=
 متعلـق  أحدهما للتسامح، مختلفين سة أنه يوجد بنائين    أثبتت الدرا  ).١٥١=

 دائـم  اسـتياء  (عوامـل  ثالثـة  من يتكون الذي األوروبي الغربي بالنموذج
Lasting Resentment، اسيةــس ــروف وحـ  Sensitivity to للظـ

Circumstances، ــسامح ــر وتـ ــشروط  غيـ  Unconditional مـ
Forgiveness( المـسيحية،  العينات من قةالمشت هذا النموذج البيانات   ، الئم 
 الءمـت  التـي  واالعتـذارات،  للتوبـة  خاصة منزلة أعطى والنموذج اآلخر 

 معنى البديل، النموذِج هذا في. اللبنانية المسلمين عينة من المشتقة البيانات
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 َأو المنتهـك  سلوك تتضمن لم التي للظروف تُحول الظروف لعامل الحساسية
  .(Mullet & Azar, 2009)الضحيةَ  شعور

دراسـة اهتمـت    " أحمد محمد عبد الخالق   "أجرى  ) ٢٠١٠(في عام   
وأشـارت  . بفحص العالقة بين التدين، والصحة النفسية، والهناءة الذاتيـة        

ارتفاع متوسط الذكور جوهرياً عن اإلناث في خمـسة مقـاييس   : النتائج إلى 
قياس تقـدير   قوة العقيدة، والتقدير الذاتي لكل من السعادة، والرضا، وم        : هي

وكانت جميع معامالت االرتبـاط المتبادلـة       . الذات، ومقياس الصحة النفسية   
بين المقاييس دالة إحصائياً وموجبة، واسـتخرج عـامالن أطلـق عليهمـا             

يـشير االرتبـاط   : الخالصـة ". التـدين "، و"الهناءة الذاتية والصحة النفسية "
ة إلى أن للتـدين دوراً  الموجب بين التدين ومقاييس الهناءة، والصحة النفسي    

  ).٢٠١٠أحمد محمد عبد الخالق، (كبيراً في حياة أفراد هذه العينة 
  

  :نخلص من هذه الدراسات إلى ما يأتي
وجود عالقة وثيقة بين الضغط، والتدين، والتسامح، واألعـراض      -

النفسية والجسمية، ومتغيرات أخرى ليست محل اهتمام في الدراسة الحالية،          
؛ سعاد  ٢٠١٠أحمد محمد عبد الخالق،     ( على سبيل المثال،     )ذاتيةالهناءة ال (

   .(Hui, Watkins, Wong, Sun; 2006) ، و)٢٠٠٨محمد علي سليمان، 
 اهتم الباحثون بفهم هذه العالقة طوال العقدين الماضيين وحتـى           -

وقتنا هذا، ولو كان في مقدور الباحث أن يحصر كل الدراسات المتعلقة لظهر             
  . من الدراسات التي تجرى كل عام في هذا الموضوعمعدل كبير
الدراسات التي اهتمت بدور الدين بوصفه متغير وسـيط يتوسـط           -

علـى سـبيل المثـال،     العالقة بين الضغط، واألعراض النفسية كانت قليلـة     
  .،)الصفح( الشيء نفسه ينطبق على التسامح )١٩٩٧" (بارجامينت"دراسة 

م الـدين والتـسامح بوصـفهما       اهتمت بعض الدراسات باستخدا   -
ــال،    ــبيل المث ــى س ــضغوط عل ــة لل ــتراتيجيات مواجه  & ,Ano)اس

Vasconcelles, 2005; Copeland-Linder, 2006; Fabricatore, 
Handal, Rubio, and Gilner, 2004; Toussaint, & Forgensen, 

2008; Park, 2005;).  
  

 
 مـدرس ومدرسـة     ٢٠١ مـن    تكونت عينة الدراسة   :أوالً العينة 

في محـافظتي   واالعدادية والثانوية   المدارس االبتدائية   بعض  موزعين على   
، الجدول التالي يوضح توزيـع       بطريقة العينة المتاحة   سوهاج، واإلسكندرية 
   :جغرافي، والسن، والديانةالالجنس والتوزيع العينة حسب متغيرات 

 للحالة االجتماعية، والمستوى االقتـصادي  أيضاً توزعت العينة وفقاً  
  :كما هو مبين بالجدول التالي
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  توزیع العینة وفقًا لمتغیري الجنس، والتوزیع الجغرافي) ١(جدول 

  
توزیع العینة وفقًا لمتغیري المستوى االقتصادي، ) ٢(جدول 

  .یةوالحالة االجتماع
  النسبة المئوية  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  المتغير

  المستوى االقتصادي
  ٥٧,٧  ٥,٦١  ١٧,٣٩  ١١٦  ١٥٠٠أقل من 
  ٣٥,٣  ٥,٠٩  ١٦,٣٨  ٧١  ١٥٠٠أكثر من 

  ٤,٥  ٦,٦٧  ١٦,٣٣  ٩  ٥٠٠٠ -٣٠٠٠من 
  ٢,٥  ١,٤٨  ١٤,٢٠  ٥  ٥٠٠٠أكثر من 
          

  الحالة االجتماعية
  ٢٢,٩  ٦,٠٤  ١٧,٥٠  ٤٦  أعزب
  ٧٥,١  ٥,٢٩  ١٦,٧٩  ١٥١  متزوج
  ٠,٥  ٠  ١٤,٠٠  ١  مطلق
  ١,٥  ٢,٣٠  ١٤,٦٦  ٣  أرمل

   

 لقيـاس متغيـرات      بأربعة مقـاييس   تم االستعانة  :األدوات ثانياً
بعض األعـراض   ، و ضغوط الحياة التسامح، وقوة المعتقد الديني، و     :الدراسة
سية حـسا القلق، واالكتئاب، واألعراض الجسمية، والوسـاوس، و      (النفسية  

سمة مقياس  : تم االستعانة بها هي   مقاييس التي   وال). العالقات بين الشخصية  
، ومقياس ضـغوط الحيـاة      التسامح، ومقياس قوة المعتقد الديني    الصفح أو   

لألعراض، وفيما يلي وصف مختصر للمقـاييس  " هوبكنز"حترافي، وقائمة  اال
  :المستخدمة
   

 The Professional  مقياس ضغوط الحياة االحترافي) ١(
Life Stress Scale (PLSS): سؤاالً تطلـب مـن   ٢٤ يتضمن هذا المقياس 

ويقدم هذا المقياس مقياساً متـدرجاً      . المستجيبين أن يقوموا باختيار موقف    

االنحراف   المتوسط  التوزيع الجغرافي  المتغير
  المعياري

  النسبة المئوية

    اإلسكندرية  سوهاج  الجنس

  ١٩,٤  ١٩,٩  ٦,٢١  ٥,٦٠  ١٨,١٧  ١٥,٨٢  ٣٩  ٤٠  ذكور

  ٣١,٣  ٢٩,٤  ٥,١٦  ٤,٨١  ١٧,٧١  ١٥,٩٤  ٦٣  ٥٩  إناث

  السن    ٤٠أكثر من   ٤٠ من أقل

٤٦,٨  ٥٣,٢  ٥,١٧  ٥,٦٧  ١٦,٧٧  ١٧,٠٢  ٩٤  ١٠٧  

  الديانة    مسيحي  مسلم

٢١,٩  ٧٨,١  ٤,٩٢  ٥,٥٥  ١٦,١١  ١٧,١٣  ٤٤  ١٥٧  



 م٢٠١١ ديسمرب – العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٥٧٨  

ال . وبالطبع تعني الدرجة المرتفعة ضـغط مرتفـع       . يحدد معدل ضغط الفرد   
ال استخدم فـي     المقياس، لكن على أية ح     توجد تقديرات لصدق أو ثبات هذا     

 ;Fontana & Abouserie, 1993)دراسات عديدة علـى سـبيل المثـال     
Kaspereen, 2009; Street & Rivett, 1996) ويعكس هذا المقياس إدراك 

    .الفرد نحو عمل الضغط
  

 Trait Forgivingness )الصفح (التسامحمقياس سمة ) ٢(
Scale : بنود تشكل الصفح أو التسامح من عشرةسمة يتكون مقياس 

مقياساً للتقرير الذاتي عن االستعداد للصفح أو التسامح مع التجاوزات 
أستطيع "مثال لبنود المقياس . الشخصية التي تحدث في المواقف االجتماعية

أعد المقياس على ". دائماً أسامح من يؤذيني"، "أن أغفر أي شيء لصديقي
موافق غير ") ١(دأ من  للشدة يبLikert-type scale" ليكرت"غرار مقياس 

 وزمالؤه ثباتاً Berry" بيري"سجل . "على اإلطالقوافق م") ٥(، إلى "مطلقا
، و ٠,٧٤تراوحت بين " ألفا كرونباخ"لهذا المقياس عن طريق معادلة 

أيضاً .  ٠,٧٨، باإلضافة إلى ثبات إعادة التطبيق بعد ثمانية أسابيع ٠,٨٠
طه بمقاييس أخرى للتسامح وسمات حقق المقياس صدقاً عالياً من خالل رب

 ,Berry)شخصية أخرى وكان معدل االرتباط في االتجاه المتوقع 
Worthington, O’Connor, Parrott, and Wade, 2005; Goldman, 

2010).  
      
 Strength of Religious "قوة المعتقد الديني"مقياس ) ٣(

Faith (SCSORF): سانتا كالرا"لـ "Santa Claraي طور بعد ذلك من  الذ
يحتوي هذا ). ١٩٩٧ (Boccaccini "بوكاسيني"، وPlante" بالنتي"قبل 

يتم تصحيحها ) أصلي يومياًأنا على سبيل المثال، ( بنود عشرةالمقياس على 
ال أوافق ") ١(تبدأ من " ليكرت" نقاط على غرار مقياس ٥بمقياس مكون من 

س لقياس قوة المعتقد الديني وقد صمم المقيا" ةقووافق بأ") ٥(إلى " ةبقو
للفرد دون االفتراض بأن هذا الفرد ينتمي إلى طائفة دينية معينة، والمقياس 

 على حٍد سواء، وتتراوح درجة االختبار من نواإلكلينيكيييناسب الباحثين 
 يتمتع .إلى قوة المعتقد الدينيبالطبع  والدرجات المرتفعة تشير ٥٠ إلى ١٠

ه ارتباط قوي بين نتائجمعدل اليين، حيث كان هناك المقياس بثبات وصدق ع
الوعي الديني العمري "ونتائج بعض مقاييس التدين األخرى، مثل مقياس 

، ومقياس الدافع الديني Age Universal Religious Orientation" العالمي
" دك" التدين لـمؤشر، وintrinsic religious motivation scaleالجوهري 

Duke Religious Index ثبات داخلي عالية لهذا عدالتم، وقد توفرت 
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، أيضاً عن طريق التقسيم )٠,٩٥" (ألفا كرونباخ"عن طريق معامل المقياس 
  .(Freihat, 2005) )٠,٩٢(النصفي 

  

 The Hopkins Symptomلألعراض " هوبكنز"قائمة ) ٤(
Checklist (HSCL-58): حالية  الدراسة الاعتمدت ،يتوفر للقائمة عدة صور

 وأخرون" ديروجيت " بند تلك التي استخدمها٥٨الصورة المكونة من على 
(Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth, and Covi, 1974) وهي ،

يطلب من . العامة النفسية األعراض لتَقييم استخدمتمن نوع التقرير الذاتي 
، ٤ -١ المستجيبين أن يقوموا باالستجابة على مقياس تقدير مكون من
تعتمد . تعكس االستجابات مدى معايشتهم لألعراض السيكولوجية المختلفة

 Five dimensionalالقائمة في القياس على مركب من خمسة أبعاد 
symptom construct)  ،أعراض القلق، واالكتئاب، واألعراض الجسمية

ية ، باإلضافة إلى الدرجة الكل)والوساوس، وحساسية العالقات بين الشخصية
 في ٠,٨٦" كرونباح ألفا "ثبات  عن"هوبكنز "قائمة بنود كشفت. للقائمة
 ،(Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth, and Covi, 1974) دراسة

االتساق الداخلي للقائمة داللة عالية من الثبات عن طريق استخدام وأظهر 
ي دراسة  ف٠,٩٨ إلى ٠,٩٦حيث تراوح معدل الثبات من " كرونباخ"معادلة 

(Dulgar-Tulloch, 2009).عينة على تالزمي صدق أيضاً القائمة أظهرت و 
 ,Klonoff Landrine, and Ullman) والرجال النساء من عنصرياً متباينة
 ألبعاد ألعاملي باإلضافة إلى الصدق البنائي من خالل التباين (1999

 Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth, and) األعراض في دراسة
Covi, 1974).  

  

ثبات وصدق أدوات الدراسة :ثالثاً 
، " كرونباخألفا: " مختلفةطرق ةثالثتم حساب الثبات ب : الثبات)أ

-Spearman" براون "-"سبيرمان" عن طريق معادلة والتجزئة النصفية
Brown Coefficientلجميع أدوات ، واالتساق الداخلي وتصحيح الطول 

عند الحديث في دراسات أخرى ى ما تم ذكره من ثبات ، باإلضافة إلالدراسة
:عن األدوات 
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  .، وثبات التجزئة النصفیة"ألفا كرونباخ "ثباتمعامل ) ٣(جدول 
  ثبات ألفا  المقياس  م  التجزئة النصفية

  بعد التصحيح  قبل التصحيح
  ٠,٨٣  ٠,٨٣  ٠,٦٥  ضغوط الحياة االحترافي  ١
  ٠,٨٧  ٠,٨٦  ٠,٦٨  التسامح  ٢
  ٠,٨٨  ٠,٨٨  ٠,٩٢  المعتقد الدينيقوة   ٣
  ٠,٨٧  ٠,٨٧  ٠,٩٣  "هوبكنز"قائمة   ٤

  

  ثبات االتساق الداخلي ألدوات الدراسة) ٤(جدول 
مقیاس ضغوط 
  الحیاة االحترافي

مقیاس الصفح أو 
  التسامح

مقیاس قوة 
  قائمة ھوبكنز لألعراض  المعتقد الدیني

الدرجة   البند
الدرجة   البند  الكلیة

درجة ال  البند  الكلیة
الدرجة   المقیاس الفرعي  الكلیة

  الكلیة
  ٠٫٨١**  األعراض الجسمیة  ٠٫٨٢**  ١  ٠٫٣١**  ١  ٠٫٢٩**  ١
  ٠٫٩٠**  أعراض االكتئاب  ٠٫٧٦**  ٢  ٠٫٥٠**  ٢  ٠٫٥٥**  ٢
  ٠٫٨٦**  أعراض القلق  ٠٫٨١**  ٣  ٠٫٢٥**  ٣  ٠٫٤٥**  ٣
  ٠٫٨٠**  أعراض الوسواس القھري  ٠٫٨١**  ٤  ٠٫٤٩**  ٤  ٠٫٢٥**  ٤
  ٠٫٨٠**  الحساسیة بین الشخصیة  ٠٫٧١**  ٥  ٠٫٤٧**  ٥  ٠٫١٥  ٥
٠٫٨٣**  ٦  ٠٫٤٩**  ٦  ٠٫٢٤*  ٦  
٠٫٨٣**  ٧  ٠٫٤٩**  ٧  ٠٫٢٩**  ٧  
٠٫٧٤**  ٨  ٠٫٤٠**  ٨  ٠٫٢٣*  ٨  
٠٫٨٣**  ٩ ٠٫٤٣**  ٩  ٠٫٢٣*  ٩  
٠٫٧٤**  ١٠  ٠٫٥١**  ١٠  ٠٫٢٠*  ١٠  

  

٠٫٤٤**  ١١  

٠٫١٥  ١٢  

٠٫١١  ١٣  

٠٫٣٧**  ١٤  

  

  

٠٫٢٦**  ١٥  

٠٫٣٨**  ١٦  

٠٫٤٦**  ١٧  

٠٫٥١**  ١٨  

٠٫٢٨**  ١٩  

٠٫٤٣**  ٢٠  

٠٫٤٢**  ٢١  

٠٫٣٩**  ٢٢  

٠٫٢٩**  ٢٣  

٠٫٣٢**  ٢٤  

  .١٩٩=  الحریة  درجة
  .٠٫١٩= ٠٫٠٥، وعند ٠٫٢٥= ٠٫٠١عند : مستوى الداللة

   
  :ما يلي) ٤(، )٣(يالحظ من الجدولين 
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 طريق معامل  عن٠,٦٥ثبات مقياس ضغوط الحياة االحترافي بلغ ) أ
، في حال إذا حذف البند غير الدال، وعن طريق التجزئة "ألفا كرونباخ"

 ٠,٨٣ Spearman-Brown" براون "-"سبيرمان"النصفية باستخدام معادلة 
 بند ١٧تحقيق  ويشير ثبات االتساق الداخلي إلى قبل وبعد تصحيح الطول،

ققت داللة عند أربعة بنود ح، و٠,٠١داللة قوية عند من بنود المقياس 
 )١٣، و١٢، و٥: البنود(، وثالثة بنود لم تحقق داللة لهذا المقياس ٠,٠٥

 نسبة ثبات المقياس لم تتأثر في حالة حذف هذه  إنه يمكن قبولها ألنإال
   .  ويشير ذلك إلى توفر مؤشر ثبات جيد لهذا المقياس. في ثبات ألفاالبنود

  
ألفا " عن طريق معامل ٠,٦٨ثبات مقياس الصفح أو التسامح بلغ ) ب

، في حال إذا حذف البند غير الدال، وعن طريق التجزئة النصفية "كرونباخ
 قبل التصحيح وبعد تصحيح ٠,٨٦" براون "-"سبيرمان"باستخدام معادلة 

 داخلي إلى تمتع المقياس بثبات الداخليويشير ثبات االتساق ، ٠,٨٧الطول 
 مما يؤكد ثبات ٠,٠١ة عند ت كل بنود المقياس داللقمرتفع حيث حق

  .  المقياس
  
 ألفا"عن طريق معامل  ٠,٩٢ بلغ مقياس قوة المعتقد الدينيثبات ) ت

، وعن طريق التجزئة النصفية  حال إذا حذف البند غير الدالفي" كرونباخ
 .٠,٨٨  قبل وبعد تصحيح الطول"براون "-"سبيرمان"باستخدام معادلة 

داخلياً عالياً حيث جاءت داللتها أعلى من وحققت كل بنود المقياس ثباتاً 
  . لهذا المقياسمما يشير إلى توفر ثبات عاٍل ٠,٠١
  
، وعن " كرونباخألفا"عن طريق معامل  ٠,٩٣بلغ ": هوبكنز"قائمة ) ث

 قبل ٠,٨٧" براون "-"بيرمانس"طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة 
ثباتاً داخلياً عالياً من " نزهوبك"، وحققت أبعاد قائمة وبعد تصحيح الطول

 مما ٠,٠١خالل ارتباطها بالدرجة الكلية للقائمة وكانت داللتها أكبر من 
  .يشير إلى توفر ثبات عاٍل لهذا المقياس

 ألتوكيدي  العامليعن طريق التحليلتم حساب الصدق  :صدقال )ب
Confirmatory Factor Analysis تحليل بناء الحدث برنامج ، واستخدم

Analysis of Moment Structuresأموس" المشهور بـ " (Amos V. 16) 
إلجراء التحليل العاملي التوكيدي لكل مقاييس الدراسة من البيانات المشتقة 

تفترض الدراسات الشبيهة بأن حجم ). ٢٠١= ن (من الدراسة الحالية 
 على األقل يكون كافياً الشتقاق نماذج ذات داللة ومؤشرات ٢٠٠العينة 
 ;Hau & Marsh, 2004) قابلة للتفسير )حسن مطابقة النموذج( موائمة

Quintana & Maxwell, 1999) وقد تحددت مؤشرات موائمة النموذج من ،
 ومؤشرات Absolute fit indicesخالل استخدام مؤشرات الموائمة المطلقة 
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 اذيرالمح، وكلتاهما تقوم على Incremental fit indices ةتزايدمموائمة الال
المتعلقة ببعض مؤشرات الموائمة األكثر استخداماً على سبيل المثال، مؤشر 

، وقيمة مؤشر جودة Normed fit index (NFI)دليل الموائمة المعياري 
، وقيمة مؤشر جودة الموائمة Goodness of fit index (GFI)الموائمة 
 ,Adjusted goodness of fit index (AGFI) (Hu & Bentlerالمعدل 

1995; Weston & Gore, 2006) .ر نموذج الموائمة المطلقة يقدتم تو
 Root mean square error ofبالجذر التربيعي لمتوسط أخطاء التقريب 

approximation (RMSEA) باإلضافة لذلك تم حساب موائمة النموذج ،
يذكر . Comparative fit index (CFI)المتزايد بمؤشر الموائمة المقارن 

 حجم العينة  في حالة أن(Weston & Gore, 2006)" جور"، و"يستونو"
، وقيم ٠,٩٠أكثر من تكون  CFI قيم الموائمة المقارنة فإن، ٥٠٠األقل من 

هذه و ٠,١٠أقل من يكون  RMSEAالجذر التربيعي لمتوسط أخطاء التقدير 
وفيما يلي عرض لقيم الموائمة لكل مقياس  .القيم تفترض موائمة مقبولة

  :على حده
تم افتراض متغير كامن واحد : مقياس ضغوط الحياة االحترافي) ١

ت كان، و)بنود المقياس( متغير صريح ٢٤تشبع عليه " الضغوط النفسية"
 GFIقيمة جودة الموائمة ، و٠,٩١ NFI مؤشر دليل الموائمة المعياري قيمة

وقيمة مؤشر  ٠,٩٣ AGFI  وقيمة مؤشر جودة الموائمة المعدل٠,٩٦
، وكانت قيمة قترب من الواحد الصحيحتها لكو ٠,٩٢ CFIلموائمة المقارن ا

،  ٠,٠٥ RMSEA التربيعي ألخطاء التقريب الجذرنموذج الموائمة المطلقة ب
 في حدود حجم العينة المستخدم في هذه  إلى موائمة مقبولة ذلكيشير

الشكل ، ويوضح الصدق البنائي للمقياستوفر ، وبالتالي يشير إلى الدراسة
 وتشبعات البنود التالي النموذج المفترض لمقياس ضغوط الحياة االحترافي

  .)R2(ومربع معامل االنحدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
   الصدق العاملي التوكیدي لمقیاس ضغوط الحیاة االحترافي)٣ (شكل
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تم افتراض متغير كامن واحد : مقياس الصفح أو التسامح) ٢
كانت ) بنود المقياس( متغيرات صريحة ١٠تشبع عليه ) التسامح أو الصفح(

 GFI، وقيمة جودة الموائمة ٠,٩٢ NFIقيمة مؤشر دليل الموائمة المعياري 
 وقيمة مؤشر ٠,٩٦ AGFI وقيمة مؤشر جودة الموائمة المعدل ٠,٩٥

  وكلها تقترب من الواحد الصحيح، وكانت ٠,٩٠ CFIالموائمة المقارن 
 RMSEA التربيعي ألخطاء التقريب ذرالجقيمة نموذج الموائمة المطلقة ب

، والشكل التالي يوضح النموذج  ، مما يشير إلى موائمة مقبولة٠,٠٩
، وتشبعات البنود ومربع معامل )الصفح(المفترض لمقياس التسامح 

  .االنحدار
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  ).الصفح( الصدق العاملي التوكیدي لمقیاس التسامح )٤ (شكل  
  
قوة (تم افتراض متغير كامن واحد :  الدينيمقياس قوة المعتقد) ٣

كانت ، و)بنود المقياس( متغيرات صريحة ١٠تشبع عليه ) المعتقد الديني
 GFI، وقيمة جودة الموائمة ٠,٩٠ NFIقيمة مؤشر دليل الموائمة المعياري 

 وقيمة مؤشر ٠,٩٠ AGFI وقيمة مؤشر جودة الموائمة المعدل ٠,٩٧
 وكلها تقترب من الواحد الصحيح، وكانت  ٠,٩٢ CFIالموائمة المقارن 

 RMSEA التربيعي ألخطاء التقريب الجذرقيمة نموذج الموائمة المطلقة ب
، والشكل التالي يوضح النموذج  ، مما يشير إلى موائمة مقبولة٠,٠٨

المفترض لمقياس قوة المعتقد الديني، وتشبعات البنود ومربع معامل 
  .االنحدار
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  . الصدق العاملي التوكیدي لمقیاس قوة المعتقد الدیني)٥ (لشك  
تشبع ) األعراض النفسية(تم افتراض متغير كامن : قائمة هوبكنز) ٤

كانت قيمة مؤشر دليل ، و)أبعاد المقياس(عليه خمسة متغيرات صريحة 
 وقيمة ٠,٩٥ GFI، وقيمة جودة الموائمة ٠,٩٥ NFIالموائمة المعياري 

 وقيمة مؤشر الموائمة المقارن ٠,٩٦ AGFIوائمة المعدل مؤشر جودة الم
CFI وكلها تقترب من الواحد الصحيح، وكانت قيمة نموذج الموائمة ٠,٩٥  

 ، مما يشير إلى ٠,٠٩ RMSEAر التربيعي ألخطاء التقريب ذالمطلقة بالج
، وبالتالي يتوفر لقائمة هوبكنز صدق بنائي، والشكل التالي موائمة مقبولة

النموذج المفترض للقائمة وتشبعات األبعاد الخمسة، ومربع معامل يوضح 
  .االنحدار

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . الصدق العاملي التوكیدي لقائمة ھوبكنز لألعراض)٦ (شكل
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  .التوسطإجراء نماذج  :رابعاً
بوصفهما ) الصفح(قوة المعتقد الديني، والتسامح : فحص متغيريتم 

ين الضغط وبعض األعراض النفسية وسيطين محتملين يتوسطان العالقة ب
وس، واألعراض البين ااألعراض الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوس(

في نموذجين منفصلين، باإلضافة إلى نموذج بنائي عام يجمع ) شخصية
المتغيرين معاً، وقد تم اختبار نموذج التوسط وفقاً للشروط األربعة التي 

 ;Baron and Kenny, 1986)" ينيك"و" جود"، و"كيني"و" بارون"أوردها 
Judd & Kenny, 1981) :المتغير المستقل مرتبطاً يكون َأن: الشرط األول 

االنحدار، والمسار بين المتغير  معامل حساب طريق عن بالمتغير التابع
. ، والمتغير التابع الذي يعتبر نتيجةاً مفسراًالمستقل الذي يمثل هنا متغير

 هي هذه ،(Kenny, Kashy, and Bolger, 1998) وزمالؤه" كيني"لـ وطبقاً
  .(p. 259) "للتوسط تأثيراً هناك أن على تبرهن التي "األولى الخطوة

 من المتغير الوسيطب مرتبطاًالمتغير المستقل  يكون َأن :الشرط الثاني
 اً متغيرلهذه الحالة يكون المتغير المستق فيو مسار بينهما،ال تقدير خالل
  .غير الوسيط متغير نتيجة، والمتاًمفسر
 بينماالمتغير التابع، ب مرتبطاًالمتغير الوسيط  يظهر َأن :شرط الثالثال
تتطلب هذه الخطوة تحليل المسار مع المتغير و. اًبتاث  المتغير المستقليكون

التابع بوصفه نتيجة لكٍل من المتغير المستقل والوسيط، وفي هذه الحالة 
  .لوسيط متغيران مفسرانيكون المتغيران المستقل وا

  يتم تقدير المسار ما بين المتغير المستقل والتابعَأن :الشرط الرابعو
  . أم الالتام التوسط مع متّسقة البيانات هذه كانت إذاما  لتحديد

 Structuralأجري التحليل عن طريق معادلة النموذج البنائي 
equation modeling باستخدام برنامج Amos (V.16)ير االحتمالية  وتقد

 وتم حساب Maximum likelihood estimation (SEM)القصوى 
 "آموس "المؤشرات من كل البيانات المتاحة، حيث تتوفر ميزة في برنامج

Amos هي أنه يعامل البيانات الغير مكتملة على أنها بيانات مفقودة 
رات  بوصفها متغيعشوائياً، فضالً عن أنه يتيح أن نتعامل مع المتغيرات

 في صورة نموذج مع ثالثة مؤشرات يمكن مالحظتها بسهولة من كامنة
   .النموذج
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فضالً عن النتائج اإلمبيريقة اللذان يؤكدان  وجود تراث نظري،نظراً ل

وجود عالقة وثيقة بين قوة المعتقد الديني، والتسامح، والضغط النفسي 
تي تتعلق باختبار الفروض وبعض األعراض النفسية يمكن صياغة ال

  :نحو التاليعلى الذج والنم
  

توسط قوة المعتقد الديني العالقة بين الضغوط النفسية، وبعض ي) ١
األعراض الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوساوس، (األعراض النفسية 

  . في النموذج البنائي المفترض)والحساسية البين شخصية
األعراض بعض لنفسية والتسامح العالقة بين الضغوط ايتوسط  )٢
األعراض الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوساوس، والحساسية  (النفسية

  . في النموذج البنائي المفترض)البين شخصية
 التوصل إلى نموذج بنائي يفسر التأثيرات المتبادلة بين قوة  يمكن)٣

رة ، وتأثيراتهما المباشرة وغير المباش)الصفح(المعتقد الديني، والتسامح 
  .على الضغوط النفسية، وبعض األعراض النفسية

 توجد فروق معنوية في الضغط، وقوة المعتقد الديني، والتسامح، )٤
الجنس، : واألعراض النفسية راجعة إلى تأثير المتغيرات الديموجرافية التالية

  .والعمر، والمستوى التعليمي، والمستوى االقتصادي، والحالة االجتماعية
: ير دال للتفاعل اإلحصائي بين المتغيرات الديموجرافيةيوجد تأث) ٥

الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، والحالة االجتماعية، والمستوى 
 الضغط، وقوة المعتقد الديني، والتسامح، واألعراض النفسية فياالقتصادي 

  ).الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوساوس، والحساسية بين الشخصية(
  

 
  اإلحصاء الوصفي للبيانات

 رتباطاال تمعامالالمتوسطات، واالنحرافات المعيارية، وتم حساب 
، )الصفح(الضغط، وقوة المعتقد الديني، والتسامح : الدراسةلمتغيرات 

األعراض الجسمية، واالكتئاب، والقلق، (وبعض األعراض النفسية 
  .)والوساوس، والحساسية بين الشخصية
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المتوسطات واالنحرافات المعیاریة، ومعامالت االرتباط ) ٥ (جدول
  لمتغیرات الدراسة

  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  المتغیرات
                ---  الضغط

              ---  *٠٫١٢  قوة المعتقد الدیني
            ---  **٠٫٢٥  *٠٫١٣  التسامح

          ---  **٠٫٢٢  *٠٫١٣  **٠٫٣٠  األعراض الجسمیة
        ---  **٠٫٦٣  **٠٫٦٣  *٠٫١٢  **٠٫٤٠  االكتئاب

      ---  **٠٫٧٣  **٠٫٦٥  **٠٫٦٥  *٠٫١٤  **٠٫٣٧  القلق
    ----  **٠٫٥٨  **٠٫٦٩  **٠٫٥٢  **٠٫٥٢  *٠٫١٣  **٠٫٣٦  الوساوس

  ----  **٠٫٦٥  **٠٫٦٩  **٠٫٦٨  **٠٫٤٦  **٠٫٤٦  *٠٫١٢  **٠٫٣٩  الحساسیة بین الشخصیة
  **٠٫٨٠  **٠٫٨٠  **٠٫٨٦  **٠٫٩٠  **٠٫٨١  **٠٫٨١  *٠٫١٣  **٠٫٤٣  الدرجة الكلیة لألعراض النفسیة

  ١١٥٫٥٥  ١٧٫٣٩  ١٩٫٤٤  ٣٠٫٣٤  ٢٨٫٢٦  ٢٨٫١٦  ٤٤٫٠٣  ١٦٫٩١  المتوسط
  ٢٦٫٦٢  ٤٫٤٠  ٥٫١٥  ٨٫٠٤  ٨٫٠٥  ٥٫٠٢  ٦٫٦٩  ٥٫٤٣  االنحراف المعیاري

  ٢٠١  ٢٠١  ٢٠١  ٢٠١  ٢٠١  ٢٠١  ٢٠١  ٢٠١  العینة

، ٠,٠١االرتباطات بين المتغيرات حققت كلها داللة إحصائية عند 
  .٠,٠٥و
  

   نموذج التوسطتحليل
عندما أجري تحليل التوسط : تحليل التوسط لقوة المعتقد الديني

" كيني"و" بارون"، و"كيني"و" جود"روعي توفر الشروط األربعة التي ذكرها 
(Judd & Kenny, 1981; Baron and Kenny, 1986)  استلزمت الثالثة

المسار : والًأ. شروط األولى ثالثة مسارات منفصلة بين المتغيرات الثالثة
لم يصل واً سالب كان وقوة المعتقد الدينيبين الشعور بالضغط النفسي 

قوة  المسار بين :وثانياً، ٠,١٣- حيث بلغ معامل االرتباط لمستوى داللة
 لكنه غير دال ٠,٠١المعتقد الديني واألعراض النفسية كان موجباً وبلغ 

عراض النفسية موجباً وبلغ المسار بين الضغط النفسي واأل: إحصائياً، وثالثاً
  . ٠,٠٥ عند  إحصائياً دال٠,٤٨

يتطلّب أن ندخل الثالثة متغيرات إلى نفس نموذج : الشرط الرابع
الضغوط  (Predictorالمتغير المنبئ  المعادلة البنائية، المسار األولي بين

يكون صفر للتوسط التام أو أن ) األعراض النفسية(ومتغير المحك ) النفسية
  .توسط الجزئي من الملحوظخفض بشكل ي

 الشرط الرابع، أدخلت الثالثة متغيرات إلى نموذج المعادلة والختبار
 النتائج كانتومعامالت المسار بين كُّل متغير من المتغيرات الثالثة . البنائية

التأثير المباشر للضغط النفسي على قوة المعتقد الديني : على النحو التالي
، التأثير المباشر لقوة المعتقد الديني على األعراض )دال غير ٠,١٠٩-(

، والتأثير المباشر للضغط واألعراض النفسية ) غير دال٠,٠١٣(النفسية 
أن المسار األخير، ، وعلى الرغم من )٠,٠٥ عند  دال إحصائيا٠,٤٥٨ً(

الضغط على األعراض النفسية ما زال داالً إحصائياً، إال أن التأثير المباشر 
 ٠,٤٧٦(تقريباً % ١ضغط النفسي على األعراض النفسية انخفض بنسبة لل
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، وكانت عندما تم التحكم في تأثير قوة المعتقد الديني) ٠,٤٥٨إلى 
ضغط  ما بين الضغط النفسي واألعراض الجسمية، وال الفرعيةالمسارات

النفسي واالكتئاب، والضغط النفسي والقلق، والضغط النفسي والوساوس، 
النفسي والحساسية بين الشخصية جاءت كلها تساوي الصفر وهذا والضغط 

 باإلضافة إلى أن تأثير ،يعني أن التوسط في هذه المسارات الفرعية تام
  .التوسط كان داالً إحصائياً

 حساب التأثير غير المباشر كخطوة خامسة إضافية للتعرف على وتم  
الضغط النفسي، : غيرينالدور الوسيط لمتغير قوة المعتقد الديني بين المت

التأثير المباشر : وكانت التأثيرات غير المباشرة كالتالي. واألعراض النفسية
بين الضغط وقوة المعتقد الديني كان صفراً، وبين الضغط واألعراض 

، وبين قوة المعتقد الديني واألعراض النفسية صفر أيضاً ٠,٠٠٢-النفسية 
، ام لمتغير قوة المعتقد الدينيتشير هذه النتائج إلى أن هناك توسط ت

توسط قوة ي: "وبالتالي تحقق الفرض الذي جاء نصه على النحو التالي
المعتقد الديني العالقة بين الضغوط النفسية، وبعض األعراض النفسية 

األعراض الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوساوس، والحساسية البين (
  . في النموذج البنائي المفترض)شخصية
 بلغ  حيث نموذج المعادلة البنائية مؤشرات موائمة إيجابيةققحد وق

 GFI، وقيمة جودة الموائمة ٠,٩٤ NFIمؤشر دليل الموائمة المعياري 
 وقيمة مؤشر ٠,٩٢ AGFI وقيمة مؤشر جودة الموائمة المعدل ٠,٩٦

  وكلها تقترب من الواحد الصحيح، وكانت ٠,٩٧ CFIالموائمة المقارن 
 RMSEAموائمة المطلقة بالجذر التربيعي ألخطاء التقريب قيمة نموذج ال

 ، مما يشير إلى مؤشرات موائمة مقبولة للنموذج، وبالتالي تشير ٠,٠٦
توسط العالقة ما بين الضغط النفسي، يهذه النتائج إلى أن قوة المعتقد الديني 

   . بشكٍل تامواألعراض النفسية

  
  .تقد الدیني نموذج تحلیل التوسط لقوة المع)٧ (شكل
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أجري تحليالً مشابهاً الختبار  :)الصفح(لتسامح تحليل التوسط ل 
 منفصلة بين المتغيراتالثالثة ال وكانت المسارات، )الصفح(توسط التسامح 

وغير اً موجب والتسامحالمسار بين الشعور بالضغط النفسي :  أوالً:كالتالي
واألعراض التسامح ر بين المسا: ، وثانيا٠,١١ً حيث بلغ معامل االرتباط دال

المسار بين : ، وثالثا٠,٠٥ً عند  دال إحصائيا٠,٣٥ًالنفسية كان موجباً وبلغ 
 دال إحصائياً عند ٠,٤٣الضغط النفسي واألعراض النفسية موجباً وبلغ 

٠,٠٥ .  
 الشرط الرابع، أدخلت الثالثة متغيرات إلى نموذج المعادلة والختبار

على لمسار بين كُّل متغير من المتغيرات الثالثة معامالت اوكانت . البنائية
 غير ٠,١٠٩( التسامحالتأثير المباشر للضغط النفسي على : النحو التالي

 إحصائياً  دال٠,٣٤٨( على األعراض النفسية للتسامح، التأثير المباشر )دال
 دال ٠,٤٣٥(، والتأثير المباشر للضغط واألعراض النفسية )٠,٠٥عند 

أن المسار األخير، الضغط على ، وعلى الرغم من )٠,٠٥د  عنإحصائياً
األعراض النفسية ما زال داالً إحصائياً، إال أن التأثير المباشر للضغط 

 إلى ٠,٤٣٥(تقريباً % ٣النفسي على األعراض النفسية انخفض بنسبة 
، وكانت المسارات الفرعية ما التسامحعندما تم التحكم في تأثير ) ٠,٤٢٠

 النفسي واألعراض الجسمية، والضغط النفسي واالكتئاب، بين الضغط
والضغط النفسي والقلق، والضغط النفسي والوساوس، والضغط النفسي 
والحساسية بين الشخصية جاءت كلها تساوي الصفر وهذا يعني أن التوسط 

 باإلضافة إلى أن تأثير التوسط كان داالً في هذه المسارات الفرعية تام،
  .إحصائياً
الضغط :  حساب التأثير غير المباشر لمتغير التسامح بين المتغيرينوتم

التأثير : وكانت التأثيرات غير المباشرة كالتالي. النفسي، واألعراض النفسية
المباشر بين الضغط والتسامح كان صفراً، وبين الضغط واألعراض النفسية 

 التسامح ، وهي نسبة قليلة جداً عن نسبة التأثير المباشر، وبين٠,٠٣٧
تام واألعراض النفسية صفر أيضاً تشير هذه النتائج إلى أن هناك توسط 
: لمتغير التسامح، وبالتالي تحقق الفرض الذي جاء نصه على النحو التالي

 العالقة بين الضغوط النفسية، وبعض األعراض )الصفح(التسامح توسط ي"
وس، والحساسية األعراض الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوسا(النفسية 

  . في النموذج البنائي المفترض)البين شخصية
 حيث بلغ  نموذج المعادلة البنائية مؤشرات موائمة إيجابيةققحوقد 

 GFI، وقيمة جودة الموائمة ٠,٩٤ NFIمؤشر دليل الموائمة المعياري 
 وقيمة مؤشر ٠,٩٣ AGFI وقيمة مؤشر جودة الموائمة المعدل ٠,٩٧

  وكلها تقترب من الواحد الصحيح، وكانت ٠,٩٧ CFIالموائمة المقارن 
 RMSEAقيمة نموذج الموائمة المطلقة بالجذر التربيعي ألخطاء التقريب 

 ، مما يشير إلى مؤشرات موائمة مقبولة للنموذج، وبالتالي تشير ٠,٠٦
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 يتوسط العالقة بين الضغط النفسي، واألعراض التسامحهذه النتائج إلى أن 
  .النفسية
  

  
  ).الصفح( نموذج تحلیل التوسط للتسامح )٨ (شكل

  

قوة المعتقد الديني، : تحليل التوسط للنموذج المشترك
لكال المتغيرين توسط الاً الختبار إضافيأجري تحليالً  ):الصفح(والتسامح 

 في العالقة بين الضغط النفسي )الصفح(التسامح قوة المعتقد الديني، و
مباشرة مسارات ط الثالثة األولى في خمس تمثلت الشرو، وواألعراض النفسية

وكانت االرتباطات بينهما البعض متسقة مع ما  األربعة ة بين المتغيراتمستقل
   .ما السابق ذكرهالجزأينتقدم في 
رات إلى نموذج ة متغيربع األعن طريق إدخال الشرط الرابع، اختبارتم و

ة ربعمتغير من المتغيرات األمعامالت المسار بين كُّل وكانت  ،المعادلة البنائية
 غير ٠,١١٨ (التسامحالتأثير المباشر للضغط النفسي على : على النحو التالي

 إحصائياً  دال٠,٣٢٧( على األعراض النفسية للتسامحالتأثير المباشر و، )دال
دال غير  ٠,١٠٩- (وقوة المعتقد الديني، والتأثير المباشر للضغط )٠,٠٥عند 

- (ير المباشر لقوة المعتقد الديني على األعراض النفسية  والتأث،)إحصائياً
، والتأثير المباشر للضغط النفسي واألعراض ) غير دال إحصائيا٠,٠٧٠ً
 الضغط  تأثيرالمسار األخيرما زال  )٠,٠٥ دال إحصائياً عند ٠,٤٠٨(النفسية 

 على أن التأثير المباشر للضغط النفسيوعلى األعراض النفسية داالً إحصائياً، 
) ٠,٤٠٨ إلى ٠,٤٢٥(تقريباً % ١أقل من األعراض النفسية انخفض بنسبة 

التسامح، وكانت المسارات قوة المعتقد الديني، وعندما تم التحكم في تأثير 
الفرعية ما بين الضغط النفسي واألعراض الجسمية، والضغط النفسي 

والضغط واالكتئاب، والضغط النفسي والقلق، والضغط النفسي والوساوس، 
النفسي والحساسية بين الشخصية جاءت كلها تساوي الصفر وهذا يعني أن 



 املعتقد الديين والتسامح والضغط وبعض األعراض النفسية وة ق 

 ٥٩١  

 باإلضافة إلى أن تأثير التوسط كان داالً التوسط في هذه المسارات الفرعية تام،
  .إحصائياً

وتم حساب التأثير غير المباشر لمتغيري قوة المعتقد الديني، والتسامح 
وكانت التأثيرات غير . راض النفسيةالضغط النفسي، واألع: بين المتغيرين

التأثير المباشر بين الضغط وقوة المعتقد الديني كان صفراً، : المباشرة كالتالي
، ٠,٠٤٦وبين الضغط والتسامح صفر أيضاً، وبين الضغط واألعراض النفسية 

 التسامح قوة المعتقد الديني ووهي نسبة قليلة عن نسبة التأثير المباشر، وبين
 قوة المعتقد الديني، واألعراض النفسية صفر، وبين التسامح صفر، وبين

ي  تشير هذه النتائج إلى أن هناك توسط تام لمتغير.صفرواألعراض النفسية 
التسامح، وبالتالي تحقق الفرض الذي جاء نصه على قوة المعتقد الديني و

ة بين قوة يمكن التوصل إلى نموذج بنائي يفسر التأثيرات المتبادل: "النحو التالي
، وتأثيراتهما المباشرة وغير المباشرة على )الصفح(المعتقد الديني، والتسامح 

  .الضغوط النفسية، وبعض األعراض النفسية
 حيث بلغ  نموذج المعادلة البنائية مؤشرات موائمة إيجابيةققحوقد 

 ٠,٩٤ GFI، وقيمة جودة الموائمة ٠,٩٢ NFIمؤشر دليل الموائمة المعياري 
 وقيمة مؤشر الموائمة ٠,٩٠ AGFIمؤشر جودة الموائمة المعدل وقيمة 

  وكلها تقترب من الواحد الصحيح، وكانت قيمة نموذج ٠,٩٥ CFIالمقارن 
 ، مما يشير ٠,٠٧ RMSEAالموائمة المطلقة بالجذر التربيعي ألخطاء التقريب 

التأثير ن إلى مؤشرات موائمة مقبولة للنموذج، وبالتالي تشير هذه النتائج إلى أ
 في النموذج نفسه قد زود من حجم التسامحقوة المعتقد الديني والمشترك ل

  .التوسط

  
 النموذج المشترك لتحلیل التوسط لقوة المعتقد الدیني، )٩ (شكل

  ).الصفح(والتسامح 
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الجنس، والعمر، ومستوى : تأثير المتغيرات الديموجرافية
جتماعية في التعليم، والمستوى االقتصادي، والحالة اال

، واألعراض )الصفح(الضغط، وقوة المعتقد الديني، والتسامح 
  :النفسية

  

أوالً تأثير الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، والمستوى 
  :االقتصادي، والحالة االجتماعية في الضغط

 معامل االنحدار الخطي المتعدد الختبار هذا الفرض تم استخدام
Multiple Linear Regressionصول على معادلة تنبؤية من خالل  للح

 ويتم في هذه الطريقة إدخال جميع المتغيرات دفعة Enterالطريقة العيارية 
واحدة، وقد تبين عدم وجود تأثيراً ألٍي من هذه المتغيرات على الضغط، 

 وهي قيمة منخفضة جداً، ولم ٠,١٣٨ = Rحيث كانت قيمة معامل االرتباط 
 من ٠,٠٠٦ إال Adjusted R Square لمعدل ايفسر مربع معامل االرتباط

تأثير المتغيرات الديموجرافية على الضغط وهذا يشير إال عدم مالئمة 
، وقد تأكد ذلك من جدول تحليل التباين الذي لم يشر إلى وجود داللة النموذج

   .إحصائية معنوية
  

تأثير الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، والمستوى : ثانياً
  :الحالة االجتماعية في قوة المعتقد الدينياالقتصادي، و

 لمتغيرات الجنس، ومستوى التعليم، والحالة  داالًتبين وجود تأثيراً
) العمر، والمستوى االقتصادي( أما باقي المتغيرات الديموجرافية االجتماعية،

 = R معامل االرتباط وبلغت قيمةفي قوة المعتقد الديني،  اًلم يكن لها تأثير
، وفسر مربع معامل االرتباط المعدل ليست بقليلةهي قيمة  و٠,٣٣٦

Adjusted R Square من تأثير المتغيرات الديموجرافية٠,١١٣ حوالي  
 وهذا قوة المعتقد الديني في )الجنس، ومستوى التعليم، والحالة االجتماعية(

 أشارلنموذج، وقد تأكد ذلك من جدول تحليل التباين الذي ليشير إال مالئمة 
 بشكل تحقق الفرضويشير ذلك إلى . إلى وجود داللة إحصائية معنوية

الجنس، ومستوى التعليم، والحالة االجتماعية في :  بالنسبة لمتغيراتجزئي
قوة المعتقد الديني، والجدول التالي يوضح مالئمة هذه المتغيرات في تفسير 

  .قوة المعتقد الديني
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  یرات الدیموجرافیةمعامالت االنحدار للمتغ) ٦(جدول 

المعامالت غیر 
  المعیاریة

مالت االمع
المعادلة   النموذج  المعیاریة

 Bالمقدرة 
الخطأ في 
  التقدیر

بیتا 
Beta 

اختبار 
  "ت"

قیمة 
" ف"

  والداللة

 ٠٫٠٠٠  ١٣٫٤٠٠    ٣٫١٣٠  ٤١٫٩٤٠  الثابت
  دال

 ٠٫٠٠١  ٣٫٤٤٩  ٠٫٢٣٥  ٠٫٩٣٤  ٣٫٢٢١  الجنس
  دال

 ٠٫٠٠٠  ٣٫٨٤٢-  ٠٫٢٦١-  ٠٫٨٩١  ٣٫٤٢٥-  مستوى التعلیم
  دال

 ٠٫٠١٧  ٢٫٤١٧  ٠٫١٧٢  ٠٫٩٤٢  ٢٫٢٧٧  الحالة االجتماعیة
  دال

 ٠٫٣٦١  ٠٫٩١٦  ٠٫٠٦٥  ٠٫٩٥٤  ٠٫٨٧٤  العمر
  غیر دال

 ٠٫١٨٨  ١٫٣٢٢  ٠٫٠٨٩  ٠٫٦٤٧  ٠٫٨٥٥  المستوى االقتصادي
  غیر دال

  
 مستوى ٣,٤٢٥+  الجنس ٣,٢٢١ + ٤١,٩٤٠= قوة المعتقد الديني

    .الة االجتماعية الح٢,٢٧٧+ التعليم 
  

 تأثير الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، والمستوى :اًلثثا
  :)الصفح(التسامح االقتصادي، والحالة االجتماعية في 

والعمر، ومستوى التعليم، تبين عدم وجود تأثيراً لمتغيرات الجنس، 
، حيث كانت قيمة التسامحوالمستوى االقتصادي، والحالة االجتماعية، في 

 وهي قيمة منخفضة جداً، ولم يفسر مربع ٠,١٩٥ = R االرتباط معامل
 من تأثير ٠,٠١٣ إال Adjusted R Squareمعامل االرتباط المعدل 
 وهذا يشير إال عدم مالئمة النموذج، التسامحفي المتغيرات الديموجرافية 

وقد تأكد ذلك من جدول تحليل التباين الذي لم يشر إلى وجود داللة إحصائية 
  . ويةمعن

  
تأثير الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، والمستوى : رابعاً 

  :االقتصادي، والحالة االجتماعية في األعراض النفسية
تبين عدم وجود تأثير لمتغيرات الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، 

، حيث األعراض النفسيةوالمستوى االقتصادي، والحالة االجتماعية، في 
 وهي قيمة منخفضة جداً، ولم يفسر ٠,٢٢٣ = Rتباط كانت قيمة معامل االر
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 من تأثير ٠,٠٢٥ إال Adjusted R Squareمربع معامل االرتباط المعدل 
 وهذا يشير إال عدم مالئمة األعراض النفسيةالمتغيرات الديموجرافية في 

وجود عدم  إلى أشارالنموذج، وقد تأكد ذلك من جدول تحليل التباين الذي 
  . ة معنويةداللة إحصائي

  
 الجنس، والعمر، ومستوى :تأثير التفاعل اإلحصائي بين المتغيرات

 في الضغط، وقوة والمستوى االقتصاديوالحالة االجتماعية، التعليم، 
الجسمية، واالكتئاب، (المعتقد الديني، والتسامح، واألعراض النفسية 

والقلق، والوساوس، والحساسية بين الشخصية، والدرجة الكلية 
  :)ألعراضل
  

لتحقق من هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين المتعدد ل
Multivariate Analysis of Variance  لمعرفة تأثير المتغيرات

الديموجرافية السابقة في الضغط، وقوة المعتقد الديني، والتسامح، 
الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوساوس، والحساسية (واألعراض النفسية 

  .)صية، والدرجة الكلية لألعراضبين الشخ

  .)١٢٣، واإلناث ٧٨الذكور (تأثير الجنس   )١
 'Wilks" ويلكس المبدا"أظهرت نتائج تحليل التباين المتعدد أن قيمة 

Lambda دالة عند ٢,٤٠١المقابلة " ف"، وكانت قيمة ٠,٨٩٤ بلغت 
ج والجدول التالي يبين نتائللجنس  اًأن هناك تأثير وهذا يشير إلى ٠,٠١

  :تحليل التباين المتعدد
  لمعرفة تأثیر متغیر الجنس في متغیرات الدراسة) ٧(جدول 

مصدر 
  التباین

مجموع   متغیرات الدراسة
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

الداللة 
  اإلحصائیة

   غیر دال٠٫٧٤  ٠٫١٠٤  ٣٫١٤  ١  ٣٫١٤  الضغط

   دال٠٫٠٠١  ١٠٫٥٤  ٤٢٢٫٨٥  ١  ٤٢٢٫٨٥  قوة المعتقد الدیني

   دال٠٫٠١  ٦٫٢٩  ١٥٦٫٩٣  ١  ١٥٦٫٩٣  التسامح

   غیر دال٠٫٣٨  ٠٫٧٤٧  ٤٧٫٨٠  ١  ٤٧٫٨٠  األعراض الجسمیة

   دال٠٫٠١  ٥٫٧٠  ٣٦١٫٣٨  ١  ٣٦١٫٣٨  االكتئاب

   غیر دال٠٫٠٦  ٣٫٥٤  ٩٣٫٨٥  ١  ٩٣٫٨٥  القلق

   دال٠٫٠١  ٦٫٣٤  ١١٨٫٤١  ١  ١١٨٫٤١  الوساوس

   دال٠٫٠٤  ٤٫١٢  ١٢٤٫٤١  ١  ١٢٤٫٤١  الحساسیة بین الشخصیة

  الجنس

   دال٠٫٠٢  ٤٫٩٠  ٣٤٠٧٫٧  ١  ٣٤٠٧٫٧  الدرجة الكلیة لألعراض

دالة في قوة المعتقد الديني، والتسامح، " ف"يتضح من الجدول أن قيمة 
واالكتئاب، والوساوس، والحساسية بين الشخصية، والدرجة الكلية 
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داللة الفروق، اه اتج وتم حساب متوسطات الذكور واإلناث لمعرفة لألعراض
 كما هو موضح وكان الفرق دال في اتجاه اإلناث على جميع المتغيرات الدالة

  :بالجدول التالي
 المعیاري للذكور واإلناث على الخطأالمتوسط و) ٨(جدول 

  متغیراتال
   المعياريالخطأ  المتوسط  الجنس  متغيرات الدراسة

  الضغط  ١,٩٦  ١٤,٨٨  ذكور
  ١,٨٢  ١٤,٦١  إناث
  لمعتقد الدينيقوة ا  ٢,٢٥  ٤٥,١٤  ذكور
  ٢,١٠  ٤٨,٢٧  إناث
  التسامح  ١,٧٨  ٢٦,٩٢  ذكور
  ١,٦٥  ٢٨,٨٢  إناث
  األعراض الجسمية  ٢,٨٥  ٣١,٨٨  ذكور
  ٢,٦٥  ٣٢,٩٣  إناث
  االكتئاب  ٢,٨٣  ٣١,٧٣  ذكور
  ٢,٦٣  ٣٤,٦٢  إناث
  القلق  ١,٨٣  ١٨,٦٩  ذكور
  ١,٧٠  ٢٠,١٦  إناث
  الوساوس  ١,٥٤  ١٧,١٩  ذكور
  ١,٤٣  ١٨,٨٥  اثإن

  الحساسية بين الشخصية  ١,٩٦  ٢٠,٠٦  ذكور
  ١,٨٢  ٢١,٧٥  إناث
الدرجة الكلية لإلعراض   ٩,٣٩  ١١٩,٨  ذكور

  ٨,٧٣  ١٢٨,٧  إناث  النفسية

   
  ).٩٤ عام ٤٠، وأكبر من ١٠٧ عام ٤٠أصغر من (تأثير العمر   )٢

" ويلكس المبدا"أظهرت نتائج تحليل التباين المتعدد للعمر أن قيمة 
Wilks' Lambda دالة ٢,١٥٢المقابلة " ف"، وكانت قيمة ٠,٩٠٤ بلغت 

 وهذا يشير إلى أن هناك تأثيراً للعمر والجدول التالي يبين نتائج ٠,٠٥عند 
  :تحليل التباين المتعدد

  لمعرفة تأثیر متغیر العمر في متغیرات الدراسة) ٩(جدول 
مصدر 
  التباین

مجموع   متغیرات الدراسة
  المربعات

ت درجا
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

الداللة 
  اإلحصائیة

   غیر دال٠٫٨٧  ٠٫٠٢٦  ٠٫٧٧٦  ١  ٠٫٧٧٦  الضغط
   غیر دال٠٫٤٠  ٠٫٧٠١  ٢٨٫١٣  ١  ٢٨٫١٣  قوة المعتقد الدیني

   غیر دال٠٫٢٢  ١٫٤٩  ٣٧٫٣٣  ١  ٣٧٫٣٣  التسامح
   دال٠٫٠١  ٥٫٦٢  ٣٥٩٫٩٠  ١  ٣٥٩٫٩٠  األعراض الجسمیة

   غیر دال٠٫١٠  ٢٫٧٠  ١٧١٫٠٥  ١  ١٧١٫٠٥  االكتئاب
   غیر دال٠٫٤٠  ٠٫٧٠٢  ١٨٫٥٨  ١  ١٨٫٥٨  القلق

   دال٠٫٠٠٥  ٨٫٠٢  ١٤٩٫٨٤  ١  ١٤٩٫٨٤  الوساوس
   غیر دال٠٫٣٥  ٠٫٨٤٥  ٢٥٫٥١  ١  ٢٥٫٥١  الحساسیة بین الشخصیة

  عمرال

   دال٠٫٠٣  ٤٫٧٧  ٣٣١٢٫٣  ١  ٣٣١٢٫٣  الدرجة الكلیة لألعراض
ي األعراض الجسمية، دالة ف" ف"يتضح من الجدول أن قيمة 

والوساوس، والدرجة الكلية لألعراض وتم حساب متوسطات الفئات العمرية 
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لمعرفة اتجاه داللة الفروق، وكان الفرق دال في اتجاه فئة العمر أكبر من 
  : عام على جميع المتغيرات الدالة كما هو موضح بالجدول التالي٤٠

  
العمریة على المتوسط والخطأ المعیاري للفئات ) ١٠(جدول 

  المتغیرات
  الخطأ المعياري  المتوسط  الجنس  متغيرات الدراسة

  الضغط  ١,٩٣  ١٤,٦٨  ٤٠أصغر من 
  ١,٨٥  ١٤,٨١  ٤٠أكبر من 
  قوة المعتقد الديني  ٢,٢٢  ٤٦,٣٠  ٤٠أصغر من 
  ٢,١٣  ٤٧,١١  ٤٠أكبر من 
  التسامح  ١,٧٥  ٢٧,٤٠  ٤٠أصغر من 
  ١,٦٨  ٢٨,٣٤  ٤٠أكبر من 
  ةاألعراض الجسمي  ٢,٨١  ٣٠,٩٥  ٤٠أصغر من 
  ٢,٧٠  ٣٣,٨٦  ٤٠أكبر من 
  االكتئاب  ٢,٧٩  ٣٢,١٧  ٤٠أصغر من 
  ٢,٦٨  ٣٤,١٨  ٤٠أكبر من 
  القلق  ١,٨٠  ١٩,٠٩  ٤٠أصغر من 
  ١,٧٣  ١٩,٧٦  ٤٠أكبر من 
  الوساوس  ١,٥١  ١٧,٠٨  ٤٠أصغر من 
  ١,٤٥  ١٨,٩٦  ٤٠أكبر من 
الحساسية بين   ١,٩٣  ٢٠,٥١  ٤٠أصغر من 

  ١,٨٥  ٢١,٢٩  ٤٠أكبر من   الشخصية
الدرجة الكلية   ٩,٢٥  ١١٩,٨٩  ٤٠أصغر من 

  ٨,٨٩  ١٢٨,٧٢  ٤٠أكبر من   لإلعراض النفسية

  
  

، وأقل من ١٤٧التعليم العالي (تأثير مستوى التعليم ) ٣
 ).١٧، ماجستير أو دكتوراه أو دبلومه ٣٧العالي 

ويلكس "يمة أظهرت نتائج تحليل التباين المتعدد لمستوى التعليم أن ق
 ١,١٥٠المقابلة " ف"، وكانت قيمة ٠,٨٩٦ بلغت Wilks' Lambda" المبدا

 والجدول لمستوى التعليم وهذا يشير إلى أن هناك تأثيراً ٠,٠٥دالة عند 
  :التالي يبين نتائج تحليل التباين المتعدد
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  لمعرفة تأثیر متغیر مستوى التعلیم في متغیرات الدراسة) ١١(جدول 
مصدر 

  اینالتب
مجموع   متغیرات الدراسة

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

الداللة 
  اإلحصائیة

   غیر دال٠٫٧٧  ٠٫٢٥٩  ٧٫٨٤  ٢  ١٥٫٦٩  الضغط
   دال٠٫٠٠١  ٧٫٥٧  ٣٠٣٫٧٤  ٢  ٦٠٧٫٤٨  قوة المعتقد الدیني

   غیر دال٠٫٥٤  ٠٫٦٠٤  ١٥٫٠٥  ٢  ٣٠٫١١٢  التسامح
   غیر دال٠٫٨٥  ٠٫١٥٢  ٩٫٧٠  ٢  ١٩٫٤٠  األعراض الجسمیة

   غیر دال٠٫٨٥  ٠٫١٥٧  ٩٫٩٥  ٢  ١٩٫٩٠  االكتئاب
   غیر دال٠٫٩٨  ٠٫٠١٢  ٠٫٣٣٠  ٢  ٠٫٦٦٠  القلق

مستوى التعلیم
  

   غیر دال٠٫٧٥  ٠٫٢٨٢  ٥٫٢٥  ٢  ١٠٫٥١  الوساوس
   غیر دال٠٫٨٩  ٠٫١٠٧  ٣٫٢١  ٢  ٦٫٤٣  الحساسیة بین الشخصیة  
   غیر دال٠٫٩٩  ٠٫٠٠٣  ٢٫٢٩  ٢  ٤٫٥٩  الدرجة الكلیة لألعراض  

دالة في قوة المعتقد الديني، فقط وتم حساب " ف"يتضح من الجدول أن قيمة 
- LSD لمستويات التعليم ، واستخدام اختبار Post Hokالمقارنات البعدية 

لمعرفة اتجاه داللة الفروق، وكان وذلك  -الفتراض التجانس في أفراد العينة
العالي، وفوق العالي، كما كان الفرق أقل من بين التعليم العالي، والفرق دال 

دال بين التعليم أقل من العالي، والتعليم العالي، وفوق العالي، وأيضاً دال 
بين التعليم فوق العالي، والعالي، وأقل من العالي في قوة المعتقد الديني 

  .فقط

، ١٥١ ومتزوج، ٤٦ أعزب(تأثير الحالة االجتماعية  )٣
 ).٣أرمل و، ١ومطلق 

ويلكس " أن قيمة  للحالة االجتماعيةئج تحليل التباين المتعددأظهرت نتا
 ٠,٩٢٣المقابلة " ف"، وكانت قيمة ٠,٨٥٧ بلغت Wilks' Lambda" المبدا

 للحالة االجتماعية وهذا يشير إلى أنه ال يوجد تأثيراً ٠,٠٥غير دالة عند 
  .على أٍي من متغيرات الدراسة

 ومتوسط، ١١٦ منخفض(تأثير المستوى االقتصادي  )٤
 ).٥مرتفع ، و٩فوق المتوسط ، و٧١

أظهرت نتائج تحليل التباين المتعدد للمستوى االقتصادي أن قيمة 
المقابلة " ف"، وكانت قيمة ٠,٨٩٢ بلغت Wilks' Lambda" ويلكس المبدا"

 وهذا يشير إلى أنه ال يوجد تأثيراً للمستوى ٠,٠٥ غير دالة عند ٠,٧٨٤
  .ت الدراسةاالقتصادي على أٍي من متغيرا

  

 
يتوسط قـوة المعتقـد     "جاءت صياغة الفرض األول على النحو التالي        

األعـراض  (الديني العالقة بين الضغوط النفسية، وبعض األعراض النفسية         
فـي  ) الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوساوس، والحساسية البين شخصية      

لـى تحقـق الفـرض وتتـسق        وأشارت النتائج إ  " النموذج البنائي المفترض  
الفرد عندما يتعرض لـضغوط     النتائج مع التراث النظري الذي يشير إلى أن         
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وأن قـوة    ة وقائية تجعله يواجه هذه الضغوط؛     حياتية فإنه يلجأ للدين كوسيل    
ـ . المعتقد الديني له تأثيراً ايجابياً على المرضى       ، Fawlers" فاوليرز"وطبقاً ل

هوم يمثل جزءاً من حياتنـا الدينيـة اليوميـة          المعتقد الديني ليس مجرد مف    
بل منهج نستخدمه إليجاد معنى للحيـاة، وأن هنـاك عالقـة بـين       . وحسب

 وقـد تعرضـت هـذه    Illness واألمراض Religious Faithالمعتقد الديني 
" جورج"على سبيل المثال، دراسة     . العالقة للمراجعة من قبل باحثين عديدين     

Georgeالرســـون"، و "Larsonكـــوينج"، و "Koenigمـــاكوليف"، و "
McCullough) توماس"، ودراسة   )٢٠٠٠ "Thomas رتساس"، و "Retsas 

، McCaa" مككـا "، و Green" جرين"، و Ballard" بالرد"، ودراسة   )١٩٩٩(
 سجلت هذه الدراسات أن المرضى الذين       ).١٩٩٧ (Logsdon" لوجسدون"و

 من األمراض العقلية والجـسمية    يحققون المعتقد الديني يمتلكون معدالً قليالً       
(Freihat, 2005).   

 فـي هـذا     واتسقت النتائج مع الدراسات السابقة القليلة التي أجريـت        
  .(Pargament, 1997)" بارجامينت"السياق مثل دراسة 

يتوسط التسامح العالقة بـين الـضغوط      "وجاءت صياغة الفرض الثاني     
سمية، واالكتئاب، والقلق،   األعراض الج (النفسية، وبعض األعراض النفسية     

، "في النموذج البنـائي المفتـرض     ) والوساوس، والحساسية البين شخصية   
 وتتسق هذه النتيجـة مـع التـراث       وأشارت النتائج إلى تحقق الفرض أيضاً     

 التي أجريت في هذا السياق، حيـث أن التـسامح            القليلة النظري والدراسات 
، الفرد بثقافة تتأثّر اجتماعية، يمةق أيضاً لكنه فقط دينية قيمة  ليس )الصفح(
قد أظهرت الدراسات أن حالة وسمة التسامح ترتبطـان بالـصحة العقليـة         و

، (Toussaint &, Forgensen, 2008)والهناءة الذاتية، فهي تحسن منهما 
" ورثنجتـون " لمواجهة الضغوط كما افتـرض       اًوأن التسامح قد يكون نموذج    

Worthington شيرر" و "Scherer) وتتسق نتائج هذه الدراسة مع      )٢٠٠٤ 
  .(Toussaint &, Forgensen, 2008)" فورجنسون"، و"توسينت"دراسة 

يمكن التوصل إلى نموذج بنائي يفسر "وجاءت صياغة الفرض الثالث 
، وتأثيراتهما )الصفح(التأثيرات المتبادلة بين قوة المعتقد الديني، والتسامح 

، "غوط النفسية، وبعض األعراض النفسيةالمباشرة وغير المباشرة على الض
وقد أكدت النتائج هذا النموذج ودعم في ثقافتنا التي تمثل ثقافة أخرى يظهر 

 ,Pargament) "بارجامنت"فيها النموذج، وتتسق النتائج هذه مع دراسة 
1997).  
توجد فروق معنوية في الضغط، وقوة "جاءت صياغة الفرض الرابع و

سامح، واألعراض النفسية راجعة إلى تأثير المتغيرات المعتقد الديني، والت
الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، والمستوى : الديموجرافية التالية

، وأشارت النتائج إلى تحقق الفرض بشكل "االقتصادي، والحالة االجتماعية
لمتغيرات الجنس، ومستوى التعليم، والحالة داالً  اًجزئي من وجود تأثير

 في قوة المعتقد الديني، ولم يوجد تأثيراً داالً للمتغيرات يةاالجتماع
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الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، والمستوى االقتصادي، (الديموجرافية 
وفي الواقع  .والحالة االجتماعية في الضغط، والتسامح، واألعراض النفسية

ة دراسات اهتمت بتأثير المتغيرات الديموجرافية في الضغط، وقولم توجد 
المعتقد الديني، والتسامح، واألعراض النفسية، لذا ال توجد نتائج متوفرة في 

  .هذا السياق نستطيع أن نرص تشابهها أو اختالفها مع النتائج الحالية
  

يوجد تأثير دال للتفاعل اإلحصائي  " صياغة الفرض الخامس وجاءت
يمي، والحالة الجنس، والعمر، والمستوى التعل: بين المتغيرات الديموجرافية

االجتماعية، والمستوى االقتصادي في الضغط، وقوة المعتقد الديني، 
الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوساوس، (والتسامح، واألعراض النفسية 

وأظهرت النتائج أن متغير الجنس يمكن أن  )"والحساسية بين الشخصية
تسامح، واالكتئاب، يكون له تأثير معدل في متغيرات قوة المعتقد الديني، وال

والقلق، والحساسية بين الشخصية، والدرجة الكلية لألعراض النفسية، 
كما وكانت داللة الفروق دالة في اتجاه اإلناث على جميع المتغيرات الدالة 

  . وضح من النتائج
وأظهرت النتائج أيضاً أن متغير العمر يمكن أن يكون له تأثير معدل 

جسمية، والوساوس، والدرجة الكلية على متغيرات في األعراض ال
  . عام٤٠لألعراض، وكانت داللة الفروق في اتجاه فئة العمر أكبر من 

شارت النتائج أيضاً إلى أن متغير التعليم يمكن أن يكون له تأثيراً وأ
  .قوة المعتقد الديني فقطمعدل في متغير

لة ه لم يكن لمتغيري الحاوأشارت النتائج المتعلقة بهذا الفرض أن
   .االجتماعية، والمستوى االقتصادي تأثيراً معدالً في النموذج المفترض

تؤكد هذه النتائج على دور الجنس، والعمر، ومستوى التعليم بوصفها 
  .متغيرات قد يكون لها تأثيراً معدالً في النموذج المقترح الحالي

الخالصة، يتضح من مناقشة الفروض أن قوة المعتقد الديني والتسامح 
األعراض (يتوسطان العالقة بين الضغط، واألعراض النفسية ) الصفح(

وقد  )الجسمية، واالكتئاب، والقلق، والوساوس، والحساسية بين الشخصية
تأكدت هذه النتيجة في النماذج البنائية الثالثة التي قدمت، ولم تستطع 

الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، والحالة (المتغيرات الديموجرافية 
التنبؤ بالمتغيرات التي يشملها النموذج ) االجتماعية، والمستوى االقتصادي

إال ثالثة ) الضغط، وقوة المعتقد الديني، والتسامح، واألعراض النفسية(
استطاعت ) الجنس، ومستوى التعليم، والحالة االجتماعية(متغيرات فقط 

  .التنبؤ بقوة المعتقد الديني
الجنس، والعمر، (متغيرات الديموجرافية وكانت هناك تأثيرات معدلة لل

 على بعض المتغيرات التي شملها النموذج البنائي )ومستوى التعليم
   .المفترض
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التدين والحياة الطيبة والـصحة     ). ٢٠١٠(أحمد محمد عبد الخالق      -

، دراسـات نفـسية   . النفسية لدى عينة من طالب الجامعة الكويتيين      
٥٢٠ -٥٠٣، ٣، ٢٠.  

. العالقة بين التدين والتوافق الزواجـي     ). ٢٠٠٤(الطاهرة محمود    -
  .٤٠-١١، ١، ٣. دراسات عربية في علم النفس

 أساليب مواجهة أحـداث الحيـاة       .)٢٠٠٤(آمال عبد القادر جودة      -
الضاغطة وعالقتها بالصحة النفسية لدى عينة من طالب وطالبـات          

 فـي فلـسطين     التربيـة "المؤتمر التربـوي األول     . جامعة األقصى 
  .٦٩٦ -٦٦٦، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية" وتغيرات العصر

 عالقـة الـضغوط النفـسية باإلصـابة      .)٢٠٠٠(جاسم الخواجـة     -
 -٢١٨،  ٢،  ١٠،  المجلة المصرية للدراسـات النفـسية     بالسرطان،  

٢١٩.  
الضغوط النفسية لدى العاملين فى مجال       .)١٩٩٨(حسن الموسوي    -

، )جامعة الكويت (المجلة التربوية   ،  )ة عاملية دراس(الخدمة النفسية   
١٣٧-٩٧، ١٢،٤٧.  

التدين وعالقته بالـصحة النفـسية      ). ٢٠٠٨(خضر عباس بارون     -
-١٣،  ٢٢،  ٨٨،  المجلة التربوية . والقلق لدى المراهقين الكويتيين   

٤٧.  
العالقة بين التعـرض ألحـداث      ). ٢٠٠٨(سعاد محمد علي سليمان      -

عض األمراض الجسمية المزمنـة فـي       الحياة الضاغطة واإلصابة بب   
، ٤،  مجلـة العلـوم التربويـة     . ضوء بعض المتغيرات الديمجرافية   

١٨٩-١٦١.  
 أحداث الحياة الـضاغطة     .)٢٠٠٦(عماد علي مصطفى عبد الرازق       -

وأساليب مواجهتها والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طـالب          
لثالث عشر،  المؤتمر السنوي ا  . وطالبات الجامعة بمصر والسعودية   

  .٥١٨-٤٢٢، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس
نمذجة العالقة السببية بين التحـصيل      ). ٢٠٠٤(غريب عبد الفتاح     -

دراسـة للتـأثيرات   : الذات واألعراض االكتئابية     الدراسي ومفهوم 
 المرحلة  فيالمباشـرة وغـير المباشرة على األعراض االكتئابيـة       

الجزء . بحوث في الصحة النفسية   . ات العربية اإلعدادية بدولة اإلمار  
  .الثالث، القاهرة، االنجلو المصرية

أسـاليب  ). ١٩٩٧(ال، وهشام إبـراهيم عبـد اهللا        يمايسة أحمد الن   -
مواجهة ضغوط أحـداث الحيـاة وعالقتهـا بـبعض االضـطرابات       

المؤتمر الدولي  . االنفعالية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة قطر       
  .١٤١-٨٥،  اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمسالرابع لمركز
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الضغوط النفسية كما يدركها الطـالب أبنـاء         .)٢٠٠٢(منى توكل    -
المصريين العـاملين بالخـارج وعالقتهـا بتـوافقهم وتحـصيلهم           

  .رسالة ماجستير، جامعة المنصورة كلية التربية. الدراسي
ـ     ): ١٩٩٩(نعمة عبد الكريم أحمد      - داث اإلسـتراتيجية الدينيـة وأح

  .٦١٣-٥٨٥، ٤، ٩، دراسات نفسية. الحياة الضاغطة
 على  ٢٥ -تقنين قائمة هوبكنز لألعراض   ). ٢٠٠١(جاسم الخواجة    -

دراسـات  . عينة من طالب وطالبات المدارس الثانويـة الكـويتيين        
  .٣٢٩-٢٩٨، ٢، ١١، نفسية

مقياس مواقف الحياة الضاغطة فـي البيئـة        ) ١٩٩٨(زينب شقير    -
  . القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.)ودية سع-مصرية(العربية 

 أساليب التعامل مع الضغوط والمظاهر      .)٢٠٠٢(ي  سامي عبد القو   -
حوليـات آداب   . االكتئابية لدى عينة طلبة وطالبات جامعة اإلمارات      

  .٣٦١-٣٠٩، ٣٠، جامعة عين شمس
. مفهومـه . الـضغط النفـسي   ). ١٩٩٤(عبد الرحمن الطريـري      -

  .مكتبة العبيكان. الرياض. متهطرق عالجه ومقاو. تشخيصه
العالقة بين درجة التدين والرضا الـوظيفي       ). ٢٠٠٤(هادي مختار    -
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