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 الملخص                                     
 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى سمات الشخصية اإلسالمية في منهاج التربية اإلسـالمية                  
، محتـوى   )تحليل المحتـوى  (  وذلك باستخدام المنهاج الوصفي      للمرحلة الثانوية في فلسطين،   

ـ    : ستخدمت في هذه الدراسة   وقد إ كتب التربية اإلسالمية،     مات الشخصـية   قائمة بمعـايير س
 وتـأليف  للمرحلـة الثانويـة   اإلسالميةعند بناء منهاج التربية    التي ينبغي مراعاتها     اإلسالمية

 موزعة على مجاالت    ستبانهوإللمرحلة الثانوية،    اإلسالميةكتبها، وتحليل محتوى كتب التربية      
 مـن   الباحثة عينة الدراسة، وقد تحققت      أفراد لجمع المعلومات من     اإلسالميةسمات الشخصية   

 اإلسـالمية  مـن كتـب التربيـة        بالطرق المناسبة، وقد تكون مجتمع الدراسة      األدواتصدق  
من عينة من المعلمين والمعلمات اللذين يقومون بتـدريس منهـاج التربيـة             و للمرحلة الثانوية 

، )2008/2009(  للعام الدراسـي     ،اإلسالمية للمرحلة الثانوية في محافظتي بيت لحم والخليل       
 ومعلمة، وقد   ، معلماً )99(، وقد تكونت عينة الدراسة من        ومعلمة معلماً)185( لبالغ عددهم   وا

، وللوصـول إلـى نتـائج       اختيرت بطريقة العينة الطبقية العشوائية من حجم المجتمع األصلي        
 ONE WAY (األحـادي ختبار تحليل التبـاين  ، وإ)t-test(ختبار ت إستخدام الدراسة تم إ

ANOVA(،ختبار شيفيه للمقارنات البعديهإ الحسابية واالنحرافات المعيارية، وطات والمتوس 

( Scheffe). 
 

 :اآلتية النتائج إلىوقد توصلت الدراسة 
 

، مكونة فـي صـورتها      قائمة بمعايير سمات الشخصية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في فلسطين        
 :تياآلموزعة على النحو ، معياراً) 34(النهائية من 

 
) 8 ( واألخالقيةجتماعية  ، معايير السمات اإل   معياراً) 11(  والروحية   اإليمانيةر السمات   معايي

معـايير،  ) 5(معايير، ومعايير السمات الفكرية والثقافيـة     ) 5(معايير السمات النفسية    معايير،  
 .معايير) 5( ومعايير السمات العملية 

 
، اإلسـالمية  لمعايير سمات الشخصية     تكراراً) 524(كما تضمنت كتب التربية اإلسالمية على       

 األخالقيـة  والروحيـة، تلتهـا معـايير السـمات          اإليمانيـة لسـمات   ل تكراراً ) 129(منها  



 
 
 
 
 
 

د 

، تلتها معـايير    تكراراً ) 81(، تلتها معايير السمات الفكرية والثقافية        تكراراً )98(جتماعيةواإل
 أظهـرت وقـد   ،  تكراراً) 72( ملية  عايير السمات الع  ، تلتها م  تكراراً ) 144(السمات النفسية   

للمرحلة  اإلسالمية في كتب التربية     اإلسالمية توزيع معايير سمات الشخصية      أن ةالدراسنتائج  
 تكـرار لمعـايير   أعلىن نظام معين يوازن ويربط بينهما، ألالثانوية عينة الدراسة لم تخضع ل    

 اإلسـالمية ي كتـب التربيـة      ، هو تكرار معايير السمات النفسية ف      اإلسالميةسمات الشخصية   
 في الصـف الحـادي      اإلسالمية وكانت التكرارات لمعايير سمات الشخصية       ،للمرحلة الثانوية 

 فـي منهـاج     اإلسالمية سمات الشخصية    أن نتائج الدراسة    أظهرتكما   ن، ما يمك  أعلىعشر  
 ة إحصائياً الثانوية في فلسطين بدرجة متوسطة، مع وجود فروق دال         للمرحلة   اإلسالميةالتربية  

مجـال السـمات االجتماعيـة      ( تعزى إلى الجنس ولصالح اإلناث في كل من المجال الثاني           
 كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق دالـة          ،) مجال السمات النفسية  ( والرابع  ) واألخالقية
مجال السـمات   (  باستثناء وجود فروق في المجال األول        ، تعزى إلى المؤهل العلمي    إحصائياً

لصالح حملة البكالوريوس، كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق دالـة            ) حية واإليمانية الرو
 ).مجال السمات الفكرية( ستثناء المجال الثالث  تعزى إلى سنوات الخبرة بإإحصائياً

 
 كان من أبرزها إجـراء دراسـات        ،وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة العديد من التوصيات       

 في المراحل األساسية المختلفة، وضرورة إشراك       ، اإلسالمية وكتبها  مماثلة على منهاج التربية   
 .   وذلك بعد تزويدهم بالمعلومات المناسبة،المعلمين في إعداد المناهج وتطويرها
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Abstract 

 
This study aimed at recognizing the traits of Islamic personality in the 
Islamic education curriculum of the secondary stage in Palestine. The 
descriptive method of content analysis of Islamic textbooks was used, 
These textbooks education. 
 
Were for the secondary stage, Alist f the traits that should be considerd in 
building an Islamic education curriculum was used and distributed to 
asample of teachers of Islamic education of the secondry stage in the 
governerates of Beithlehem and Hebron, The study population consisted of 
(185) teachers whil random stratified sample of (99) teachers was chosen. 
 
The following statistical procedures were used (t- test) (ONE WAY 
ANOVA), as means standard deviations and post hoc Scheffe test. 
 
The study  arrived at the following results: 
 
Alist of (34) traits of the Islamic personality traits was concluded and 
distributed in the following manner: spiritual traits norms:(11), social and 
ethical:(8), psychological:(5), cultural and Idealogical:(5), and practical:(5) 
norms. 
 
The textbooks contained (524) frequencies of the Islamic personality 
traitsdistributed in the following manner. faith and spiritual norms: (129), 
ethical and social (98), ideological and cultural: (81), Psychogical: (144), 
and practical: ( 72) frequecies. 
 
The results of the Islamic personality traist, were not distributed according 
acertain system, The highest sepetition was for the psychological traist, 
The highest repition of the personality traits was in the 11the grade 
textbooks. 
 
Results of the study also showed that the degree of the personality traits, 
For the Islamic education of the secondary stage in palesine was moderate. 
 



 
 
 
 
 
 

و 

There were significant differences due to gender and in favour of females 
in the second domaim ( social and ethical) and in the fourth domain ( 
psychological). Results also showed that there were no significant 
differences due to academic qualificant except in the first domain( spiritual 
and faith) in: 
 
1. Frequency favour of B.A holders.  
2. Frequency showed no significant differences due to years of experience. 
 
Except for the third domain (ideological traits domain) In the light of the 
result, the study arrived at certain recommendation. 
 
Mainly: conducting similar studies on Islamic education curriculum and 
textbooks in the basic stage, and teacher participation in the preparation 
and development of the curriculum after providing them with the necessary 
information. 
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 الفصل األول

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها وهدفها

 

 : المقدمة1.1 

 

هـدف تنشـده    لرفعتهـا    السعيحمل أفكارها و  وسان وإعداده لتمثيل قيم أمته،      تربية اإلن لعل   
  وسائل شتى وطرقـاً    األممسلكت   وفي سبيل ذلك     ،إليه لتحقيقه والوصول    وتسعى حثيثاً ،  األمم
 فهي تسعى علـى الـدوام لبنـاء         معزل عن هذا التصور،    في    ليست اإلسالمية، والتربية   جمه

 بنـاء   ناشدةالكتاب والسنة،:  المتينين  أساسيه  القائم علىاإلسالمي الفكر تصور وفق   اإلنسان
 مـن    انطالقـاً  بأسرهبل والعالم   ،  وأمته الصالح الذي تهتم بمصالحه ومصالح مجتمعه        اإلنسان
 صالح شامل بكل مـا      ، اإلسالمية التربية   إليه ى على الناس والصالح الذي تسع      الشهادة مبدأ

 مؤدياً لحدود اهللا التي رسمها له،       عالماً  بربه،  مؤمناً إنسانا فهي تنشد     من معنى،    ةتحمله الكلم 
 الصـالح غايتـه      فاإلنسان،  أمته بقضاياه وقضايا    مبصراً،  في دينه  متفقهاًحقوق مجتمعه عليه    

  تمكن اإلنسان مـن النضـوج العلمـي         تيوهي ال ،  مبتغاهوالتربية اإلسالمية   التربية الصالحة   
 ).1980 ي،القرش(شخصيته التي تعمل على تنمية وعيه وبناء وهي والتقدم االجتماعي

 
                  ،صية اإلسالمية مـن أهـم أهـدافها        اإلسالمية في تصورها الشامل تعتبر بناء الشخ       والتربية 

      حد أجزائـه  غفل أ  أ ن، إ  مترابطاً  واحداً  ألنها تمثل كياناً   وذلك عبر بناء الروح والجسد والعقل     
 أو  ،حد جوانب هذا الكيان في لحظة وتتوارى في بقيـة الجوانـب            يغلب أ  د وق ، به خرتأثر اآل 

                    اإلسـالم شـأن اإلنسـان والفـرد         أعلـى  ومن هنـا     ، ال تنفصل إال إذا ماتت     اتنحصر لكنه 
وسخر له ما في السموات وما       ةيلوأكد كرامته واعتبرها كرامة أص    ،  أرضهواعتبره خليفة في    

لذلك كان البد من بنـاء      ،   ورزقه من الطيبات وفضله على غيره من المخلوقات        ،في األرض 
، العزيـزي ( ونظام حيـاة   ةالشخصية اإلسالمية وفق نموذج متميز نابع من تميز اإلسالم عقيد         

1990(. 
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 التي تتجلى في    ،وذج تسعى التربية اإلسالمية لتحقيق جملة من السمات       وحتى يتم بناء هذا النم    
ن  وأ قوة الجسم وصدق العقيدة ومكـارم األخـالق،       والشخصية، والتي تجمع مع سالمة العقل       

 كما تعيش مفكرة ومبدعة ومربية فاعلة بما لـديها مـن ثقافـة              ،متها منتجة ومجاهدة  تعيش أل 
 اإلسالميةحقيق هذا الهدف البد من توفر سمات الشخصية          ولت المعاصرة،جامعة بين األصالة و   

 والحيـاة،   واإلنسان النظرة الكلية الشاملة للكون      لإلنسان العقدي الذي يقدم     األساسالتي تشمل   
  الحياة، هذه في   اإلنسان ودور   باإلنسان، وعالقة الكون والحياة     نهشأ جل   باهللاوعالقة كل منهما    

 الذي يخلـق    اإلنساني السمات كلها، وتعتبر الجوهر      أصل انيةواإليموتعتبر السمات الروحية    
 اإلنسان يمثل الغاية التي خلق اهللا       اإلسالمية الشقاء للفرد، وهذا البعد في الشخصية        أوالسعادة  
 .)2001،سمانيجال(جلهامن أ

 
 وة المحركـة  ، والق فيه العاطفي والنفسي القوة الدافعة نحو السلوك المرغوب         األساسكما يمثل   
 ويمحق  قيمته الدافع لهذا السلوك يذهب      انن فقد ابي، ومهما كان السلوك ذا قيمة فإ      يجللسلوك اإل 

 : وتشمل جوانب عدة منهااإلسالمية في التربية  بارزاً، هذا وتحتل القيم العاطفية مكاناًبريقه
 
 .حب اهللا وحب النبي صلى اهللا علية وسلم: شكالهعاطفة الحب بكل أ-
 
 .بغض الكفر وبغض النفاق: شكالهكل أبعاطفة البغض -
 
 . والغافلينه والمساكين وعلى العصااأليتامعلى : عاطفة الشفقة-
 
 .ياها المختلفةا ولقضلألمةعاطفة االنتماء -
 
 .)2002، عثمان( غير ذلك من الميادين العاطفيةإلىالصدق الذاتي والصدق مع اهللا -
 
 ةالشخصـي  المهمـة لتكـوين      األسـس  مـن     السلوكي الذي يعتبر   األساس األسسويلي تلك    

 السـلوك   بـه   فيقصد داءاأل سلوك   أما وسلوك كف،    داءأ، حيث ينطوي على سلوك      اإلسالمية
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:  في الميدان التعبدي العملـي مثـل       أكان سواء   دائهأ إلى اإلسالميةالبشري الذي دعت التربية     
 الميـدان   الصـوم، أم  ، ام   اهللا الجهاد في سبيل      ام ان التعبدي الجسدي،  دالميم  أالصالة والحج،   

 ، واالجتماعية اإلنسانية العالقات   داءاألكما يشمل جانب    التعبدي المالي مثل الزكاة والصدقات،      
 خالـد (     بـذلك  قوما يتعل  الزواج والطالق    وعالقات لآلخرين واإلحسان الوالدين   مثل بر، 
1991.(  

 
 بـالمعروف   األمر البناءة في    شاركتهم المهمة في شخصية الفرد المسلم       دائيةاألومن المسائل    

 بالمعروف والنهـي    األمر في   اآلداب مع مراعاة    مكاناتهوإ طاقاته بحسب   ،والنهي عن المنكر  
  قـوالً  أكان سواء   جتنابه إ  السلوك الذي يتعين على المسلم     هسلوك الكف فيقصد ب   و عن المنكر، 

 ).2002، الشوبكي( عمالًأو
 

ـ  أن ال(Robert, 1998)ويرى روبرت                      واأليدلوجيـة   بـين سـمات الشخصـية   ةصلة وثيق
 عرفها بأنها منظومـة  حيث وسمات الشخصية، الشخصية ربط بين االيدولوجيا عرفوحينما 

 كأنظمة وقوانين يحاكم    ،بنيت في الفرد   التي   تتجاهات والسمات والقيم والمسؤوليا   األفكار واإل 
 يشارك في الجماعـة الواحـدة       ،تجاهات التي يحملها  رفاته وسلوكه، وبهذه األفكار واإل    بها تص 

 .  مختلفةبأساليبوالجماعات المختلفة ذات الثقافات المتنوعة 
     

، ومـا  اجين الشخصية تعتبر من أهم أنواع االيـدولو  ان، أل ت متالزم ايدولوجيإن الشخصية واال  
 إال لخدمة الشخصية ولصناعتها، واألمر في حال التربية اإلسالمية          ايدولوجيكانت المناهج واال  

إال بمنهاج يغذي   ، فالتربية اإلسالمية تسعى لبناء اإلنسان الصالح وهذا ال يتسنى           يختلف كثيراً 
جيا ويقـوده   ه أيدلو  تحكم سلوكها وتوجهها، وكل منهاج تكمن خلف       ايدولوجيهذه الشخصية، وبا  

بعد  لل سواء تم اإلفصاح عنه أم لم يتم التعامل مع المنهاج بهذا الوعي يعطينا وعياً             توجه معين،   
معتقدات حول ما يجب    :  العملية المنهاجية تعني     يدولوجياال أن أ  يدلوجي الذي يكمن خلفه،  إ     اال

 كما هو الحال    هاج المنهاجية قد تكون جلية وواضحة في المن       اأن تدرسه المدرسة وااليدولوجي   
 الدينية مثل المدارس اإلسالمية في العالمين العربي واإلسالمي،         ايدولوجيفي المدارس ذات األ   

والمدارس الدينية اليهودية الصهيونية في فلسطين وبعض دول العالم، والمدارس النصرانية في            
معلنة، وهنـاك   حة   صبغة دينية واض    ذات أوروبا وفي بعض دول العالم العربي فهذه المدارس       

يدركها إال المختصون والنقاد التربويون، والوقـوف         الخفية التي ال   يدولوجياالمدارس ذات األ  
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ومعايشة عمليـة يوميـة لرصـد هـذه           يتطلب دراسة وتحليالً   اعلى هذه المدارس ومناهجه   
  مـن  شـد خطـراً   يدولوجيا أ يبدو أن المدارس والمناهج ذات األ     يدولوجيا الكامنة،  والذي     األ

 في الخطاب وصراحة في الطـرح، أمـا         اًشد وضوح سابقها، ألن الحال في المناهج األولى أ      
 الخفية تحتاج إلى نظر ودراسة، وهذا التوجه        يدولوجيا مختلف، فاأل  الحال في الثانية فاألمر جداً    

 ).1999ميللر،(ا المنهاج لتحقيقهواضعويقود لمعرفة الشخصية التي يسعى 
 

يم المنهاج ليس عملية فنيـة محضـة   إن تصم Young, 1980) (انغ  وفي هذا الصدد يقول ي
مثـل   ن التربية نفسها ليست إنتاجاً    ع االجتماعي وعن فلسفة الدولة، أل     بنى في عزلة عن الواق    ي 

 ،ختيارات وتنظيمات واعية أو غير واعية من المعرفة المتـوفرة         المنتجات الصناعية بل أنها إ    
 ولكنها تتوافق مع القيم والمعتقدات      ختيارهاامتضمنة فيها عند    لوهي ال تخضع لمعايير الجودة ا     

ة إلى التربية تتطلـب الكشـف عـن          هذه النظر  نعات المسيطرة في وقت معين، لذا فإ      للجما
 . وفحصها من قبل المختصينلمنهاجيا المضمون ختيارا التي يقوم عليها فتراضاتاإل
 

، ومعرفة مبـرر     المختلفة أبعادهودراسة   المنهاج   توجهوالناقد المتخصص هو المؤهل لرصد      
، وهذا يفسر التفاوت والتباين في توجهـات        إثباتهلمحتوى ومبرر حذف ما ينبغي      ختيار هذا ا  ا

 .... للتفكيروأخرى تتحيز للقيمة، وأخرى مناهج تتحيز للمعرفة، المتأملالمنهاج، فيجد 
ن كل  التدليل علية، بأ)Vallance& Eisner ،1998   (وفالنسوهذا ما حاول كل من ايزنر 

 ،، أي أن كل منهاج وراءه تصور معـين        منهاجهلتصميم   يقوده تصور معين    لهواضع منهاج   
تحديد التصورات الكبرى التي يمكن من خاللها فهم التعددية في المنهاج، ويحدد هـذا              لذلك تم   

 : الحديثة وهيتصنيف خمسة من التوجهات المنهاجيهال
 
منهاج مجموعة من العمليات العقلية المعرفية التي يعمل ذلك المنهاج          ال: العمليات المعرفية  .1

التعليل، التحليل، التركيب، الربط بـين      : على تطويرها، ومن العمليات الدالة على التوجه      
األفكار، البرهان، والمنهاج حسب هذا التوجه عبارة عن عمليات معرفية عامة دون النظر             

 .للفرع المعرفي
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ختيار وتنظيم األنشطة والخبرات والوسائل     ينصب دوره على تحديد وا     :ينولوجالتكالمنهاج  .2
ن السلطة   أل األهدافال يقرر   و .التي تحقق األهداف في ضوء المحتوى وخصائص المتعلمين       

  .سية في الغالب هي التي تقرر ذلكالسيا
 

تمـع وهـذه    يتحدث المنهاج هنا عن العالقة بين المنهـاج والمج        : المنهاج كبناء اجتماعي   .2
العالقة تدور في محاور، العالقة المحافظـة، دور التجويـد والتحسـين، إعـادة البنـاء                

 .االجتماعي
 
، اإلنسانية، الذات   اإلنساني في المنهاج على البعد      تجاهاإليركز هذا   : المنهاج لتحقيق الذات   .3

، هاالتجـا وهدف هذا المنهاج تطوير الذات والسمة بها، وهذا غرض المدرسة حسب هذا             
 الفـرد   وتنشئ ذاته تعمل على نضج الفرد، وتعزز مفهومة عن         أداة المنهاج   أنوهذا يعني   

 .لذاته المقيم بقدراته، الواثق الناضج المستقل المعتز برأيه
 

 المعرفيـة،   لب البنى تجاه يهدفون لتعليم الطا   ن دعاة هذا اإل   يرى ايزنر أ  :  األكاديمية العالقة .4
 .والبنى القاعدية

              
         فكل منهاج لـه هـدف يسـعى إلـى           خر، ا  بين الشخصية والمنهاج فتحمل بعداً      العالقة أما 

  واحدة تجسد فكر المجتمع وثقافته     تحقيقه في المناهج من دولة عربية ألخرى مع أن المعارف         
ـ        في كل أقطار الوطن العربي، وغالباً      ختالفومن هنا كان اال    وين  ما يكمن هذا الهدف في تك

 الفكر  ن ما تكون هذه اإلجابة منطلقة م       يعلمه الطالب وغالباً   أنت ولكن الخالف فيما يجدر      سما
 مجتمع، وبهذا ينظر للمنهاج علـى أنـه الصـورة           السياسي والقيم االجتماعية السائدة في أي     

 وفكر المجتمع لذلك يرتبط المنهاج بالثقافة والنظام االجتماعي والسياسـي           العاكسة اليدولوجيا 
  ).2002 ريان،(والنفسي والسلوكيول تجسيدها من خالل تكوين الفرد المعرفي ويحا

                                                                                                       
علم  النفس بفروعـه      جالموالهامة في   ع الشخصية من الموضوعات األساسية      يعتبر موضو و

الحياة المختلفة لدى اإلنسان،  فتمثل الشخصـية          للشخصية من دور عبر مراحل     افة، لم المختل
 خـر، ونظـراً   من خالله مع أفراد المجتمع اآل      والذي يتكيف    ،اإلنسان الكائن االجتماعي لدى  

تجه علماء النفس نحو قياس هذه الشخصية والتعرف على سماتها          ، إ ألهمية موضوع الشخصية  
من خالل   بهدف مساعدة الفرد على التكيف السوي مع مجتمعة اإلنساني،           ،يةيجابية أو السلب  اإل
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 والتوجيه التربوي في المدارس أو الجامعـات،  والعيـادات النفسـية،             برامج اإلرشاد النفسي  
 ).1980 يالجن،(رشاد النفسي واالجتماعي ومكاتب اإل

                                                                                                                 
 الشـباب   أوالمشكالت النفسية لألطفال     مل مع ويعتبر فهم الشخصية هو المفتاح الرئيسي للتعا       

هم شخصية اإلنسان   أو الراشدين، وبالتالي تزداد الحاجة نحو إعداد المقاييس الالزمة لتسهيل ف          
 توقفنا عند هذا الحـد فسـوف تكـون          وإذاا من قبل المختصين في هذا المجال،        والتعامل معه 

 لهؤالء المتخصصين فـي هـذا       الفائدة المرجوة من موضوع الشخصية ومقاييسها محددة جداً       
 من  دةستفاأو القارئ العادي عندما يحاول اال      وهذه مشكلة يعاني منها اإلنسان العادي        ،المجال

نظريات علم النفس أو الشخصية ومقاييسها يجدها مفعمة بالمصـطلحات والتعريفـات التـي              
 ).2004ة، عباد(بالنسبة لدارسي علم النفس  نحيازهافهم ايصعب 

 
 ومن المسائل األدائية المهمة في شخصية الفرد المسلم مشاركته البناءة في األمر بـالمعروف              

إمكاناته مع مراعاة اآلداب المرعية في األمـر بـالمعروف   والنهي عن المنكر بحسب طاقته و 
 تيمية  قال األمر بالمعروف والنهي عن        بننكر والتي عبر عنها شيخ اإلسالم ا      والنهي عن الم  

 ).    1980فرغل، ( كبر منهي عن منكر أدى إلى منكر أالمنكر دون منكر وما فائدة نه
 

مبادئه وقيمه ومثله   م في تنشئة أبنائه على عقيدته و      وتأتي التربية اإلسالمية لتحقيق هدف اإلسال     
اء المسلمين   تتلمس طريقة لتربي أبن     إلى الغاية التي رسمها،  تحاول أن       بفطرتهموفي التسامي   

 من منابعه وهي إسهامه في سبيل التأصـيل والتحديـد والتقنيـة             رتواءعلى نهجه القويم باإل   
  العـاني، (  ةية الخلقية وترسيخ للمفاهيم اإلسـالمي     لمواجهة التحديات الفكرية وهي تدعيم للتنم     

1998.( 
 

ز اإلسـالم عقيـدة     لذلك كان البد من بناء الشخصية اإلسالمية وفق نموذج متميز نابع من تمي            
 التميز في الشخصية اإلسالمية هو األساس في تكوين شخصية األمة المسلمة            ونظام حياة، هذا  

ا النموذج تسعى التربية اإلسالمية لتحقيق جملـة مـن          عن األمم األخرى،  وحتى يتم بناء هذ       
السمات التي تتجلى في الشخصية، والتي تجمع مع سالمة العقل قوة الجسم وصـدق العقيـدة                

 ).  1991الكيالني،  ( ومكارم األخالق
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إن العناية بإعداد مناهج التربية اإلسالمية على المستويات القومية والقطريـة أمـر أساسـي               
 النقـي وطغيـان    عن السلوك الديني فلسفات اإللحادية،وبذلك البعد  لح لمواجهة ال  وضروري وم 

 الـنشء  الحياة الروحية في كثير من األقطار وتدهور القيم الدينية لدى            نحسارالحياة المادية، وا  
ة لـدى الشـباب وظهـور        مستوياتهم التعليمية،  وانتشار المفاهيم الدينية الخاطئ       ختالفعلى ا 

متطرفة وتراخي المؤسسات االجتماعية في القيام بدورها، األمر الذي يجعل من            حركات دينية 
 الوحيدة التي يقع عليهـا العـبء األكبـر فـي تعلـيم الـدين                    ةالمدرسة المؤسسة االجتماعي  

 ).1994شحاتة، (
 

 للتربية اإلسالمية سمات مميزة لها تجعلها بمجموعها تقف فريدة بين سائر أنواع التربية،              إن
 منها والحديثة، وبعض هذه السمات يتعلق بفلسفة التربية اإلسالمية، وبعضها اآلخـر             ةالتقليدي

اإلسـالمية  يتعلق بمستوى التربية اإلسالمية،  والمجموعة الثالثة تتعلق بـإجراءات التربيـة             
 ). 1996مكروم، (وطرائقها 

 
لتي يسعى لها، ويعمـل   ورؤية خاصة حول الشخصية ايدلوجياا لكل منهاج    أنمن هنا يتضح     

 هذه الدراسة والتـي تـدور        وهذا ما تهدف إليه    على تكوين شخصية الفرد وفق سمات معينة،      
 في بناء الشخصية    يلعبه أنحول العالقة بين المنهاج والشخصية، والدور الذي يجدر بالمنهاج          

لحة إللقـاء   هذه الشخصية وسماتها في المنهاج الفلسطيني إذ أن الحاجة م         ، وصورة   اإلسالمية
 التي تناولـت     الفلسطينية الضوء على تلك الجوانب من المنهاج الفلسطيني، حيث أن الدراسات         

 .ةثهذا الموضوع تكاد تكون معدومة أو قليلة على حد علم الباح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

8

 
 
 

 :مشكلة الدراسة 

 

 ،في فلسـطين  ن منهاج التربية اإلسالمية      بأ  كمدرسة  مشكلة الدراسة من شعور الباحثة      برزت
 ، وحاجـاتهم  خصائص المتعلمينعتبارخذ بعين اال دون أن يو من مرة، تم تعديله أكثر   قدالذي  
، اإلسالمية التربية   إليها لطالب التنمية السليمة التي تدعو    هتمام بتنمية شخصية ا    عدم اإل  وأيضاً

طالع علـى    اال دوبع،  أجلهال يخدم الهدف الذي وضع من        اإلسالميةمما جعل منهاج التربية     
نعدام االرتباط بين جوانب محتوى الكتب      إ العالقة تبين     التربوي ذي  واألدبالدراسات السابقة   

ن الحقائق الدينية ال ترتبط بواقع المتعلمين وحاجاتهم،        ، وأ  الخاصة بالمنهاج  واألهدافالمقررة  
عنى علم، كما لم تٌ    المت  تزود به  أن السلوك الذي يجب     أو القيمة   إبرازولم تحاول الكتب المقررة     

ة بنمو المـتعلم فـي مرحلـة الطفولـه          بالتربية الروحية التي تنمي السمات الشخصية المتعلق      
 خـذ الما أهـم  من   إن المبكرة، بحيث تعد ركيزة لهذا النوع من التربية في المرحلة التي تليها،           

مما يفقد المنهاج    على شكل فروع مستقلة ومنفصلة       تقديمه يتم   أنه اإلسالميةعلى منهاج التربية    
ـ    أن، كما   وأهدافه تكامله ج وتوزيعهـا علـى المراحـل التعليميـة         ا اختيار موضوعات المنه

ممـا    طبيعة المتعلم،  أساس طبيعة المادة الدراسية ال على       أساسوالصفوف الدراسية يتم على     
 التربية  إليها  لدى المتعلم كما تدعو    اإلسالمية تنمية سمات الشخصية     إمكانيةفوت على المنهاج    

 فـي   اإلسالمية، ومن هذا المنطلق تمحورت مشكلة الدراسة حول سمات الشخصية           اإلسالمية
  للمرحلة الثانوية في فلسطين؟اإلسالميةمنهاج التربية 

 
 

 :أهمية الدراسة 

 

  في منهـاج التربيـة اإلسـالمية       تحاول هذه الدراسة الكشف عن سمات الشخصية اإلسالمية       
 :تي من اآل وتكتسب هذه الدراسة أهميتها لسطين، في فالثانوية رحلة للم
 



 
 
 
 
 
 

9

جل تحسـين   ن المناهج وإعادة النظر فيها من أ       مع خطة تحسي   تأتي أهمية هذه الدراسة تمشياً     
 صـياغة   هما، وتنبيه مصممي المنهاج إلى دور المناهج في       بعمليتي التعليم والتعلم والنهوض     

 .كل الجوانبهتمام بالمتعلم من الشخصية، مما يؤدي إلى اال
                                                              

ومن المتوقع أن تغني هذه الدراسة األدب التربوي في مجال التربيـة اإلسـالمية وأسـاليب                 
ساعد الباحثين في التوصل ألهم المراجع المتعلقة بموضوع الشخصية وستكون           مما ي  ،يسهاتدر
سطينية بشكل عام حول السمات الشخصية المتضمنة فـي منهـاج التربيـة              للمكتبة الفل  رافداً

 .اإلسالمية للمرحلة الثانوية
لدراسة الحالية، مما   م تتطرق لها ا   لدراسات أخرى تتناول جوانب مختلفة ل      فاقاًكما أنها تفتح آ    
 أخـرى للشخصـية اإلسـالمية فـي      قد تأخذ أبعاداً   ، أخرى ساعد على فتح المجال لدراسات    ي
 .ال الشخصية اإلسالمية في المنهاجفي مجلمنهاج لم تتطرق لها هذه الدراسة ا
 
ساعد في إثـراء العمليـة      وتساعد المعلمين والمعلمات على استخدام أساليب وطرق مختلفة ت         

صية اإلسالمية المتضمنة فـي منهـاج    يتعرفوا على سمات الشخأنويكون ذلك بعد التعليمية،  
 .نه أداة لبناء الشخصيةمنهاج على أ، والنظر لللة الثانوية للمرحاإلسالميةالتربية 

 
 

 :أهداف الدراسة وأسئلتها

 

 منهاج التربية اإلسـالمية      في إلى سمات الشخصية اإلسالمية   إلى التعرف   هذه الدراسة   هدفت  
الجنس ، خبـرة المعلمـين ، المؤهـل          (،   لبعض المتغيرات   تبعاً  في فلسطين  مرحلة الثانوية لل

ما يحيط بها مـن      شخصية اإلنسان تتكون من خالل البيئة االجتماعية للفرد، و         نوأل ،)العلمي  
 في الشخصية، وقد تكون هذه العوامل متعلقة بالبيئـة األسـرية أو              أو سلباً  عوامل تؤثر إيجاباً  

ة الفـرد   بناء شخصي  والهدف من هذه العوامل والظروف       المدرسية أو البيئة المجتمعية للفرد،    
 الدراسـة   هذه، وبصورة محددة تهدف     التربية اإلسالمية الصحيحة  تقتضيه    وفق ما  اً سليم بناءاً

 : لإلجابة عن األسئلة اآلتية
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 فـي فلسـطين علـى       اإلسالمية التي يعمل منهاج التربية      اإلسالميةما سمات الشخصية     .1
  الحادي عشر والثاني عشر؟لثانوية للصفينسيدها في المرحلة اتج

 
 للمرحلـة   اإلسـالمية  سمات الشخصية اإلسالمية في كتب التربيـة          معايير كيف توزعت  .2

 ؟ الحادي عشر والثاني عشر للصفين في فلسطينالثانوية
مـن  ت الشخصية اإلسالمية     لسما  للمرحلة الثانوية   مراعاة كتب التربية اإلسالمية    ما مدى  .3

 لمين؟وجهة نظر المع
 
هل تختلف مراعاة كتب التربية اإلسالمية لسمات الشخصية اإلسالمية من وجهـة نظـر               .4

 المعلمين باختالف الجنس، وخبرة المعلمين، والمؤهل العلمي؟
 

 :فرضيات الدراسة

 

 :كما يأتي) α= 0.05 (ختبر عند مستوى الداللة فرضيات لتٌإلى الدراسة أسئلةحولت 
 
  متوسـطات  فـي )  α=05.0( عند مسـتوى الداللـة       حصائيةإال توجد فروق ذات داللة       .1

 . الجنس إلى تعزى اإلسالمية حول سمات الشخصية  المعلمينستجاباتا
 
ـ           .2   متوسـطات  فـي  ) α=05.0 (ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الدالل

 . إلى خبرة المعلمين  تعزىاإلسالمية حول سمات الشخصية استجابات المعلمين
 
  متوسـطات  فـي  ) α=05.0(د فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة           ال توج  .3

 . تعزى إلى المؤهل العلمياإلسالمية حول سمات الشخصية استجابات المعلمين
 

 :حدود الدراسة 
 

 .  المدارس الحكومية في بيت لحم والخليل :محدد مكاني 
 

 ).2009 /2008 (العام الدراسة في الفصل الدراسي من هذهتم تطبيق  :زمانيمحدد 
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 . مية في محافظتي بيت لحم والخليل ومعلمات التربية اإلسال معلمو:بشريمحدد 

 
 . هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم الواردة فيهاقتصرت ا:محدد مفاهيمي

 
 

 :الدراسةمصطلحات 
 

الثابتـة  ليـة،   نفعاية واالجتماعية واإل  قلهي نظام متكامل من السمات الجسمية والع      : الشخصية
 مـع   وأيضـاً ،  اآلخرين مع   وتفاعله تعامله أسلوبحدد  وتُ،   والتي تميز الفرد عن غيره     ،نسبياً
 .)2002، العيسوي(ة االجتماعية والمادية المحيطة بهالبيئ

 
 كل منظم يتضمن الصفات الجسمية والعقلية واالنفعالية والروحية ، كما           :الشخصية اإلسالمية   

 منها ، وتنبثق جميعها من العقيدة اإلسالمية التي         ج اللذين يعتبران جزاء   لق والمزا يتضمن الخُ 
 ).2002 شحاتة، ( القاعدة الفكرية لهاتشكل

 
 هي مجموعة من المكونات العقدية والفكرية والعاطفيـة والسـلوكية التـي             :سمات الشخصية 

فسه ومع اآلخرين   ة مع اهللا ومع ن    عالقات ناجح إلقامة  الفرد بحيث تؤهله    تتكون فيها شخصية    
 على مجموعة من المختصـين    رضتعأسئلة  من خالل    إجرائياًتم تحديدها   و ).1990 ،عبادة(

 التربوي،  والخطوط العريضة،      باألدب ستعانةباإلو ،اإلسالميةلتحديد معايير سمات الشخصية     
ة لسـمات   مدى مراعاة منهاج التربية اإلسالمي    المعلمين في    رأي لمعرفة   أداة إعداد تم   وكذلك  

 .إعدادهاعتماد على المعايير التي تم ، من وجهة نظرهم باإلاإلسالميةالشخصية 
 

الفريق الوطني الفلسطيني لمنهـاج التربيـة   أعده هو الكتاب الذي  :اإلسـالمية منهاج التربية   
 والـذي قـررت وزارة      ) عشر والثاني عشر   الحادي(  للصفين  األول والثاني  ئيةبجزاإلسالمية  
 وقد قام بتائليفة مجموعـة      ).1999نشواتي،  .( لتعليم الفلسطينية تدريسه في مدارسها    التربية وا 

من األساتذة المتخصصين في المادة منهم األستاذ حمزة ذيب واإلشراف العـام عليـة مـنهم                
 ).2006(الدكتور نعيم ابو الحمص، وهذه النسخ تم تأليفها والعمل بها سنة 
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التعليم  ألخيرة من مراحل عملية التعليم التي تقوم عليها مرحلة        هي المرحلة ا  : المرحلة الثانوية 

 .، وتتضمن الصفوف الحادي عشر والثاني عشر في فلسطينالثانوي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 السابقة، وليس في هذه الدنيا فقط       األديانمن   غيره    بمميزات ليست في   دينه اهللا عز وجل     ميز 

 وعليهـا عالمـة   – علية الصـالة والسـالم   –مة محمد  أتأتي، عندما  اآلخرة كذلك في    وإنما
 العالمة، والميـزات    بهذه األمم من بين     أمته -صلى اهللا علية وسلم    –الوضوء، فيعرف النبي    

، والتميز فـي    األخالققيدة، العبادة، الفكر،    التميز في الع  : التي تميز بها المسلم خمس ميزات     
مقوماتهـا  ية المسلم الحـق، وأكـد علـى         المظهر، لذا فقد حرص اإلسالم على إبراز شخص       

اإلسالمية األصيلة وأكثر من ذكر معالم هذه الشخصية،  ومالمحها وركائزها وأثارهـا فـي               
لحق، وإحداثـه فـي حيـاة       كيان األفراد واألمم، للتعرف على الصورة الصادقة عن اإلسالم ا         

 .الناس
 

 في سلم أولويات البحث العلمي،      حتلت دراسة اإلنسان عبر التاريخ مرتبة هامة      جل ذلك إ  من أ 
 هذه السلوكيات من خير      عليه خذ اإلنسان يركز على دراسة الشخصية اإلنسانية لما تنطوي        وأ
ـ    اًيات دراسة الشخصية بشكل أكثر تحديـد      ا شر، ولعل بد   أو ود إلـى عهـد      وموضـوعية تع

               اإلغريق، عندما كان فالسـفة اليونـان يالحظـون سـلوك اإلنسـان ويحـاولون تفسـيره                
 ).1999، السرخي( 
 
 ما نرددها في عالقاتنا مع      كلمة الشخصية من الكلمات الشائعة في الوسط االجتماعي، فكثيراً        و

رفون بالتحديد معنى الشخصـية      وفي العمل، وفي الحقيقة هناك كثير من الناس ال يع          األصدقاء
 تكـون جوهريـة وال تصـف    ، وقد الاألولية للمظاهر  يعتها وبالتالي يصنفون الناس تبعاً    وطب

 .)2002خوري، (الشخص فعالً
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 في المعاجم العربيـة      وال مستخدماً   الحديث لم يكن معروفاً    مصطلح الشخصية بمفهومه  كما أن   
ت المعاجم اللغوية إلى معنى الشخص أو الشـخوص          كتب التربية اإلسالمية القديمة، وأشار     او

 علـى   للداللة على الذات، وهذا فيه إشارة إلى معنى الشخصية من قريب أو بعيد ليصبح داالً              
                    الصـفات والســمات الذاتيـة للشــخص، وقــد تكـون هــذه الصـفات مميــزة للشــخص    

 ).1985الساعاتي، ( 
خالف بين علماء النفس في تحديد مفهوم الشخصية جد وي :فسمفهوم الشخصية في علم الـن     

) Hool&Wilendsy، 1987( لينـدزي  واوالسبب في هذا الخالف والتعدد كما يراه هـول          
تفاق حول اإلطار المرجعي النظري الذي من خالله ينظر إلـى            إ إلىيرجع إلى عدم التوصل     

 :الشخصية، ومن أهم تلك التعريفات
 
 الشخصية هي التنظيم الدينامي داخـل الفـرد لتلـك    ):Allport ,1961(  تعريف البورت-

) 2002 (مصـطفى  لبيئته، ويذكر  توافقه الخاص في     تحدد طابعه   النفسية الجسمية التي   األجهزة
التي تحدد خصائص سلوكه    " عبارة  الب"  مع بيئته  توافقه" ستبدل عبارة    ا 1961أن البورت سنة    

 ".وفكرة
 
المجموع الكلي ألنمـاط السـلوك الفعليـة أو         : بأنها) Eysenk، 1992( أيزنك كما يعرفها    -

 .الكامنة لدى الكائن
 
ة العامة الناتجة من العادات  الوحدأوبأنها التكوين المنتظم  ,Schoen) ,1988(  ويعرفها شن-

 وحدة مختلفة عـن بقيـة       ًعن المجموع، وتجعل منه    والعواطف التي تميز فردا      تستعداداواإل
 .إليهالتي ينتمي المجموعة ا

 
سـتعدادات الجسـمية    ذلك النظام الكامل من الميـول واإل      : )Burt ،1995(  وعرفها بيرت  -

ف  الخاص للتكي  يتحدد أسلوبه  خاصا للفرد، وبمقتضاها     ، التي تعتبر مميزاً   والعقلية، الثابتة نسبياً  
 ).1998القيسي، ( مع البيئة المادية واالجتماعية

 
 الشخصية مجموعة من الصفات النفسـية الموروثـة   نأ ,Fromm): 1960(  ويرى فروم-

 يـراه ، والشخص السليم كما     األفراد من   ره عن غي   مختلفاً والمكتسبة التي تجعل الفرد شخصاً    
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 عناصر التوازن، فهو الشخص القادر على       أهم على   شتمالهإلفروم يقابل الشخصية المتوازنة     
، وهو الذي يرتبط بالـدنيا عـن طريـق          وسجيته طبيعته سلوكهوالبناء، والذي يطابق     اإلنتاج

سـتحواذ، ويسـتخدم عقلـة      واإلحترام وليس على التملك     لمحبة التي تبنى على التعاون واإل     ا
يته المستقلة، وهـو    شخص له  فرداً كونه ويتميز عن غيرة من حيث       حقيقته الواقع على    إلدراك

 . ومجتمعة دون ذوبان فرديتهمع أسرتهندماج القادر على اإل
 

التنظيم الذي يتميز بدرجة من الثبات : الشخصية بأنها) Tsheeled  ،1983( ويعرف تشيلد -
 . للبيئة التي يعيش فيهاتوافقهستمرار لخلق الفرد ومزاجه وعقلة وجسمه، والذي يحدد واإل

 

 مجموعة مـن الصـفات الجسـمية والعقليـة والمزاجيـة            بأنها) 1987( كما عرفها عبود   -
 . واضحاًلخلقية التي تميز الشخص من غيرة تمييزاًواالجتماعية وا

 
ستعدادات والتصرفات التـي    فكار والملكات واإل  مجموعة األ  بأنها ) 1995( ويعرفها عباس  -

  محـدداً   واتجاهـاً   مميزاً  لوناً ا يضفي عليه  متحدد هوية الشخص وماهيته، ونهجه في الحياة م       
 . معيناًوسلوكاً

 
الجسـمية    النظام المتكامـل مـن الخصـائص       :بأنهاوالتربية  ويعرفها بعض علماء النفس      -

وهـي  ،  فراداأل عن غيرة من     وتميزه التي تحدد ذاتية الفرد      واإلدراكيةوالوجدانية والنزعوية   
الصورة التي تظهر بها الذات اإلنسانية للفرد نتيجة لتفاعل عدد من العوامل والمقومات الذاتية              

 .)1990 ،المدرس( مع العالم الخارجي
 
شخص، وذلك ما يميزه ويفرقه عن      الالعنصر الثابت في سلوك     : بأنها) 2001( سعدويعرفها أ -

 .األشخاص اآلخرين
 

خالف  كوسيلة لغاية    ستخدامهإ في الحياة يمكن     شيءكل   " :)Kant ،1993 (ويعرفها كانت  -
 ."الشخصية
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 الفـرد   تستعدادان الشخصية هي المجموع الكلي إل     ل أ فيقو :)Prens، 1990 ( برنيس أما -
 . وميوله المكتسبةهستعداداتونزعاته وغرائزه إضافة إل وميوله ةالعضوية الداخلي

 
    أنها الظـواهر النفسـية المنتظمـة       : بما يلي  )Lenton ،1991( يلخصها لينتون  في حين    -

 .والحاالت الراجعة للفرد
 
    رفـع لإلنسـان  ختصار الشخصـية هـي القيمـة األ   بإ,Gooteh):  1988  (غوتة ويقول -
 ).2002خوري،(
 
 الختالف الرؤية التي انطلق منهـا        اختلفت تبعاً  أنهاوعند النظر في التعريفات السابقة يظهر        

 من نظر للشخصية مـن منظـار التوافـق           -مثل البورت    – في تعريفاتهم، فمنهم     أصحابها
ـ    وهو بهذا التعريف يؤمن بأ    االجتماعي مع البيئة،      ي الشخصـية التـي    ن الشخصية السوية ه

 سلوك الفرد ناتج من نواتج التنظـيم        أن، كما يرى البورت     تتوافق مع المجتمع مهما كان فكره     
 البواعث الداخليـة    بينالداخلي للفرد، في حين نظر بعضهم فقط للسلوك الخارجي دون رابط            

 يميـزه العنصر الثابت في سلوك الشخص، وذلـك مـا          : بأنها) 2001( سعدكما في تعريف أ   
، فهو نظر لناتج الشخصية وهو السلوك ولم ينظر للدافع، كما           اآلخرين األشخاص عن   يفرقهو
السـلوك   ألنمـاط المجموع الكلي   :" ن الشخصية هي   والقائل بأ  أيزنك في تعريف     قصوراً ىير

 أعمق  بعداً تأخذن الشخصية    فقط على السلوك، علما بأ     فاقتصر"  الكامنة لدى الكائن     أوالفعلية  
ن كان   السلوك الكامن جزءاً من الشخصية وإ      عتبارهبإ للشخصية   رؤيته، كما تتميز    من السلوك 

 وسيأتي  جزء من الشخصية   أنه ولكن الشك في      بدقة هأو التنبؤ ب  يصعب تحديد السلوك الكامن     
كتسـبة وموروثـة     م إلى هذا السلوك الكامن كما يقسم بعض الصفات          من الدهر يظهر به    اًحين

    ).1960(كما في تعريف فروم
 

 ن الشخصية تعتبر  بأاالنسان   يرى علم    ):االنسانعلم  ( الشخصية في علم االنثروبولوجيا     مفهوم
فراد،  وهذا   سق من العالقات المتبادلة بين األ      يقوم على ن   األساس الجوهري في المجتمع، ألنه    

اس من   الشخصية تنظيم يقوم على أس     أن )بسانز(ويرى  مع،   المجت  وثقافة التفاعل يخضع لنظام  
 أمـا ،  عادات الشخص وسماته وتنبثق من خالل العوامل البيولوجية واالجتماعيـة والثقافيـة           

، اإلنسـاني التكامل النفسي واالجتماعي للسلوك عند الكائن       :  الشخصية تعني  أناوجبرن فيرى   
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 الجانب االجتماعي الهام للشخصية يكمن في كونها تنمـو فـي            أنويرى علماء االنثروبولوجا    
 ، لهـذا يهـتم علمـاء        اآلخـرين ف االجتماعية وتعبر عن نفسها من خالل التفاعل مع          المواق

 (ها، ومختلف العوامـل المـؤثرة فيهـا   االنثروبولوجيا بمعرفة تكوين الشخصية وبقائها وتغير    
 ).1982المرسي، 

 

 والعقليـة  كل منظم يتضـمن الصـفات الجسـمية       : بأنها الشخصية   )1984( ويعرف رمزي 
 منها، وتنبثق جميعهـا     لق والمزاج اللذين يعتبران جزءاً    لروحية، كما يتضمن الخُ   نفعالية وا واإل

 تقسـيم   إلـى ) 1990(  التي تشكل القاعدة الفكرية لها، ويذهب المدرس       اإلسالميةعن العقيدة   
التي   والسمات األوصاف: بأنه ويعرفه بالنظام   األوليتعلق   لمفهومين فرعيين الشخصية   مفهوم

: ويعرفـه والثاني بالمنفذ لهذا النظام      عن عقيدة معينة،      كان النظام منبثقاً   إذا،  اً معين تميز نظاماً 
) 1984( ألزينـاتي وعرفهـا   . بالسلوك المميز الموافق للعقيدة المميزة التي يحملها ويؤمن بها        

 نتاج للتربية الروحية والعقلية والوجدانية واألخالقية واالجتماعية والجسدية التي تتم على          : بأنها
 .نحو سوي متكامل ورشيد

 
 نفعاليـة هي مجموعة من الصـفات الجسـمية والعقليـة واإل          :ن الشخصية  بأ ةوترى الباحث 

 لتتكون منها شخصية اإلنسـان       وتمتزج هذه المكونات   الجتماعية التي تميز فرد عن غيره،     وا
صـية  صبغ بشرع اإلسالم وقيمه، تتكون منها الشخ      الطبيعي، وحين تضبط هذه المكونات أو تُ      

 .اإلسالمية
 

 :تكوين الشخصية
 

 :يتناول علم النفس جوانب الشخصية التالية
 
 .أي الجسمي: التكوين البيولوجي -

 
سـتعدادات  والقـدرات واإل  ) الـذكاء ( والذي يشمل القدرة العقلية العامة     :التكوين العقلي  -

 .العقلية
 .اتتجاهوالذي يشكل الميول والغرائز واإل: نفعالي والعاطفيالتكوين اإل -
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 والذي يتطور داخل اإلطار االجتماعي والثقافي الذي يتفاعل         :التكوين االجتماعي والثقافي   -

 ).2000،مصطفى( فيه الفرد
 

 :نظريات الشخصية

ختالف في فهم   ولعل السبب في ذلك اإل    تتعدد النظريات التي تفسر الشخصية في علم النفس،          
 :، وفيما يلي أهم هذه النظرياتالشخصية ويرجع إلى اإلطار الفكري لواضع النظرية

 
) Freud( يعتبـر فرويـد  ): The Theory of Psychoalysis(نظرية التحليل النفسي -1

 :مؤسس هذه النظرية التي تقوم على النقاط الرئيسية التالية
 .د خبرات الطفولة شخصية الراشدتحد -
 .يؤثر الالشعور على سلوك األفراد -
 .ينتج معظم السلوك عن الصراع -

 
، األنا،  لهوأ: أساسية شخصية كل راشد تتكون من ثالثة عناصر         بأن )Freud(  فرويد ويرى 

 اللذة والغرائز الالشـعورية عنـد       مبدأفالهو يصاحب الفرد منذ الميالد، ويمثل       ،  األعلى األنا
 اللذة، ويبحث باسـتمرار     لمبدأ  يعمل تبعاً  ألنه أي عالقة بالواقع،     له شعوري وليس    أنة الفرد،

م أو ما يسمى الوعي والشعور، فيقو      الحقيقة والواقع،    مبدأ األنا بينما يمثل    ،األلمفادى  عنها ويت 
 ليجعلها متفقة مع القيم العليـا، والحكـم         ألهو يكبح مطالب    أنويحاول باستمرار    تخاذ القرار با

وعلـى  ،  وألهو األنا ويعتبر الحاكم في الصراعات القائمة بين        ،األشياء على   الخطأ أو ةبالصح
 األنـا  أمـا  العناصر يتحدد السلوك نتيجة للصراعات المتعددة مع معايير المجتمع،           هذه ساسأ

وانب شخصـيتنا مـن الالشـعور        ينمو عند عمر ست سنوات، فتتكون معظم ج        نهفإ األعلى
نب الشخصية والكشف عـن      جوا إثراء النظرية   هذه في سلوكنا، وكانت من مساهمات       وتأثيره

 السابقة تحدد المعالم الرئيسة لشخصياتنا، والتشجيع على دراسة         اتنا خبر نأقتراح  نموها مثل إ  
ساهمت في تطوير طرق عالجية مبنية على نظرية التحليل           والدوافع، كما  اإلنسانيةالعواطف  
 ).1993القذافي،  (النفسي
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 بـدرجات متفاوتـة     فـراد األ صفات معينة يملكها     بأنها  تعرف السمات  :نظريات السمات  -2
عبارة عن مجموع ما لـدى الفـرد مـن          :  الشخصية وفق نظرية السمات    ويكون تعريف 

 وأبعـاد سمات، وحتى يتم التعرف على سمات الشخصية البد من اختبارات تقيس سمات             
كما تعتمد نظرية السمات على فكرة ثبات الشخصية، فالشخص الواحد يسـلك             الشخصية

 ).2002العيسوي،  (سلوكا متشابها في المواقف المتشابهة
التقسيمات التالية لسمات   ) 2002 (ييذكر العيسو : أنواع سمات الشخصية في علم النفس        •

 .الشخصية
 .سمات جسمية كطول القامة ولون البشرة وسالمة الحواس •

 .سمات حركية كالسرعة أو البطء وحركة اليد واألصابع •

  . والتخيل والتصورروالتذكسمات عقلية مثل التفكير  •

 . فعال ونوع العواطف والعقد النفسيةنسمات مزاجية كشدة اإل •

 .نبساط والعدوان والتعاون كالسيطرة والخضوع واالنطواء واإلسمات ذاتية •

 األنشـطة فـي    ةسمات اجتماعية كالقدرة على إقامة العالقـات االجتماعيـة والمسـاهم           •
 .االجتماعية
 

ـ        هذه تؤكد   :اإلنسانيةالنظرية   -3 رد، وتعطـي    النظرية على الخبرات الذاتية الخاصة بكل ف
ل ويعتقد كار ،  مصيره يكبر وينضج ويتحرر ويختار      أن كبرى لقيمة كل شخص في       أهمية

 الناس يدركون الواقع بطرق مختلفة وفق مفهوم الـذات، الـذي            أن) Rogers( روجرز
 لقدراتـه  الفـرد الكلـي   إدراك:  للشخصية، ويقصد بمفهوم الذات   األساسيةيعتبر الركيزة   

ل روجرز بين الذات الحقيقية التي تكون نتيجة خبراتنا،         ز كار وقد مي  ،وشخصيته وسلوكه
 رار فـي الشخصـية عـن      سـتق  نكون، وينتج عدم اإل    أنوبين الذات المثالية أي ما نريد       

    في الشخصية   أخرى كما ينجم عن القلق مشكالت       ثلى،تضارب الذات الواقعية والذات الم 
 ).2000 ،عبداهللا شخصية الفرد لاآلخرينللتضارب بين التقييم الذاتي وبين تقييم 

 
 أن النظرية بكيفية تكـوين الشخصـية، وتـرى       هذهتهتم   :النظرية الدينامية للشخصـية    -4

 العوامـل   هذه وتتأثرالشخصية تتكون من مكونات جسمية تتضمن العوامل الفسيولوجية،         
، فهي تحـدد     من جوانب شخصية الفرد    وتحدد العوامل الجسمية كثيراً   . بالظروف البيئية 

رة على ممارسة    التعلم، واكتساب الخبرات، والقد     على دى قدراته  للتعب، وم  حتمالهإمدى  
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 التي تحددها الوراثة مثـل لـون البشـرة،          األوليةكذلك تلعب بعض السمات     . النشاطات
ن مية الشخصية فإ  ا في شخصية الفرد، وتبعا للدين      مؤثراً وطول القامة، ولون العينين، دوراً    

 ).2000خوري،(  من مكونات الشخصيةأيضاً هي العوامل االجتماعية

 
 :من خالل النظريات السابقة يمكن الخروج بالمالحظات التالية

 
، واألخـالق ين والقيم   د، مستبعدة ال   منطلق نظريات الشخصية في الغرب هي نظرة مجردة        إن

فإنها  سالميةاإل التربية   أماستبعدت الدين والقيم،     ا إن قاصرة   فإنهاوالجوانب المادية مهما سمت     
 فـي   أما عند علماء النفس هو النفعية،        دافعه ، فالصدق مثالً  اإلنسانيتنظر للدين كدافع للسلوك     

صـلى اهللا عليـة     –النبي   به   وأمر رب العالمين     به أمر أصيللق  فالصدق خُ اإلسالمية  التربية  
بب للعقاب قال   س والكذب   ليكون سببا للثواب   يتعداه فضيلة بل    ألنة، فال يكتفي بالصدق     -وسلم
سـورة   [،)ومن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة شرا يرهُ       ُ فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيرا يره     ( :تعالى
 .]8-7 :الزلزلة

 
 اإلنسـانية تجهت بعض نظريات الشخصية      قد إ   هذا الفرق عند قوله    إلى) 2002(ويشير ريان   

 كـالغريزة   اإلنسـانية  اهللا تعالى في الشخصـية       أودعهالتي  ن الدوافع والغرائز ا    القول بأ  إلى
الحـال فـي   ،  كمـا هـو   لسلوكه األساسي والمحرك  هي الموجه–الجنسية والميل العدواني    

 النظريات تحمل في    وهذهنظريات التحليل النفسي بعامة ونظرية فرويد في الشخصية بخاصة،          
 سـلوك غيـر     إلـى  يقـوده  قد   ألنةع الدافع    ال يتب  اإلسالم، فالسلوك في     عظيماً طياتها ضرراً 

كُِتب ( : تعالى وله، وهذا واضح في ق     واتجاهاته تجاهات المجتمع ، بل يتبع قيم وإ    فيهمرغوب  
    لَكُم هكُر ُهوالُ وكُُم الِْقتلَيۖع لَكُم ريخ ُهوئًا ويُهوا شكْرٰى أَنْ تسعوا ۖ وٰى أَنْ ُتِحبسعو 

 .]216 :سورة البقرة[ ،) واللَُّه يعلَُم وأَنُتم لَا تعلَُمونَۗو شر لَكُم شيئًا وُه
 
والَّـِذين  ( : اهللا وتخالف هواها ونزعاتها الداخلية، وفي قولة تعـالى         ألمرهنا تمتثل   فالنفس   

يِهم ولَا يِجُدونَ ِفـي ُصـُدوِرِهم       تبوُءوا الدار والِْإيمانَ ِمن قَبِلِهم ُيِحبونَ من هاجر ِإلَ        
 نَفِْسـِه    ومن ُيوق ُشح   ۚحاجةً ِمما أُوُتوا وُيؤِثُرونَ علَٰى أَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ           

مساك والشح   النفس تميل لإل   أن إلى أخرى إشارة ]9 :سورة الحشر [ ،)فَأُولَِٰئك ُهُم الُْمفِْلُحونَ  
 تهواه النفس، والسلوك هنا يخالف الهوى، وقد حـددت بعـض النظريـات              تملك غريزة ن ال أل
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: الشـخص  سمات خاصة، وقد فسرت سـلوك        أو سلوكية معينة،    أنماط وفق   اإلنسانشخصية  
السـلوك   أنمـاط  مـن    يقابلـه  وما   ، في ضوء العالقة الدقيقة بين النمط الجسمي       وقبحه حسنه

 في  األساسيةكيزة  الر،  فيه  رئيسياً  للسلوك ومؤثراً   مصدراً  من السمات   جعلت عدداً  أوالمختلفة،  
 المصـدر  اإليمـان عتبـار   مـن ا اإلسالميةبناء الشخصية، وهذا يخالف ما جاءت به التربية     

 تلك النظريات في تجاهل العقيـدة والفكـر          سلوك الشخصية، ويكمن خطاْ    توجيه في   األساسي
 .اإلنسانالذي يحرك 

 
لمعيار الصحيح للشخصية ليس تكيفها مـع المجتمـع، بـل توافـق              ا أن هنا   اإلشارةوتجدر  

 وافق مع القيم في المجتمع     لتت  تعد اإلسالميةالشخصية مع القيم في المجتمع المثالي، فالشخصية        
 النقـد للنظريـات     يوجهومن هذا   ،  اإلسالمينسجمت ثقافة المجتمع مع تعاليم الدين       ا في حال 
فكل من يتكيف مع المجتمـع الـذي        ،  هفتثقامجتمع مهما كانت     تنشد التكيف مع ال    ألنهاالسابقة  
ن ثقافة المجتمـع ليسـت       ينطوي على خطر كبير، أل     أمر هو شخصية سوية، وهذا      فيهيعيش  

 . وعقيدتة كانت منسجمة مع فكر المجتمعإذا إالوحدها الحكم والفيصل 
 

 اإلسـالمي   الفكـر حول مفهوم الشخصية في     : مفهوم الشخصية في الفكر التربوي اإلسالمي     
 ذ فجر اإلسالم معاني كثيرة، حيـث      كتسب من قد أ ) شخص(بأن مفهوم   ) 1983(يذكر الحبابي   

  وتحديـداً   تزداد دقةً  ليم اإلسالم محتوى داخل سياق خاص، فصارت معانيه        بفضل تعا  كتسبأ
 في العصـر الجـاهلي     " األنا  "إلى شعور ووعي، في حين لم يكن        " األنا"ر مفهوم   فاإلسالم غي

 المشاركة فـي ذاتيـة       على الخارج، منعدم الذاتية الخاصة، حسي       بل مشتتاً  في داخله،  مركزاً
الجاهلي والذي يبين تالشي الشخصية في القيم القبليـة         " األنا  "قبلية مشاعة، ويظهر هنا مفهوم      

 .المجتمعية
 

 ولكـن   ، فلم يعرفها الفكر اإلسـالمي بمفهومهـا الحـالي         ، اإلسالمية كمصطلح  أما الشخصية 
 من خالل الحديث عن الذات اإلسالمية       ،األدبيات التربوية اإلسالمية تناولت الموضوع وبعمق     

أو النفس، والمصطلح الذي هيمن بشكل كلي على دراسات علماء الفكر اإلسالمي للشخص أو              
 ).1999السيد، (الشخصية هو مصطلح النفس 
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 :أسس بناء الشخصية المسلمة

الحيـاة   دفع إلى السلوك المستقيم حيث جاء اإلنسان إلـى        ن اإليمان الحق ي    الجدير بالذكر أ   من
 ما هـو إال تشـويه       ،ومعه فطرة نقية مهيأة لقبول الحق وكل تغيير لنقاء هذه الفطرة وصفائها           

 مستقيماً ال عوج فيه، وهو اإلتجاه نحو اهللا تعالى          لشخصية المسلم الذي ينبغي أن يتجه اتجاهاً      
 .ون الحياةستعانة منه في كل أمور وشئإلواإلستسالم له وا

إن األساس األول لشخصية المسلم هو األسوة الحسنة إذ يبـدأ المسـلم تكـوين شخصـيته                 و
وأهل بيتـه   ) صلى اهللا عليه وسلم   ( من القرآن الكريم ومنهج الرسول        وتطبيقاً اإلسالمية سلوكاً 

ية التي تشكل صـورة واضـحة       ، فقد ذكر القرآن ، الصفات األساس      ) رضي اهللا عنهم  (الكرام  
نبي محمد  المالمح لشخصية المؤمن كما أرادها اهللا تعالى وهي الصورة التي تمثلها شخصية ال            

مـا األسـاس    أ تعالى قد أدبه فأحسن تأديبه،ن اهللالقه القرآن وأل ألن خُ،)صلى اهللا عليه وسلم   (
ه طريق الحـق والخيـر       حيث تتسامى شخصية المسلم بالعلم الذي يكشف ل        ،الثاني فهو العلم  

ته عن غيـره بـالفكر والعلـم         مسالك الحياة فيمضي فيها على هدى، فتتميز شخصي         له وينير
 العبادات فهي دعائم اإلسالم وهـي التطبيـق العملـي            ومن أسس الشخصية اإلسالمية    المفيد،

 م وترسم لشخصـية المسـل     ،بدورها تثمر السلوك الصحيح والخلق القويم     و ،للعقيدة والعبادات 
 على مجتمعه، ففي كل عبادة من عبادات         حانياً  بربه  فيعيش حياته موصوالً   ،الخطوط العريضة 

ويعتبر العمل مـن    . اإلسالم يستشعر بنبض اإليمان في أعماقه فال ينبعث من حياته إال الخير           
األسس الهامة في بناء شخصية المسلم، فالمسلم العامل له في الحياة أهميته مهما كـان عملـه                 

ارها ويعمل علـى    زده فهو يشارك في عمارة الحياة وإ       وما دام كسبه حالالً    ، شريفاً ام عمالً ماد
  .)1988ناصر، (مامدفعها إلى األ

 ثم يـأتي الجهـاد      ،نيوياًخروياً كان أو د    أُ لمسلم على أساس العمل بإتقانه له     وتنهض شخصية ا  
 يتوجـه بعقيـدة    سـبيالً  فهو شجاع ال يعرف الجبن إلى قلبـه ،كأساس أخير لشخصية المسلم   
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 وعن الـنفس والعـرض      ، يرى من خاللها أن األجل واحد، لذا فهو يدافع عن الدين           ،راسخة
 . يتزعزع وفي قلبه يقين ال،واألرض والمال

هـذه   وعزته    فهو ال يذل وال يستكين ألحد،      ، العزة من غير تكبر    من مالمح شخصية المسلم   و 
ستقالل الشخصية فهو يعتنق الحق ويسـير       ز المسلم بإ   كما يتمي  تتنافى مع الغرور واإلستعالء،   

 وقـد حـرص     عليـه،  دون أن يكون هناك أي تأثيرا خارجي          ويعمل في دائرته   ،على ضوئه 
 أو تحتلها األباطيل والنزعـات، فلـيس        ، لئال تستبد بها اآلفات    ،اإلسالم على تحرير الشخصية   

دات السيئة والتقاليـد المرفوضـة،   ألحد أن يخضع إال هللا، ودعا إلى تحرير الشخصية من العا    
 ومن مالمح شخصية المسـلم أيضـاً،        لى تحرير شخصيته من الخوف والقلق،     وحث المسلم إ  

شخصـيته  وللمسلم  .  في الضراء    ا في السراء، صابر   ر فهو شاكرا  بات في العسر وفي اليس    الث
عة مـن غيـر     المشـرو  فهو يتصرف فيه بالطرق      ،ستودعه اهللا إياه  المعتدلة نحو المال الذي إ    

 ).2002عبد اهللا، (الى على المنهج القرآني الذي رسمه اهللا تع سائراًإسراف أو تقتير،

دافعة قوة اإليمـان    نها القوة ال  رفع السمات التي تميزه عن غيره، إ      ولشخصية المسلم سمة من أ    
وهـو   ، الئـم لومه وتجعل منه إنساناً قوياً ال يخشى في الحق    ،رتياد مسالك الخير  تحثه إل التي  

نه يستمد ثباته من عقيدته الثابتة التي تمنحه القوة         ه عواصف الحياة، إ   ثابت الشخصية ال تزلزل   
عمالـه   الراسخة، ثابتاً في كل أحوالـه وأ        ولذا نرى اإلنسان المسلم صاحب العقيدة      ،والرسوخ

هـي   ف ، الشجاعة األدبيـة   :مسلمبرز صفات ال   ومن أ  ى باألخالق والقيم النابضة،   وأفعاله، يتحل 
إحدى قيم اإلسالم الهامة، والشجاعة األدبية تحتاجها مواقف الحياة الفاضـلة، كجهـاد أهـل               

 وإنما  ، والزيغ والجهر بكلمة الحق، فالمسلم الذي يعتمد على ربه ال يخاف من مخلوق             ،الباطل
المسلم إلى األذى بأية    ال يتعرض   ويعمل اإلسالم على أ   على كل شيء،    يخاف ربه وحده القادر     

 وعندئـذ ترتقـي     ،ن يؤثر أخاه على نفسـه      وأ ،ه المسلم  ووجوب المحبة والمودة ألخي    ة  صور
 ولشخصية المسلم مظهر معين يتسم      يستشعر عظمة اإلسالم في كل كيانه،     شخصيته اإليمانية و  

بالهدوء، فهو ال يقوم إال على ما يطمئن إليه، كما يتميز بصفاء القلب ونقاء سريرته، فبصـفاء         
النفس، فاإلنسان القائم   تستقيم الجوارح ويتهذب السلوك، وهو قادر على ضبط         القلب وصالحه   

والمسلم غنـي الـنفس      إنسان قوي الشخصية     هو  الكابح لجماحها،  ، الحاكم لرغباتها  على نفسه 
ية  وهناك عوائق تعترض النفس البشـر      ، ال يتطلع إلى غيره،     بما عنده   بما في يده، قانع    راٍض

ر اإليمـان وجـد العقيـدة       هتدى بهدى اهللا ويمم وجهه شـط      فإذا ما إ   ،وتعوق أمنها وراحتها  
 ويـدعو   ،عنى اإلسالم ببناء الشخصية على الصدق منذ فجر الصـبا         وي،   عاصمة له  اإلسالمية
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 وهو  ، ومن سمات شخصية المسلم الحياء     لى تنشئة األبناء عليه منذ صغرهم،     اآلباء واألمهات إ  
 وهو الحياء من اهللا تعـالى كمـا   ،م بأعلى أنواع الحياء  عبة من اإليمان وتتسم شخصية المسل     شُ

ل عليه من أحكام الدين     األمانة وضخامتها وما تشتم   العظمة، و  و ،تتميز شخصية المسلم باألمانة   
خصية المسـلم بالتعـاون      كما تتميز ش    ضعاف الشخصية ال يستطيعون حملها،     ن فإ ،الشرعية
امته وشرفه، والمبادرة بالعمـل الصـالح        لحرصه على حفظ دينه وعرضه وكر       نظراً ،والعفة

والوفاء والشكر والبر وقدرته على توثيق العالقات اإلنسانية واالجتماعية والعفو عند المقـدرة             
   ).1999 قاسم،( والصبر وغير ذلك من السمات

      
 : اإلسالمييالفكر العربمقومات الشخصية في 

 

 فهـو الـذي      الخالية من النقائض والمخالفات،    يقوم على األسس السليمة   إن المنهج اإلسالمي     
ن الكريم والسنة النبويـة   لها القرآ   يدعو ق معايير ومقومات  يبني شخصية الفرد البناء السليم وف     

 ووجودها يعنـي    ،نهيار الشخصية اإلسالمية  ناك مقومات للشخصية غيابها يعني إ     الشريفة، فه 
 .اإلسالميةوجود الشخصية 

  :اء شخصية الفرد المسلم كما يقرها الفكر التربوي اإلسالمي ما يليبرز المقومات في بنإن أ
 

 :المقومات العقلية: أوال
 فإذا وجد المنهج والمعرفة     ، وهي مقومات عقلية مبنية عند اإلنسان المسلم على منهج ومعرفة         

العقلية وصيغت وتم بناؤها، والمقومات العقلية هي،دتوج : 
التصـورات،  والمعرفـة،   والملكـات الثقافيـة،     و القـدرة، وثة،  الوراوتعداد،  ساإلالموهبة، و 

المالحظة، إن هذه المقومات يجـب      والتجارب،  والخبرات،  والتأمالت،  والفكر،  والدراسات،  و
 .بناؤها على منهج ومعرفة مصدرهما الوحي والوجود

 
 :المقومات النفسية: ثانيا

 :هيالمقومات النفسية تشمل النفس عند اإلنسان المسلم و
 .ستعداد والقدرةاإل -
 الفنون -

 اآلداب  -
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الذوق الذي نطلق علية النفسية وما يتعلق بهـا         : هذه المقومات هي التي تسهم عادة في تكوين       
 .من قيم

الـنص  (  تنبثق من النقـل    أن ينبغي   ، النفسية وما يتعلق بها من قيم      أن إلى اإلشارة رهنا تجد 
نبثقـت مـن العقـل      ذا إ ق والخير والجمال إ   ، فقيم الح  وحدهوالعقل، وليس من العقل     ) والوحي

عتمدوا ن الذين إ  وي والفالسفة الغرب  ، الغربي اإلنسان كما ضل    اإلنسانضل   ت ،والرغبة والهوى 
 المـرأة  كما حصـل فـي قضـية         ، والحقائق باألهواءفاختلطت عندهم الرغبات    ،على العقل   

ن العقـل   تهـا، أل  امنتقـاص كر   وإ ،المرأة الضالل ضياع قضية     هذاوالجمال، حيث ينتج عن     
:  تنبثق قيم الحق والخير والجمال عن مصدرين رئيسيين همـا          أن ولذلك يجب    ،البشري قاصر 
 ).1988 ناصر، )(العقل(  الوحي والوجود

 كما هو الحال في علم      ، التربويون المسلمون القدامى حول سمات الشخصية اإلسالمية       ختلفا 
 تتوزع على طرفيها خمس     ، فضائل رئيسية   في خمس  مسكويهالنفس الحديث، فقد حصرها ابن      

 :رذائل
• فه والبلهالحكمة وطرفاها الس. 

 . وخمود الشهوة المحرماتالعفة وطرفاها •

• بن والتهورالشجاعة وطرفاها الج. 

 .السخاء وطرفاه التبذير والتقتير •

 .والتظلمالعدالة وطرفاها الظلم  •
 

اإلسالمية بواحدة وعشرين سمة على      سمات الشخصية    ،كما حدد الغزالي في إحياء علوم الدين      
 :النحو التالي

الصـبر،  والوقار،  و،  البرو الغير،   أذىقلة  والعمل،  وكثرة الصالح،   وصدق اللسان،   والحياء،  
عـدم  وعدم الحقد،   وعدم النميمة،   وعدم الغيبة،   والعفة،  والرفق،  والحلم،  والرضا،  والشكر،  و

، ثم نحـا الغزالـي      األذىحتمال  إو لمعذرة،لتماس ا إو،  اإلنصاتحسن  وعدم الحسد،   والبخل،  
  لم يكن معروفـاً    سماً سمات سلبية وسماها إ    يجابية وعشر ة سمات إ  رختار عش إ إذ آخرمنحى  
 :المنجيات والمهلكات، وهي على النحو التالي: من قبل
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الشكر علـى   والرضا بالعطاء،   وبتالء،  الصبر على اإل  و الندم على الذنوب،     :المنجيات العشر 
 ،لق مع الخلـق   الخُ حسنواإلخالص في العمل،    والرجاء والزهد في الدنيا،     والخوف،  و،  النعم
 .تعالى، الخشوعاهللا حب و
 

 شـره   وشـدة الغضـب،   والحسد،  والرياء،  والعجب،  وبر،  الِكوالبخل،  : أما المهلكات العشر  
 .حب الجاهوحب المال، و، رالوقا  شرهوالطعام،

 أو لـديهم بالخصـائص       وعيـاً  ة ثم أن ،سلوك المسلمون  علماء التربية وال   ذكرهخالصة ما   و 
كما يسميها علم النفس الحديث، وكذلك لديهم وعـي بالسـمات     السماتأو المناقب   أوالصفات  

 أن، الحلم، كما نجد      الغير أذىقلة  :  والسمات الجماعية مثل   ،حب المال والغضب  : الفردية مثل 
 لم يفرق بينهمـا،  اآلخر البعض أن في حين    ،ةيجابية والسلبي بعض العلماء ميز بين السمات اإل     

 ،سماها المنجيات وسـمات سـلبية     ،  يجابية سمات إ  إلى السمات   هذه الغزالي حينما قسم     وأبدع
 ).2002 ،األحمدي (سماها المهلكات

 
ن القـرآ : اإلسـالم  من مصدري    وأصولها مقوماتها وقوتها    اإلسالميةهذا وتستمد الشخصية     

 بقـوة   اإلسـالمية ، كما تتمتع الشخصـية      الشريفة، فهي قوية بمقوماتها   لنبوية  الكريم والسنة ا  
  وكانـت  بتالءات على مر الـزمن،     كل اإل  أمام وصبرت   ، وقبائل شتى   صهرت شعوباً  ،عريقة

 واحـدة،  إسـالمية مة  لتصبح أ، عزيمةوأقوى صلب عوداًتخرج هذه العقيدة من كل مواجهة أ  
               عقيدة التي تثبت في وجه كل المحـن       له، ومن قوة ال   ن قوة الشخصية من قوة الفكر الذي تتمث       أل
 ).1982الصالح، (
 

ونفْـٍس ومـا    ( : فـي تكـوين الشخصـية      وأثرهـا  عن النفس    اإلسالميةوقد تحدثت التربية    
 ،)اها وقَد خاب من دس     قَد أَفْلَح من زكَّاها    فَأَلْهمها فُُجورها وتقْواها   سواها

 مدرك  أمرعقلية ونفسية، وهذا    سمات   من   اإلنسانشخصية   وتتشكل. ]10-7 :سورة الشمس [
 والفهم، وهو الذي    واإلدراك التمييز   أداة العقل فهو    أما،  اإلنسانبالحس المتصل مباشرة بواقع     

ويفقـد   رفع التكليـف،   ب ائهبانتق اإلنسان ة وهو ميز  ، والتدبر والتأمل التفكير   إلى باإلنسانيدفع  
 وسـبب   ،رتقـاء ة، ومن هنا كان العقل مفتـاح اإل        عن بقية الخالئق المشاهد    تميزهبذلك معنى   
  معينـاً   نموذجاً لتمنحه،  شخصيته لهل  ، وتشك اإلنسان النفس فهي تصوغ طبائع      ماوأالنهوض،  

 كما يقال الـنفس      حسودة وحقودة،  نفسهن   أل  شرير  أحد أن خاصتين، لذلك يقال     ه وبصم بنكهة
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 سخية، وهذه ميزات تتصف بها النفس على غرار الصـفات التـي تنسـب               أو أبية أوطماعة  
 التـي   ، للطاقة الحيويـة   األمان صمام   أنها إذ ،اإلنسان البالغ على    تأثيرهاللعقل،  والنفس لها     

 ما جردنا   وإذا يشبعها،  للقيام بما  وتدفعه اإلنسانفعل  تشمل الغرائز والحاجات العضوية، التي تُ     
 العضـوية فتسـيطر علـى       وحاجاته ، الغرائزيه شهواته أسيرة نفسه تصبح   ن عقله  م اإلنسان

 فتصبح الغرائز هي من يصنع النفسـية ويصـوغها،          تصرفات وسلوك صاحبها بشكل مطلق،    
 كما هو   ويحصل ذلك بشكل تلقائي تماماً     من حيث الكم والكيف،      اإلشباعوهي من يحدد طريق     

 الموضوعات التـي ينبغـي الوقـوف        أهملبشرية هو    موضوع النفس ا   نأعند الحيوان، وبما    
 السوية، كان   شخصيته، وبناء   ونقائه،  وصفائه،  اإلنسانستقامة   في ا  األساس حجر   لكونهعليها،  

 تهذيبها، وذلك بترتيب عالقتهـا بـين        إلى ، لكي نعي السبيل     وبلورتها أغوارهاالبد من سبر    
 الفكـر التربـوي     أدبيـات وعند النظر في    ،   وعقلة المرشد له   ،اإلنسانالغرائز الدافعة لنشاط    

تجـاهين رئيسـيين للشخصـية      ين والنفسيين القدماء تحدثوا عـن إ       التربوي أنجد   ن ،اإلسالمي
 :اإلسالمية

 
 عتبـاره با الغزالي عن الشخصـية الوسـطية        اإلماميعبر   :الشخصية الوسطية المتوازنة   - 

 إلـى  المسلم يحتاج    أنويقرر   ،العلمو،  الشهوةوالغضب،  : تقوم على ثالثة مرتكزات   و ،السعادة
 فيهلك وكـان    ،رخص ال إلىأخرجته   الشهوة قوة   فيهن زادت   ، فإ  فيها جميعاً  متوسطاً  يكون أن

ن  وإن نقصت كـان العجـز والفتـور، وإ         ن نقصت كان العجز والفجور،    الفسق والفجور، وإ  
 الحمق وسهل عليه   إلىاإلنسان  خرج   زاد أ  إذا وكذلك الغضب،    ،توسطت كانت العفة والقناعة   

 توسطت كان الصـبر     وإذا نقص ذهبت الغيرة والحمية في الدين والدنيا،         وإذاالضرب والقتل،   
 تعمـل بنشـاط وفاعليـة       أن وبهذه الوسطية تستطيع الشخصية المسلمة       .والشجاعة والحكمة 

 وهذا عين المنهج النبوي    لى الصراع ومحجمة للوسواس والقلق،     ومهيمنة ع  ،اإلحباطمتجاوزة  
 . وسلمصلى اهللا عليه الرسولالذي دعا إلية 

 
 العناية الفائقة لكل جانب من جوانب حياة الفـرد          اإلسالمية تعطي التربية    :الكليةالشخصية   -

مقصود الشـرع   "  الغزالي هذه الكلية بقوله    اإلمام يلخص    تفريط، أو إفراطبشمولية متزنة دون    
ما يتضمن  فكل   ، ومالهم،  ونسلهم ، وجسدهم ، وعقلهم ، يحفظ عليهم دينهم   أن: من الخلق خمسة  

 فهـو مفسـدة ودفعهـا       األصول وكل ما يفوت هذه      ،لخمسة فهو مصلحة  حفظ هذه األصول ا   
 ).1998العاني، ( مصلحة
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 :تكوين الشخصية اإلسالمية
 
 فإنها تمتاز بمكونات خاصة مـن       ،متزاج المكونات الطبيعية في شخصية اإلنسان المسلم      مع إ 
 :أهمها
 

ن باهللا واليوم األخر والمالئكة والكتب والرسل، وتسهم العقيدة في تكوين الشخصـية             اإليما.1
 دوافع السلوك   له وتحدد   ، فهي التي تعطيه التصور عن حقائق الوجود،        جذرياً اإلسالمية إسهاماً 

 .والمواقف
 
2.               ي العمـل   عبادة اهللا سواء من خالل أداء المناسك والشعائر التعبدية، أم من خـالل تحـر           

 .بأحكام اهللا وشرعه الحنيف في األقوال واألفعال
 
 واألمانة، والوفاء، والعفـة، والكـرم،       ،الصدق: التحلي بالقيم اإلسالمية، وهي كثيرة منها     .3 

والتعاون، والشجاعة في الحق، وتسهم القيم في تحديد سمات الشخصية اإلسالمية، فتزرع فيها             
 .ورسولهحب اهللا 

 
لبخل، والتجسـس، والغيبـة     ، وا واألنانية قيم الرذيلة، بالبعد عن الكذب والخيانة        التخلي عن .4

 ).1997الكيالني، ( والنميمة

 
 والسنة النبوية الشريفة وسيرة السلف       الكريم نالقرآره الرئيسية المتمثلة في     يسعى الدين بمصاد  

، كتساب معاً ات الفطرة واإل   باإلعتبار مؤثر  خذاًالشخصية بالتربية والتزكية، وآ   الصالح إلى بناء    
ن الكريم والسنة النبوية     ألن هدف القرآ   وهذه األمور دلت عليها الكثير من اآليات واألحاديث،       

 . إسالمياًاًهو بناء الشخصية بناء
 

 ، إسالمياً  تعمل على بناء الشخصية بناءاً        ن للشخصية اإلسالمية مكونات   ومن هذا المنطلق فإ   
ـ  ،ن الفكر اإلسالمي هو فكر حر      أل ،لكريم والسنة النبوية  وفق ما يقتضيه القرآن ا     وم علـى    يق

 :لتزام بأسس الشريعة اإلسالمية، ومن أهم مكونات الشخصية اإلسالميةاإل
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 والشـيوعية   ةطالع على األفكـار الوضـعية المعاصـرة كالرأسـمالي         إ: التكوين الفكري . 1
 .والعلمانية

 . اهللا وسنة رسوله وعلومهاطالع في كتابسعة اإل:  التكوين الروحي.2
 . في العبادات والمعامالت،معرفة األحكام الفقهية حسب مذاهبها ما أمكن: التكوين الفقهي. 3
 اإللمام باألخالق اإلسالمية السـليمة ومعرفـة ضـوابطها          ):األخالقي( التكوين السلوكي . 4

 .ومحظوراتها
 واألقـوام   ، واألمـم  ، والسلف الصالح  ، والرسل ،سيرة األنبياء : التكوين التاريخي والسيرة  . 5

 .السابقة
إلمكان، لمواكبة روح العصـر      حسب القدرة وا    اإللمام بالعلوم  :التكوين العلمي المعاصر  . 6 

 .جل التغيير المتالحقوتقدمه من أ
 واإللمام باللغـات األخـرى السـائدة قـدر          ،نهتمام بمعرفة لغة القرآ    اإل :التكوين اللغوي . 7

 .اإلمكان
، فالعقل السليم في الجسم السليم،       رياضياً  صحيحاً أي بناء الجسم بناءاً   : وين الجسماني التك. 8

 ).2002الترتوري، ( لعاب القوى األخرىوركوب الخيل وأمثل تعلم السباحة والرماية 
 

 :التحديات التي تواجه الشخصية اإلسالمية

 
 ومن  ،اإلسالميةخصية  من الجلي الذي ال يخفى وجود عوارض وشوائب وتحديات تحيط بالش          

 كما يشير لـذلك     ،رضون ودعاة الضاللة   المح يمارسه الذي   والتشويه ،الطمس،  هذه التحديات 
 كالعلمنـة   ، عقيدة التوحيد بوسائل مختلفـة     ، العقيدة تشويه وذلك من خالل     )1990 (لعزيزيا

ـ   كمـا   بالتخلف والجمود،  اإلسالمتهام   وإ - صلى اهللا علية وسلم    – صورة النبي    وتشويه  ر يعتب
 ولعـل   ،  اإلسـالمية  الشخصية   تواجهكبر التحديات التي    و الثقافي والعولمة الثقافية من أ     الغز

،  التي تمارس على المسـلمين     اإلجبارية نظم التعليم وتخلفها وسياسة التجهيل       إفسادالعمل على   
 ،ياإلسـالم  التحدي االجتماعي ومحاربة وحدة وتماسك المجتمع        أن كما   كبر دليل على ذلك،   أ

 إضـعاف  القيم تحت مسميات الحرية الشخصية سـاهم فـي           واقصاء والفساد   اإلباحيةونشر  
 ).1990، ألعزيزي (اإلسالميةالصورة الحقيقية للشخصية 
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 من خالل التقصير في بعض القيم       ،اإلسالمية الشخصية   تشويهكما يساهم بعض المسلمين في      
، فقد يحرص بعض    أخرى تارة   وتبريره ،ناً والدفاع عنة حي   ،وتحري السلوك السلبي   ،اإلسالمية

 اإلسالم سلوكية تخالف    بأنماط يأبهونولكنهم ال   ،  أوقاتها الفرائض الخمس في     أداءالناس على   
حينمـا  ) 1986 (الهاشمياسهب    وقد  والتعامل بالربا،  ، الجار إلى اإلساءةقطيعة الرحم،   : مثل
 اإلسـالم  إرادةبينمـا    ،فة بعيـدة جـداً     والمسا ، البون شاسعا  رأيت، لقد   رأيتوهالني ما   " قال

، وصـفت   إسالمهموحسن   منهم ممن صحت عقيدتهم،       قليالً إلى ألنفسهم للمسلمين وما أرادوه  
 نـدرة القـدوة     ،اإلسـالمية  طمس معالم الشخصية     إلى أدت التي ومن هذه الشوائب     ،"قلوبهم

تـزان   عدم اإل  إلى أدىمما  ،  قتدى به ي النموذج الصالح الذي     رفتقاوإ ،األعلىالصالحة والمثل   
 يمارسـه  ما   التشويه ومن    االجتماعي والسياسي والثقافي والفكري وغيره،     الشخصيةفي واقع   

 يكـون   أن اإلسـالم دعاة التبعية الغربية من تصورات خاطئة في رفضهم القـاطع لصـالح             
  مـا  اإلسـالمية  المقصود للشخصـية     التشويهومن  ،  اإلنسان حقوق   المصدر الذي نلتمس منه   

 لينفر منها الجيـل،     ،وأقبحها الصور   بأبشع اإلسالمية الشخصية   اليصورو المغرضون   يمارسه
 .اإلسالمية الشخصية وبين األمة أجيال فجوة بين وإليجاد

 
 اإلسـالمية  ما لحق بالشخصـية      إلى أدت التي   األسباب كثير من    إلى) 1985( ويشير عمارة  

 تحقيـق   لإلنسـان  التي تكفـل     ،اإلنسانيةقوق   لعل في مقدمتها غياب الح     ،ناتهالمعاصرة من   
 في العصر الحديث،    ،أمته عن النهوض بواقع      وعجزه طاقاته وملكاته  وضياع   جوهر إنسانيته 

 سلوك مسـلك    أيضاً األسباب هذه   ن وم ،ضرورات ال حقوق   اإلسالمتلك الحقوق التي يجعلها     
في القـديم مارسـت     ، و  في ظل غياب لغة الحوار     ،اإلسالمية ضد الشخصية    واإلرهابالقمع  

 ، من تشهير  األساليب بشتى   ،اإلسالمية الشخصية   تشويهبي جهل وسادة الكفر     قريش المتمثلة بأ  
 . ومقاطعة، ونفي، وحبس، جسديوإيذاء

 
 :اإلسالميةخصائص الشخصية 

 
تعـد   ويغرسها في شخصية المسلم ، كمـا         ، كبيراً هتماماًإ يهتم ديننا الحنيف باألخالق الفاضلة    

 اإلسـالمية، أدبـه   للتربية اإلسالمية، فمعلمنا األول في تربيتنا     ة األخالقية الغاية األسمى   التربي
ن علية  ، وقد كا  ]4ٍ: القلمسورة  [)مظي ع ٍقلُُخ لىع لَ كنوإ( ه، وأثنى علية بقول    فأحسن تأديبه  ربه
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 األساس الـذي    ناء من هنا تم ب    .لق الذي يدعوا إليه    أعلى للخ   مثالً الصالة والسالم بين أصحابه   
 . شخصية اإلنسان المسلميجب أن تكون عليه

 التـي تحقـق الصـالح       ،األساسية بمجموعة من المقومات     اإلسالمية اهللا الشخصية    أمد حيث
 : ما يليأهمها ولعل اإلصالح إلىوتؤدي 

 
 سـبحانه  في كل مـا خلـق اهللا          التكامل، متمثالً  أساس اهللا تعالى الكون على      بنى: التكامل.1

 تكامل، فهو كل متكامل بروحة وعقله      ليس بمعزل عن هذا ال     واإلنسانى صغيرة وكبيرة،    وتعال
 هـذه ن تكامـل     من هذا التكامل، فإ     منطلقاً اإلسالمي ولذلك كان التكليف     ،ونفسه وقلبه وجسمه

 من هذا التكامـل تتحمـل       نطالقاً، وإ اإلسالميةنسجامها وتناسقها يمثل الشخصية     المكونات وإ 
 ،حاسب على ما يصدر عن اللسان      من سلوك فتُ   ،عنها تجاه كل ما يصدر      ةؤوليالمسالشخصية  

 باإلنسـان   منوطه ةالمسؤولي ولكن مجمل    ، عما تسمع  لهو مسؤ واإلذن  عما تراه العين،   وتسأل
 وقـال   .]13: اإلسـراء سورة  [ ،)وكُلَّ ِإنساٍن أَلْزمناُه طَاِئرُه ِفي ُعُنِقهِ     ( :ذاته، قال تعالى  

 .]39: سورة النجم [،)أَنْ لَيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعٰىو( :كذلك

 

دال في كل مكوناتهـا، فـثم       عتإل بالتوازن وا  اإلسالميةتتسم الشخصية   :  عتدالالتوازن واإل .2
 خلـل فـي      ينبني عليه   نقصان أو تجاوز لهذا التوازن     وأي ،عتدال في البنية الجسدية   توازن وإ 

 نقص في درجة حرارة     أو زيادة   فأييتمتع الجسم بدرجة حرارة معينة،       البنية الجسمية، فمثالً  
 فيخرج من حالة الصحة لحالة المرض، وهذا التـوازن الطبيعـي لـيس              ،توازنهالجسم تخل   

نظومة جزء من التكامل المطلق  للم       وهو ،اإلنسانعم اهللا على     بل هو من نِ    ،فيه دخل   لإلنسان
سلوك الشخصية متوازن ومعتدل في كل التصرفات الصادرة         أن كما   الكونية وما بث اهللا فيها،    

 عليه، فالتجاوز   عتدييأو   حد على أ  يعتدي أن تفريط ، دون     أو إفراط بال   اإلنسانعنه ، ليعيش    
 . بالغاً بالمجتمعات ضرراً يضرعتدالواإللحدود التوازن 

 
      سـتمرار  ن إل ، منهـا مـا هـو ضـما        حتياجاتاإلنسان بمجموعة من الدوافع واإل    لق  وقد خٌ  
ـ وإ ،واألمومة األبوة، ودوافع يةساته وضمان بقائه كالدوافع الجن  حي  للمـاء والهـواء   هحتياجات

وإسـتواء ذاتـه     ،، ومنها ما يحفظ له إنسـانيته      رها، والراحة والحرارة وغي   والغذاء والكساء 
هذه الـدوافع لمـا     ، ولوال   الحرية وغيرها و ،نتماءإلا و ، والمحبة ، والتقبل ، والتقدير ،حترامكاإل
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 بأسلوب متوازن معتدل    وإشباعها، ووجود الدوافع والغرائز والحاجات      اإلنسانستقامت حياة   إ
 .لاالعتداي المشكلة من عدم  وإنما تأت،ال يسبب مشكلة لإلنسان

 
 ولكنها تضع لها الضوابط التي تحول دون اإلخـالل          ، تعترف بكل الدوافع   اإلسالميةوالتربية   

 .ة اإلنسانيةبتوازن الشخصي
 

ال يزال الناس بخيـر مـا        (: -رضي اهللا عنه  - علي   اإلمام عن   ىوير :التفاوت والتمايز .3

 متساوون في قدراتهم العقلية ومـواهبهم وطاقـاتهم         أفراده ال يتصور مجتمع كل      إذ )تفاوتوا
 ،رزق ومنه ما يتعلق بال    ، والجنس ، والجسم ،باللون منه ما يتعلق     ،وهذا التفاوت  ...ومهاراتهم
 والخبـرة   ، والخلـق  ،ومنه ما يتعلق بالسلوك المكتسب كالعلم     ،  ق ومكانه ، وزمان الخل  واألجل

 فيه  يظهر اإلنسان لمجال الذي    إنما يكون في ا    ،، والتنافس الشريف بين البشر    اوالمهارة وغيره 
 .وأخالقه  وقيمههعتقاداتوإ وتظهر فيه تقواه وإتقانه وعمله إرادته

 
   ، والعمل الصـالح   ، كالتقوى ، بين البشر في المجاالت التي تقبل      اإلسالمية التربية   فاضلكما تُ 

 إالسود   بين أبيض وأ   أو وأعجمي فال فرق بين عربي      ، الشكل أووال تقيم التفاضل على اللون      
 ذلك مراعيـة القـدرة      أساس والواجبات على    المسؤوليات وحددت   والتقوى مكتسبة،  ،بالتقوى

لَا ُيكَلُِّف اللَُّه نفْسـا ِإلَّـا       ( : به، ومن ذلك قوله تعالى     ناطهالملية  الذاتية للفرد وحجم المسؤو   
 علـى   أخـرى ستطاعة للتدليل مرة    كما ربطت التكاليف باإل   . ]286: سورة البقرة [،  )ُوسعها

ـ [،  )وِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيـِه سـِبيلًا          ( :التفاوت قال تعالى    لآورة  س
 فـي   ،ت بين البشـر    التفاو اإلسالمراعي فيها   ي ي  الت مثلة من األمور  األهذه  و،  ]97: عمران  

ات والمقومـات    من توافرت له جميع القـدر      إالزم بجميع التكاليف    ت، وال يل  التكاليف الشرعية 
 ).1998، األسمر ( له ال عذرالكافية للنهوض بها، وحينئٍذ

 
لتزام بكتاب   واإل ،التي خلق اهللا اإلنسان عليها     مع الفطرة    سجامنأي اإل : نسجام مع الفطرة  اإل.4

هـا  لي ع  النـاس  رطَ اهللا التي فَ   ةُطرِف( ، قال تعالى  اهللا وسنة نبيه علية أفضل الصالة والتسليم      
التِليلَبد اهللا ذِللِقخ كالقَيُن الد كْم ولََيثَأكْ نراِس النعلَ الي30:سورة القلم[ ،)نَمو[.
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ـ (  تبنى النفس على العدل قال تعالى        أن: لتزام العدل إ. 5 ِغوابت َـ  في ـ  م ا أتـ   اهللاُ اك  ارد الْ
 ووجوب العدل في كل نواحي الحياة في القول والفعل وفـي            ،]77: سورة القصص [ ،)َةراآلِخ

 ألنة سـبب    ،الحكم، في الرضا والغضب، مع الصديق والعدو، ومن لوازم العدل تحريم الظلم           
 ].الك وزوال الخيرات والبركةاله
 
التغيير، تغيير ما في     وهي العمل على     ، سامية وعالية   فالمسلم لديه غايه   :العمل على التغيير  .6

 شخصية مؤمنة متزنة مرنة،      ألنه  مهما كلفة ذلك،   اإلسالمنحراف وبعد عن منهج     النفوس من ا  
ودة ورحيمة، شاكرة لـنعم     ، حازمة ورحيمة، ود   يجابيةات عقلية روحية منضبطة، واقعية وإ     ذ

    ).2002الشوبكي، (متواضعةاهللا، 
 
 

 اجتماعي، وتجاوبه السلوكي مع هـذا الوسـط،          وهي وجود اإلنسان في وسط     :االجتماعية.7
ـ     إنسانية مع اآلخرين، ولهذه السمة      وقدرته على إقامة العالقة اإل     ة، رتباط وثيق بالسـمة الثاني

 . يعـد شـذوذاً    مقنـع ون سـبٍب    دإلى الفردية أو العزلة     تجاه  فاإلنسان اجتماعي بفطرته، واإل   
 
ق ظاهر اإلنسان مع باطنه، وكلمـا        وهي الصدق مع الذات ومع الناس، وتطاب       : المصداقية .8
  وازدوجت شخصيته، وهو النفاق، وقـد عـده  ،اًذ اإلنسان مع باطنه كلما كان شا  ظاهر ختلفإ

*  واليـوِم اآلخـِر ومـا هـم بمـؤمنين            ومن الناِس من يقولُ آمنا باهللاِ     ((القرآن مرضًا    
في قلوِبِهم مرض  * يخادعون اَهللا والذين آمنوا وما يخدعون إال أنفُسهم وما يشعرون           

 ]10 : البقـرة  سـورة [.)اليم بما كـانوا يكـذبون      عذابفزادُهُم اُهللا مرضاً ولهم     
 
قدراتـه، فالعمـل أو     لية بحـدود    ؤوه اإلنسان إلى العمل وتحمل المس     تجاإ وهي   :اإلنتاجية .9

ما تؤدي البطالة والسـلبية إلـى       اإلنجاز يعد ركناً مهماً في سواء اإلنسان وصحته النفسية، بين         
كتمـال  إ اإليمان والعمل الصالح؛ حيـث ال        نحراف والشذوذ، ولهذا يقرن القرآن دائماً بين      اإل

فس والكـذب عليهـا     إال بهما، فاإليمان بدون عمل يمثل السلبية وخداع الن          وسواء للشخصية   
  ). 2002النغيمشـي،    (  الخواء والحمق، والجهـل    والعمل بدون إيمان يمثل    وعلى اآلخرين، 

 
د     أو، وكل باحـث      سمات ومقومات الشخصية اإلسالمية     في تفصيل  الباحثيننظرة   تعددتولق

 أشـهر وفيما يلي    ، الرؤية ها من خالل هذه    رؤيته لسمات  وبنى،  مؤلف درسها من صوب معين    
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ولقـد صـنف    : تاب والباحثون اإلسـالميون    كما يراها الكُ   ،صورات حول سمات الشخصية   الت
 : وفق التصنيف التالياإلسالميةية صمعالم الشخ) 1989، الهاشمي(

 ،زوجتـه مـع   ، المسلم مع نفسه ، المسلم       أوالده، المسلم مع    المسلم مع ربه، المسلم مع والديه     
، المسلم مـع    وأصدقائه إخوانه المسلم مع     جيرانه، مسلم مع  وذوي رحمه، ال   أقربائهالمسلم مع   
 :ثالثة محاور رئيسة وهي إلى  هذا التصنيف إرجاع ويمكن مجتمعه،
 .تعالىعالقة المسلم باهللا  •
 .عالقة المسلم بنفسه •

 .باآلخرينعالقة المسلم  •
 

 األرض بـالكون وعمـارة      للشخصـية ، فثمة عالقة     يكفي في البناء الفاعل للشخصية     وهذا ال 
 ...نفيذ حكم اهللاوت
 
 ،، ذات صـفات مميـزة      بنية موحدة متناسقة   اإلسالمية الشخصية   نأ) 1999السيد،  (ويرى   

 تنتظم من نواة صلبة، وقلـب       أنها وتماسكها وتناسقها    اإلسالمية ة في وحدة الشخصي   واألصل
 ،واإلحسـان  ، والتقـوى  ،العبوديـة هللا  : النواة الصلبة تتكون مـن    ، وهذه   ثابت، ونبع أصيل  

 ينحـو هـذا     أن  الى  دعاه  مما تمحورت حول البعد الذاتي والبنية الذاتية للشخصية اإلسالمية       و
 .، ويتبناهالمنحى

 
 وعشرين  إحدى  حتى عد  اإلسالميةفي تصنيف سمات الشخصية     ) 1998الطحان  (كما يسهب    

،  يعينـه  يتدخل فيمـا ال    ، ال ةالمسؤولي، يتقي الشبهات ، يستشعر       مخلص في عمله   :سمة منها 
جنب ت، يداوم على الذكر وي    ، عالم ومثقف، يتعهد نفسه بالتربية الربانية      عالي الهمة متفائل دائماً   

ختيـار   من يلقـاه، يحسـن إ      فضول الكالم بعيد عن النفاق، يلتزم آداب السلوك، عرف على         
ن التعامـل مـع المسـلم    ، يحس في ظالل المساجد، يؤسس البيت المسلمإخوانه، مع   األصدقاء
وازن بين الفردية والعمل الجماعي، ينفـق  بالمعروف وينهى عن المنكر، ي، يأمر  مسلموغير ال 
 .داري ناجح، إمن ماله

  
 ،العلـم : يجملها في النقاط التاليـة    معالم أخرى للشخصية اإلسالمية      )1985،  غراب( ويرى  

لمحرمـات ،    تجنـب ا   األمانات أداء، العبادات،   األخالق،   ، العمل  اإليمان الكريم،   القرانتدبر  
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يركز غراب هنا على التربية الفردية للشخصية اإلسالمية، ويعتذر له بأن صالح الفرد طريق              
 .أفراده بصالح إالن المجتمع ال يصلح ، ألاألمةصالح ل
 
: العبـادات   :  من خالل السمات التالية      اإلسالميةفقد تناول الشخصية    ) 1999،  رمضان( أما 

 بالمعروف والنهي عن    األمر، الحج، العلم ، العمل ، الجهاد،        وتشمل الصالة، الصوم، الزكاة     
 الجوانـب   وإهمالها ،التعبدي وهذه السمات ال تخلو من قصور لتمركزها حول الجانب           ،المنكر
 تتلخص فيمـا    ،وسمات فطرية  سمات مكتسبة    إلىالشخصية  ) 1980 ،فرغل( ، ويقسم األخرى
جانب العقلي ، الجانب اإلداري ، جانب التعامل        الجانب الجسدي ، الجانب الوجداني ، ال      : يأتي

 فـي   اإلسالميةسمات الشخصية    )1987،  الشاطئبنت  (المادية والكونية، وتلخص     مع البيئة، 
 :العناصر التالية

 
 للزهـد    الرهبانية ، ولم تـدع     اإلسالمية التربية   أبطلت : الشخصية بين المادية والروحية    -

طعـام وشـراب     من   لالحالخصية التمتع بأصناف    نقطاع ، وفي المقابل شرعت للش     واإل
 ۖ ولَا تنس نِصيبك ِمن الدنيا       ۖ الْآِخرةَ   الداروابتِغ ِفيما آتاك اللَُّه     ( :وزينة قال تعالى  

      كاللَُّه ِإلَي نسا أَحكَم ِسنأَحِض        ۖوِفي الْـأَر ادِغ الْفَسبلَا تلَـا       ۖ و ِإنَّ اللَّـه   ُيِحـب
اهللا  إن" : -صلى اهللا عليه وسـلم    –، وقال رسول اهللا     ]77: القصص سورة[ ،)الُْمفِْسِدين 

 .)2744( رواه الترمذي"ثر نعمته على عبدهيرى أ أنيجب 

 
فَـِإذَا  ( :ن المفهومين، قـال تعـالى     توازن الشخصية بي  : الشخصية بين العبادة والعمل    -

الْأَرِض وابتُغوا ِمن فَضِل اللَِّه واذْكُُروا اللَّه كَِثيـرا         قُِضيِت الصلَاةُ فَانتِشُروا ِفي     
، فالعبادة  لها حق معلوم ال يقبل التساهل به، كمـا            ]10:سورة الجمعة   [،  )لَعلَّكُم ُتفِْلُحونَ 

 قـال رسـول اهللا      األرضنتشار في   صالة واإل  ال أداء بين   ضوال تعار  أوقاته العمل له    أن
 رواة  "العلم كان في سـبيل اهللا حتـى يرجـع         من خرج في طلب     ": سلم   علية و  اهللاصلى  
 عتبر، فـا  2571م، حديث رقم    ل طلب الع   كتاب العلم عن رسول اهللا، باب فضل       ،الترمذي
 النية تحول كل عمـل      نأ اإلسالمية اهللا علية وسلم التعلم عبادة، وترى التربية          صلى النبي
 . توجيههاأحسن إذا عبادة إلى
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 مقابـل   واإليمـان  البين وضع الدين مقابل العقل،       الخطأ من   :ن الدين والعقل  الشخصية بي  -
، وقـد   األضداد من قبيل تصادم     إال اإلنسان يجتمعا في    أنيمكن    نقيضان ال  وكأنهماالعلم،  

ل هبط  طُ ع وإذاعتبرت العقل مناط التكليف،      إ ألنها هذا الصراع    اإلسالميةحسمت التربية   
سورة [ ،) شر الدواب ِعند اللَِّه الصم الُْبكُْم الَِّذين لَا يعِقلُونَِإنَّ( : قال تعالىاإلنسان
 .]22: األنفال

 
 فـي   اإلسـالمية  بناء الشخصية    اإلسالمي لعلم النفس    صيلهفي تأ ) 1997يالجن،  ( ويعرض  

 :خمسة محاور
 .اإلسالميةالبناء العقدي للشخصية  .1

 .ةاإلسالميالبناء العلمي للشخصية  .2

 .، عن طريق التربية الروحيةاإلسالميةالبناء الروحي للشخصية  .3

 .اإلبداعية عن طريق التربية ،اإلسالمية للشخصية اإلبداعيالبناء  .4

 .اإلسالمية األخالقية عن طريق التربية ،البناء الخلقي واالجتماعي للشخصية .5

 . عن طريق التربية الصحيةاإلسالميةالبناء الصحي للشخصية  .6
 
 

 .واإلبداعيقد ينتقد هذا النموذج للتقارب الكبير بين البناء العقدي والروحي والعلمي هذا و
 

 : التالية في بناء الشخصيةاألسس إلى) 1985هاشم، (ويشير 
 الجهاد،  أساس العمل،   أساس العبادة،   أساس العلم،   أساس الحسنة،   األسوة أساس العقيدة،   أساس
) 1984عبد الواحـد،     (، ويرى اإلسالمية الشخصية    االجتماعي في  األساس تغفل   األسس وهذه

، صلة المسلم بالناس    البناء العقدي، صلة المسلم بربه    : اإلسالمية التالية لبناء الشخصية     األسس
 تتنبـه للبنـاء الثقـافي والفكـري للشخصـية           ألنها األسس لهذه القصور   يوجه، وقد   والحياة

 .اإلسالمية
 

 :إسالميمحددات الشخصية من منظور 
 في المواقـف    اإلنسان التي تصدر عن     واألفعال يتضمن التصرفات    اإلنساني كان السلوك    إذا 

 لضوابط ومحددات    العام للشخصية وفقاً   اإلطارلتشكل بالتالي   لباطنة،  اوالمختلفة الظاهرة منها    
  ؟إسالميرى محددات الشخصية من منظور معينة، فما هي يا تُ
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برز المحددات النظريـة     نعدد أ  أن، نستطيع   اإلسالمية من خالل البحث في محددات الشخصية     

 : المحدداتهذه للشخصية ومن اإلسالميفي ضوء المفهوم 
 

 :لتزام بالمنهج الرباني في التصرف والسلوكاإل -1

 
تـه وتقاليـده    ا في عاد  ،فالمنهج الرباني منهج شامل ومتكامل لرسم معالم الطريق للفرد المسلم         

 والمسلم الحق هو الذي يلتزم بمقتضيات الشرع        مسيرة حياته، ته وكل ما يعترضه في      وتصرفا
ن الكـريم والسـنة الشـريفة        اهللا به، وكما ورد في القرآ      أمر عنها ويتبع ما     دوال يحي الحنيف  

فَلَا وربـك لَـا ُيؤِمُنـونَ حتـٰى         ( : قال تعالى في وصف المؤمنين     ،وسائر مصادر التشريع  
   ب رجا شِفيم كُِّموكا          ُيحِليمسلُِّموا تُيسو تيا قَضا ِممجرح فُِسِهمِجُدوا ِفي أَنلَا ي ثُم ُهمني(، 

 قبحـه  الشرع، والقبيح ما     الحق هو الذي يعتبر الحسن ما حسنه      والمسلم  ،  ]65 :سورة النساء [
 الـذين   لئكأون بين    السليم لحياة المسلم، وفرق القرآ     ق لقد رسم المنهج الرباني الطري     الشرع،

أَفَمـن يمِشـي    ( :، في قولة تعالى   بشريعتهيمشون على غير هدى وبين المؤمنين الملتزمين        
كما  ،]22 :سورة الملك [ ،)علَٰى وجِهِه أَهدٰى أَمن يمِشي سِويا علَٰى ِصراٍط ُمستِقيمٍ        ُمِكبا
وأَنَّ هٰـذَا ِصـراِطي ُمسـتِقيما       ( : اهللا المؤمنين بالسير على منهج اهللا، يقـول تعـالى          أمر

 .]153: األنعامسورة [، )فَاتِبُعوُه
 

 :لتخاذ الرسول صلى اهللا علية وسلم القدوة والمثاإ -2
 

            اهللا تعـالى    بالصـفات والشـمائل المثاليـة، فوصـفه        الكـريم    رسولهلقد ميز اهللا شخصية     
 اهللا شخصية الرسـول صـلى       عتبرت وا ،]4 :سورة القلم [،  )وِإنك لَعلَٰى ُخلٍُق عِظيمٍ   ( :بقوله

لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رُسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن         ( :علية وسلم بهذا القدوة والمثال قال تعالى      
 .]21:األحزابسورة [، )كَانَ يرُجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثيرا

              
 : الحالل والحرامبمبدأااللتزام  -3
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 والقواعد التي تبين الحـالل مـن        المبادئ  السنة الشريفة على   أكدتن الكريم كما     القرآ أكدلقد  
 :بتعاد عن الحرام قـال تعـالى      في طريق الحالل واإل    وطلبت من الفرد المسلم السير       ،الحرام

)أَواُهللالَح الب يعو حرالِرم 1999السرخي، ( ،]275: سورة البقرة[ ،)اب(. 
   

ـ   من لْقُ( :واآلخرةالتوازن بين حاجات الجسم والروح ومتطلبات الدنيا        .4 ح رـ  زيِ م اهللاِ ةَن  
 ةًصاِلا خ ين الدُ اِةيي الح  فْ انومأ ينِذ للَ ي هِ لْ قُ ِقزن الرِ  م اِتب والطيِ ِهاِدبِع لِ جري أخ تالَ
يالِقوم يِلذَ كَِةامأ لُِصفَُن كآليوٍمقْ ِلاتي لَع32:األعراف [،)ونم[. 
 
بالبعد عن الكذب   : عن قيم الرذيلة   تخليوال الصالحة في األعمال والعبادات      ستحضار النية إ. 5

 تعطي كـل مكـون مـن     متوازنةوأنها والبخل والتجسس والغيبة والنميمة،      واألنانيةوالخيانة  
 الروحيـة، فـي     اإلنسان، فهي تلبي حاجة     خرآمكون   يطغى على    أن دون   ،مكوناتها متطلباته 
 . الغرائزيةحاجاته تلبية لهالوقت الذي تنظم 

 
 بالفكر أو بأحكـام الـدين،       ويكون ذلك بعدم تقليد اآلخرين فيما يتعلق       :اآلخرينعدم تقليد   .6

 لتزام أوامر اهللا عز وجل، وذلك باألخذ عن اآلخرين ولكن بما يتوافق مع كتـاب اهللا ووجوب إ 
  ). 2000، الشبلي(وسنة نبيه صلى اهللا علية وسلم

 

 غـارات وحمـالت قصـدت        لشن ،تعرضت الشخصية اإلسالمية عبر القرون ومازالت     ولقد  
 وبمـا   ،جتثاثها وتدميرها ، وتشويهها ومسخها بما يلقيه غير المسلمين من شبهات وشـهوات            إ
والمـربين والمعلمـين أن يوطنـوا        على اآلباء    اًن فلسفات وثقافات ، لذا كان لزام      ا به م  وءجا

 وتغذيـة المناعـة     ،أنفسهم ويصرفوا همهم وعزمهم إلى تأصيل بناء الشخصـية اإلسـالمية          
وإيجاد الحصانة الذاتية ، لبناء شخصية واضحة المعالم تطبق اإلسالم فـي الواقـع              ،  الداخلية

بناء المجتمع واألمـة    كان  كما جلتها نصوص القرآن والسنة ، فكلما كان الفرد سليماً          ،شاهدالم 
نحالل خلقـي   اخلل عقدي وغلو ديني و    أي   من   ،، وفي ذلك وقاية لألفراد والمجتمع      مثبتاً قوياً
  .نحراف سـلوكي او

 والنظريات التي تشكل الشخصية وتعطيهـا التصـور         اآلراءختالف  أنه على ا  من هنا يتضح    
 قيد  ي وتطلق لها العنان دون أ      الحرية تعطيهاوكذلك النظرة الغربية للشخصية التي      المناسب،  
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هي التي تدمر بناء الشخصـية، أمـا فـي العـالم            التوجهات  وشرط، نرى أن هذه اآلراء      أو  
يقوم على أساس نظريات ومبادئ وضعية من        ن بناء الشخصية ال   ألاإلسالمي فاألمر مختلف    

والسـنة  القران الكريم   (صنع البشر، بل ضوابط بناء الشخصية مصدرهما بين وواضح وهما           
قتداء بالنبي الكريم صلى اهللا      يكون من خالل اإل     إسالمياً اً فبناء الشخصية بناء   ،)النبوية الشريفة 

 من قول أو فعل هو أسـاس لبنـاء اإلنسـان            ةعلية وسلم فهو المعلم األول، كل ما يصدر عن        
 .المسلم وبناء شخصيته وفق ما يقتضيه الشرع
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 :لسابقةالدراسات ا

                                                                                                          
ن ألو ،العثور علـى مجموعـة مـن الدراسـات        تم  طالع على األدب التربوي     من خالل اإل  

 إلـى  للوصول    في طريقه  دماًلى السير قُ   الباحث ع  د تساع  ودروباً أفاقاً  تفتح الدراسات السابقة 
ستقصاء ما تستطيع من الدراسـات التربويـة        من هنا قامت الباحثة بإ     التي يرجوها،    األهداف
شكل خـاص وسـمات      ب اإلسالمية التي تناولت موضوع سمات الشخصية       ،واألجنبيةالعربية  

 : يأتيالدراسات ما هذه أهم ومن  ترتيبها على النحو التاليأمكن، وقد الشخصية بشكل عام

 
 :الدراسات العربية

 

بدراسة هدفت التعرف إلى القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية          ) 2008( قامت القاضي   
ستخدمت الباحثة أداتان األولى تحليـل       إ للمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات،      

بانه موجهة إلى المعلمـين والمعلمـات،       ستوإ،   للمرحلة الثانوية  محتوى كتب التربية اإلسالمية   
 للمرحلة الثانوية، ومعلمي التربية اإلسالمية      اإلسالميةوتكون مجتمع الدراسة من كتب التربية       

 توجـد فـروق ذات داللـة        ال وأشارت النتائج  إلى أنة       معلماً ومعلمة، )110( البالغ عددهم     
 مـن وجهـة نظـر       للمرحلة الثانوية القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية        في   إحصائية

 نتائج ال المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير الجنس، والخبرة التدريسية، والمؤهل العلمي، ودلت         
بدرجـة   تـم تمثيلهـا    للمرحلة الثانويةاإلسالميةكتب التربية    القيم المتضمنة في     أن إلى أيضا

 يتم مراعاة المرحلة التي طرح      التخطيط لها بشكل مسبق، ولم     يبدوا  ولم يتم على ما    ،متوسطة
 .لها المنهاج

 
 كما تظهـر    ، هدفت إلى التعرف إلى سمات الشخصية اإلسالمية       بدراسة ،)2006(قام عمرو   و

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  مـن الصـف األول إلـى              ،في منهاج التربية اإلسالمية   
 كما تظهر فـي     ،ة اإلسالمية الصف الثاني عشر، كما هدفت إلى المقارنة بين سمات الشخصي         
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، إسـتخدم    تظهر في األدب التربوي اإلسـالمي      المنهاج وبين سمات الشخصية اإلسالمية كما     
ة من قبـل     الهدف منها  تحديد معايير للشخصية اإلسالمي       ،ستبانهالباحث أداة وهي عبارة عن إ     

حـل جميعهـا،   ستنباطها من األدب التربوي، وتحليل الكتـب للمرا      مجموعة من المفكرين تم إ    
وتكون مجتمع الدراسة من منهاج التربية اإلسالمية من الصف األول إلى الصف الثاني عشر،              

 في المنهاج مثل سمات     وكانت النتائج تدل على أن ثمة سمات للشخصية اإلسالمية بتمثيل عالٍ          
ئج الدراسـة   ومما أشارت إلية نتا    مثل البناء الفكري والثقافي،      قل تمثيالً وسمات أ البناء العقدي   

  .ة للشخصية في المنهاجقلة الفاعلية االجتماعي

 
 والتي هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى كفاية ما تتضـمنه            ،)2004(أما دراسة أبو النصر     

ء بمتطلبات بناء شخصـية     الكتب المدرسية في مادة التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية، للوفا        
 على الكشف عـن     ، قدرة أساليب التقويم المعمول بها بمدارسنا      ، وما مدى   إسالمياً الطفل بناءاً 

والوجدانية للتربيـة اإلسـالمية،     ) السلوكية اإلجرائية ( والمهارية   مدى تحقق األهداف التعليمية   
 األولى استبانه تم توزيعها على معلمـي ومعلمـات          ،ستخدم الباحث أداتين في هذه الدراسة     وإ

ماتتضمنة كتب التربية اإلسـالمية للوفـاء بمتطلبـات بنـاء            لمعرفة مدى    ،التربية اإلسالمية 
ختبارات تحصـيلية كتابيـة      عبارة عن إ    فكانت األداة الثانية  أما شخصية الطفل كما خطط لها،    

 وتكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية وكذلك طلبة المرحلـة             وشفهية،
وأظهرت النتائج عدم كفاية المحتوى     س اإلبتدائي،   ن الصف األول إلى الصف الساد     االبتدائية م 

ة، وإن مفهوم البيئة ال يأخذ اإلهتمـام        الموجود في كتب التربية اإلسالمية للوفاء ببناء الشخصي       
ن أدوات  ويم علـى االختبـارات التحصـيلية، وإ        في التق  عتماد كامالً الكافي في المحتوى، واإل   

 الكشف الصحيح والكامل عـن مـدى        تمكن من م ت لوأساليب التقويم المستخدمة في المدارس      
 .تحقق أهداف مادة التربية اإلسالمية

 
  التزمت األهداف  والتي هدفت إلى معرفة إلى أي مدى      ،  )2004 (لخالديا وفي دراسة أجرتها    

، لمادة التربية اإلسالمية في المرحلة اإلعدادية       هداف الخاصة، واألهداف السلوكية   العامة، واأل 
 بتنمية الطفل على المبادئ اإلسـالمية وخاصـة مبـادئ           ،مارات العربية المتحدة  في دولة اإل  

كان مجتمع الدراسة عبارة عن كتب التربية اإلسالمية        و والمساواة،   ، والسالم ، والرحمة ،العدل
ستبانه  وإستخدمت الباحثة أداتين األولى إ      دولة اإلمارات العربية المتحدة،    للمرحلة اإلعدادية في  

لتزمت األهداف العامة   ، لمعرفة إلى أي مدى إ      معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية    زعت على و
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واألهداف الخاصة واألهداف السلوكية لمادة التربية اإلسالمية في المرحلة اإلعدادية في دولـة             
أمـا   بتنمية الطفل على مبادئ العدل والرحمة والسالم والمسـاواة،           ،اإلمارات العربية المتحدة  

سـتعانة  اإلسالمية للمرحلـة اإلعداديـة باإل      عبارة عن تحليل كتب التربية        فكانت ثانيةاألداة ال 
لتـزام األهـداف العامـة       اإلسالمية، وكانت النتائج تؤكد إ     بالخطوط العريضة لمنهاج التربية   

ن والسنة،  ، المستمدة من تعاليم القرآ    للتربية اإلسالمية في المرحلة اإلعدادية في دولة اإلمارات       
 المجال  ،لتزمت بالمبادئ اإلسالمية،  وشملت األهداف الخاصة       إ  التي ك األهداف الخاصة  وكذل
هتمت األهداف الخاصة في كل صف من صفوف المرحلـة          إ و ، والمهاري ، والوجداني ،العقلي

 .اإلعدادية بمبادئ اإلسالم وخاصة مبدأ العدل والرحمة والسالم

 
ثر مفهوم الذات وبعض سمات      أ إلى التعرف   إلىهدفت  التي  و ،)2003( وفي دراسة الكفاوين  

 بتكاري لدى طلبة قسم الرياضيات فـي جامعـة مؤتـة،          اإل في القدرة على التفكير      ،الشخصية
  وطالبة من طلبة قسم الرياضيات في جامعـة مؤتـة،          اًطالب) 319(تكونت عينة الدراسة من     

منهم لجميـع   ) 20(دم خضوع   بة لع  وطال طالباً) 79(ستثناء   مجتمع الدراسة الكلي، بعد إ     اشكلو
 أيزنـك على بعد الكذب في مقيـاس    فأكثر درجات) 6( منهم على ) 29( ختبارات وحصول اإل

ستطالعية لحساب الثبات للمقـاييس     إستخدما عينة إ   وطالبة   اًطالب) 30(ستثناء  ، وتم إ  للشخصية
 وكانـت    وطالبة، طالباً) 240(وبذلك يكون العدد الكلي لعينة الدراسة        ،المستخدمة في الدراسة  

 ، مجموعات الدراسة  أفراد بين متوسطات درجات     إحصائياًفروق دالة    وجود   إلىالنتائج تشير   
 ولصالح  ، على مقياس مفهوم الذات    ستجاباتهم تباين إ  إلى تعزى   بتكارياإلعلى مقياس التفكير    

 .ذوي مفهوم الذات المرتفع
 

عيين القيم التي تبثها كتـب التربيـة        التي هدفت إلى ت   و، )1999( دراسة   أبو لطيفة كما أجرى   
وتكونت عينـة    لى تحديد الكيفية التي يتم بها نقل القيم للطلبة،        ، وإ األساسيةاإلسالمية للمرحلة   

 من الصف الثاني إلى الصـف العاشـر         األساسيةالدراسة من كتب التربية اإلسالمية للمرحلة       
بانه وتحليل محتوى كتب التربيـة      ست وكانت أدوات الدراسة إ    ،)1998 -1997 (للعام الدراسي 

 وأظهرت النتائج أن القيم المبثوثة في محتوى كتب التربيـة اإلسـالمية للمرحلـة               ،اإلسالمية
ـ يط لها، وهي ال تشكل منظومة        لم يتم على ما يبدو التخط      ،األساسية  يرجـى أن تحفـز      هقيم

 .الطلبة إلى الوعي بها أو تمثلها
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إلى التعرف على سيكولوجية الشخصية التفاؤل والتشاؤم        هدفت   ،بدراسة) 1998(قام بركات   و
) 254( وتألفت عينة الدراسـة  مـن      يرات المرتبطة بالطالب الجامعي،      ببعض المتغ  اوعالقته
 )152(وطالب،  ) 102(منهم  ة القدس المفتوحة بمركز طولكرم،       وطالبة من طالب جامع    طالباً
  وأشـارت نتـائج    وعلى الطلبـة، المشرفينستبانه تم توزيعها على      وإستخدم الباحث إ   طالبة،

الدراسة إلى أنة توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات الطالب على مقيـاس التفـاؤل               
 .والتشاؤم تعزى لمتغير الجنس والعمر والحالة االجتماعية

 
 الكشف عن السمات المميـزة      إلى هدفت   ،)1998( وفي الدراسة التي قام بها خليفة ورضوان      

 الشـعب   أفـراد تنظمها كما يتصورها بعـض       التي   واألبعاد ،مصرية المعاصرة للشخصية ال 
 من الطالب   وتألفت واإلناث من الذكور    شخصاً) 1317( عينة الدراسة من     وتألفتالمصري،  
 وتمثل مناطق مختلفة فـي مدينـة        ، الهيئة التدريسية بالجامعة   وأعضاء والموظفينالجامعيين  
  وتشـير نتـائج      ستبانه موجهة لمجتمع الدراسـة،    داة وهي إ   وقد إستخدمت الدراسة أ    القاهرة،
 الذين شملتهم عينة الدراسة للشخصية المصرية  يتسـم          األفراد وتصور   إدراك أن إلىالدراسة  

 هـذه  وجود عدد محدد مـن السـمات السـلبية فـي             إلى باإلضافة ،بقدر كبير من االيجابية   
 .ةالشخصي

 
 الشخصية وعالقتها ببعض األساليب المعرفيـة       دراسة لسمات ) 1998(جري الطهراوي   كما أ 

 في الجامعة اإلسالمية بغزة، وتكونت عينة الدراسة        لدى الطالب المتفوقين والمتأخرين أكاديمياً    
 وأظهرت الدراسـة     طالب الجامعة،   إلى ستبانه موجهة  وكانت أداة الدراسة إ    ،طالباً) 195(من  

ن والمتـأخرين أكاديميـا فـي سـمة اإلنبسـاط            بين المتفوقي  أنة ال توجد فروق دالة إحصائياً     
 . بين المتفوقيننطواء، كما أظهرت الدراسة أنة توجد فروق دالة إحصائياًواإل

 
تعرف على الفروق بـين الـذكور       ن ت التي كانت تهدف إلى أ    ) 1997( وفي دراسة أبو ناهية   

ـ            ،واإلناث ) 150( ن في بعض سمات الشخصية لدى طالب الجامعة، وتكونت عينة الدراسة م
ستبانه لتحقيق غرض    وقد إستخدمت الدراسة إ    طالبة،) 70(و،  طالباً) 80(  منهم ، وطالبة طالباً

الذهنية، السيطرة،  : سماتال وقد بينت نتائج الدراسة أنة توجد فروق بين الجنسين في            الدراسة،
 لصـالح   نفعالي لصالح الذكور، وفي العصابية، الجانبيـة االجتماعيـة        اإلتزان اإل ، ةالمسؤولي
 .اإلناث
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دراسة للتعرف على السمات المميزة لدى الشباب الكويتي من         ) 1997( كما أجرى األنصاري  

 وكانت  من اإلناث، ) 1048(من الذكور،   ) 619(، منهم   فرداً) 1667( الجنسين، وشملت العينة  
ف، شري:  وبينت الدراسة أن أكثر السمات تصف الذكور وهي        ستبانه،أداة الدراسة عبارة عن إ    

: ، كما بينت الدراسة أن أكثر السمات التي تتصف بها اإلناث هي           أمين، محترم، مخلص، شهم   
شريف، محترم، حنون، طيب، مخلص، كذلك بينت الدراسة أنة توجد فروق جوهريـة بـين               

وتميـزت  . سمة) 60(سمة من سمات الشخصية في قائمة السمات وقوامها         ) 38(الجنسين في   
سمة، كمـا أسـفرت     ) 13(سمة، وتميز الذكور عن اإلناث في       ) 25(اإلناث عن الذكور في     

 .سمة) 22( الدراسة عن وجود فروق جوهرية بين الجنسين في
 

ثقافية لبعض سمات الشخصـية     ال  األنماط إلى  التعرف  التي هدفت  ،)1994( وفي دراسة علي  
 طالبـاً ) 187(  وطالبة، مـنهم   طالباً) 284(  عينة الدراسة    لدى ثالث عينات عربية، وشملت    

 الذين يعيشـون داخـل      ، وطالبة من الطالب الفلسطينيين    طالباً) 46( وطالبة من المصريين،    
 إسـتخدمت    وطالبة من الطالب الذين يعيشون فـي مصـر،         طالباً) 51 ( المحتلة،   األراضي

  الدراسة وجود فروق دالة إحصـائياً      توأظهر ستبانة والمقابالت الشخصية،  الدراسة أدوات اإل  
األراضي      الذين يعيشون داخل     ، لصالح عينة الفلسطينيين   ةتوسطات درجات العينات الثالث   بين م 

                    الفلسـطينيين  مصدر الضبط، ولصالح عينـة     ،نفعال األ السيطرة، الثبات، :  سمات المحتلة في 
  .األراضيالذين يعيشون خارج 

 
 التي هدفت إلى معرفة القيم المتضـمنة فـي كتـب التربيـة              ،)1993( ي دراسة جرادي  وف

 داة أ سـتخدمت الباحثـة   ليم األساسي في جمهورية الـيمن، وإ       الدنيا من التع   مرحلةلل اإلسالمية
 حيث تم تحليل النصوص الواردة في الكتب التي شـملتها         ،تحليل المحتوى  و ستبانهإعبارة عن   

قيمة في المجاالت    )60(أظهرت النتائج أن كتب التربية اإلسالمية تضمنت        عينة الدراسة، وقد    
وتشمل هذه القيم المجال العقدي، والمجال التعبدي، والمجال الفردي،         ) 1177( السابقة تكررت 

 .والمجال االجتماعي، والمجال المادي
 

 عـن   ،سالميةاإل الشخصية   إعدادثر الجهاد في     أ إبراز إلىبدراسة هدفت   ) 1991( قام زريق 
 وأحاديـث  القرآنيـة  واإلشـارات  الجهادية،   حداثاألطريق تتبع مواطن العبر والعظات في       
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ستخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن     ، ا ية وسلم المتعلقة بالجهاد وأبعاده    الرسول صلى اهللا عل   
ي حول هذه    الفكر الغرب  تناوله ما   ستعراضبا،  بحيث تناول القضية الواحدة بالتحليل والمقارنة     

 اإلبداع على   اإلسالمية قدرة الشخصية    إلى النتائج   وأشارت،  اإلسالمي بالفكر   ومقارنتهالدراسة  
 .البشريةحترامها للنفس والتطور واإلستجابة لمستجدات الحياة ومدى إ

 
متغيـرات العقليـة والشخصـية       بعدد من ال   اإلبداعحول عالقة   ) 1991( وفي دراسة الشايب  

) 243( عينة الدراسة مـن      تألفت ، الثانوي في مصر   األول من طلبة الصف     على عينة  ةوالبيئ
 معرفة  إلى هدفت   ختبار لقياس مستوى التحصيل،   ، وكانت أداة الدراسة إستبانه وإ      وطالبة اًطالب

، باألسرة المتعلقة   نجاز وعدد المتغيرات  ، والدافعية لإل   وسمات الشخصية  ، بالذكاء اإلبداععالقة  
 والذكاء للعينة الكلية وتقترب من الصفر كما وجد         اإلبداعوع العالقة بين     معرفة ن  إلىوهدفت  

 هناك العالقة موجبة ودالـة      أن كما   ، وسمة االنفعالية  اإلبداعومنخفضة بين    العالقة موجبة    أن
 اإلبداع العالقة موجبة بين     أن للعينة الكلية، كما وجد       واالنبساط اإلبداععند مستوى الداللة بين     

 العالقة موجبة ومنخفضة    أنمن الصفر ووجد     وتقترب قيمة معامل االرتباط       لالنجاز والدافعية
 النتائج تـوحي    هذه ، العالقة من الصفر   فيه وتقترب   ،الكلية للعينة   واإلبداع األسريةبين البيئة   

 .األخرى عن المتغيرات اإلبداعستقالل بإ
 

ى إسهام الوراثة في مجموعة من       والتي هدفت إلى التعرف إلى مد      ،)1990( أما دراسة عبادة    
ثر البيئة في   ، باإلضافة إلى إلقاء الضوء على أ      بتكاريات الشخصية والقدرة على التفكير اإل     سم

األطفـال  (  لدى عينـة مـن التـوائم         ا وذلك بالمقارنة بين إسهام الوراثة فيه      ،هذه المتغيرات 
 33،   متماثالً  زوجاً 15 ( ألطفالاائم   من التو  زوجاً) 48(، تكونت عينة الدراسة من      )المراهقين

، ) غير متماثالً   زوجاً 25،   متماثالً  زوجاً 15(  من المراهقين     زوجاً 40و  )  غير متماثالً  زوجاً
 الدراسـة عبـارة عـن برنـامجيين         أداةائم، وكانـت     من التو   زوجاً 88 العينة   إجماليوكان  

ثة والتباين الوراثي الداخلي     لحساب معامالت الورا    بمعالجة بيانات التوائم،   خاصين إحصائيين
ع،  بالوراثة، الخضو  تأثراً السمات   أكثر أن إلى   وأشارت نتائج الدراسة  والتباين الوراثي البيني،    

 .عتماد على الجماعةتأثراً بالوراثة، السذاجة، اإلقل السمات الذكاء، السيطرة، الواقعية، وأن أ
 

 عالقة سمات الشخصية بمشـكالت      دراسة كان الهدف منها معرفة    ) 1987(  مرسي أجرىكما  
طالب في مدارس الجزيرة والسليمانية الثانويـة       ) 100(المراهقة، وتكونت عينة الدراسة من      
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 النتـائج    أظهرتو ستبانه،   وكانت أداة الدراسة عبارة عن إ      .بمدينة الرياض بالمملكة السعودية   
سمة القلق،  : ية وهي لصحر ا غيرتباط موجبة بين درجات مقاييس سمات الشخصية        معامالت إ 

 وسمة العداوة، ودرجـات مقـاييس مشـكالت التوافـق           تكالية، سمة الشعور بالذنب،   سمة اإل 
 .نفعالي، التوافق العام، التوافق االجتماعي، التوافق اإلوافق الصحيالمنزلي، الت

 
) 300(بدراسة ميدانية لسمات الشخصية العربية، وشملت عينة الدراسة         ) 1986( قام العيسوي 

أوضحت الدراسـة أن أكثـر       و ستبانة والمقابالت الشخصية،   اإل  وإستخدم الباحث أداتين   شاب،
ة، الكـرم، الشـجاعة، الوطنيـة،       المسـالم :  في الشخصية العربية هي    يجابية وزناً السمات اإل 

 فـي   قـل السـمات وزنـاً     ، كما أوضحت الدراسة أن أ     د، والعطف واإلنبساط، والرحمة، والج  
 . الدقة، النظام، السرعة، الجدية، البر، الخشوع، التعاون:الشخصية العربية هي

 
هدفت إلى التعرف إلى السمات الشخصية المميزة للطـالب ذوي          ) 1986( وفي دراسة اسحق  

 وشملت عينـة     في المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة،      ،السلوك المشكل وأقرانهم األسوياء   
 وكانـت أدوات الدراسـة      ،مشكلين) 170 (ءأسويا) 230(منهم  . طالب) 400(الدراسة على   

 األسـوياء    جوهريـة بـين     وأوضحت الدراسة أن هناك فروقـاً      ستبانه ومقابالت شخصية،  إ
ستدالل، التواد، التأمل الذاتي، العطـف،      الخضوع، النظام، اإل  نجاز،  اإل: والمشكلين في سمات  

 .لتغير، التحمل، السيطرة، العدوانا
 

  الـذي تسـهم بـه      األثر إلى التعرف   إلى التي هدفت    ،)1984الشيخ والخطيب،   (وفي دراسة   
تجاهات الحداثة التي تنطوي عليها، ولمعرفـة        في تنمية الشخصية الحديثة وإ     األردنيةالجامعة  

 األولـى  وطلبة السـنة  ،الجامعية عينتين من طلبة السنة الرابعة   ة قام الباحثان بمقارن   األثرهذا  
 أو مباشرة   ماإ ،تجاهات الحداثة لمتغيرات التي قد تؤثر في إ     د من ا   على عد  إحصائياًمتكافئتين  

ختيرت من سبع كليات من      وطالبة إ  طالباً) 594(من   خذ الباحثان عينة  بطريقة غير مباشرة، أ   
 يتعرض لها طلبـة     التي الخبرة الجامعية    أن، وكانت النتائج تؤكد على      األردنيةكليات الجامعة   

تجاهاتهم نحو الحداثة،   ، تسهم بالفعل في تنمية إ     راستهم الجامعية  د ثناءأ  عموماً األردنيةالجامعة  
تجاهـات الطلبـة    فاعليتهم الشخصية واالجتماعية، وإن الجامعة تسهم في تنمية إ        أي في زيادة    

قـل فـي كليتـي الشـريعة         وبدرجة أ  نحو الحداثة بشكل واضح في الكليات العلمية والمهنية،       
 .واآلداب
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 إذا كان نمط الشخصـية التـي تقدمـه    تحديد ما إلىلتي هدفت ا) 1984( وفي دراسة طنطش 

 هو نمط الشخصـية الحديثـة       ،األردن في   اإلعداديةالنصوص في كتب اللغة العربية للمرحلة       
 وسميث لها، وكانت عينة الدراسة عبارة عن كتب اللغة العربية للمرحلـة             أنكلسوفق تعريف   

 أن إلـى  النتـائج    وأشارتقة تحليل المحتوى،    ستخدمت الباحثة في دراستها طري     وا ،اإلعدادية
ن النصـوص   ، أل  درجة شيوعها في النصوص محدودة     أوم الحداثة   يدرجة تشبع النصوص بق   

 .فقط من مجموع النصوص% 10.37شتملت على قيم الحداثة مثلت لتي إا
 

من خالل دراسة عملية     مصريةإلى دراسة الشخصية ال    التي هدفت    )1982( وفي دراسة عمار  
 المصـرية، تعـرض     أسوان التنشئة االجتماعية في قرية سلوا بمحافظة        وأساليب األطفالو  نم

ومعاييره فـي ضـوء الـنمط الثقـافي أو          لموضوع التعلم وتكوين الشخصية وتحديد السلوك       
ستخدمت هذه الدراسة أسلوب     وا  الحقبة من تاريخها،   تلك في   ، القرية هذهالحضاري العام لحياة    

 إلـى  الدراسات االنثروبولوجية واالجتماعية     الدراسة منحى  هذه ونحت   ة،المالحظة والمعايش 
 مجموعة من السمات التي تتسم بها       إلى خلص   أنه النتائج   ن وم ،جانب مناهج الدراسات النفسية   

 داءآالتدين، تمثل العادات والتقاليد الشائعة، الربط بين التقصير فـي           :  القرية مثل  أهلشخصية  
 .)1998خليفة، (  الفشل بالحياةأو بالمرض إلصابةواالواجبات الدينية 
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 :الدراسات األجنبية

 

والتي كانت  بعنوان تطور سـمات الشخصـية لطـالب    ) (Robert, 2002 دراسة روبرت
 سنة، تم تقييم التغيرات على بعـض سـمات الشخصـية لطلبـة              18-12 من عمر    موهوبين
سنوات لدراسة خمسة عوامـل شخصـية هامـة         ) 4 ( في فترة المراهقة على مدى     ،موهوبين

،حيث وجد الميل إلى العصبية والمزاجية ازدادت عند اإلناث ، والميل إلى االنفتاح والتجربـة      
ندفاعية لم يظهر أي تغيير     لنسبة لسمات الوعي والقابلية واإل    زادت عند اإلناث والذكور،  أما با      

 والتـي   نللموهوبيرات في سمات الشخصية     محسوس،  أفادت الدراسة في إنشاء ضمني للتغي       
 . ساعدت في سد الفجوة في التغييرات المزاجية مدى العمر

 
 بعنـوان   ،والتي كانت من جامعـة البرازيـل      ) Alencar,1998(وفي دراسة قام بها الينكار     

دراسة سمات الشخصية لعلماء مبدعين من البرازيل،  تم خاللها دراسة سـمات الشخصـية                
نجـاز المتميـز    اً علـى اإل   ختيار العينة بناء   بإبداعهم،  حيث تم إ     اتميزورازيلي  عالم ب ) 29(ل

اع إلى  ستم بمقابلة شخصية لكل واحد منهم لإل      والمشاركة اإلبداعية في مجال عملهم،  ثم القيام       
 ويـتم   ،تجاه بعض المواقف التي تعرض عليهم خالل هذه المقابلـة         ردود أفعالهم وسلوكياتهم    

حد منهم،  وكانت    ع مقياس شخصي لكل وا    يبالت، وباإلضافة إلى ذلك تم توز     تسجيل هذه المقا  
ستمرارية والـوالء لنشـاطاتهم     فة مميزة لهؤالء العلماء كانت اإل      أن أكثر ص   النتائج تشير إلى  

ستقاللية، المسؤولية،  والقدرة    المبادرة، اإل : صفات أخرى لهم مثل     ظهرت  أوأعمالهم،  كذلك    
 .على التخيل

 
التي كان الهدف منها المقارنة بين مجموعتين       ) Edwared,1996( دوارد إ سة أجراها وفي درا 

ينـة الدراسـة مـن       التفاؤل والتشاؤم، تكونت ع    – ةمن الطلبة األمريكيين على بعد الشخصي     
سيوي، والمجموعة  ، من أصل آ    وطالبة أمريكان  طالباً) 111 (شتملت على مجموعتين األولى إ  

لى أن الطلبة    أمريكي من أصل قوقازي، وكانت النتائج تشير إ        طالباً) 111 (الثانية تكونت من  
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كبر نحو سمة التشاؤم مقارنة بالطلبة مـن أصـل           أ ظهروا ميالً  من أصل آسيوي أ    األمريكيين
 .قوقازي

  
 هـوبين بدراسة بعنوان الحساسية األخالقية لألطفـال المو ) Krieger, 1994 (كما قام كريجر

 ،ناك بعض السمات في شخصـية الموهـوبي       نالدراسة لوحظ أن ه   وتطور المجتمع، وفي هذه     
، اإلعتدال، الحساسية    مميزين عن اآلخرين، مثل األمانة      وخبرة فريدة جعلتم   خلقت عندهم وعياً  

 طالبـاً ) 1800(هتمام العام باآلخرين، والتي ظهرت بعد دراسـة         إتجاه القضايا األخالقية، اإل   
الحاجة إلى فهـم طبيعـة      و نلبيئة التعليمية لهؤالء الموهوبي   ا، تشير الدراسة إلى أهمية      موهوباً

 العالم الداخلي الذي يعيشون فيه لتفسير بعض مظاهر تطور المجتمعات
   
كان عنوانها سـمات  بدراسة  ) Wallace&walberge, 1987 (والبرج واألسقام كل من  

 هـا ريخ، كان الهـدف من    الشخصية والبيئة الطفولية في شخصيات روائية أدبية بارزة في التا         
 عن طريق تحليـل تـاريخي للسـمات النفسـية           ،التعريف بظروف التمييز لتلك الشخصيات    

شخصية ) 42(حتوت العينة على    لة لروائيين بارزين في التاريخ، إ     والظروف المحيطة بالطفو  
 قد قام   خذ العينة من عينة سابقة من البارزين كان       لروائيين والمؤرخين والنقاد، تم أ    مختلفة من ا  

تخدام أداة قام بإعدادها كـل      س،  وقد قام الباحث با     )1925(وتيرمان  ) (1903بها كل من كاتل     
 موسوعة المعرفة البريطانية،  وباحثين آخرين حيث كانت هذه األداة تحتوي علـى              لفيمن مؤ 

ستمرارية السـمات   لموهبة، وركزت النتائج على درجة إ     قائمة بالسمات والظروف المحيطة با    
 مع أن الذكاء يعتبر عامالً  : ظروف البيئية المحيطة بالموهبة،  وكانت نتائج الدراسة ما يلي           وال

ور كبير في تمييز هذه الشخصـيات،       مهما في التميز إال أن التأثيرات والظروف البيئية لها د         
  للخبـرات،    مثل التعرض  ،ومن العوامل الداعمة للتميز كانت الظروف الجيدة المتعلقة بالعائلة        

اعية المحيطة، تشـجيع    تصال، والتوقعات العالية من الوالدين، المدرسة، والظروف االجتم       اإل
 األدبي،  زختالط واالتصال المبكر مع الكبار، توفر ميزات ثقافية ذات عالقة للتمي          اآلخرين، اإل 

ه ع التميـز لهـذ     كبير في توفير الظروف التي تسر      ا كان لهم دور   واإلباءأما بالنسبة للمعلمين    
 .الشخصيات 

 
 التي هدفت إلى بحث العالقة بين اإلبـداع Waronk , 1983 )  (دراسة شادها وارونك وفي 

س دلهي، تكونت عينة    وكل من الشخصية والميول المهنية لطلبة الصف الثاني عشر في مدار          
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ـ       ،طالبة) 16( و طالباً 55)(الدراسة من    ون  وطبق على العينة مقياس الميـول المهنيـة لتبرس
وجـود   إلـى   توصلت الدراسة      للشخصية، يسلمود وقائمة   اإلبداعيتبار تورنس للتفكير    خوا

 .نبساط بين الطالب والطالبات لصالح الطالباتفروق غير دالة على مقياس اإل
 

بدراسة هدفت إلى الوقوف على طبيعة العالقة بين مفهوم Kneader, 1979) ( ردكما قام كينا
 تتراوح أعمارهم   طفالً) 60(طفال، وتكونت عينة الدراسة من      أل لدى ا  يالذات والسلوك العدوان  

ن المفهوم السالب   رتباطيه موجبة بي  وصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ا      سنة، وت ) 12-5( بين
 .من الذات والسلوك العدواني لدى األطفال

 
لت  حيث شم، بسمات الشخصيةوعالقتهبتكار بدراسة اإل) , 1981Guileford(وقام جليفورد 

 وتألفتالمعاهد العسكرية األمريكية،    عينة الدراسة على ثالث مجموعات من الطالب من طلبة          
                مـن   وتتـألف ختبارات سـمات الشخصـية       طبق عليهم إ   طالباً) 212( من   األولىالمجموعة  

  كما طبق على المجموعة نفسها     ، من متغيرات سمات الشخصية    متغيراً) 40( تمثل   بنداً) 250(
 هـذه ، ولـم تطبـق علـى        واألصـالة ، وتمثل الطالقة    بتكاريهاإل من اختبارات القدرات     عدد

، طـالب ) 208( المجموعة الثالثة فقد تكونت مـن  أماالمجموعة مقاييس المرونة في التفكير،      
ختبـار يشـمل    الطالقة، األصالة، المرونة وإ   :  الثالثة بتكاريهة اإل القدرختبارات  طبقت عليهم إ  

التـي اسـتخدمت فيهـا       الدراسة   هذه وأوضحت من متغيرات الشخصية،     تغيراًم) 24(على  
ختبـار الطالقـة    فـي ا   الطالب الذين حصلوا على درجات مرتفعـة         أن ،رتباطمعامالت اإل 
 أمـا تقبـل،   ال مترادفات لكلمة معينة، يتصفون بتمثل شديد للمخاطرة و        إعطاء أي   اإلبتكاري،

ندفاع والسيطرة والثقة بالنفس، كما يتصـف       تصفون باإل  الفكرية في  المتفوقون من حيث الطالقة   
،  بالحاجة الشديدة للحرية    تحتوي على حرف معين،    ألفاظ عطاءإالمتفوقون بالطالقة اللفظية أي     

  . والثقة بالنفسالتأملي فيميلون للتفكير األصالة المتفقون في أما
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 :تعليق على الدراسات السابقة
 

 :ن ما يلييتبلسابقة من خالل الدراسات ا
 

 من الصف   ،اإلسالمية في منهاج التربية     اإلسالميةتحدثت دراسة عمرو عن سمات الشخصية       
شـتملت   إ ألنهـا ستفادة من نتائجها    لصف الثاني عشر الثانوي، وتمت اإل      ا إلى األساسي األول

  وليس مرحلة محددة فقط، وكذلك تحدثت دراسة نصـر عـن            ،ةيعلى جميع المراحل الدراس   
فـي   ، الباحث إليهاستفادة من نتائج الدراسة التي توصل       ، وتمت اإل  اإلسالميةسمات الشخصية   

 الدراسة دراسة نصر حيث     هذه على المرحلة االبتدائية فقط، وهنا تكمل        دراستهقتصرت  حين إ 
 تناولت كامل المراحل الدراسية، وتعتبر دراسة العيسوي دراسة ميدانية ترصـد سـمات              أنها

 دراستهدمت للشباب العربي، فهناك توافق بين        وقُ عدتُأ تستبياناإ من خالل    عربية ال ةالشخصي
ختالف ، ولكن اإل   الدراستين تبحث حول سمات الشخصية      من  كالً أن من حيث    ، الدراسة وهذه

قتصـرت   فقد إلخالديا دراسة أما .دراسته الدراسة من نتائج هذه وتستفيد  في مجتمع الدراسة،  
 وتناولـت كـل    والمساواة،    العدل والرحمة  مبادئ وبحثت   ، فقط اإلعدادية المرحلة   أهدافعلى  

 الحكم على كل المنهـاج،       وموضوعية في  أكثر  مما يعطيها شموالً   ،المراحل الدراسية والوثيقة  
 ، الدراسات التي تحدثت عن سمات الشخصية بشكل عام ولم تخصها بالمنهاج فقط            وكذلك باقي 

 ينهل منها الكثير ويستفيد منها مثل دراسة بركـات         أنفهي دراسات قيمة ومفيدة يمكن للباحث       
 أمـا  الدراسـة،    هـذه ستفادة من نتائجها فـي      ، حيث تمت اإل   عمار ودراسة طنطش  ودراسة  

 فهي كثيرة بما يتعلق بموضوع السمات الشخصية بشكل عام وليس سـمات             األجنبيةالدراسات  
على العرب المسـلمين    إال  تقتصر    قد ال  اإلسالميةن دراسة الشخصية    أل اإلسالميةالشخصية  

 ذات  األجنبيـة  من الدراسـات     اً الدراسة عرضت الباحثة عدد    هذه الدراسات، وفي    هذهلطبيعة  
 . عاملالعالقة بسمات الشخصية بشك
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مات  من خالل تقديم دراسة حول س      ، للدراسات السابقة  خرآ  الدراسة تضيف بعداً   هذهن  لذلك فإ 
 الشخصـية  ت ومقارنة ذلك بسما، في فلسطيناإلسالمية في منهاج التربية   اإلسالميةالشخصية  
 الدراسة تحمل فـي طياتهـا       أنكما   وكذلك المنهاج،    اإلسالمي الفكر التربوي     كما ،اإلسالمية

 في فلسطين بشـكل خـاص       اإلسالمية منهاج التربية     مصممي المنهاج وخصوصاً   إلىرسالة  
 مرجعي عنـد    كإطار اإلسالمية يضعوا سمات الشخصية     أن على   ،ي بشكل عام  والوطن العرب 

 في الشخصـية    يرغبونه الناتج النهائي الذي     إلى المصممين   أنظار يوجهتصميم المنهاج، كما    
مـا سـمات    :  منهاجـه  يبـدأ  أنالمصمم قبل   وهذه ثمرة دراسة المنهاج، فيتساءل      ،  اإلسالمية

ويبقـى هـذا السـؤال      ؟  إخراجها يعمل على    أنى المنهاج    التي يتعين عل   اإلسالميةالشخصية  
هذه الدراسـة مـع الدراسـات        وتتشابه هذا   وات تصميم المنهاج،  يالحق المصمم في كل خط    

 تبحـث فـي     ألنهـا في كونها تمركزت حول الشخصية، وتختلف عن بقية الدراسات           السابقة
 ستفادة من الدراسات السابقة   اإل، ولقد تمت    اإلسالميةالمناهج ومدى قدرتها على بناء الشخصية       

 . السمات في مجتمع الدراسةهذه سمات الشخصية ومدى شيوع إلىمن خالل التعرف 
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 الفصل الثالث

 

 واإلجراءاتالطريقة 

 

 منهج الدراسة -

 

  مجتمع الدراسة-

 

  عينة الدراسة-

 

  أداة الدراسة-

 

 األداة  صدق -

 

 األداة ثبات - 

 

  الدراسة متغيرات-

 

  الدراسةإجراءت -

 

 المعالجة اإلحصائية -
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 الفصل الثالث

 
 الطريقة واإلجراءات

 
 التـي  لإلجراءات  تفصيلياً  ويتضمن وصفاً  ،، المنهج المتبع في هذه الدراسة     يتناول هذا الفصل   
التي الدراسة وعينتها، والطريقة    تبعتها الباحثة في تنفيذ هذه الدراسة، من حيث وصف مجتمع           إ
الصدق والثبات وخطوات تطبيقهـا،      وإجراءات   إعدادها الدراسة وطرق    وأدوات ختيرت بها، ا

 إلى المستخدمة لتحليل البيانات والوصول      اإلحصائية، والمعالجة   وإجراءاتهاوتصميم الدراسة   
 .النتائج

 
                                                                                                 : منهج الدراسة

، وذلك لمناسبته لمثـل     )استبانة + تحليل المحتوى  (المنهج الوصفي مد في هذه الدراسة     عتُلقد ا 
 .هذا النوع من الدراسات

 
 :مجتمع الدراسة

 للصـفوف    للمرحلة الثانوية فـي فلسـطين،      إلسالميةاتكون مجتمع الدراسة من كتب التربية       
 اإلسـالمية شمل مجتمع الدراسة معلمي ومعلمات التربية        كما ،) والثاني عشر  ، عشر الحادي(

السنة الدراسـية    وذلك في    ومعلمة، معلماً) 185( عددهم في منطقتي بيت لحم والخليل البالغ     
 ).1(كما هو موضح في الجدول ) 2008/2009( من العام

 



 
 
 
 
 
 

55

 
 
 
 
 
 

 :عينة الدراسة

 

 :المعلمين عينة :أوالً
 تكون ممثلة لمجتمع الدراسة من      أنختيار العينة العشوائية الطبقية بحيث روعي في العينة          تم إ 

ـ ) 99 (حيث الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، حيث شملت عينـة الدراسـة             اًمعلم
 .مع الدراسةمن مجت%) 54(  بما نسبته، الكليعومعلمة من المجتم

 

 

الجنس  المعلمين حسباألعداد والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة من ): 1(جدول 
 .والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والمديرية 

 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير
 58.59 58 ذكر 
 الجنس 41.41 41 أنثى

 100 99 المجموع
 - - دبلوم

 88.89 88 بكالوريوس
 11.11 11 أعلى من بكالوريوس

المؤهل 
 العلمي

 100 99 المجموع
 15.15 15  سنوات5أقل من 

 31.31 31  سنوات5-10
سنوات 
 الخبرة

 53.54 53  سنوات10أكثر من 

 100 99 المجموع 
 المدينة 35.35 35 بيت لحم
 64.65 64 الخليل
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 :الكتبعينة : ثانيا
الحادي عشر، والثاني   ( للصفوف    للمرحلة الثانوية  اإلسالميةدراسة كتب التربية    شملت عينة ال  

 ).2009 /2008 ( في فلسطين للعام)عشر
              

 :أدوات الدراسة
 

 المتضمنة في منهاج التربيـة      سمات الشخصية اإلسالمية  بمعايير  تم بناء أداة الدراسة المتمثلة      
 :وذلك من خالل)  عشرلثانيالحادي عشر وا( اإلسالمية للصفوف

 
 . سمات الشخصية اإلسالميةطالع على األدب التربوي  والدراسات السابقة حولاإل .1

  األساتذة لسمات الشخصيةتم تصميم أسئلة تهدف إلى رصد تصور مجموعة من .2

 :اإلسالمية شملت السؤالين اآلتيين
 

 لتحقيقها  اإلسالميةالتربية  ى  تسعيجب أن    التي   اإلسالمية ما مكونات الشخصية     :األولالسؤال  
 حسب رؤيتكم؟

 
  ما أهم األبحاث أو الكتب التي ترشحها إلثراء هذا الموضوع؟:السؤال الثاني

 والمتخصصين فـي هـذا المجـال، وتـم           على مجموعة من الخبراء    األسئلةتم توزيع هذه     
 . تم تحليل المحتوىأساسهامعايير على  ستخراجإ

 

 :اب التي تم تحليلهامادة الكت:  األولىاألداة
الحادي عشـر، والثـاني     ( للصفوف   ةتم تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوي       

كل سمة  ت  ومعرفة تكرارا   السمات التي تناولتها هذه الكتب،      ستخالص  ، وا في فلسطين ) عشر
ـ عـي  وروعتمادهـا،   التي تم ا المعاييرقائمة الواردة في  ، الشخصية اإلسالمية  من سمات  ي ف

 :يأتيعملية تحليل المحتوى ما 

 100 99 المجموع 
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 .مراجعة األدب التربوي حول تحليل المحتوى -
 جل التوصل إلى سمات الشخصية اإلسالمية تمت قراءةوإلجراء عملية التحليل من أ -

 ).الحادي عشر، والثاني عشر(صفوف كتب التربية اإلسالمية  للمرحلة الثانوية للل معمقة    
 ية التي شملتها عينةي كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوتحليل النصوص الواردة ف -

 .ستخراج التكرارات لكل سمة والنسبة المئوية لتلك السماتالدراسة، وإ   
 

 :ثبات التحليل 
  

 :تأكدت الباحثة من ثبات التحليل بالطرق اآلتية
 

 د تحليلهم إلى نتائج متقاربة عنآخرونوهو أن يتوصل محللون : شخصينيالثبات الب -

 .هنفسللمحتوى    
 وهو أن يتوصل المحلل ذاته إلى نتائج متقاربة عند تحليله: الثبات الضمن شخصي -

 .نفسه    للمحتوى 
تفاق بين الباحثة وبين المحللـين      النوعين من الثبات فكان معامل اإل      وقد حسبت الباحثة هذين     

ثة للمحتوى نفسه بفارق زمني بدرجة      تفاق بين تحليل الباح   ، واإل )0.93( بدرجة عالية    اآلخرين
)0.95.( 
 

 :ستبانة الموجهة إلى المعلمين والمعلماتاإل: ةة الثانياألدا

 
فقرة، موزعة على خمسة مجاالت من مجاالت سمات        ) 51(ستبانه مكونة من    صممت الباحثة إ  

، للكشـف عـن مـدى        عكست المعايير التي تم تحليل الكتب في ضوئها        ،الشخصية اإلسالمية 
راعاة كتب التربية اإلسالمية عينة الدراسة لسمات الشخصية اإلسالمية مـن وجهـة نظـر               م

طالع على العديد من الدراسات واألدب التربوي المتعلق        لمين، وقد أعدت اإلستبانة بعد اإل     المع
 .بالموضوع

 

 :ستبانهصدق اإل
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ـ        ستبانة عرضت علـى مج    للتأكد من صدق محتوى اإل     رة موعـة مـن المحكمـين ذوي الخب
ستبانة من حيث مناسبتها للهدف الذي       في اإل  لب منهم إبداء الرأي   ختصاص في التربية، وطُ   واإل

جريت التعديالت المناسـبة     حيث أُ  ،أعدت له، ومالئمتها من حيث الصياغة اللغوية وشموليتها       
ليكـرت  (وفق مقيـاس    عدت  إذ أُ خرجت في صيغتها النهائية،      إلى أن أُ   ،قتراحاتهم على إ  بناء
معـارض، معـارض    موافق بشدة، موافق، محايـد       ( وحددت بخمس إجابات هي    ،)اسيالخم
 ).بشدة

 

 :ستبانةاإلثبات 
 

 "كرونباخ ألفـا  " الداخلي وفق معادلة     قتساللتأكد من ثبات أداة الدراسة تم إستخراج معامل اإل        
) 0.89(بـات يسـاوي      وجد أن معامل الث    ،ستبانةلإلتساق الداخلي، وبحساب معامل الثبات      لإل

 كمـا   سبة مقبولة إلغراض البحث التربوي    وهذه ن  وبذلك تتمتع األداة بدرجة عالية من الثبات      
  .)2( هو موضح في جدول

 
 :نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة): 2(جدول 

  

معامل الثبات  المجال

 0.83 سمات مجال البناء العقدي
 0.92 سمات مجال البناء التعبدي

جتماعية واألخالقية الواجب توفرها في كتب التربية اإلالسمات 
 اإلسالمية

0.83 

 0.81 السمات الفكرية الواجب توفرها في كتب التربية اإلسالمية
 0.84 السمات النفسية الواجب توفرها في كتب التربية اإلسالمية

 0.72 الواجب توفرها في كتب التربية اإلسالميةلية السمات العم
 0.89 كليةالدرجة ال

 

 

 



 
 
 
 
 
 

59

 

 :إجراءات الدراسة
 

 :تم إتباع الخطوات اآلتية إلجراء الدراسة
 
 ،وي عليها سمات الشخصية اإلسـالمية     المعايير التي تحت  إعداد أداة الدراسة األولى وهي       -

 . عينة الدراسة في ضوئها،تم تحليل الكتبالتي 
 ).دي عشر والثاني عشر الحاللصفين ( تحليل كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية -
 موجهـه   اإلسالميةوي على خمسة مجاالت لتحديد سمات الشخصية        تستبانه تح إعداد إ تم   -

 وعرضها  ،اإلسالمية لسمات الشخصية    اإلسالمية لمعرفة مدى تمثل كتب التربية       ،للمعلمين
 .ستبانة الصورة النهائية لإلإلىعلى مجموعة من المحكمين للوصول 

، موجـه  جامعة القـدس من عمادة الدراسات العليا في      اب رسمي، حصلت الباحثة على كت    -
سمح للباحثة بتطبيق دراستها     لي ،إلى الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية       

 من معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للمرحلة الثانوية في العام          ،فراد عينة الدراسة  على أ 
 .ظتي بيت لحم والخليلفي محاف) 2009 /2008( الدراسي 

ستبانة علـى   اإلقبتطبيخذ موافقة مديرية التربية والتعليم في بيت لحم والخليل للسماح      أتم   -
 .المعلمين في المدارس التابعة لهذه المديريات

 بتفريغ البيانات   ،ستبانه على أفراد عينة الدراسة ثم جمعت وتم التأكد من عددها          وزعت اإل  -
إسـتبانه وتـم    ) 100( حيـث تـم توزيـع      ،لغرض الدراسـة  ة  على جداول أعدتها الباحث   

  .ستخراج النتائج وتم إلغاء واحدةإل ثم قامت الباحثة بتفريغها ستبانهإ) 99(إرجاع
 

 :متغيرات الدراسة 
 

 :ستتناول الدراسة المتغيرات التالية 
 

 :المتغيرات المستقلة
 ).أنثىذكر، ( الجنس وله مستويان .1
 ). أعلى من بكالوريوس بكالوريوس، (انوله مستوي: مؤهل العلميال .2
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ـ سنوات،  10 -5-من سنوات،   5أقل من (ولها ثالث مستويات    : سنوات الخبرة  .3  مـن   رأكث
 ).سنوات10

 

 :ة التابعاتالمتغير

 

 .سالمية لسمات الشخصية اإلسالميةمدى تمثل كتب التربية اإل.1

مـن سـمات الشخصـية       كتب التربية اإلسالمية     تتضمنهستجابات المعلمين حول مدى ما      إ.2
 .اإلسالمية

 
 : اإلحصائيةالمعالجات

 

 النسـب   سـتخراج إ تم   ،اإلسالمية في منهاج التربية     اإلسالميةللكشف عن سمات الشخصية      
 اإلسالمية في كتب التربية     اإلسالميةالمئوية وتكراراتها لمعرفة كيفية توزيع سمات الشخصية        

 أسـئلة  عـن    ولإلجابـة ،  )الثاني عشر عشر و الحادي   ( للصفين  في فلسطين  يةللمرحلة الثانو 
 ما إلجراءوذلك spss) (جتماعية  للعلوم اإلاإلحصائيةستخدمت الباحثة برنامج الرزم الدراسة إ

 ،سـتبانه اإل  لكل فقرة من فقـرات        نحرافات المعيارية الحسابية واإل المتوسطات  حساب    :يلي
ثر متغير الجنس، والمؤهل ألمعرفة ، )t– test(ختبار ت إ، وولكل مجال من المجاالت الخمسة

الخبـرة  ثـر متغيـر   أ لمعرفـة  One way ANOVA) (األحـادي تحليل التباين العلمي، و
ت للمقارنا(Scheffe)  اختبار، وCronbach alph) (ألفامعامل الثبات كرونباخ التدريسية، و

 .البعديه
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 الفصل الرابع

 لنتائجا

 

 لسـمات الشخصـية     ،اإلسـالمية  مدى مراعاة كتب التربيـة        معرفة إلى الدراسة   هذههدفت  
ويتضمن هـذا    في فلسطين،    ) والثاني عشر  ،عشر الحادي ( للصفين  للمرحلة الثانوية  اإلسالمية

 أدوات بعد تحليل المحتوى وتطبيق      ، الدراسة إليها توصلت   ي للنتائج الت   مفصالً الفصل عرضاً 
 . وجمع البيانات وتحليلهاالدراسة

 
 :نتائج الدراسة

 

 :األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 

سيدها اإلسالمية في فلسطين على تج    ما سمات الشخصية اإلسالمية التي يعمل منهاج التربية         

  الحادي عشر والثاني عشر؟في المرحلة الثانوية للصفين

 

 إلـى  بـالرجوع    ،الشخصـية  للسمات   رصد مجموعة من المعايير   تم   السؤال    هذا  عن لإلجابة
 إلـى   تم التوصـل   حيث التربوي والدراسات المتصلة بالموضوع،      واألدبالخطوط العريضة   
 اإلسـالمية  الواجب توفرها فـي كتـب التربيـة    اإلسالميةسمات الشخصية  قائمة من معايير    

 :األتيسمة موزعة على النحو )  34 (المذكورة، مكونة في صورتها النهائية من
 
 .سمة) 11 (واإليمانيةلسمات الروحية ا -
 .سمات) 8( واألخالقيةجتماعية مات اإلالس -
 .سمات) 5 (السمات الفكرية والثقافية -
 .سمات) 5 (السمات النفسية -
 .سمات) 5 (السمات العملية -
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 السمات ، سمات الشخصية اإلسالمية في كتب التربية اإلسالمية عينة الدراسة          رصد أمكن وقد
 كما هو موضـح فـي       ، والفكرية والنفسية والعملية   واألخالقيةجتماعية  وحية واإل  والر اإليمانية
 ).3 (الجدول

 
توزيع سمات الشخصية اإلسالمية  في كتب التربية اإلسالمية عينة الدراسـة لكـل              : 3جدول

 .صف على حده
 

الصف الحادي 

 عشر
 الصف الثاني عشر

 السمات
 

التكرار

النسبة 

 يةالمئو

 

 التكرار 
النسب 

 المئوية

 

مجموع 

 التكرارات 

 129 29 74 21 55 سمات إيمانية وروحية
 98 19 49 17 49 جتماعية سمات ا

 81 11 29 18 52 سمات فكرية
 144 20 52 33 92 سمات نفسية
 72 18 46 11 26 سمات عملية

 524 100 250 100 274 المجموع
 

 :لنتائج المتعلقة بالسؤال الثانيا

 

للمرحلة الثانويـة فـي      اإلسالمية في كتب التربية     اإلسالميةت الشخصية   سماكيف توزعت   

 فلسطين؟

 

 للمرحلة الثانوية للصفوف    اإلسالمية عن هذا السؤال حللت الباحثة محتوى كتب التربية          لإلجابة
 وفقـاً  اإلسالمية، ثم رصدت تكرارات معايير سمات الشخصية        ) عشر يالحادي عشر والثان  (

، في كتب التربيـة     ستخراج النسبة المئوية لكل تكرار    لتي طورتها الباحثة، وإ   القائمة المعايير   
 ).4( الدراسة كما هو موضح في جدول  عينةاإلسالمية
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 الحادي عشر    للصفين اإلسالمية في كتب التربية     اإلسالميةتوزيع سمات الشخصية    ) 4(جدول  

 .والثاني عشر
 

 الصف الثاني عشر عشرالصف الحادي 

 النسبالتكرارات معايير سمات الشخصية اإلسالمية
  المئوية

 النسب المئوية التكرارات

 : وتشمل جانبينالسمات اإليمانية والروحية
 مجال البناء العقدي: أوال 
 22.91 11 22.85 8 اإليمان باهللا 1
 20.83 10 8.57 3 اإليمان بالمالئكة 2
 12.5 6 11.42 4 اإليمان بالكتب 3
 37.05 18 34.6 9 لرسلاإليمان با 4
 2.08 1 14.2 5 اإليمان بالقدر 5
 4.16 2 17.14 6 اإليمان باليوم األخر 6

 مجال البناء التعبدي: ثانيا
 11.52 3 20.0 4 الشهادتان 7
 34.61 9 25.0 5 الصالة 8
 23.07 6 15.0 3 إيتاء الزكاة 9

 11.53 3 30.0 6 الصيام 10
 7.69 2 10.0 2 حج البيت 11

 واألخالقيةجتماعية السمات اإل
 6.12 3 8.16 4 الصدق 12
 28.57 14 12.24 6 الصبر 13
 16.32 8 22.44 11 لتزام اآلدابإ 14
 بالمعرف والنهي عن األمر 15

 6.12 3 12.24 6 المنكر
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 0 0 4.08 2 الغيبة والنميمة 16
 26.53 13 20.40 10 ختالطالمرأة وضوابط اإل 17
 2.08 2 6.12 3 الغش 18
 12.24 6 14.28 7 اإليثار 19

 السمات الفكرية
 17.24 5 11.53 6 والرأسماليةالعولمة  20
 27.58 8 23.07 12 الخالفة 21
األحكام الشرعية ومصادر  22

 التشريع
3 5.76 13 44.82 

 10.34 3 42.30 22 نظام العقوبات 23
 0 0 19.23 10 اإلعالم 24

 السمات النفسية
 17.30 9 21.73 20 سيرة النبوية وحياة النبيال 25
 17.30 9 23.91 22 النبي القدوة 26
 األنبياءقصص  27

 15 16.30 6 11.53 

الصحابة والعلماء  28
 ونوالمجاهد

25 27.17 26 50.00 

 3.84 2 10.86 10 نتحارتحريم اإل 29
 السمات العملية

 13.04 6 7.69 2 البيع والربا 30
 0 0 0 0 ياسيةسلالعقود ا 31
 0 0 3.84 1      الجهاد 32
 17.39 8 0 0 التربية البدنية 33
    جتماعية   المعامالت اإل 34

 )   حقوق الزوجين( 
23 25.46 26 56.52 

 %100 250 %100 274 المجموع 
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 لحـادي توزيع معايير سمات الشخصية اإلسالمية في كتاب التربية اإلسالمية للصـف ا           : أوال

 :الثانويعشر 
 

جاء معيار الصحابة والمجاهـدين مـن سـمات الشخصـية           ) 3(  رقم الجدولكما يتضح من    
 ).%27.17(، بنسبة تكراراً) 25(األولى حيث تكرر  السمات النفسية في المرتبة ،اإلسالمية

 
مجال السمات العمليـة، حيـث      في حين جاء معيار المعامالت االجتماعية حقوق الزوجين في          

 تكراراً) 22( معيار نظام العقوبات حيث تكرر       ، تالها  )%25.46 (، بنسبة تكراراً) 23(كرر  ت
) 22( تكـرر    ، تالها معيار النبي القدوة في سمات المجال النفسي حيـث          )%42.30 (بنسبة  
بنسـبة           ) 15( والصـحابة تكـرر      ء ومعيـار قصـص األنبيـا      ،)%23.91(  بنسـبة  اًتكرار

تالهـا المعـايير      %)20.24( بنسـبة    تكراراً) 11( تكرر اآلدابالتزام   ومعيار   ،%)20.30(
 :%)19.23( تكرارات بنسبة) 10(اآلتية، حيث تكررت 

 .في مجال السمات الفكرية اإلعالم -
 .ختالطعية واألخالقية المرأة وضوابط اإلجتمافي مجال السمات اإل -
 .نتحارفي مجال السمات النفسية تحريم اإل -
 . بالكتب واإليمان بالرسلاإليمانية والروحية اإليمانفي مجال السمات  -
 

تكـرارات  ) 7( جتماعية واألخالقية حيث تكـرر      يثار في مجال السمات اإل    ثم تالها معيار اإل   
 %).14.28( بنسبة 

 
فكانـت مـن سـمات الشخصـية        %) 11.53(تكرارات بنسبة ) 6(ر التي تكررت     المعايي أما

جتماعيـة  ت اإليمانيـة والروحيـة والسـمات اإل       ية والسما كراإلسالمية المتعلقة بالسمات الف   
 :واألخالقية

 .في مجال السمات الفكرية العولمة والرأسمالية -
 .خرانية والروحية اإليمان باليوم االفي مجال السمات اإليم -
 .جتماعية الصبر واألمر بالمعروف والنهي عن المنكرفي مجال السمات اإل -
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، فكانـت مـن سـمات الشخصـية         %)11.42(مرات بنسـبة    ) 4( المعايير التي تكررت     أما
 . والروحيةاإليمانية المتعلقة بالسمات اإلسالمية

 . بالكتباإليمانسمات مجال البناء العقدي  -
 .سمات مجال البناء التعبدي الشهادتان -
 

فكانت من سـمات الشخصـية اإلسـالمية        ) 8.05( مرات بنسبة  )3(ر التي تكررت    يأما المعاي 
 .واألخالقية والروحية والسمات الفكرية والسمات االجتماعية سمات اإليمانيةالمتعلقة بال

 .في مجال البناء العقدي اإليمان بالمالئكة -
 .في مجال البناء التعبدي إيتاء الزكاة -
 . واألخالقية الغشةجتماعيفي مجال السمات اإل -
 .حكام الشرعية ومصادر التشريعفي مجال السمات الفكرية األ -
 
 اإلسـالمية ، فكانت من سـمات الشخصـية        )4.08 (ايير التي تكررت مرتين بنسبة       المع أما

 .جتماعية واألخالقية والسمات العملية والسمات اإل والروحيةاإليمانيةالمتعلقة بالسمات 
 .في مجال البناء التعبدي الحج -
 .جتماعية واألخالقية الغيبة والنميمةفي مجال السمات اإل -
 .ة البيع والربافي مجال السمات العملي -
 

فكانت من سمات الشخصـية     ) 3.84(، فقد تكررت مرة واحدة، بنسبة       قل المعايير تكراراً  أما أ 
 .مجال السمات العملية الجهاد و. المتعلقة بالسمات العملية،اإلسالمية

 
 : في كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر فهي المعايير التي لم تمثلأما

 .المجال العملي العقود السياسي، والتربية البدنيةالسمات المتعلقة ب
 

 توزيع معايير سمات الشخصية اإلسالمية حسب التكرار والنسبة المئوية لكل): 5(جدول
 :مجال
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 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر السمة

 والروحية وتشمل اإليمانيةالسمات 
   :ينجانب

النسبة  التكرار
 المئوية

 النسبة التكرار
 المئوية

 19 48 12 35 مجال البناء العقدي
 10 26 07 20 مجال البناء التعبدي

 19 49 17     49 واألخالقيةجتماعية ت اإلالسما

 11 29 18 52 السمات الفكرية والثقافية
 20 52 33 92 السمات النفسية
 18 46 09 26 السمات العملية
 100 250 100 274 المجموع

 
إن تكرار معايير سمات الشخصية اإلسالمية في الصف الحادي عشر          ): 4( يالحظ من الجدول  

، حيـث نالحـظ     تكـراراً ) 250(  الصف الثاني عشر كان التكرار       أما،  تكراراً) 274( كان  
 .اني عشرالتكرارات في الصف الحادي عشر أعلى منها في الصف الث

 
  للصـف الثـاني    اإلسالميةربية   في كتاب الت   اإلسالميةتوزيع معايير سمات الشخصية     : ثانيا
 ).التوجيهي( عشر

 
من السمات   جتماعية حقوق الزوجين   المعامالت اال   جاء معيار  )3(كما يتضح من الجدول رقم      

، وجاء فـي المرتبـة      %)56.52( بنسبة   تكراراً) 26( حيث تكرر    األولىالعملية، في المرتبة    
ـ       مجالفي   ،الثانية معيار الصحابة والعلماء والمجاهدين     ) 26(رر   السمات النفسـية حيـث تك

، وجاء في المرتبة الثالثة معيار اإليمان بالرسل فـي مجـال السـمات       %) 50( بنسبة   تكراراً
، وجـاء فـي     %)47.05( بنسـبة    اًتكرار) 18( حيث تكرر    اإليمانية والروحية البناء العقدي   

) 14( حيث تكـرر     قيواألخالجتماعي  ار الصبر في مجال سمات البناء اإل      المرتبة الرابعة معي  
 فـي خـتالط   إل وضوابط ا  المرأة، وجاء في المرتبة الخامسة معيار       %)37.57(  بنسبة راراًتك

، ومعيار  %)26.52( بنسبة   تكراراً) 13( حيث تكرر    واألخالقيجتماعي   البناء اإل   سمات مجال
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بنسـبة  ) 13( مجال السمات الفكريـة حيـث تكـرر           في  الشرعية ومصادر التشريع   األحكام
لروحية البناء العقدي حيـث      وا اإليمانية باهللا مجال السمات     اإليمان وتالها معيار    ،%)26.20(

لبنـاء  ، ثم تالها معيار اإليمان بالمالئكة مـن مجـال ا          %)22.91( بنسبة   تكراراً) 11(تكرر  
 %).20.83( تكرارات بنسبة ) 10(العقدي حيث تكرر 

 
                  التـي   و  والسمات النفسية  ء التعبدي  والروحية البنا  ثم تالها المعايير المتعلقة بالسمات اإليمانية     

 .%)17.30( تكرارات بنسبة ) 9(تكررت 
 .مجال البناء التعبدي الصالة -
 .مجال السمات العملية النبي القدوة والسيرة النبوية وحياة الرسول -

 
 الشخصـية   ، فكانـت مـن سـمات      %)16.32( مرات بنسبة   ) 8(  المعايير التي تكررت     أما

 .والسمات العملية والسمات الفكرية واألخالقيةجتماعية  المتعلقة بالسمات اإلاإلسالمية
 .لتزام اآلدابجتماعية واألخالقية إفي مجال السمات اإل -
 .في مجال السمات العملية التربية البدنية -
 .في مجال السمات الفكرية الخالفة -
 

، فكانـت مـن سـمات الشخصـية         %)11.53(مرات بنسـبة    ) 6(أما المعايير التي تكررت     
 :جتماعية واألخالقية اإلاإلسالمية المتعلقة بالسمات العملية والسمات النفسية والسمات

 .مجال السمات العملية البيع والربا -
 .مجال السمات النفسية قصص األنبياء -
 .جتماعية واألخالقية اإليثارمجال السمات اإل -
 

، فكان من سمات الشخصية اإلسـالمية       %)11.20( بنسبة  مرات  ) 5(أما المعيار الذي تكرر     
 .المتعلقة بالسمات الفكرية العولمة والرأسمالية

 
، فكانت مـن سـمات الشخصـية        %)11.12( تكرارات بنسبة   ) 4( المعايير التي تكررت     أما

جتماعيـة  روحيـة المجـال التعبـدي والسـمات اإل         وال اإليمانية المتعلقة بالسمات    ،اإلسالمية
 .والسمات الفكرية القيةواألخ
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 .في مجال السمات اإليمانية والروحية البناء التعبدي الصالة والشهادتان -
 .جتماعية واألخالقية الصدق واألمر بالمعروف والنهي عن المنكرفي مجال السمات اإل -
 .في مجال السمات الفكرية نظام العقوبات -
 

 :تفكان%) 2.08 (أما المعايير التي تكررت مرتين بنسبة 
 .اإليمان باليوم األخر من السمات اإليمانية والروحية البناء العقدي -
 .الحج من السمات اإليمانية والروحية البناء التعبدي -
 .جتماعية واألخالقيةالغش من السمات اإل -
 .نتحار من السمات النفسيةتحريم اإل -
 : فهي،%)2.02 (، فقد تكررت مرة واحدة، بنسبة اًقل هذه المعايير تكرارأ أما

 .اإليمان بالقدر في السمات اإليمانية والروحية مجال البناء العقدي
 

 : فهيإلسالمية للصف الثاني عشرأما المعايير التي لم تمثل في كتاب التربية ا
 .جتماعيةة والنميمة السمات األخالقية واإلالغيب -
 .اإلعالم السمات الفكرية -
 .الجهاد والعقود السياسية السمات العملية -
 

 :لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالثا

 اإلسـالمية مـن      لسمات الشخصية   للمرحلة الثانوية   كتب التربية اإلسالمية   ةمراعاما مدى   

 وجهة نظر المعلمين؟

سـتجابات  إلنحرافات المعياريـة    الث حسبت المتوسطات الحسابية واإل    لإلجابة عن السؤال الث   
ـ    اإلسالمية،العينة على أداة الدراسة لسمات الشخصية       أفراد   ن وجهـة نظـر      التي جمعت م

 مع الكتاب المدرسي في حقل التدريس،       عتبارهم من أكثر الجهات تعامالً    المعلمين والمعلمات با  
علـى  فقرة موزعـة    ) 51( ستبانه أعدتها الباحثة مكونة من       كان ذلك من إجاباتهم على إ      وقد

 .مجاالت سمات الشخصية اإلسالمية
 :عتمدت التوزيعات التاليةدرجة إلستجابات المعلمين والمعلمات إ ولتفسير النتائج وإعطائها

 .ةقل درجة قليلفأ) 2.33( -
 .درجة متوسطة) 3.66 -2.34(  -
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 ).2009زواهرة، (  درجة مرتفعةفأكثر) 3.67( -

 ).6( كما هو موضح في الجدول رقم 
المية فـي   نحرافات المعيارية لسمات الشخصية اإلس    المتوسطات الحسابية واإل  ) 6(جدول رقم   

 .من وجهة نظر المعلمين والمعلماتالمرحلة الثانوية 

الرقم
الفقرة 
 العبارةباالستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجةالمعياري

أسس التوحيد واضحة في كتـب التربيـة         1 1
 اإلسالمية

 مرتفعة 0.84 4.26

بينت كتب التربية اإلسالمية حكم اإليمـان        2 2
 بالمالئكة

 مرتفعة 0.66 4.25

السيرة النبوية بارزة فـي كتـب التربيـة          36 3
 اإلسالمية

 مرتفعة 0.72 4.18

عرضت كتب التربية اإلسالمية أسـاليب       5 4
 القران في االستدالل على اهللا

 مرتفعة 0.75 4.04

5 26 
جتماعية جتناب المنكرات من المفاهيم اإل    إ

 رتفعةم 0.74 4.04 اإلسالميةالتي برزت في كتب التربية 

6 3 
كتب بينت كتب التربية اإلسالمية مفهوم ال     

 مرتفعة 0.81 4.01  وعددها السماوية

7 4 
عدد الرسل ومعجزاتهم واضح في كتـب       

 مرتفعة 0.77 3.93 التربية اإلسالمية

تطرقت كتب التربية اإلسـالمية ألهميـة        18 8
 اآلدابالتزام 

 مرتفعة 0.68 3.92

9 17 
رزة فـي كتـب     أسس البناء األخالقي بـا    

 مرتفعة 0.92 3.91 التربية اإلسالمية

المعامالت المالية واضحة في كتب التربية       43 10
 اإلسالمية

 مرتفعة 0.86 3.89
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11 
ة اإلسالمية أساليب وضحت كتب التربي 6

 ستدالل على البعث القران في اإل
 مرتفعة 1.03 3.89

12 19 
اإلصالح من األسس الواضحة في كتـب       

 مرتفعة 1.01 3.78 سالميةالتربية اإل

عرضت كتب التربية اإلسـالمية مفهـوم        10 13
 الصالة

 مرتفعة 0.97 3.75

14 37 
حت كتب التربية اإلسـالمية أسـس       وض
 مرتفعة 0.81 3.91 قتداء بالنبي صلى اهللا علية وسلماإل

تلتزم كتب التربية اإلسـالمية بتوضـيح        9 15
 الركن األساسي لإلسالم

 عةمرتف 0.98 3.70

16 34 
نظام العقوبات واضح في كتـب التربيـة        

 مرتفعة 1.03 3.70 اإلسالمية

صادر التشريع مـن المرتكـزات التـي        م 30 17
 هتمت بها كتب التربية اإلسالميةإ

 متوسطة 0.82 3.66

أبرزت كتب التربيـة اإلسـالمية مكانـة         20 18
 المرأة في اإلسالم بشكل مفصل

 متوسطة 0.83 3.66

 كتب التربية اإلسالمية كثيـر مـن        ذكرت 39 19
 قصص الصحابة

 متوسطة 1.02 3.62

وضحت كتب التربية اإلسـالمية مفهـوم        11 20
 الزكاة

 متوسطة 0.91 3.60

بينت كتب التربية اإلسالمية قيمة اإلنسان       41 21
 المسلم عند اهللا تعالى

 متوسطة 1.07 3.59

جتماعي من أهم الموضـوعات     التكافل اإل  27 22
  تعرضت لها كتب التربية اإلسالميةالتي

 متوسطة 0.80 3.57

كتب التربية اإلسالمية وضـحت أسـس        21 23
 وضوابط السلوك الصحيح

 متوسطة 1.05 3.54

 متوسطة 1.03 3.52أسس النظام اإلسالمي واضحة في كتـب        29 24
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 التربية اإلسالمية

 حددت كتب التربية اإلسالمية مفهوم 13 25
  الزكاة

 متوسطة 1.01 3.48

طرحت قصص األنبياء السابقين بصـورة       38 26
 تؤثر في بناء الشخصية

 متوسطة 1.15 3.47

وضحت كتب التربية اإلسـالمية أسـس        44 27
 العقود السياسية

 متوسطة 1.05 3.43

بينت كتب التربية اإلسالمية أهمية حيـاة        42 28
 ااإلنسان المسلم وطرق المحافظة عليه

 متوسطة 1.08 3.43

بينت كتب التربية اإلسالمية مخاطر الربا       49 29
 على المجتمع اإلسالمي

 متوسطة 1.06 3.39

حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر        24 30
 واضح في كتب التربية اإلسالمية

 متوسطة 1.07 3.39

عكست كاتب لتربية اإلسـالمية مفهـوم        12 31
 الصيام بشكل مفصل

 متوسطة 1.03 3.38

ضت كتب التربية اإلسالمية خصائص     عر 8 32
 متوسطة 1.06 3.37 العقيدة اإلسالمية

 األخـذ  حكم   اإلسالميةبينت كتب التربية     32 33
 متوسطة 0.94 3.36  األخرىمن الثقافات

 الشرعية مع الفئة العمرية     األحكامتتناسب   31 34
 متوسطة 0.96 3.36 اإلسالميةفي كتب التربية 

يـة اإلسـالمية حكـم      تربوضحت كتب ال   25 35
 جتماعية مع غير المسلمينالعالقات اإل

 متوسطة 1.14 3.36

ثر اإلعالم  أبرزت كتب التربية اإلسالمية أ     35 36
 في بناء الشخصية اإلسالمية

 متوسطة 1.22 3.35

37 40 
عرضت كتب التربية اإلسالمية قصـص      

 متوسطة 1.06 3.34 العلماء وانجازاتهم
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38 22 
 لعمل المرأة واضـحة     الضوابط الشرعية 

 متوسطة 1.13 3.33 في كتب التربية اإلسالمية

بينت كتب التربية اإلسالمية مفهوم الحـج        16 39
  للمسلم ةهميتوأ

 متوسطة 1.25 3.33

وضحت كتب التربية اإلسالمية حكم كتابة       50 40
 المعامالت المالية

 متوسطة 1.13 3.28

تـب  جتماعية واضحة في ك   المعامالت اإل  46 41
 التربية اإلسالمية

 متوسطة 1.03 3.27

حكم العمل باإلعالم واضـح فـي كتـب          33 42
 التربية اإلسالمية

 متوسطة 1.00 3.26

فرائض الصالة واضحة في كتب التربيـة        15 43
 اإلسالمية

 متوسطة 1.21 3.25

ثر المفاهيم  بينت كتب التربية اإلسالمية  أ      28 45
 متوسطة 0.18 3.23 ميةالغربية في بناء الشخصية اإلسال

راعت كتب التربيـة اإلسـالمية أسـس         47 46
 متوسطة 1.06 3.13 المعامالت مع غير المسلمين

تطرقت كتـب التربيـة اإلسـالمية إلـى         14 47
 متوسطة 1.12 3.11 مصارف الزكاة

48 45 
عرضت كتب التربية اإلسـالمية مفهـوم       

 متوسطة 1.16 3.07 الجهاد بما يتناسب مع المرحلة العمرية

49 51 
تطرقت كتب التربية اإلسالمية إلى أسـس       

 متوسطة 1.22 3.05 عقود المعامالت

 كتب التربية اإلسـالمية مفهـوم       وضحت 23 50
 ختالط بشكل مفصل اإل

 متوسطة 1.12 3.03

عرضت كتب التربيـة اإلسـالمية حكـم         48 51
 الجهاد بشكل مفصل

 متوسطة 1.19 2.71
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 والثانية والثالثة والرابعة والخامسـة والسادسـة        األولى الفقرة   أن) 3(رقم  الجدول  كما يظهر   

، جاءت فـي    )اإلسالمية التوحيد واضحة في كتب التربية       أسس(بدرجة مرتفعة،   ) 36(لفقرة  وا
 ،)0.84(نحراف معيـاري    وبـإ ) 4.26 (مقـداره  ، بمتوسط حسابي  )1( الفقرة   األولىالمرتبة  
 اإليمان حكم   اإلسالميةبينت كتب التربية     ()2( الفقرة   الثانيةوجاء في المرتبة    ) مرتفعة(بدرجة  

         بدرجــة ،)0.66 (مقــدارهنحــراف معيــاري وإ) 4.25(ط حســابي  بمتوســ)بالمالئكــة 
السيرة النبوية بارزة في كتـب التربيـة        ( ،  )36(  الفقرة  في المرتبة الثالثة    ثم تالها  ،)مرتفعة(

، )مرتفعـة (، بدرجة   )0.72 (مقدارهراف معياري   حنوبإ ،)4.18( بمتوسط حسابي   ) اإلسالمية
 القـران فـي     أسـاليب  اإلسالميةعرضت كتب التربية    (،  )5(ة  وجاء في المرتبة الرابعة الفقر    

بدرجـة  ). 0.75 (مقـداره نحراف معياري   ، وبإ )4.04(، بمتوسط حسابي    ) اهللا ستدالل على اإل
جتماعيـة  جتناب المنكرات من المفاهيم اإل     ا ،)26(الفقرة  وجاء في المرتبة الخامسة     ،  )مرتفعة(

مقـداره  نحراف معيـاري    ، وبـإ  )404(بمتوسط حسابي ،  اإلسالميةالبارزة في كتب  التربية      
بينـت كتـب التربيـة      (،  )3(ها في المرتبة السادسة الفقرة       ثم تال  ،)مرتفعة(، بدرجة   )0.74(

نحراف معيـاري   ، وبـإ  )4،01(، بمتوسط حسابي    )لسماوية وعددها  الكتب ا   مفهوم اإلسالمية
عدد الرسـل   (،  )4(الفقرة رقم   السابعة   ثم تالها في المرتبة      ،)مرتفعة (، بدرجة )0.81 (مقداره

، وبانحراف معيـاري    )3.93( بموسط حسابي    ،)اإلسالميةومعجزاتهم واضح في كتب التربية      
 مية ألهمية تطرقت كتب التربية اإلسال   (،  )18( تلتها الفقرة    ،)مرتفعة(، بدرجة   )0.77 (مقداره

                   ، بدرجـة   )0.68(عيـاري مقـداره     نحـراف م  ، وإ )3.92(، بمتوسط حسـابي     )لتزام اآلداب إ
 ).مرتفعة(

 )9( حيث جاءت الفقرة     ،)متوسطة(جاءت بدرجة   ) 51 – 7( الفقرات   أن النتائج   وأظهرتكما  
، )3.75(، بمتوسط حسابي    )زكاةفهوم ال عرضت كتب التربية اإلسالمية م    (في المرتبة األولى،    

وتلتها علي الدرجات المتوسطة،    هي أ  و ،)متوسطة(، بدرجة   )0.97 (مقدارهنحراف معياري   وبإ
، بدرجة  )1.03(نحراف معياري   ، وبإ )3.70(، بمتوسط حسابي    )34(ة   الفقر  الثانية في المرتبة 

ية اإلسـالمية  بتوضـيح      تلتزم كتب الترب  (،  )9( وتالها في المرتبة الثالثة الفقرة       ،)متوسطة(
، )0.98( نحراف معيـاري مقـداره      ، بإ )3.70( ،بمتوسط حسابي   )سالم  الركن األساسي لإل  

 اإلسـالمية  كتب التربية    أبرزت( ،  )20( الفقرة   في المرتبة الرابعة      تلتها ،)متوسطة(بدرجة  
ـ  )0.82(ي  نحراف معيـار  ، وإ )3.66(بمتوسط حسابي   ،  )بشكل مفصل المرأة  مكانة    ة، بدرج

 كثير مـن    اإلسالميةذكرت كتب التربية    (،  )39(جاء في المرتبة الخامسة الفقرة       و ،)متوسطة(
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 )بدرجة متوسطة (،  )1.02( نحراف معياري   ، وإ )3.62(، بمتوسط حسابي    )قصص الصحابة 
 بمتوسط  ،)بينت كتب التربية اإلسالمية قيمة اإلنسان المسلم عند اهللا تعالى         (،  )40(تالها الفقرة   

التكافل (،  )27( وتلتها الفقرة    ،)متوسطة(، بدرجة   )1.07(نحراف معياري   ، وإ )3.59(حسابي  
، بمتوسط حسـابي    )االجتماعي من أهم الموضوعات التي تعرضت لها كتب التربية اإلسالمية         

 الفقـرات مـن حيـث       هذهقل   أ أما  ،)متوسطة(، بدرجة   )0.80(نحراف معياري   ، وإ )3.57(
عرضـت كتـب التربيـة      (،  )49(افات المعيارية فهي الفقـرة      نحرالمتوسطات الحسابية واإل  

، )1.19(نحراف معيـاري  وإ) 2.71(، بمتوسط حسابي )ل مفصلجهاد بشك  مفهوم ال  اإلسالمية
 ).متوسطة(بدرجة 

 
 : النتائج المتعلقة بالسؤل الرابع:ثانيا

 

ظر المعلمين  هل تختلف مراعاة كتب التربية اإلسالمية لسمات الشخصية اإلسالمية من وجهة ن           
 حسب الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي؟

 
 : إلى ثالث فرضيات صفرية حسب المتغيرات كما يأتيتحويلهلإلجابة عن السؤال تم 

 
 من وجهة نظر المعلمين     اإلسالمية لسمات الشخصية    اإلسالميةهل تختلف مراعاة كتب التربية      

 مي؟حسب المدينة والجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العل
 :قت عنه الفرضيات التاليةنبثذا السؤال إ عن هلإلجابة

 
 
 : الفرضية األولى -1
 
 سـمات    متوسطات  في )α = 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        " 

 للمرحلة الثانوية في فلسـطين علـى        اإلسالمية منهاج التربية      التي يعمل  اإلسالميةالشخصية  
 .غير الجنس تعزى إلى متتجسيدها
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ـ     )t-test( استخدم اختبار ت     األولىللتحقق من صحة الفرضية      طات لحساب الفروق في متوس
 التـي يعمـل منهـاج التربيـة         اإلسالمية في سمات الشخصية     ستجابات المعلمين والمعلمات  إ

 كمـا فـي      تعزى إلى متغيـر الجـنس       للمرحلة الثانوية في فلسطين على تجسيدها      اإلسالمية
 .)7(الجدول

   
 الستجاباتالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  t-test)( ختبار تإ): 7(الجدول 

     .فراد العينة األداة حسب متغير الجنسأ
 المحور

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 األول 0.65 3.61 58 ذآر
 0.60 3.72 41 أنثى

  
0.90 97 

 
0.37 
 

 الثاني 0.51 3.45 58 ذآر
 0.62 3.79 41 أنثى

2.96 
 

97 
 

0.00* 
 

 الثالث 1.04 3.44 58 ذآر
 0.62 3.73 41 أنثى

1.61 
 

97 
 

0.11 
 

 الرابع 0.67 3.48 58 ذآر
 0.71 3.89 41 أنثى

2.88 
 

97 
 

0.00* 
 

 الخامس 0.61 3.15 58 ذآر
 0.57 3.39 41 أنثى

2.01 
 

97 
 

0.05* 
 

الدرجة  0.49 3.45 58 ذآر
 *0.01 97 2.56 0.47 3.70 41 أنثى الكلية

  )α = 0.05( دالة إحصائيا عند*   
، وللسمات  )0.37(الروحية كانت    و اإليمانية مستوى الداللة للسمات     أن)7(يتضح من الجدول    

) 0.00(  النفسـية وللسـمات ، )0.11 (  الفكريـة ، وللسـمات  )0.00 ( واألخالقيةجتماعية  اإل
تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق           حيث ،)0.05( وللسمات العملية   

 التـي   اإلسـالمية   في سمات الشخصية      )α = 0.05 (ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     
تعزى للجنس لصالح    ن على تجسيدها   للمرحلة الثانوية في فلسطي    اإلسالميةيعمل منهاج التربية    

 لصـالح   والخـامس اإلناث بشكل عام مع وجود فروق في كل من المجاالت الثاني  والرابـع   
 .لجنساتعزى إلى المجال األول والثالث جود فروق في ووعدم اإلناث 

 
 :الفرضية الثانية -2
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  وسـطات  مت  فـي  )α = 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة           " 
 اإلسـالمية  التي يعمل منهـاج التربيـة        اإلسالميةسمات الشخصية   ستجابات المعلمين على    إ

 . تعزى إلى متغير المؤهل العلميللمرحلة الثانوية في فلسطين على تجسيدها
 

  لقياس داللة الفروق في المتوسـطات        )t-test(ختبار ت   إستخدم إ للتحقق من صحة الفرضية     
داة حسب متغيـر المؤهـل       األ ستجابات عينة الدراسة على    المعيارية إل  نحرافاتواإلالحسابية  
 ).8( في الجدول  هو موضح كماالعلمي
ارية إلسـتجابات أفـراد العينـة علـى               واإلنحرافات المعي  المتوسطات الحسابية ): 8( جدول  

  .مجاالت الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل المحور

 العدد العلمي
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اإل
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 
مستوى 
 الداللة

 األول 0.60 3.73 88بكالوريوس
أعلى من 
 0.55 3.05 11بكالوريوس

3.60 
 

97 
 

0.00*
 

 الثاني 0.54 3.57 88بكالوريوس
أعلى من 
 0.88 3.77 11بكالوريوس

1.06 
 

97 
 

0.29 
 

 الثالث 0.92 3.52 88بكالوريوس
أعلى من 
 0.65 3.89 11بكالوريوس

1.30 
 

97 
 

0.20 
 

 الرابع 0.73 3.62 88بكالوريوس
أعلى من 
 0.52 3.90 11بكالوريوس

1.23 
 

97 
 

0.22 
 

الخامس 0.62 3.28 88بكالوريوس
أعلى من 
 0.36 3.03 11بكالوريوس

1.28 
 

97 
 

0.20 
 

الدرجة  0.50 3.57 88بكالوريوس
أعلى من  الكلية

 0.46 97 0.74 0.52 3.45 11بكالوريوس
  )α = 0.05( دالة إحصائيا عند  * 

 
، وللسـمات   )0.00(  والروحيـة    اإليمانية مستوى الداللة للسمات     أن) 8( يتضح من الجدول    

مات وللس) 0.22( وللسمات النفسية   ) 0.20( وللسمات الفكرية ) 0.29 ( واألخالقيةجتماعية  اإل
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 = α ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         عدم مما يدل على  ) 0.20( العملية  
 للمرحلة الثانويـة    اإلسالمية التي يعمل منهاج التربية      اإلسالمية في سمات الشخصية     ) 0.05

 األول المؤهل العلمي باستثناء وجود فروق في المجـال          إلى تعزى في فلسطين على تجسيدها   
 .س حملة البكالوريولصالح
 

 : الثالثةالفرضية-
 متوسـطات   فـي    ) α = 0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           "
 اإلسـالمية  التي يعمل منهـاج التربيـة        اإلسالميةسمات الشخصية   ستجابات المعلمين على    إ

 .برة تعزى إلى متغير سنوات الخللمرحلة الثانوية في فلسطين على تجسيدها
 

لفحص الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات المعلمين حول          
 ).9( لمتغير الخبرة كما هو موضح في الجدول سمات الشخصية اإلسالمية تبعاً
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 تلى مجاال ستجابات أفراد العينة ع   ة  إل  نحراف المعياري  المتوسطات الحسابية واإل   ):9(الجدول
 .لدراسة واألداة حسب متغير الخبرةا
 

 سنوات الخبرة المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.54 3.69  سنوات5أقل من 
 0.47 3.65  سنوات10 -5من 

السمات الروحية واإليمانية الواجب توفرهـا      
 في كتب التربية اإلسالمية

 0.73 3.65  سنوات فأكثر10

 0.50 3.67  سنوات5أقل من 

 0.58 3.71  سنوات10 -5من 

تماعية واألخالقية الواجب توفرها    جالسمات اإل 
 في كتب التربية اإلسالمية

 0.60 3.50  سنوات فأكثر10

 1.51 4.04  سنوات5أقل من 

 0.70 3.60  سنوات10 -5من 

السمات الفكرية الواجب توفرها فـي كتـب        
 التربية اإلسالمية

 0.73 3.39 كثر سنوات فأ10
 0.59 3.72  سنوات5أقل من 

 0.84 3.52  سنوات10 -5من 

السمات النفسية الواجب توفرهـا فـي كتـب         
 التربية اإلسالمية

 0.66 3.70  سنوات فأكثر10

 0.45 3.03  سنوات5أقل من 

 0.41 3.27  سنوات10 -5من 

السمات العملية الواجب توفرهـا فـي كتـب         
 التربية اإلسالمية

 0.71 3.30  سنوات فأكثر10

 0.35 3.63  سنوات5أقل من 

  سنوات10 -5من 
3.57 0.43 

 
 الدرجة الكلية

 0.57 3.52  سنوات فأكثر10
 

 ONE WAY(ختبار تحليـل التبـاين األحـادي    استخدم االثانيةللتحقق من صحة الفرضية 

ANOVA (،  كليـة فـي سـمات    لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجـة ال
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 للمرحلة الثانوية في فلسـطين علـى        اإلسالمية التي يعمل منهاج التربية      اإلسالميةالشخصية  
 ).9( كما في الجدول  متغير سنوات الخبرةإلى تعزى تجسيدها

 للفروق في المتوسطات )ONE WAY ANOVA(ختبار تحليل التباين األحادي نتائج إو
 للمرحلة الثانوية في اإلسالميةالتي يعمل منهاج التربية  اإلسالميةسمات الشخصية لالحسابية 

 .فلسطين على تجسيدها بالنسبة لسنوات الخبرة
ستجابات أفراد عينة الدراسة حسب ليل التباين األحادي في متوسطات إنتائج تح): 10(الجدول 

 .متغير الخبرة
مجموع  مصدر التباين المحور

المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة 

الداللة 
اإلحصائية

 0.01 2 0.02 بين المجموعات
 0.40 96 38.78 داخل المجموعات

 االول

  98 38.80 المجموع
0.03 
 

0.97 
 

 0.48 2 0.96 بين المجموعات
 0.34 96 32.35 داخل المجموعات

 الثاني

  98 33.31 المجموع
1.42 
 

0.25 
 

 2.52 2 5.05 اتبين المجموع
 0.77 96 74.03 داخل المجموعات

 الثالث

  98 79.07 المجموع
3.27 
 

0.04* 
 

 0.38 2 0.75 بين المجموعات
 0.51 96 48.69 داخل المجموعات

 الرابع

  98 49.44 المجموع
0.74 
 

0.48 
 

 0.43 2 0.87 بين المجموعات
 داخل المجموعات

34.39 96 0.36 

الخامس

  98 35.26 المجموع
1.21 
 

0.30 
 

 0.07 2 0.14 بين المجموعات
 0.25 96 24.24 داخل المجموعات

الدرجة 
 الكلية

 0.76 0.28  98 24.38 المجموع
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  )α = 0.05( دالة إحصائيا عند  * 
 

وللسمات ) 0.97(والروحية كانت    اإليمانية مستوى الداللة للسمات     أن) 10(يتضح من الجدول    
    وللسـمات العمليـة   ) 0.48( وللسمات النفسية   ) 0.04( وللسمات الفكرية ) 0.25( جتماعية  اإل
 وجـود فـروق ذات داللـة         عدم تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى      و،   )0.30( 

 التي يعمل منهـاج     اإلسالمية  في سمات الشخصية      )α = 0.05 (إحصائية عند مستوى الداللة   
  فـي   سنوات الخبـرة   إلىتعزى   على تجسيدها   للمرحلة الثانوية في فلسطين    ةاإلسالميالتربية  
الى وجود فروق دالـة     ) 10( كما يتضح من الجدول      ، االول والثاني والرابع والخامس    المجال

      لمتعلـق بالسـمات الفكريـة       المجال الثالث  ا     في )α = 0.05( احصائيا عند مستوى الداللة     
 ).11(الفروق تم استخراج اختبارشيفية كما يظهر في الجدول رقم ، ولمعرفة مصدر )0.04( 
 
 

 )11(جدول رقم                                      

 لبعديهاختبار شيفيه للمقارنات ج إنتائ
 

 
 5 أقل من 
 سنوات

 10 -5من 
سنوات

 سنوات 10
فأآثر

     سنوات5أقل من 
   0.44  سنوات10 -5من 

الثالثالمحور 

  0.21 *0.65  سنوات فأآثر10
  )α = 0.05( دالة إحصائيا عند* 

          سنوات) 5( هناك فروق في المحور الثالث بين من يمتلكون  ان الجدولنالحظ من 
 .سنوات)5(سنوات فأكثر، وكانت لصالح من يمتلكون اقل من ) 10( سنوات و) 10-5( و
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 الفصل الخامس

 
 

 ج الدراسةنتائمناقشة 
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 الفصل الخامس

 

 مناقشة نتائج الدراسة

 
 إلـى  التعـرف    إلى التي هدفت    ، الدراسة إليهايتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت        

 . للمرحلة الثانوية في فلسطين    اإلسالمية المتضمنة في كتب التربية      ،اإلسالميةسمات الشخصية   
لبيانات التي جمعت بأداة الدراسـة      ليها الباحثة من تحليل ا    لت إ وبعد عرض النتائج التي توص    

 .، نوقشت في هذا الفصل، هذه النتائج وقدمت التوصيات في ضوء تلك النتائج)ستبانةاإل(
 
 :مناقشة نتائج الدراسة. 1

 

 :مناقشة نتائج السؤال األول -

 

المية في فلسطين على  ما معايير سمات الشخصية اإلسالمية التي يعمل منهاج التربية اإلس

 تجسيدها في المرحلة الثانوية؟

 

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال إلى وجود قائمة بمعايير سمات الشخصية اإلسالمية 

 .الواجب توفرها في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في فلسطين
 

 لمعـايير   تكـراراً ) 524 (ضمنتوتشير النتائج إلى أن كتب التربية اإلسالمية عينة الدراسة ت         
 تكراراً) 144 ( عينة الدراسة  اإلسالمية، حيث تضمنت كتب التربية      اإلسالميةسمات الشخصية   

 حيث جاءت في المرتبة األولى، وقد تعزو الباحثـة ذلـك إلـى أن               لمعايير السمات النفسية،  
ب مع   بما يتناس  ،سالميةبناء القدوة في الشخصية اإل     ،ة ببناء الشخصية  السمات النفسية لها عالق   

 ،سـتقرار تي تعد الفرد للحياة العملية واإل     خر المراحل الدراسية ال   المرحلة العمرية باعتبارها آ   
 والروحيـة   اإليمانيةها في المرتبة الثانية السمات       ثم تلت   يعني إهمال السمات األخرى،    وهذا ال 

  والروحيـة،  اإليمانيةلسمات   لمعايير ا  تكراراً) 129 (حيث تضمنت الكتب عينة الدراسة على     
 العقائديـة   األسـس هتمت بـالتركيز علـى       إ اإلسالمية كتب التربية    أنوقد يكون السبب هو     
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 تالعبـادا  داءوآ باهللا   اإليمان يقوم على    إسالمياً جل بناء شخصية الطالب بناءاً     من أ  ،والتعبدية
 الشعائر  داءآواجب علية   السن ال  إلى المرحلة يكون فيها الطالب قد توصل        هذهن  ، أل المشروعة

 حيـث تضـمنت     ،وجاء في المرتبة الثالثة السمات االجتماعية واألخالقية       الدينية دون تقصير،  
 لمعـايير السـمات االجتماعيـة       تكـراراً ) 98( علـى     الدراسة  عينة اإلسالميةكتب التربية   
سمات االجتماعية   لم تركز على هذا المجال من ال       اإلسالمية كتب التربية    أن يالحظ   ،واألخالقية
 ،هتمام مصممي المناهج بهذا الجانـب       عدم إ   إلى بشكل كبير، وتعزو الباحثة ذلك       واألخالقية
ن هـذه   ، وأل إسـالمية  تكون شخصية    أن قبل   اإلنسانية ةالشخصي التي تبني    األخالقيةمن القيم   

 خالقـي األ تركـز علـى البنـاء        أن الحياة الخارجية فال بد للمنـاهج        إلىالمرحلة تعد الفرد    
 اإلسـالمية تضمنت كتب التربية      حيث ،وجاء في المرتبة الرابعة السمات الفكرية     ،  للشخصية

 السمات الفكريـة    إلى لقد تم التطرق      لمعايير السمات الفكرية،   تكراراً) 81(عينة الدراسة على    
ـ      إلى بدرجة متوسطة، قد ال تكفي       اإلسالميةفي كتب التربية     د  نشر الوعي الفكري للطلبة، وق

 أو عليها من جهات غير فلسـطينية        اإلشراف المناهج الفلسطينية يتم     أن إلىتعزو الباحثة ذلك    
ح من هذه المناهج موجهة من جهات ال تط       لي فإ  وبالتا ، ومصر كاألردن ،أخرى من دول    تأخذ

 ،ها السمات العملية  ثم تلت  التقدم واالزدهار،    إلى وتؤدي   األجيال الفكرية التي تبني     األسسبنشر  
حيـث جـاءت فـي      ،  تكراراً) 72( عينة الدراسة على     اإلسالميةتضمنت كتب التربية    حيث  

 الجانب بدرجة تتناسب مـع      اهتمام مصممي المناهج بهذ    عدم إ  ، وهذا يدلل إلى   األخيرةالمرتبة  
  تعد ألنها ، المرحلة هذهبرى في    كُ أهميةن جانب المعامالت له     ، أل  لها المعدةالمرحلة العمرية   

 هـذا   إلىنتباه   المناهج اإل  إعداد بالمشرفين على    يجدر فكان   ، والعملية معا  ة العلمي حياةللالفرد  
 أن توزيع معايير سمات الشخصية اإلسالمية في كتب التربيـة اإلسـالمية للمرحلـة               الجانب،
 ومؤلفي فقراتهـا  اإلسالمية التربية واضعي مناهج أن إلى وربما يعود السبب     ، متفاوت الثانوية

 التي قد تضيف بعض هذه السـمات،        ،ن هناك مناهج اللغة العربية والتربية الوطنية      يدركون أ 
وهذا ال يعني إغفال تضمين بعض المعايير األساسية لسمات الشخصية اإلسالمية في منهـاج              

خر تشير نتائج تكـرارات معـايير سـمات          ومن جانب آ   التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية،   
 .في توزيعها إلى معيار معينأنها ال تخضع الشخصية اإلسالمية إلى 
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 :مناقشة نتائج السؤال الثاني

 

 كيف توزعت معايير سمات الشخصية اإلسالمية في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية           
 في فلسطين؟

 :كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر -1
 

ة روعيت وضمنت في كتـب التربيـة        أن معظم معايير سمات الشخصية اإلسالمي     دلت النتائج   
هـذه المعـايير     أهميـة نسب متوسطة ال تتناسب مع      ، ولكن بِ  للصف الحادي عشر  اإلسالمية  

 كمعيار اإليمان بالمالئكـة واإليمـان بالكتـب         بالنسبة للمتعلم وخصائصه والمرحلة العمرية،    
الحج المتعلـق   و  الزكاة  إيتاء  كمعيار المتعلق بالسمات اإليمانية والروحية مجال البناء العقدي،      

بالسمات اإليمانية والروحية مجال البناء التعبدي، ومعيار الغيبة والنميمة  المتعلـق بالسـمات              
 الشرعية ومصادر التشـريع المتعلـق       األحكامومعيار  االجتماعية واألخالقية ومعيار الغش،     

 عدم  إلىزو الباحثة النتيجة     ومعيار البيع والربا المتعلق بالسمات العملية، وتع       بالسمات الفكرية، 
تجاهـاتهم، وعـدم     والمشرفين علية بخصائص الطلبة وإ     هتمام من قبل المصممين للمنهاج    اإل

 المنهاج، وقد تكررت بعض المعايير      في عملية إعداد   رأيهمخذ  أوأ  المعلمين والمعلمات  إشراك
ة هذه النتيجة إلى عـدم      تعزو الباحث  كمعيار الجهاد المتعلق بسمات البناء العملي، و       ،مره واحده 

حرص كتاب منهاج الصف الحادي عشر على تنمية تفكير الطلبة باتجاه ايجابي نحـو بنـاء                
دم تكرار هذه المعايير يدلل على       لمواجهة تحديات الحياة، وع     عملياً اً بناء ،الشخصية اإلسالمية 

 اًلشخصـية بنـاء    على الجوانب المتعلقة ببنـاء ا      ، بالجوانب المعرفية  نشغال مصممي المناهج  إ
صـف  كما أن كتاب التربية اإلسالمية لل   يواكب تطور الحياة المعاصرة،     وعلمياً  وثقافياً إسالمياً

كمعيار العقـود السياسـية      غفل بعض المعايير ولم تتكرر ولو لمرة واحدة،       الحادي عشر قد أ   
إلى ضعف التخطيط    وتعزو الباحثة ذلك     ، المتعلقة بسمات البناء العملي،    ومعيار التربية البدنية  

والتنظيم من قبل المشرفين على وضع المناهج، وعدم االهتمـام بإعـادة صـياغة الخطـوط                
، باعتبار أن هذه المرحلة مرحلـة       العريضة المتعلقة بمنهاج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية      

 في بنـاء     الفر للحياة، مما يتوجب طرح الكثير من الموضوعات التي تساعد          فهي تعد  نتقاليةإ
 . والفكريةالشخصية من الجوانب العملية والنفسية واالجتماعية واألخالقية
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القاضـي      وبالرجوع إلى األدب التربوي فقد وجدت الباحثة أن هذه الدراسة تتفق مع دراسـة               

         ، ودراسـة الخالـدي     )2004( ، ودراسـة أبـو النصـر        )2006( ، ودراسةعمرو )2008( 
 ، ودراسة األنصاري  )1998( ختلفت هذه النتيجة مع دراسة خليفة ورضوان         إ ، كما )2004( 
)1997.( 
 
 :كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر -1

 

أن معظم معايير سمات الشخصية اإلسالمية روعيت بشكل متوسط في كتاب           لت النتائج على    د
تربية اإلسـالمية للصـف     قل من كتاب ال   ية للصف الثاني عشر، ولكن بدرجة أ      التربية اإلسالم 
 ومعايير بدرجـة    ،ة ومعايير بدرجة متوسط   ،ثلت بدرجة مرتفعة   فهناك معايير م   الحادي عشر، 

، وتعزو الباحثة ذلك إلى التوزيع المتفاوت لهذه المعـايير مـن قبـل              قليلة أو حتى لم تتكرر    
 معيار  اراً معايير هذه السمات تكر    أعلىوكان    معيار معين،  ىمصممي المناهج دون السير عل    

 المعـامالت   الصحابة والعلماء والمجاهدين المتعلق بمجال السـمات النفسـية، يليـه معيـار            
ومعيار اإليمـان بالرسـل     ،  ي، المتعلق بمجال سمات البناء العمل     )حقوق الزوجين (جتماعية  اال

 ، ومعيار الصبر المتعلـق بالسـمات      المتعلق بالسمات اإليمانية والروحية مجال البناء العقدي      
 الشرعية ومصادر   األحكامختالط،  ومعيار    رأة وضوابط اإل  االجتماعية واألخالقية، ومعيار الم   

 أما المعايير التي مثلت بدرجة متوسطة       التشريع المتعلقة بسمات مجال البناء الفكري والثقافي،      
عيـار    وم ،واألخالقيـة  ومعيار اإليثار المتعلق بالسمات االجتماعية ،دابمعيار إلتزام األ ،  يفه

  ومعيار اإليمان بالكتب، المتعلق بالسـمات اإليمانيـة        ، ومعيار اإليمان بالمالئكة   ،اإليمان باهللا 
اإليمانية المتعلق بالسمات     ومعيار إيتاء الزكاة   ،مجال البناء العقدي، ومعيار الصالة    والروحية،  

ت الفكرية والثقافية،    ومعيار الخالفة والشورى المتعلق بالسما     والروحية، مجال البناء التعبدي،   
ومعيار السيرة النبوية وحياة الرسول، ومعيار النبي القدوة، المتعلق بالسمات النفسـية، وقـد              

 في هذا الصف خصوصاً   جة إلى أن مصممي المنهاج في هذه المرحلة و        تعزو الباحثة هذه النتي   
 باألسس األخرى أي     ولم يهتموا  ،على كم المادة الدراسية   كزوة ر يخر المراحل الدراس   آ باعتباره

 يفـتح المجـال     ، وهـذا بـدوره    تم التركيز على الجانب المعرفي وإغفال الجانب الوجـداني        
 ومحاولة إشراك   ،ة النظر بالمنهاج  للمتخصصين القائمين على إعداد وتصميم المنهاج في إعاد       

يـة  يذ وتقويم المنهاج فـي عمل     يط وتنف ط كبيرة من اإلطراف التي تشارك في إعداد وتخ        أعداد
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جل إيجاد جيل   اكل المتعلقة بتنفيذ المنهاج، من أ      والمش تنتقادابناءه، وذلك لتفادي الكثير من اإل     
ة بما يتناسب والظروف المحيطة بالمجتمع والتكيـف        يل للحياة العم  لطلبة بحيث يكون معد   من ا 

 فيهـا    الواجب إشراكها في إعداد المنهاج هو المؤسسة التعليمية بما         األطراف معها، ومن أهم  
  .   من مدراء ومعلمين

 
  : وهيأما بالنسبة للمعايير اآلتية فقد جاءت بنسبة ضعيفة جداً

 

 مجـال البنـاء   ،خر، المتعلق بالسمات اإليمانية والروحيةيمان بالقدر واإليمان باليوم اال اإل -
 .العقدي

 .التعبدي مجال البناء ،الشهادتان والحج والصوم، المتعلق بالسمات اإليمانية والروحية -
، المتعلـق بالسـمات     الصدق واألمانة واألمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر والغـش           -

 .االجتماعية واألخالقية
 .العولمة والرأسمالية ونظام العقوبات، المتعلق بالسمات الفكرية -
 .نتحار، المتعلق بالسمات النفسيةقصص األنبياء وتحريم اإل -
 .ق بالسمات العمليةالبيع والربا والتربية البدنية، المتعل -

 
هتمام منهاج التربية اإلسالمية للصف الثـاني عشـر بـالقيم           وقد تعزو الباحثة ذلك إلى عدم إ      

  بالمجال العقدي أو التعبدي، وكذلك عدم      التي تنمي الوازع الديني المتعلق     ، والروحية اإليمانية
 .تناسب والمرحلة المعدة لهاة بما يهتمام المنهاج بالقيم والمفاهيم  الفكرية والنفسية والعمليإ
 

 :  فهي كاألتي للصف الثاني عشرأما المعايير التي لم تمثل في كتاب التربية اإلسالمية
 .الغيبة والنميمة المتعلق بمجال السمات االجتماعية واألخالقي -
 .ةاإلعالم المتعلق بالسمات الفكرية والثقافي -
 .ملية المتعلق بسمات مجال البناء العيالعقود السياس -

 
 ص المرحلة العمرية المعـد     إلغفال مصممي المنهاج خصائ    ، ذلك  السبب في  وقد تعزو الباحثة  

بحيث يتم التركيز على كم المعرفـة ولـيس          عشر،    للصف الثاني  التربية اإلسالمية لها كتاب   
 تجاهـل دور المعلـم فـي        تجاهاتهم، وأيضاً عاة ميول الطلبة وإ    أي كيفية التنفيذ ومرا    ،الكيف
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يجب أن يبدأ في تنفيذه فـي وقـت معـين           و ، للمنهاج اً منفذ وملقن  عتبارهوإ ةية التدريسي العمل
 دون مراعاة الجوانـب األخـرى، وعـدم إعطـاء     ،واالنتهاء من التنفيذ في وقت معين أيضاً  

ن علـى تنفيـذه،      باعتبارهم القـائمي   ،في إعداد المنهاج أو طرح مقترحاتهم     المعلمين الفرصة   
 .يجابيات والسلبيات التي يحتوي عليها المنهاجولديهم الخبرة باإل

 
     القاضـي      وبالرجوع إلى األدب التربوي وجدت الباحثة أن هذه الدراسة تتفـق مـع دراسـة              

          ، ودراسـة الخالـدي    )2004( ، ودراسة أبـو النصـر       )2006(  عمرو  ودراسة ،)2008( 
الكفـاوين  ، ودراسة   )1998( رضوان  ختلفت هذه النتيجة مع دراسة خليفة و      ، كما إ  )2004( 
)2003.( 
 
 

 :مناقشة نتائج السؤال الثالث

 

ما مدى مراعاة كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لسمات الشخصية اإلسالمية من 

 وجهة نظر المعلمين؟
 

نحرافات المعيارية والدرجة لكل مجال من مجاالت سمات حسبت المتوسطات الحسابية واإل
اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وفيما يأتي مناقشة نتائج كل مجال الشخصية 

 .من مجاالت الشخصية اإلسالمية
 

 :نتائج السمات اإليمانية والروحيةمناقشة  :أوال

 

 من وجهة نظـر المعلمـين،       حسبت الدرجات لكل فقرة من فقرات السمات اإليمانية والروحية        
، حيـث   )متوسـطة (كانت الدرجة لهذا المجال     و ، والتعبدي العقديبالنسبة لسمات مجال البناء     

، )10،  9،  6،  5،  4،  3،  2،  1( وهي الفقـرات     فقرات على درجة مرتفعة،   ) 8 (أولحصلت  
 هل أسس التوحيد واضحة في كتب التربية اإلسـالمية، حيـث بلـغ              ،نحوالتي يتجه معظمها    
يمان بالمالئكـة، بمتوسـط     مية حكم اإل  وبينت كتب التربية اإلسال   ،  )4.26(المتوسط الحسابي   

الل علـى اهللا،    سـتد ب التربية اإلسالمية أساليب القرآن فـي اإل        عرضت كت  ،)4.25(حسابي  
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ية وعددها، بمتوسط   بينت كتب التربية اإلسالمية مفهوم الكتب السماو      ،  )4.04(بمتوسط حسابي 
ية، بمتوسط حسـابي    تربية اإلسالم ، عدد الرسل ومعجزاتهم واضح في كتب ال       )4.01(حسابي  

تدالل على البعث، بمتوسـط     سب التربية اإلسالمية أساليب القرآن في اإل       وضحت كت  ،)3.93(
 ،)3.75(هوم الصالة، بمتوسـط حسـابي       عرضت كتب التربية اإلسالمية مف     ،)3.89(حسابي  

  تلتزم كتب التربية اإلسـالمية بتوضـيح الـركن األساسـي لإلسـالم، بمتوسـط حسـابي                             
)3.70.( 
 

 ممـا   ،هتمامه بتنمية القيم العقائدية والتعبدية بعنايـة      و الباحثة ذلك إلى حرص المنهاج وإ      وتعز
لمرحلة مرحلـة   عتبار هذه ا   بما يتناسب والمرحلة العمرية، بإ     يساعد على بناء شخصية المتعلم    

 .لتزام والتقيد بالقيم واألخالقاإلعداد للحياة واإل
 

  البالغ عـددها   ،لبناء التعبدي اإليمانية والروحية مجال البناء العقدي وا     باقي فقرات السمات    أما  
، وضحت كتـب التربيـة      )11(، حيث تشير النتائج إلى أن الفقرة        )متوسطة(فهي بدرجة   ) 9(

بمتوسـط  اإلسالمية مفهوم الزكاة، جاءت في المرتبة األولى من حيث الدرجـة المتوسـطة،              
  حددت كتب التربية اإلسالمية حكم الزكاة، في المرتبـة           ،)13(، تلتها الفقرة    )3.60(حسابي  

،  عكست كتب التربية اإلسالمية      )12(ثم تلتها الفقرة    ،  )3.48 ( مقداره الثانية، بمتوسط حسابي  
هـا   ثـم تلت   ،)3.38(، بمتوسط حسابي مقداره     مفهوم الصيام بشكل مفصل، في المرتبة الثالثة      

بمتوسـط حسـابي    ية خصائص العقيدة اإلسالمية،     ، عرضت كتب التربية اإلسالم    )6(الفقرة  
 ، بينت كتب التربية اإلسالمية مفهوم الحج وأهميته للمسـلم،        )16(، تلتها الفقرة    )3.37(مقداره  

، فرائض الصالة واضحة في كتب التربية       )15(تلتها الفقرة   ،  )3.33(بمتوسط حسابي مقداره    
، تطرقت كتب التربية اإلسالمية     )14(لفقرة  ها ا ، تلت )3.25(مقداره  بمتوسط حسابي   اإلسالمية،  
قل هذه الفقـرات     أ أما، بدرجة متوسطة،    )3.11(ف الزكاة، بمتوسط حسابي مقداره      إلى مصار 

 يـوم القيامـة   أهـوال  ،)7(نحرافات المعيارية فهي الفقرة من حيث المتوسطات الحسابية واإل 
 بدرجـة   ،)3.09(مقـداره     حسـابي  بمتوسـط ،  اإلسالميةوعالماتها مفصلة في كتب التربية      

 اإلسالمية للمرحلـة الثانويـة قـد         كتب التربية   أن  إلى متوسطة،  وتعزو الباحثة هذه النتيجة     
ن الجانـب   بدي، لطبيعة المرحلـة العمريـة، وأل      كبر من الجانب التع   إهتمت بالجانب العقدي أ   

. لجانب العقـدي  كبر من ا  ة واإلعدادية أ  بتدائيتم طرحة بشكل مفصل في المراحل اإل      التعبدي ي 
 .تجاهات التي تتعلق بخصائصهمالمنهاج طبيعة المتعلمين واإل وذلك لمراعاة مصممي 
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ولم تحصل أي فقرة من فقرات السمات اإليمانية والروحية مجـال البنـاء العقـدي والبنـاء                 

 . على أي نسبة منخفضة،التعبدي
   

 وهذا يشـير إلـى أن       ،)متوسطة(ة  إليمانية والروحية فكانت بدرج   أما الدرجة الكلية للسمات ا    
 ومعظم الفقرات كانت بدرجة متوسطة، وتعزو الباحثـة         ،بعض الفقرات كانت بدرجة مرتفعة    

رحلة الثانوية، حيث يأخذ بعين     جلها وهي الم  التي صمم المنهاج من أ    هذه النتيجة إلى المرحلة     
ية اإلسـالمية، ومـا     عتبار توزيع الدروس بشكل يتناسب مع الخطوط العريضة لمادة الترب         اإل

 . لطبيعة المرحلة العمرية تنمي شخصيته وفقاً،يمكن أن يكتسبه الطالب من قيم وأخالق وأفكار
 

 :مناقشة نتائج السمات االجتماعية واألخالقية:  ثانيا

 

 حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الكلية لفقرات مجـال السـمات            
 وقـد  ،)متوسـطة (  وقد كانت الدرجة الكليـة  من وجهة نظر المعلمين، قيةاالجتماعية واألخال 

 ،)26،  19،  18،  17(فعة، وهي الفقرات ذوات األرقـام       فقرات على درجة مرت   ) 4(حصلت  
جتناب المنكرات من المفاهيم االجتماعية التي برزت       ، إ )26( جاء في المرتبة األولى الفقرة       فقد

ت كتب  ، تطرق )18(ها الفقرة   تلت،  )4.04(سط حسابي مقداره    إلسالمية، بمتو في كتب التربية ا   
، )17( تلتها الفقرة     ،)3.92( لتزام اآلداب، بمتوسط حسابي مقداره      التربية اإلسالمية ألهمية إ   

              مقـداره  مية، بمتوسـط حسـابي    ساس البناء األخالقي بارزة فـي كتـب التربيـة اإلسـال           أ
سـالمية،  صالح من األسس الواضحة في كتـب التربيـة اإل         ، اإل )19(، تلتها الفقرة    )3.91(

 ).3.78(بمتوسط حسابي 
 

قـي لـدى    هتمام المنهاج بتنمية الجانب االجتمـاعي واألخال      وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى إ     
 المتعلقـة   ،هتمام مؤلفي المنهاج بالسمات االجتماعيـة واألخالقيـة       المتعلمين، مما يدلل عل إ    
 . إسالمياً بما يساعد على بناء الشخصية بناءاً،بالقيم والعادات والتقاليدبخصائص المتعلمين و

 
، 25،  24،  23،  22،  21،  20( على درجة متوسطة، وهي الفقـرات        فقرات) 7(كما حصلت   

شـكل مفصـل،    ، التي تشير إلى إبراز كتب التربية اإلسالمية مكانة المرأة في اإلسالم ب            )27
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التكافل االجتماعي من أهم الموضوعات التي تعرضت لها         و ،)3.66(بمتوسط حسابي مقداره    
وكتب التربية اإلسـالمية وضـحت      ،  )3.57(إلسالمية، بمتوسط حسابي مقداره     كتب التربية ا  
وحكم األمر بالمعروف والنهي عن      ،)3.54(ط السلوك، بمتوسط حسابي مقداره      أسس وضواب 

، وضـحت كتـب     )3.39( مقداره   إلسالمية، بمتوسط حسابي  المنكر واضح في كتب التربية ا     
التربية اإلسالمية حكم العالقات االجتماعية مع غير المسـلمين، بمتوسـط حسـابي مقـداره               

 بمتوسط حسابي    واضحة في كتب لتربية اإلسالمية،     المرأةوالضوابط الشرعية لعمل    ،  )3.36(
بية اإلسالمية   كتب التر  ، وضحت )23( هذه الفقرات مرتبة فهي الفقرة       ، أما اقل  )3.33(مقداره  

 وتعـزو  ، بدرجـة متوسـطة،  )3.03(صل، بمتوسط حسابي مقداره ختالط بشكل مفمفهوم اإل 
لين بقسم التأليف بتمثل المنهـاج للسـمات االجتماعيـة          المسؤوهتمام  الباحثة هذه النتيجة إلى إ    

 .واألخالقية
 

 .ةولم تحصل أي فقرة من فقرات السمات االجتماعية واألخالقية على درجة منخفض
  

 :النتائج المتعلقة بالسمات الفكرية والثقافية

 

 حسبت الدرجة الكلية لكل فقرة من فقرات السمات الفكرية والثقافية من وجهة نظر المعلمـين،              
 حيث حصلت كل الفقرات على درجة متوسـطة،         ،)متوسطة(وقد كانت الدرجات لهذا المجال      

ية، وبات واضح في كتب التربيـة اإلسـالم       ، نظام العق  )34(جاءت في المرتبة األولى الفقرة      و
صادر التشريع من المرتكـزات التـي       ، م )30( وتلتها الفقرة    ،)3.70(بمتوسط حسابي مقداره    

، أسـس  )29(ها الفقرة ، تلت)3.66(إلسالمية، بمتوسط حسابي مقداره     هتمت بها كتب التربية ا    إ
هـا   تلت ،)3.52(ه  سابي مقدار النظام اإلسالمي واضحة في كتب التربية اإلسالمية، بمتوسط ح        

بمتوسـط  ،  ، تتناسب األحكام الشرعية مع الفئة العمرية في كتب التربية اإلسالمية          )31(الفقرة  
 مـن   األخـذ ، بينت كتب التربية اإلسالمية حكم        )32(ها الفقرة   ، وتلت )3.37(حسابي مقداره   

أبرزت كتـب التربيـة     ) 35(ها الفقرة   ت تل ،)3.36( ، بمتوسط حسابي مقداره     األخرىالثقافات  
وتلتهـا  ،  )3.35(إلسالمية، بمتوسط حسابي مقداره     ا ثر اإلعالم في بناء الشخصية    اإلسالمية أ 

إلسـالمية، بمتوسـط    ، حكم العمل باإلعالم اإلسالمي واضح في كتب التربيـة ا          )33(الفقرة  
اإلسالمية  ة، بينت كتب التربي   )28(قل هذه الدرجات فهي الفقرة       أ ، أما )3.26(حسابي مقداره   

بدرجـة  ،  )3.23(بمتوسط حسابي مقـداره     ثر المفاهيم الغربية في بناء الشخصية اإلسالمية،        أ
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 حرص المنهاج على طرح بعض القضـايا الفكريـة،          إلىتعزو الباحثة هذه النتيجة      متوسطة،
 السـمات الفكريـة     أسـس  يهتم مصممي المنهاج بطرح هذا الجانب مـن          أنومن المفروض   

 إلـى  بحاجة   )المرحلة الثانوية ( ن المرحلة المعد لها هذا المنهاج      أل وأوسعكبر  كل أ والثقافية بش 
 . تساعد على بناء الشخصية وفق ما تقتضيه التربية اإلسالميةطرح مفاهيم فكرية وثقافية

  
. السمات الفكرية والثقافية على نسبة منخفضةتولم تحصل أي فقرة من فقرا  

 
:سمات النفسيةمناقشة النتائج المتعلقة بال  

                     
، وقد كانـت    حسبت الدرجات لكل فقرة من فقرات السمات النفسية، من وجهة نظر المعلمين            

 وهي الفقـرات    ، حيث حصلت أول فقرتين على درجة مرتفعة،       )متوسطة(الدرجة لهذا المجال    
زة فـي كتـب التربيـة       ، السيرة النبوية بار   )36(فكان في المرتبة األولى الفقرة      ،  )37،  36(

ـ )4.18(، بمتوسط حسابي مقداره      من حيث الدرجة المرتفعة    اإلسالمية ها فـي المرتبـة     ، وتل
قتداء بالنبي صلى اهللا علية وسلم،      حت كتب التربية اإلسالمية أسس اإل     ، وض )37(الثانية الفقرة   

وعنايتـه  حـرص المنهـاج      وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى       ،)3.91( بمتوسط حسابي مقداره  
تجاه النفسي، حيث يراعي مؤلفي المنهاج هذا الجانب من السمات النفسية، الذي يقوم ببناء              باإل

سلم، مما يساعد على بناء الشخصـية        على سيرة النبي صلى اهللا علية و       اًشخصية المتعلم بناء  
 .ماإلسالمية من خالل ما يعرضه المنهاج من دروس تتعلق بحياة النبي صلى اهللا علية وسل

 
 حيث تشـير    ،)متوسطة(فقرات فهي بدرجة    ) 5(ت السمات النفسية البالغ عددها      أما باقي فقرا  

 من قصص الصحابة، جاءت     َأ، ذكرت كتب التربية اإلسالمية كثير     )39(النتائج إلى أن الفقرة     
  وتلتها الفقرة  ،)3.62(المتوسطة، بمتوسط حسابي مقداره     في المرتبة األولى من حيث الدرجة       

عند اهللا، بمتوسـط    بينت كتب التربية اإلسالمية قيمة اإلنسان المسلم        ، في المرتبة الثانية،     )41(
، طرحت قصص األنبياء السابقين بصورة تـؤثر        )38(ثم تلتها الفقرة    ،  )3.59(حسابي مقداره   

، بينت كتـب التربيـة      )42(ها الفقرة    تلت ،)3.47( الشخصية، بمتوسط حسابي مقداره      في بناء 
 ،)3.43(، بمتوسط حسابي مقداره     هفظة علي ية أهمية حياة اإلنسان المسلم وطرق المحا      اإلسالم

نجـازاتهم، بمتوسـط    التربية اإلسالمية قصص العلمـاء وإ     ، عرضت كتب    )40(تلتها الفقرة   
 اإلسالميةهتمام مصمم منهاج التربية      إ إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة     ،  )3.34(حسابي مقداره   
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ن المرحلة الثانويـة هـي      المجال من السمات النفسية وذلك أل      على هذا    بطرح دروس تحتوي  
 .وفق أسس وقيم إسالمية المراحل الدراسية، التي تعد المتعلم للحياة خرآ
 

.ولم تحصل أي فقرة من فقرات السمات النفسية على نسبة منخفضة  
 

 :النتائج المتعلقة بالسمات العملية

 
 وقـد كانـت      السمات العملية من وجهة نظر المعلمين،      حسبت الدرجات لكل فقرة من فقرات     

، المعـامالت   )مرتفعة(على درجة   ) 43(حيث حصلت الفقرة    ،  )متوسطة(الدرجة لهذا المجال    
بة األولـى بمتوسـط حسـابي       حيث جاءت بالمرت  المالية واضحة في كتب التربية اإلسالمية،       

فقـرات، فقـد    ) 8(ملية البالغ عـددها      بالسمات الع   أما باقي الفقرات المتعلقة    ،)3.89(مقداره  
         من حيث الدرجـة المتوسـطة الفقـرة        األولىحيث جاء في المرتبة     جاءت بدرجة متوسطة،    

ة، بمتوسـط حسـابي مقـداره             ، وضحت كتب التربية اإلسالمية أسس العقود السياسـي        )44(
لربا، بمتوسط حسابي مقداره    ، بينت كتب التربية اإلسالمية مخاطر ا      )49(، تلتها الفقرة    )3.43(
 الماليـة،    حكم كتابة المعـامالت    اإلسالمية، وضحت كتب التربية     )50(الفقرة  ها  ، تلت )3.39(

، المعامالت االجتماعية واضحة في كتـب       )46(ها الفقرة   تلت،  )3.28(بمتوسط حسابي مقداره    
راعت كتـب التربيـة      ،)47( تلتها الفقرة    ،)3.27(إلسالمية، بمتوسط حسابي مقداره     التربية ا 

ها الفقـرة    تلت ،)3.13( اإلسالمية أسس المعامالت مع غير المسلمين، بمتوسط حسابي مقداره          
 العمرية، بمتوسـط    ، عرضت كتب التربية اإلسالمية مفهوم الجهاد بما يتناسب والمرحلة         )45(

 أسـس   ، تطرقت كتب التربية اإلسـالمية إلـى       )51(ها الفقرة    ثم تلت  ،)3.07(حسابي مقداره   
قل هذه الفقرات مـن حيـث المتوسـطات         ، أما أ  )3.05(لمعامالت، بمتوسط حسابي مقداره     ا

، عرضت كتب التربية اإلسـالمية مفهـوم        )48(نحرافات المعيارية فهي الفقرة     الحسابية واإل 
زو الباحثة هذه النتيجة إلـى عـدم         وتع ).2.71(شكل مفصل، بمتوسط حسابي مقداره      الجهاد ب 

لمنهاج بهذا الجانب، الجانب العملي، بحيث تم التطرق إلية بدرجة ال تتناسـب             هتمام مؤلفي ا  ا
مع المرحلة المعد لها، المرحلة الثانوية، التي تعد أهم المراحل الدراسية التي تحـدد مصـير                

 . وشخصية الطالب وتعده للحياة العملية في جميع المجاالت
 

.نسبة منخفضةولم تحصل أي فقرة من فقرات السمات العملية على   
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يمكن القول بأن المنهاج ركز على بعض السـمات وأغفـل           الثالث  نتائج السؤال    إلى   ستناداًإو
ركيز على مجـال    خر بدرجة كبيرة، ففي مجال السمات اإليمانية والروحية كان الت         البعض اآل 

المجتمع لعبـت   ، ولعل األيدلوجية السائدة في       مميزاً اًهتمام ببناء العقيدة بناء   البناء العقدي واإل  
روحية  في هذا التمثل الواسع للبناء العقدي، أما البناء التعبدي كجزء من السمات ال              بارزاً دوراً

ل قل من البناء العقدي، ومن المفروض أن يطرح المنهاج هذا المجا          واإليمانية فقد كان بتمثل أ    
الحياة، أما السـمات    عتبار أن هذه المرحلة تعد الطالب إلى        بصورة تناسب المرحلة العمرية بإ    

ن هذا التمثل يعـد     ، ومن حيث النسبة فإ    االجتماعية واألخالقية فقد كانت نسبة التمثل متوسطة      
 هناك موضوعات أخالقية واجتماعية لم يتطرق لهل المنهـاج، أمـا            ، على الرغم من أن    كافياً

حلة العمرية،  السمات الفكرية فقد تعرض لها المنهاج بنسبة متوسطة، وهذا مبرر بطبيعة المر           
 بطـرح يتنـاغم والمرحلـة    ،وهنا أشير إلى أن المنهاج نجح في تقديم بعض المحاور الفكرية     

ة، ركزت علـى    العمرية، أما السمات النفسية فقد كانت أفضل المجاالت وكانت بنسبة متوسط          
م ختيار مواقف من سيرة النبي صلى اهللا علية وسلم، وحاولت ربط التعلـي            السيرة النبوية وتم إ   

أما السمات العمليـة المتعلقـة فـي جانـب           بالحياة حتى يجد الطالب معنى للتعليم في حياته،       
، ومن المفـروض  قل هذه السمات حيث كان ضئيالً      كان أ  ، كان بتمثل متوسط ولكنه    المعامالت

، ألنه ثمة معامالت مهمة من الواجب طرحها بمـا يتناسـب            أن يكون هذا المجال أكثر تمثالً     
 .عمريةوالمرحلة ال
 

القاضـي  وبالرجوع إلى األدب التربوي فقد وجدت الباحثة أن هذه النتيجة تتفق مـع دراسـة                
 كما  ،)1991( ودراسة زريق    ،)1993( ، ودراسة جرادي    )2006( ، ودراسة عمرو  )2008(

، ودراسـة أبـو النصـر    )1999( جاءت نتائج هذه الدراسة تختلف مع دراسة أبـو لطيفـة          
)2004.( 
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 : الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤالقشة  منا

 

هل تختلف مراعاة كتب التربية اإلسالمية لسمات الشخصية اإلسالمية من وجهة نظر 

 ؟الجنسالمعلمين حسب 
 
في سـمات الشخصـية     ) α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        "

 مرحلة الثانوية في فلسـطين علـى تجسـيدها        اإلسالمية التي يعمل منهاج التربية اإلسالمية لل      
 .تعزى إلى متغير الجنس

 
، وللسـمات   )0.37( والروحيـة    اإليمانيـة  مستوى الداللة للسمات     أن) 7 (يتضح من الجدول  

، وللسـمات   )0.11(سمات الفكرية والثقافية كانـت      ، ولل )0.00( كانت   واألخالقيةاالجتماعية  
ذات داللـة   وجود فروق إلى مما يدلل ،)0.05( كانت  ، وللسمات العملية  )0.00(النفسية كانت   

ستجابات المعلمين والمعلمات علـى سـمات        في إ  )α = 0.05( عند مستوى الداللة     إحصائية
لجنس لصالح اإلناث    المتضمنة في منهاج التربية اإلسالمية تعزى لمتغير ا        اإلسالميةالشخصية  

والرابع لصالح اإلناث وعـدم وجـود       بشكل عام مع وجود فروق في كل من المجاالت الثاني           
 .فروق في باقي المجاالت تعزى للجنس

 
 وبالرجوع إلى األدب التربوي فقد وجدت الباحثة أن نتيجة هذه الدراسة تتفق مـع دراسـة                  

، ودراسـة األنصـاري     )1997(ناهيـه    أبـو    ، ودراسة )1998(بركات  ،  )2008( القاضي  
سـة  ، ودرا )2006(عارض مـع دراسـة عمـرو        ، كما جاءت نتيجة هذه الدراسة تت      )1997(

 .، ودراسة الشايب)1994(، ودراسة علي )2004(الخالدي 
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 :السؤال المتعلق بمتغير المؤهل العلمي

 

هل تختلف مراعاة كتب التربية اإلسالمية لسمات الشخصية اإلسالمية من وجهة نظر 

 المعلمين حسب المؤهل العلمي؟
 

في سـمات الشخصـية     ) α = 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة      "
اإلسالمية التي يجب أن يعمل منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية فـي فلسـطين علـى                

 . تعزى إلى متغير المؤهل العلميتجسيدها
 

، وللسـمات   )0.00( والروحيـة    اإليمانيـة  مستوى الداللة للسمات     أن) 8(يتضح من الجدول    
وللسـمات  ،  )0.20(للسمات الفكرية والثقافية كانـت      ، و )0.29( كانت   واألخالقيةتماعية  االج

مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللـة          ،)0.20(، وللسمات العملية    )0.22(النفسية كانت   
ستجابات المعلمين والمعلمات علـى السـمات        في إ  )α = 0.05( عند مستوى الداللة     إحصائية

انوية تعـزى لمتغيـر      المتضمنة في منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة الث       الشخصية اإلسالمية 
 .ستثناء وجود فروق في المجال األول لصالح حملة البكالوريوس، بإالمؤهل العلمي

 
سـتجابات   ذات داللة إحصائية بين متوسـطات إ       توجد فروق  نه ال  أ )ت(ختبار  وبينت نتائج إ  

مـات يحملـون    ن ومعل هل العلمي، ألنه ال يوجد معلمو     لمؤأفراد عينة الدراسة، تعزى لمتغير ا     
ن المعلمين الذين يدرسون المراحل الثانوية يتطلب منهم أن يكونوا من           درجة الدبلوم، وذلك أل   

علمـين أظهـرت عـدم وجـود        مستجابات ال ن هنا فان إ   م و  أو الماجستير،  سحملة البكالوريو 
دى مراعـاة السـمات الشخصـية       ختالف في أراء المعلمين بغض النظر عن مؤهلهم في م         إ

 .اإلسالمية، لذا لم يظهر للمؤهل العلمي أي تأثير
 

كما أن هذه النتيجة وغيرها من النتائج السابقة المتعلقة بآراء المعلمين والمعلمات حول مراعاة              
 المعلمـين   منهاج التربية اإلسالمية لسمات الشخصية اإلسالمية ، تدل على أن هناك فجوة بين            

ن ذلك يتطلب مراجعة من قبل       وإ  وبين واضعي المنهاج،   ،رض الواقع المنهاج على أ  في تنفيذ   
 .صانعي القرار في تخطيط المناهج وتصميمها لكي يستشار المعلم في ذلك
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 نتيجة هذه الدراسة تتفـق      أن التربوي والدراسات السابقة وجدت الباحثة       األدب إلىوبالرجوع  
ختلفت هذه النتيجة مع دراسـة عمـرو        ، كما إ  )2004(الخالدي   ،)2008( القاضي   مع دراسة 

 ).1991( ، ودراسة زريق )1993(، ودراسة جرادي )1998(، ودراسة بركات )2006(
 

 :السؤال المتعلق بمتغير الخبرة

 

هل تختلف مراعاة كتب التربية اإلسالمية لسمات الشخصية اإلسالمية من وجهة نظر 

 المعلمين حسب سنوات الخبرة ؟
 

 :ضيةنص الفر

 
في سمات الشخصـية    ) α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         "

اإلسالمية التي يجب أن يعمل منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية فـي فلسـطين علـى                
 . تعزى إلى متغير سنوات الخبرةتجسيدها

 
ات ، وللسم )0.97( والروحية كانت    أن مستوى الداللة للسمات اإليمانية    ) 9(يتضح من الجدول    

وللسـمات  ،  )0.04(للسمات الفكرية والثقافية كانـت      ، و )0.25(االجتماعية واألخالقية كانت    
، وهي قيمة أعلى من مستوى الداللـة        )0.30(، وللسمات العملية كانت     )0.48(النفسية كانت   

)α = 0.05(           مسـتوى الداللـة     عنـد    إحصائية، مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة     
)α = 0.05( ، ستجابات المعلمين والمعلمات على السمات الشخصية اإلسالمية المتضمنة        في إ

 .خبرةفي منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية تعزى لمتغير ال
 

 في  وهذا يشير إلى أن معظم المعلمين ذوو خبرة عالية، وترى الباحثة أن الخبرة ال تلعب دوراً               
 لسمات الشخصية اإلسالمية ألنهم يدرسون المنهاج نفسه على مـر         ة المعلمين والمعلمات    معرف
كما تعزو   إدراكهم للسمات الشخصية اإلسالمية في المنهاج،        الفتخإ، وهذا يعمل على     السنين

هتمام بالمجال الوجداني عند إعداد منهاج التربية اإلسالمية والتركيـز          الباحثة ذلك إلى قلة اإل    
يريد أن ينهي المنهاج بهـا      كبير على الجانب المعرفي، مما ينشغل المعلم بالطريقة التي          بشكل  
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 ، )السمات الفكرية والثقافيـة   (  المجال الثالث    أنهتمام بالجوانب األخرى، بينما اتضح      دون اإل 
فضل من المعلمين ذوي الخبرة     هم أ ستجاباتكانت إ سنوات  ) 5( الخبرة اقل من     و المعلمين ذو  أن
د تخرجـوا    خبرة ق  األقلن المعلمين   ة عشر سنين فأكثر، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أ         اليالع

كتسبوا الكثير من القيم والمفاهيم الفكرية التي تـم طرحهـا بشـكل             من الجامعات حديثا وقد إ    
الذين درسـوا    خبرة   األكثر بعكس المعلمين    ،  يتناسب مع التقدم الفكري والتكنولوجي الحاصل     

 .عات كانت تعتمد على اإلهتمام بالمستوى المعرفي للطالب دون تنمية باقي االتجاهاتفي جام
 

وبالرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة فقد وجدت الباحثة أن نتيجة هـذه الدراسـة               
ختلفت هذه النتيجـة مـع دراسـة        ، كما إ  )1998( بركات   ،)2008( القاضي   تفق مع دراسة  ت

، ودراسـة   )1998(، ودراسة خليفة ورضوان     )1999(راسة أبو لطيفة    ، ود )2003(الكفاوين  
 ).1997(األنصاري 

 
شتمل علـى جميـع سـمات        أن منهاج التربية اإلسالمية قد إ       يتبين ، إلى نتائج الدراسة   ستناداًإ

كل كبير والبعض    ولكن بدرجات متفاوت فقد ركز على بعض السمات بش         ،الشخصية اإلسالمية 
 ولكن بدرجة منخفضة، وأما بالنسبة إلى تمثل المنهاج لهذه السمات فقد            يه،اآلخر تم التطرق إل   
 ال يتناسب مع المرحلة العمرية       ولكن بشكل ضئيل نسبياً     وبدرجة متوسطة،  تمثل جميع السمات  

در بمصـممي المنهـاج أن   فكان يج ،ةتملية وتصقل شخصيياة العفهذه المرحلة تهيئ الفرد للح  
 . لألجيال الالحقة مناسباً هذه األمور ليكونيراعوا

 
يتضح من نتائج هذه الدراسة والعديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، إلى أهمية              

 إذا ما طرحت بشـكل يتناسـب        ،السمات الشخصية في القدرة على تنمية الفرد التنمية السليمة        
جتماعيـة   والعالقات اال  والمرحلة العمرية، فالسمات الشخصية لها دور كبير في تنمية التفكير         

 ن سمات الشخصية هي التي تحدد المناخ النفسي للفرد الذي ييسر أو           والعملية مع اآلخرين، أل   
 . المجاالتيعيق تنمية الفرد في كل
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 التوصيات

 
 : في نتائجها بما يليإليةا توصلت توصي الدراسة من خالل م

 
 النظري لسـمات الشخصـية      إلطارلفلسطين   في   اإلسالمية مصممي منهاج التربية     تنبيه -

ستفادة من نتائجها في بناء      الدراسة ومثيالتها واإل   هذهطالع على   اإلفي المنهاج و   اإلسالمية
 . في المنهاجاإلسالميةالشخصية 

 وذلك بعـد تزويـدهم بالمعلومـات        ج وتطويره المعلمين في إعداد المنه   ضرورة إشراك ا   -
 .الالزمة

 فـي    بدوره ، مع المنهاج في دولة فلسطين     مل مباشرة تبصير المشرف التربوي الذي يتعا     -
 واالنتباه ، وتبصير المعلمين بذلك   اإلسالمية مقومات الشخصية    أهمية المعلمين نحو    توجيه
 . لبناء الشخصيةأداة نهأعلى  المنهاج إلى المعلمين للنظر وتوجيه ، مواطن القدوةإلى

سـتدراك مـا فـات     ومحاولـة إ ،تها ومثيال الدراسةهذهطالع التربويين والمعلمين على    إ -
 . من خالل التنفيذ الواعي للمنهاج في الميدان التربويتصميمه

 اإلسـالمية  حول سمات الشخصية في اللغة العربيـة والتربيـة           األبحاث مزيد من    إجراء -
 .جتماعية والتاريخوالعلوم اإل

 منهـاج    فـي  اإلسالمية الباحثين في دولة فلسطين دراسات حول سمات الشخصية          إجراء -
  ومسـتويات عمريـة    ،في الميدان التربوي في مراحل أخرى     وتطبيقها   اإلسالميةالتربية  
 .أخرى

لـى ضـرورة     دور المنهاج في بنية الشخصـية، وإ       إلى نتباهاالتوعية الباحثين بضرورة     -
 . في المنهاج اإلسالميةالبحث حول سمات الشخصية 
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لـة  اإلسالمية في دو   سمات الشخصية اإلسالمية في منهاج التربية     ). 2006(عمرو، محمد،   

 .، رسالة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة األردنية،  عمان، األردن اإلمارات
 

،  دار المعرفة الجامعية، بيـروت،       علم النفس واإلنسان  ).  1984(العيسوي، عبد الرحمن،      
 .لبنان

 
 دار المعرفـة    والعربيـة،  مقومات الشخصية اإلسالمية  ).  1986(العيسوي، عبد الرحمن،      

 .ت، البنانالجامعية، بيرو
 

 .، دار المعرفة الجامعية، بيروت، لبناننظريات الشخصية). 2002(العيسوي، عبد الرحمن، 
، دار الفرقان للتوزيع    القران الكريم   الشخصية اإلنسانية في ضوء    ). 1985(غراب،  احمد،    

 .والنشر، عمان، األردن
 

 . العلمية، القاهرة، دار الكتبإحياء علوم الدين، )505-450( الغزالي، ابو حامد، 
 

 .،  المكتبة العصرية، بيروت، لبنانمعالم شخصية المسلم). 1980(فرغل، يحيى، 
 

 ترجمة محمود محمود، مكتبة االنجلـو المصـرية،         المجتمع السليم، ،  )1960(فروم، إيريك،   
 .القاهرة

 
 يتوازن الشخصية بين الفكر التربوي اإلسـالمي والفكـر التربـو          ،  )1999( قاسم، عقل،   

 .، جامعة آل البيت، عمان، األردنالمعاصر
 

القيم المتضمنة في كتب التربية االسالمية للمرحلة الثانويـة مـن           ). 2008(القاضي، منى،   

 .السعودية، جامعة الملك عبد العزيز ، رسالة ماجستير غير منشورة،وجهة نظر المعلمين
 

،  منشورات   ،  وأساليب قياسها   الشخصية نظرياتها، واختباراتها  ،  )1993(القذافي، رمضان،   
 .الجامعة المفتوحة،  طرابلس،  ليبيا



 
 
 
 
 
 

106

،  دراسـة مقارنـة،  دار المعـارف          النظام التربوي في اإلسالم   ). 1980(القرشي، شريف،   
 .للمطبوعات،  بيروت، لبنان

 
مجلـة  . الشخصية بين نظريات علم النفس والعقيـدة اإلسـالمية        ). 1998(القيسي، مروان،   
 .، األردن14ك، المجلد أبحاث اليرمو

 
اثر مفهوم الذات وبعض سمات الشخصية في القدرة على التفكير          ). 2003(الكفاوين، صالح،   

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، عمان، األردنأالبتكاري
 

، دار  1 الصـالح، ط   مقومات الشخصية اإلسالمية آو اإلنسـان     ).  1991(الكيالني،  ماجد،    
 .ر، الدوحة، قطرالبيان للنش

 
 الفرد، المعهد العالمي للفكـر    ، اهداف التربية االسالمية في تربية       )1997( الكيالني، ماجد،   

 .2االسالمي، ط

 

 .، عمانالشخصية االسالمية وموقعها اليوم بين النظم والعقائد). 1990(المدرس، محمد، 
 

، القـاهرة،   2 المصـرية، ط   ، مكتبة االنجلو  في اجتماعيات التربية  ). 1982(المرسي، منير،   
 .مصر

 
، مقارنة لسمات الشخصية،  مستقبل التربيـة العربيـة          دراسة ).2000(مصطفى،  نظمي،    

 .93، الصفحة 16العدد 
 

، دار الفكـر    1، ط األصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة    ). 1996(مكروم، عبد الودود،    
 .العربي، القاهرة، مصر

 
 ترجمة الدكتور إبـراهيم محمـد موسـى         – وجهات المنهج الطيف التربوي ت  –ميللر، جون   
 ).1999(، 1الشافعي، ط



 
 
 
 
 
 

107

، دار المعارف للمطبوعـات،     2، ط الفكر التربوي العربي اإلسالمي   ،  )1988(ناصر، محمد،   
 .بيروت، لبنان

 
 .دار الفرقان. ، عمان، علم النفس التربوي)1999(نشواتي، عبد المجيد، 

 
، دار الفرقان للتوزيع والنشـر،      1، ط علم النفس الدعوي  ،  )2002( النغيمشي، عبد العزيز،    

 .عمان، األردن
 

، دار عالم الطباعة والنشـر      1،  ط  اإلسالم علم النفس التربوي في   ). 1980(يالجن،  يوسف،  
 .والتوزيع ، الرياض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

108

 :األجنبيةالمراجع 

 

Alencar, E.(1998). Personality, traits of Braziliana  creative scientists. 

Gifted and talented international. 1(18).14-17. 

 

Chadha, N, and Arunks.( 1983). Aninvestigation of the relationship 

between creativity personality and vocational interest of (12)grade      

students of  Delhi Scool, Psuchological abstract vol 69(3), No. 

512.p.587. 

 

 E ysenk,H . J (1996) The Structure Of human Personality , London. 

 

Foshay, W( 1993). Values As Object Maters the Reluctant Pursuit of 

heaven. Journal of Curriculum and Supervision , 41- 52. 

 

Guilford, J . P.( 1981). Arevised Structure Of intellect: Report from 

Psychology Lab. 

 

Kreger,s.( 1994); The Moral Sensitivity Of Gifted Children And The 

Evol. Roeper Review. 17, p110-117.ution Of Societ. 

 

Robert,  E.(1998). Personality personal growth.  new York. Routledge 

and kegan. 

                                       

Robert,  M.  (2002).  Personality traits Development From Age(12-18): 

Longitudinal, Cross- sectional, and cultural Analyses,  Journal of 

personality & Social psychology. 8(3),1456-1468. 



 
 
 
 
 
 

109

 

Walberg, H . wallac, T .(1987).  Personality Traits and childhood 

Environments of  Essayists, Gifted childauarterly. 31(2), 65-90. 

 

 

Young, Kimball (1979). Personality and problems of adjustment. new 

York, Routledge and kegan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

110

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

111

 
 
 

 )1(                                           الملحق 

 

 األسئلة التي تم توجيهها إلى المفكرين والمتخصصين

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 ة/المحترمـــــــــ ة ــــــــ/حضرة السيد

 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 

 :تحية طيبة وبعد

 

الة         داد رس ة بإع ا                تقوم الباحث ين عليه ا ويتع ماجستير حول سمات الشخصية اإلسالمية ومكوناته

طالع   ، ولما عرف عنكم من معرفة وسعة إ         جمع وجهة نظر عدد من المفكرين والدعاة والمربين       

أني أ       ولباعكم الطو  ة ف ذين              يل ولمكانتكم الشرعية والدعوي ة عن ه رم باإلجاب مل من سعادتكم التك

 . اهللا عني خيرًاوجزآآمالسؤالين 

 

 حتراموتقبلوا فائق التقدير واإل 

 

 الباحثة

                                                           

 صالح  تغريد

                             

 
 



 
 
 
 
 
 

112

 
 
 
 

ما مكونات الشخصية اإلسالمية التي تسعى التربية اإلسالمية لتحقيقهـا حسـب            :السؤال األول 
 رؤيتكم؟

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ما أهم األبحاث أو الكتب التي ترشحها إلثراء هذا الموضوع ؟: لسؤال الثانيا

   
1.   

2.   

3.   

4.   

5.  
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 )2(الملحق

 

 أسماء المجيبين على األسئلة الموجهة للمفكرين

 

 .الدكتور حسام الدين عفانه_  1

 . الدكتور محمد عساف-2

 . الدكتور حسين الترتوري-3

 .رأس أبو عزيز األستاذ -4

 .تور غسان هرماس الدك-5

 . المفتي محمد حسين-6

 . المفتي عكرمة صبري-7

 . بركاتي الدكتور فوز-8

 . الدكتور فايز أبو سرحان-9

 .ميمة قراقع األستاذة أ-10
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 )3(الملحق 
 
 ستبانةاإل

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 . عزيزي المعلم، عزيزتي المعلمة
 :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 سمات الشخصية اإلسالمية في منهـاج التربيـة       " تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير حول       
الدراسة تضع الباحثة بين أيـديكم      ، ولتحقيق أهداف      "اإلسالمية للمرحلة الثانوية في فلسطين    

لذلك ترجو من  حضرتكم التكـرم بـاإلطالع علـى           ستبانه لجمع البيانات الالزمة للدراسة،      إ
 ينسجم مـع وجهـة      ا لم اًختيار مستوى االستجابة على كل واحدة من فقراتها وفق        وإاإلستبانة،  

 .ستثناء وبدقة باإلجابة على جميع الفقرات دون إ التكرمنظركم، راجياً
 

 لمتطلبـات   غراض البحث العلمي فقـط واسـتكماالً      ستبانة التي بين أيديكم هي أل     علماً بأن اإل  
جامعـة  /  المناهج والتـدريس    قسم/ الدراسات العليا   الحصول على درجة الماجستير في كلية       

 .القدس
                                                                             

 .يتكون هذا القسم من المعلومات األولية: القسم األول
 
 الجنس- 1

 
  أنثى- ذكر                    ب-ا

 سنوات الخبرة-2
  سنوات10 أكثر من -سنوات       ج10-5من -سنوات        ب5 من  قل أ-ا     

 المؤهل العلمي -3
  

 أعلى من بكالوريوس-ب بكالوريوس           -ا
 
 

 تغريد صالح: الباحثة
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جتماعية والفكرية والنفسية والعملية  اإليمانية الروحية واإلفقرات هذا القسم إلى السماتقسمت 

 : لتربية اإلسالميةالمتوفرة في كتب ا

 

 الفقرةالرقم

موافق

 بشدة
معارضمحايد موافق

معارض

 بشدة

• 
السمات الروحية واإليمانية الواجب توفرها     

 :في كتب التربية اإلسالمية وتشمل جانبين

     

      :سمات مجال البناء العقدي ا

1 
أسس التوحيد واضحة فـي كتـب التربيـة     

 .اإلسالمية

     

2 
التربية اإلسالمية حكم اإليمـان     بينت كتب   
 .بالمالئكة

     

3 
بينت كتب التربية اإلسالمية مفهوم الكتـب       

 .السماوية وعددها

     

4 
عدد الرسل ومعجزاتهم واضح فـي كتـب        

 .التربية اإلسالمية

     

5 
عرضت كتب التربية اإلسـالمية أسـاليب       

 .القران في االستدالل على وجود اهللا

     

6 
ب التربية اإلسـالمية أسـاليب      وضحت كت 

 .القران في االستدالل على البعث

     

7 
أهوال يوم القيامة وعالماتها مفصـلة فـي        

 .كتب التربية اإلسالمية

     

8 
عرضت كتب التربية خصـائص العقيـدة       

 .اإلسالمية

     

      :سمات مجال البناء التعبدي ب
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1 
كن تلتزم كتب التربية اإلسالمية بتوضيح الر     

 ). الشهادتان( األساسي لإلسالم

     

2 
عرضت كتب التربيـة اإلسـالمية مفهـوم        

 .الصالة 

     

3 
وضحت كتب التربيـة اإلسـالمية مفهـوم        

 .الزكاة

     

4 
 عكست كتب التربية اإلسالمية مفهوم 

 .الصيام بشكل مفصل

     

      .حددت كتب التربية اإلسالمية حكم الزكاة 5

6 
 التربيـة اإلسـالمية إلـى       تطرقت كتـب  
 .مصارف الزكاة

     

7 
فرائض الصالة واضحة في كتب التربيـة       

 .اإلسالمية

     

8 
بينت كتب التربية اإلسالمية مفهـوم الحـج     

 .وأهميته للمسلم

     

•
 السمات االجتماعية واألخالقيـة الواجـب     

 .اإلسالمية توفرها في كتب التربية

     

1 
بارزة في كتب التربية    أسس البناء األخالقي    

 .اإلسالمية

     

2 
تطرقت كتب التربية اإلسالمية ألهمية التزام      

 .اآلداب اإلسالمية

     

3 
اإلصالح من األسس الواضحة فـي كتـب        

 .التربية اإلسالمية

     

4 
أبرزت كتب التربية اإلسالمية مكانة المرأة      

 .في اإلسالم بشكل مفصل

     

5 
 مية وضحت أسسكتب التربية اإلسال

 . وضوابط السلوك الصحيح

     

     ألضوابط الشرعية لعمل المرأة واضحة في       6
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 .كتب التربية اإلسالمية

7 
وضحت كتب التربيـة اإلسـالمية مفهـوم        

 .االختالط بشكل مفصل

     

8 
حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر       

 .واضح في كتب التربية اإلسالمية

     

9 
 التربيـة اإلسـالمية حكـم    وضحت كتـب  

 .العالقات االجتماعية مع غير المسلمين

     

10 
اجتناب المنكرات من المفاهيم االجتماعيـة      

 .التي برزت في كتب التربية اإلسالمية

     

11 
التكافل االجتماعي من أهـم الموضـوعات       

 .التي تعرضت لها كتب التربية اإلسالمية

     

•
كتـب   وفرها في السمات الفكرية الواجب ت   

 .التربية اإلسالمية

     

1 
بينت كتب التربية اإلسالمية اثـر المفـاهيم        

 .الغربية في بناء الشخصية اإلسالمية

     

2 
أسس النظام اإلسالمي واضحة فـي كتـب        

 .التربية اإلسالمية

     

3 
مصادر التشريع من المرتكزات التي اهتمت      

 .بها كتب التربية اإلسالمية

     

4 
تتناسب األحكام الشرعية مع الفئة العمريـة       

 .في كتب التربية اإلسالمية

     

5 
بينت كتب التربية اإلسالمية حكم األخذ من       

 .الثقافات األخرى

     

6 
حكم العمل باإلعالم اإلسالمي واضح فـي       

 .كتب التربية اإلسالمية

     

7 
نظام العقوبات واضح فـي كتـب التربيـة         

 .اإلسالمية

     

     أبرزت كتب التربية اإلسالمية اثر اإلعـالم        8
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 .في بناء الشخصية اإلسالمية

•
كتـب   السمات النفسية الواجب توفرها في    

 .التربية اإلسالمية

     

1 
السيرة النبوية بارزة فـي كتـب التربيـة         

 .اإلسالمية

     

2 
وضحت كتب التربيـة اإلسـالمية أسـس        

 .وسلماالقتداء بالنبي صلى اهللا علية 

     

3 
طرحت قصص األنبياء السابقين بصـورة      

 .توثر في بناء الشخصية

     

4 
ذكرت كتب التربية اإلسالمية كثيـر مـن        

 .قصص الصحابة 

     

5 
عرضت كتب التربية اإلسـالمية قصـص       

 .العلماء وانجازاتهم

     

6 
بينت كتب التربية اإلسالمية قيمة اإلنسـان       

 .المسلم عند اهللا تعالى

     

7 
بينت كتب التربية اإلسالمية أهميـة حيـاة        

 .اإلنسان المسلم وطرق المحافظة عليها

     

* 
السمات العملية الواجب توافرها في كتـب       

 .التربية اإلسالمية

     

1 
المعامالت المالية واضحة في كتب التربيـة       

 .اإلسالمية

     

2 
وضحت كتب التربية اإلسالمية أسس العقود      

 .يةالسياس

     

3 
عرضت كتب التربيـة اإلسـالمية مفهـوم        

 .الجهاد بما يتناسب والمرحلة   التدريسية

     

4 
المعامالت االجتماعية واضحة فـي كتـب       

 .التربية اإلسالمية
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5 
راعت كتـب التربيـة اإلسـالمية أسـس         

 .المعامالت مع غير المسلمين

     

6 
د عرضت كتب التربية اإلسالمية حكم الجها     

 .بشكل مفصل

     

7 
بينت كتب التربية اإلسالمية مخاطر الربـا       

 .على المجتمع اإلسالمي

     

8 
وضحت كتب التربية اإلسالمية حكم كتابـة       

 .المعامالت المالية

     

9 
تطرقت كتب التربية اإلسالمية إلى أسـس       

 .عقود المعامالت
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)4(الملحق   
 

سةأداة الدرا  
 

 :سمات الشخصية اإلسالمية كما يقرها الفكر اإلسالمي                معايير 

 

 :سمات روحية وإيمانية وتشمل جانبان •

 

 :البناء العقدي للشخصية اإلسالمية ويشمل عدة معايير-

 اإليمان باهللا •

 اإليمان بالمالئكة  •

 اإليمان بالكتب  •

 اإليمان بالرسل •

 اإليمان باليوم األخر  •

  بالقدراإليمان •

 

 

 :البناء التعبدي للشخصية اإلسالمية ويشمل عدة معايير -

 الشهادتان -

 الصالة  -

 إيتاء الزكاة -
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 صيام رمضان  -

 حج البيت -

 

 :جتماعية وأخالقية وتشملسمات إ •

 الصدق و األمانة •

 الصبر  •

 التزام اآلداب •

 اآلمر بالمعروف والنهي عن المنكر •

 الغيبة والنميمة •

 ختالطالمرأة وضوابط اإل •

 الغش •

 اإليثار •

 

 :سمات فكرية وتشمل •

 العولمة والرأسمالية •

 الخالفة و  الشورى •

 األحكام الشرعية ومصادر التشريع •

 نظام العقوبات •

 اإلعالم •
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 :سمات نفسية وتشمل •

 السيرة النبوية وحياة الرسول •

 النبي القدوة في حياته •

 قصص األنبياء السابقون •

 الصحابة العلماء المجاهدين  •

 تحريم االنتحار •

 

 :ت عملية وتشملسما •

 البيع والربا •
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)5(الملحق   

 
 أسماء المحكمين 

 
 أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة

 
 الرقم القائمة المؤهل العلمي مكان العمل

يم  احمد فهالدكتور.ا دكتوراه جامعة القدس
 جبر

1 

 2 غسان سرحان دكتوراه جامعة القدس

 3 محسن عدس دكتوراه جامعة القدس

 4 عفيف زيدان دكتوراه جامعة القدس

جامعة القدس 
 المفتوحة

 5 غسان هرماس دكتوراه

جامعة القدس 
 المفتوحة

 6 فايز أبو سرحان دكتوراه

جامعة القدس 
 المفتوحة

 7 عزيز العصا دكتوراه

 8 شبلي العزة دكتوراه جامعة بيت لحم

عبد الرحمن الحاج  دكتوراه جامعة القدس
 علي

9 
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)6 (الملحق  

 
.                                لتربية اإلسالمية للصف الحادي عشرنماذج من تحليل كتاب ا

  
 

 الدرس الفقرة المعيار السمات

السمات اإليمانية 
 والروحية

صفات اهللا، عقاب اهللا، أسماء اهللا،  اإليمان باهللا
حب اهللا ، خشية اهللا، الخوف 

.        والرجاء، ثواب اهللا  
 

الدرس 
 العاشر

السمات اإليمانية 
 والروحية

الدرس  حكم اإليمان بهم، عددهم، وظائفهم  بالمالئكةاإليمان
الثاني 
 عشر

السمات اإليمانية 
 والروحية

يل، القران الكريم، التوراة، اإلنج اإليمان بالكتب
 الزابور

الدرس 
الخامس 
 عشر

السمات اإليمانية 
 والروحية

حكم اإليمان بهم، عددهم، اهتمام   بالرسلاإليمان
القران بهم، قصصهم مع أقوامهم، 
ذكرهم في القران، وحدة دعوتهم، 
 الرسالة الخاتمة، ماهية اإليمان بهم

الدرس 
السادس 
 عشر

السمات اإليمانية 
 والروحية

األخر باليوم اإليمان  
 

 اإليمان بالقدر

عالمات القيامة الصغرى، الصراط، 
، الحشر، الحساب، الجنة والنار

مفهوم القدر، األجل والرزق، األخذ 
  القدريباألسباب الينا ف

الدرس 
الثامن 
 عشر

السمات اإليمانية 
 والروحية

 الصالة 
 الزكاة

صالة الجماع، النوافل، صالة 
الوتر، سجود السهو، مصارف 

، دور الزكاة االجتماعي، الزكاة

الدرس 
 الثامن 
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مانعوا الزكاة، مكانة الزكاة         
     

السمات اإليمانية 
 والروحية

 الصيام
 

 الحج

حكم الصيام، القران في رمضان، 
دعوة الصائم، زكاة الفطر، السحور، 

 األضحية، صيام عرفة

الدرس 
الحادي 
 عشر

السمات االجتماعية 
 واألخالقية

مانةواألالصدق  الصدق، األمانة، الرحمة والتواضع،  
 الحياء، العفة، 

الدرس 
 الخامس

السمات االجتماعية 
 واألخالقية

 التزام اآلداب
األمر بالمعروف 
 والنهي عن المنكر

آداب االستئذان، آداب الحوار، آداب 
االختالف، آداب الطريق، حكم 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الدرس 
 السادس

ت االجتماعية السما
 واألخالقية

 وضوابط المرأة
 االختالط

حكم االختالط، ضوابط عمل المرأة، 
 التبرج، ستر العورة

الدرس 
الثالث 
 عشر 

السمات االجتماعية 
 واألخالقية

الغيبة والنميمة، اإليثار
 الغش

السب والشتم، الغيبة 
والنميمة،اإلحسان، التضحية، 
 اإليثار، الغش، الخيانة، القسوة،

لدرس ا
 العشرين

السمات الفكرية 
 والثقافية

 العولمة
 الرأسمالية

العولمة، الرأسمالية، الغزو الفكري، 
االستشراف، المساواةحقوق اإلنسان،  

الدرس 
الواحد 
 والعشرين

السمات الفكرية 
 والثقافية

 الخالفة 
 والشورى

 نظام العقوبات

، نظام اإلمارةالشورى، الخالفة،
، تالعقوباالقضاء، الطاعة، نظام   

الدرس 
الثاني 
 عشر

السمات الفكرية 
 والثقافية

اإلعالم، االنترنت، حكم العمل  اإلعالم
 باإلعالم، أهمية اإلعالم اإلسالمي،

 الثورة المعرفية

الدرس 
الثالث 

 والعشرين
السمات الفكرية 
 والثقافية

األحكام الشرعية 
 ومصادر التشريع

القران الكريم، السنة النبوية، 
والمكروه والحرام، المندوب الواجب  

الدرس 
التاسع 
 عشر
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السيرة النبوية وحياة  السمات النفسية
 الرسول

سيرة الرسول، سيرة الرسول في 
 عيون أصحابة، الرسول مع اعدائة

الدرس 
 السابع

 النبي القدوة السمات النفسية
 
 

، الرسول األخالقيةشخصية 
شخصية الرسول القيادية، الرسول 

الرسول     ، األبول المربي، الرس
 الزوج، الرسول الداعية

الدرس 
 التاسع

 قصص األنبياء السمات النفسية
 تحريم االنتحار

األنبياء السابقين، األنبياء المجاهدين، 
 األنبياء الدعاة، تحريم االنتحار

الدرس 
الرابع 
 عشر

الصحابة والعلماء  السمات النفسية
 والمجاهدين

، الخلفاء الراشدين، الصحابة
الصحابة والعلماء، الصحابة الدعاة، 

 الصحابة السفراء

الدرس 
الواحد 
 والعشرين

الدرس  حكم البيع، حكم الربا البيع والربا السمات العملية
لسادس ا

 والعشرين
الدرس  حكم الجهاد الجهاد السمات العملية

 الرابع
 المعامالت االجتماعية السمات العملية

 وحقوق الزوجين
عقد الطالق، حكم عقد الزواج، 

 الطالق، حقوق الزوجين، الخطبة
                
الدرس 
الخامس 
 والعشرين 
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)7(الملحق   

 

 نماذج من تحليل كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر
  

 الدرس الفقرة المعيار السمة

السمات اإليمانية 
 والروحية

ن  باهللا، الخوف ماإليمان اإليمان باهللا
اهللا، المغفرة، الرجاء، حب 

 اهللا، عقاب اهللا

الدرس الثالث عشر

السمات اإليمانية 
 والروحية

اإليمان بالمالئكة حكم اإليمان بهم، وظائفهم، 
 عددهم، صفاتهم          

سالدرس الخام  

السمات اإليمانية 
 والروحية

، التوراة، إبراهيمصحف   بالكتباإليمان
اإلنجيلالقران الكريم،   

الدرس الرابع عشر

السمات اإليمانية 
 والروحية

 الرسل، إرسالالحكمة من   بالرسلاإليمان
وظيفة الرسل، المفاضلة بين 

 األنبياءالرسل، خاتم 
 والمرسلين

الدرس الخامس 
 عشر

السمات اإليمانية 
 والروحية

 باليوم اإليمان
 األخر

 للمؤمنين اهللا أعدهما 
 والكافرين، الحساب

 الدرس السابع

السمات اإليمانية 
 والروحية

 الدرس السابع  والرزقاألجل  بالقدراإليمان

السمات اإليمانية 
 والروحية

كلمة التوحيد، عقيدة  الشهادتان   
 اهللا وان إالاله  ، الدالتوحي

 محمد رسول اهللا

الدرس الثالث عشر

السمات اإليمانية 
 والروحية

 الصالة، النوافل، أوقات الصالة
ر، مكانة الصالةصالة الوت  

 الدرس الرابع   

 اإليمانيةالسمات 
 والروحية     

فوائد الزكاة، حكمها، دور  الزكاة
الزكاة االجتماعي، مصارف 

 الزكاة

 الدرس الرابع
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السمات اإليمانية 
 والروحية

الصدقة في رمضان، دعوة  الصيام
الصائم، القران في رمضان

 الدرس العاشر

السمات اإليمانية 
حيةوالرو  

الدرس السابع عشر األضحية، شروطها الحج

السمات االجتماعية 
 واألخالقية

واألمانةالصدق   في واألمانةالسماحة  
التعامل، الصدق مع 

 يولد الحب اآلخرين
 واالحترام، 

 الدرس الثامن

السمات االجتماعية 
  واألخالقية

 أهميةمفهوم الصبر،  الصبر
الصبر،  الصبر على 

 على الطاعات، الصبر
االبتعاد عن المعاصي، 

 الحياة، ةمشاقالصبر على 
األعداءالصبر في مواجهة   

 الدرس الثاني

السمات االجتماعية 
 واألخالقية

اآلدابالتزام   آداب الكالم، آداب 
 االستئذان، آداباالختالف، 
  اللباسآداب

 الدرس السادس

السمات االجتماعية 
 واألخالقية

 بالمعروف األمر
والنهي عن 

لمنكرا  

 بالمعروف األمرحكم 
 أهميةوالنهي عن المنكر، 

 بالمعروف والنهي األمر
 عن المنكر

  السادس الدرس
 عشر

السمات االجتماعية 
 واألخالقية

 وضوابط المرأة
 االختالط

، اإلسالم في المرأةمكانة 
ضوابط االختالط، دور 

 في حياة الرسول، المرأة
  وواجباتهاالمرأةحقوق 

 الدرس العشرين

السمات االجتماعية 
 واألخالقية

  اإليثار
 الغش

تفضيل الغير على النفس، 
، اآلخرين، تقدير اإلخوة

السب والشتم، 

الدرس الرابع 
 والعشرين
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الغيبة،الغضب، الهمز 
 واللمز      

السمات الفكرية 
 والثقافية     

 العولمة 
 الرأسمالية

العولمة، النظام العالمي، 
، الشيوعية، الرأسمالية

 الديمقراطية

الدرس السادس 
 والعشرين

السمات الفكرية 
 والثقافية     

الشورى والخالفة الشورى في عصر الرسول، 
الطاعة، الخالفة، الحكم بما 

 انزل اهللا

 الدرس التاسع

السمات الفكرية 
 والثقافية     

 الشرعية األحكام
ومصادر التشريع

القران الكريم، السنة 
لقياس، النبوية، االجتهاد، ا
، المكروهالواجب، الحرام، 
 المندوب

الدرس الثاني عشر

السمات الفكرية 
 والثقافية     

، نظام القضاء، التعزيز نظام العقوبات
 الحسبة

الدرس الثامن عشر

السيرة النبوية  السمات النفسية
 وحياة الرسول

حياة الرسول، غزوات 
، انتصاراتهالرسول، 
  الرسولأحاديث

 عشرالدرس التاسع

شخصية الرسول عما صدر  النبي القدوة السمات النفسية   
 بوصفة بشرا، منه

وشخصية الرسول بوصفة 
 نبيا، الرسول الرحيم

الدرس التاسع عشر

األنبياءقصص  السمات النفسية ، إبراهيمقصة ادم، قصة  
  الدعاةاألنبياءقصة محمد، 

 الدرس الرابع

الصحابة والعلماء  السمات النفسية
لمجاهدينوا  

 طالب، عمرو أبيعلي بن 
، ابن تيمهابن العاص، ابن 

كثير، ابن قيم الجوزية، 
الذهبي، محمد رشيد رضا، 

، األنصاري أيوب أبو

الدرس الثالث 
 والعشرين
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  جهلأبيعكرمة ابن 
حفظ النفس، تحريم قتل  تحريم االنتحار السمات النفسية

 النفس
الدرس الثاني 
 والعشرين

مفهوم الربا، حكم الربا،  البيع والربا السمات العملية
 الربا، البديل عن أنواع

التعامل بالربا، بيع العينة، 
اشتراط منفعة للمقرض، 
 الربح، بيع المرابحة

الدرس التاسع 
 والعشرين

تعليم الرياضة، السباحة،  التربية البدنية السمات العملية
ركوب الخيل، الرماية، 

 المشي، الركض، 

 الدرس الخامس
 والعشرين

المعامالت  السمات العملية
 االجتماعية

الزواج، الخطبة، الطالق، 
حقوق الزوجة، حقوق 

، اإلرثالزوج،   

الدرس الرابع 
 والعشرين
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 )8(الملحق رقم 
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 )9(الملحق رقم 
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 )10(الملحق رقم 
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 فهرس الجداول
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