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إنو لمف دكاعي سركرم بعد أف شارفت عمى إتماـ ىذا العمؿ، أف أتكجو بعميؽ الشكر 

كالتقدير ألىؿ الفضؿ، كأخص بالذكر مشرفي القدير الدكتكر زيادة قباجة، عمى كؿ ما قدمو 
رشاد بكؿ أمانة، كعمى ما بذلو مف جيد في إبراز ىذا الجيد المتكاضع إلى  لي مف تكجيو كا 

 .حيز الكجكد
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ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى مدل تضمف مقررات التربية اإلسبلمية لممرحمة 
الثانكية لمعايير األمف النفسي، كمدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى في جامعة القدس 

ليا، كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي، كقامت الباحثة ببناء قائمة بمعايير األمف 
الٌنفسي التي يجب مراعاتيا عند بناء منياج التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية، باإلعتماد 

معياران، مكزعةن عمى المعايير اإليمانية كالركحية،  (32) مفعمى األدب التربكم، كقد تككنت 
كالمعايير الشخصية، كالمعايير الفكرية، كالمعايير االجتماعية كاألخبلقية، باإلضافة إلى 

المعايير العممية، كأمااألداة الثانية، فقد كانت استبانة معككسة عف المعايير التي تـ تحميؿ 
 ثباتيافقرة، كقد تحققت الباحثة مف صدؽ األدكات ك (51)الكتب في ضكئيا، كالمككنة مف 

بالطرؽ المناسبة، كقد تككف مجتمع الدراسة مف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية 
كىي عينة التحميؿ، كلمعرفة مدل امتبلؾ طمبة  (األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم)لمصفيف 

( 273)السنة الجامعية األكلى لمعايير األمف النفسي، تـ اختيار عينة عشكائية تككنت مف 
، كلمكصكؿ (2015 /2014)لمعاـ   (2739)طالبان كطالبةن مف مجتمع الدراسة البالغ عدده 

-One) )م، كاختبار تحميؿ التبايف األحاد(t-test)إلى نتائج الدراسة تـ استخداـ اختبار ت 

way-ANOVA كالمتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية، ككركنباخ ألفا 
(Cronbach-alpha) لممقارنات البعديو( تككي )، كاختبار. 
 

تكراران لمعاير  (405)كأظيرت نتائج التحميؿ تضمف كتب التربية اإلسبلمية عمى 
( 159)األمف النفسي، ككانت أعمى التكرارات لمعيار األمف النفسي االجتماعي األخبلقي 

تكراران، كفي المرتبة الثالثة مجاؿ األمف   (103)تكرارا ، تبلىا المجاؿ الركحي كاإليماني 
تكراران، كأخيران مجاؿ األمف  (36)تكراران، ثـ معيار األمف الفكرم  (72)النفسي العممي 

تكراران، كما أظيرت النتائج أف تكزيع المعايير في كتب التربية  (35)النفسي الشخصي 
اإلسبلمية لممرحمة الثانكية، لـ يخضع  لنظاـ معيف يكازف كيربط بينيا، حيث إف تكرار 

المعايير لؤلمف النفسي كاف أعمى  ضمف كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ األكؿ الثانكم مف 
 .كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني الثانكم

 
أما نتائج تطبيؽ االستبانة، فأظيرت امتبلؾ الطمبة لمعايير األمف النفسي بدرجة 
متكسطة، مع كجكد فركؽ دالة إحصائيان، تعزل لمتغيرالجنس لصالح اإلناث، كفركؽ ذات 



 د

داللة إحصائية، تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ لصالح الطمبة الذيف كاف متكسط تحصيميـ 
 .متكسطان، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير التخصص

 
كفي ضكء النتائج السابقة، أكصت الدراسة العديد مف التكصيات كاف مف أبرزىا، 
إجراء دراسات مماثمة عمى منياج التربية اإلسبلمية ككتبيا في المراحؿ األساسية المختمفة، 

إخضاع محتكل كتب التربية كضركرة إشراؾ المعمميف في إعداد المناىج كتطكيرىا، ك
 .رلمتابعة كالتطكير باستمرالبحث كااإلسبلمية لممرحمة الثانكية ؿ
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Abstract 
 

This study aimed to identify "the standards of psychological security in 

theIslamic education books of thesecondary stage and the extentpossession of 

it for the first year students atAl-Quds University. 

 

In this study the researcher used the descriptive approach, and the list of 

psychological security standards should be taken into accountin constructing 

the curriculum of Islamic education for secondary stage, it consists of (32) 

items, distributed on (faith and spiritual, personal, intellectual , and social  

moral, in addition to practical) standards, the second tool was a questionnaire 

distributed  on that standards, consisting of ( 51) items, Validity and relativity 

of these instruments was established in suitable ways .The population of the 

study consist of (2739)students who are studying at the first academic year in 

Al-Quds University in the academic year (2014-2015),and the Islamic 

education books for the secondary stage in Palestine ,the study  sample 

consist of (273)students chosen by randomly  from the original size of the 

population.In order to analyze the results, means, standard deviations, (t-test),  

(One-way-ANOVA) , and (Tukey) test was used. 

The results of the study showed that: 

 the analysis of books of Islamic education reach (405) frequencies for 

psychological security standards, distributed as the following: (159)for social 

moral,(103)for spiritual, faith, (72)for practical,(36) intellectual , 

and(35)frequencies for personal psychological security.The results also 

showed that the distributing of the standardspsychological security in Islamic 

education booksdoesnot pass through identified system, that equilibrate and 

link between them .The standards of psychological security was higher in 

thefirst grade Book of Islamic Education,than that of thesecond grade. 

The results additionally showed that students have moderately scores in 

theextentpossession of psychological securitystandards,with a statistically 

significant differences due to gender in favor of female, and the differences 

were statistically significant due to the variable level of pre- achievement in 

favor of students who had moderate pre- achievement level, and that there 

were nosignificant differences due to thespecializationvariable. 



 و

In the light of the results of the study: Doing similar to this study on Islamic 

education curriculum and its books in different elementary stage. necessity 

and sharing the teachers in preparing and developing these books was 

Recommended. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 
 
 
 
 

 الفصل األول
_________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا
 

 : المقدمة1.1
 

الحمد  كحده كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده، أما بعد، فقد كاف اإلسبلـ 
سباقا بإىتمامو بالتربية كالتكجيو، كببناء اإلنساف السكم مف الداخؿ قبؿ أف ييتـ بالتشريع 
كالقانكف، فالقانكف كحده ال يكفي لتحقيؽ األمف،إٌنما األمف كاألماف كاالستقراركاالطمئناف 

 .تصنعو التربية المستمرة، كالتكجيو العميؽ في قمكب أفراد ذلؾ المجتمع
 

كقد كردت في القرآف الكريـ نصكص كثيرة، تؤكد أٌف شفاء األمراض النفسية ىك في 
اإليماف با كذكره كتبلكة القرآف الكريـ، كأف األمف كاألماف كالطمأنينة كانشراح الصدر 

كالسكينة، كؿ ذلؾ ال يعدك اإليماف الصادؽ كال يفارقو، فاإليماف شبكة األماف التي ال تطمب 
إال مف الٌدياف، الذم بيده ممككت السماكات كاألرض، كالقمكب إنما تطمئف بذكره سبحانو 

ًئفُّ اٍلقيميك ا﴿كتعالى  ًئنُّقيميكبيييـ ًبًذٍكًر المًَّو أىالى ًبًذٍكًر المًَّو تىٍطمى تىٍطمى نيكٍا كى ، (28:الرعد ) ﴾ب لًَّذيفى آمى
ـً فىييكى  أ﴿كفي الطمأنينة انشراح لمصدر كزكاؿ لمضيؽ كالقمؽ  ٍدرىهي ًلئٍلًٍسبلى فىمىف شىرىحى المَّوي صى

بًِّو  مىٰى نيكرو مِّف رَّ ٍيؿه لٍِّمقىاًسيىًة قيميكبيييـ مِّف ًذٍكًر المًَّو أيكلٰىًئؾى ًفيعى ﴾فىكى ؿو مًُّبيفو بلى ، (22: الزمر)  ضى
كمف شرح ا صدره باإليماف ىدأت سريرتو، كنزلت عميو السكينة، كاطمأنت نفسو كزاؿ قمقو 

﴿ىيكى الًَّذم أىنزىؿى السًَّكينىةى ًفي قيميكًب :فيشعر بالرضا كيبتعد عف اآلثاـ كالمعاصي قاؿ تعالى
﴾ ـٍ اًنًي اننا مَّعى ًإيمى ٍؤًمًنيفى ًليىٍزدىاديكا ًإيمى ﴿الًَّذيفى :، كينعـ باألمف كالطمأنينة لقكلو تعالى(4الفتح )اٍلمي

﴾ انىييـ ًبظيٍمـو أيكلٰىًئؾى لىييـي اأٍلىٍمفي كىىيـ مٍُّيتىديكفى ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمى لى نيكا كى ، كما أنو ال ( 82:األنعاـ ) آمى
ـٍ كىالى :يخاؼ مف شيء في ىذه الدنيا إال ا، قاؿ تعالى مىٍيًي ٍكؼه عى  ﴿ فىمىف تىًبعى ىيدىامى فىبلى خى
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نيكفى  ـٍ يىٍحزى  ﴿مىٍف عىًمؿى :، فينعـ ا بكرمو كفضمو بالحياة الطيبة قاؿ تعالى(38:البقرة  ) ﴾ ىي
يىاةن طىيِّبىةن  ا مِّف ذىكىرو أىٍك أينثىٰى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى اًلحن ـٍ أىٍجرىىيـ ًبأى صى ٍحسىًف مىا كىانيكا كلىنىٍجًزيىنَّيي

﴿يا أىيَّتييىا النٍَّفسي : ، كتتـ النعمة بدخكؿ الجنة كما فييا مف النعـ(97: النحؿ)﴾فيىٍعمىميك
بًِّؾ راضية مرضية( 27)ة المطمئف ًمي ًفي ًعباًدم(28)اٍرًجًعي ًإلى رى ًمي (29)فىاٍدخي كىاٍدخي
 (.30-27: الفجر)جنتي﴾

يسعى  حاجػات أساسػية تمػح باإلشػباع كاإلنساف بفطرتو التي خمقو ا عمييا، لديو 
 كيجنػب نفسػو التعػرض لمخطػر كاإليػذاءكسبلمتو، محافظػة عمػى بقائػو سعى لؿملتحقيقيا، ؼ

مف الطفكلة كتستمر حتى  الحاجة إلى األمف ممتدة،جذكربقدر إدراكو ليا، ؼالتيديد ك
 كأمف المرء يصبح ميددنا إذا ما تعٌرضإلى ،الشيخكخةعبر المراحؿ العمرية المختمفة

جتماعية ال طاقة لو بيا في أم مرحمة مف تمكالمراحؿ، مما يؤدم إلى اضغكطات نفسية ك
 ال تتحقؽ إال ،االضطراب، لذا فاألمف النفسي يعد منالحاجات ذات المرتبة العميا لئلنساف

(. 2005أقرع، ) بعد تحقؽ الحاجاتالدنيا لو
 

 عمػى جميػع جكانػب انعكست متغٌيػرات متسػارعة ة المعاصػرمجتمعاتناعػيش تك
، فاألمف النفسي حالة يظيرانعكاسيا  الٌنفسػيةا كأثػرت بصػكرة مباشػرة عمػى تركيبتػوا،حياتػو

عمى الشخص نتيجة تفاعؿ اإلنساف مع البيئة المحيطة بو، مف خبلؿ الخبرات التي يمر بيا 
ك العكامؿ البيئية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية التي تؤثر عمى أمف الفرد، كمنذ 
عشرات السنيف يعيش الشعب الفمسطيني أقسى سنكات االحتبلؿ كأشدىا كطأة في كافة 

جراء  (بشريان كماديان )مناطؽ الضفة كقطاع غزة،األمر الذم دفع الفمسطينيكف فيو ثمنان باىظان 
استمرار االحتبلؿ كتصاعد إجراءاتو القمعية التي كصمت في عنفيا حد القصؼ بالطائرات 
الحربية لمنشآت مدنية،كقد أدت اإلجراءات اإلسرائيمية القمعية، إلى استشياد اآلالؼ مف 
لى جرح اآلالؼ منيـ باإلضافة إلى تدمير المصانع كالمرافؽ  المدنييف الفمسطينييف، كا 

فقارىـ،كزعزعة الحس باألمف لدييـ  المدنية، ىذا إضافة إلى حصار الناس كا 
 (.2011إبريعـ،)

حداث إف فقداف األمنيؤدم إلى عرقمة جميع األنشطة السمككية ككمما ال شؾ فيو أ
ف األنشطة السمككية تبعان لفقداف الحاجة إلى األمف ـ كأكثر ما يتأثر ،خمؿ في تكازف الفػرد

لى إف عدـ الشعكر باألمف يؤدم أب( ىانز)أكدت دراسة ، فقد ىك دافعاإلنجاز
 عدـ الشعكر باألمف النفسي يؤثر كما أف، ( ,2002Haines)االنجاز انخفػاضالدافعية نحك 

الشعكر باألمف النفسي يمعب دكران أف أظيرت الدراسات ، حيثعمى النمك بصكرة عامػة
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،ككذلؾ أظيرت الدراسات (Fati،1985)ميمانفي تطكر كنمك الشخصية كفػي النمػك المعرفػي
نيـ ،أالتي أجريت عمى األطفاؿ أثناء الحػركب كمػايصاحبيا مف انعداـ األمف كالتدمير كالقمؽ

ف انتقاؿ األطفاؿ مف جك نفسي قػائـ أأظيرت دراسات أخرل ككانكا بطيئي النمك الجسمي،
عمػىالقمع كالنبذ كالحرماف إلى جك يتكفر فيو األمػف النفسػي، كالمتغيػراتالساٌرة يعمؿ عمى 

 (.48: 1973الشيباني،)تحسف النمك الجسمي
 تسبؽ كؿ النظريات،بما يحفظ األمف الشريعة اإلسبلميةمف أجؿ ذلؾ جاءت 

تدليـ عمى طريؽ الخير كاليدل كتحذرىـ مف ، جاءت بشرية في الدنيا كاآلخرةكالسعادةلؿ
حفظ كت كتأمرىـ بالمعركؼ كتنياىـ عف المنكر، ،طريؽ الغكاية كالضبلؿ كخطكات الشياطيف

 فمف اعتدل عمى  - الديف كالنفس كالعرض كالعقؿ كالماؿ-الضركرات الخمس لئلنساف 
إحدل ىذه الخمس أقيمت عميو الحدكد كالعقكبات التي تردعو كتزجرغيره مف أف يعتدم عمى 

، كؿ نشاطات اإلنساف في حياتو، كتميزت بنظرة شمكلية ؿحرمات ا عز كجؿ كحقكؽ البشر
، أمف  في أمفدكف فركؽ أك تمييزكليس ىذا فحسب، بؿ إنيا تضـ المسمـ كغير المسمـ 

 الدنيا بؿ ىك في اآلخرة لمف آمف با عز ، كرضى كطمأنينة، أمف اليقتصر عمىمطمؽ
 .كجؿ كعمؿ صالحان 

 
كلقد اىتـ العديد مف عمماء النفس بدراسة دكافع السمكؾ اإلنساني التي مف بينيا دافع  

الذم قسـ دكافع السمكؾ اإلنساني إلى (أبراىاـ ماسمك) شير ىؤالء العالـ أاألمف،كمف 
 جعميا تنتظـ في شكؿ ىرمي قاعدتو األساسية ىي الحاجات الفسيكلكجية تمييػا ،خمسػةدكافع

  كماخرىا الحاجة إلى تحقيؽ الػذات، آمباشػرةالحاجة إلى األمف، ثـ الحاجة إلى الحب، ك
لى أف الحاجة إلى األمف مف أىـ الدكافع النفسية االجتماعية التيتحرؾ إ (أريكسكف ) أشػار

ذا  نذلػؾ فإخفؽ المرء في تحقيؽ حاجتو مف األمف أالسمكؾ اإلنساني كتكجيو نحك غايتو، كا 
(. 1996جبر، )يؤدم إلى عدـ القػدرة عمى التحرؾ كالتكجو نحك تحقيؽ الذات

 
، تزايدت الفجكة بيف عصر المعمكماتية كالمعرفة كتحدياتو الكبيرةفيكاليـك كنحف  

تخريج أجياؿ فٌعالة منتجة حضاريان كقادرة األجياؿ، كأصبحت لدينا مشاكمنا الجديدة ؾ
 ،عمػىمكاجية تحديات عصرىا سكاء ماديان أك معنكيان أك تحديات سياسية كثقافية كعػسكرية

 ،معظػماألىؿ يسعكف ألف يككف كلدىـ فٌعاالن منتجان أك حافظان لكرامتو متعممان منتجان صار ك
قصى أمانييـ في فٌعاليتو كبخاٌصة في أكباختصارأف يقػدمكالو خبلصة خبراتيـ في الحياة ك

 . (2002،مرتضى) حياتو
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 كيتطمب حرٌية في الخيار ،ىذا العصر يتطمػب مركنػة تعمػيـ دائمػةكمستمرة كما أف 
كفي تككيف الشخصية الذاتية، كيتطمب تكازنان في النفسية فيعصر ضاغط اقتصاديان كمتكسع 

 (.1999 كالشخصي،طػاكمرالػس ) كمتنكع في أساليبو مع األطفاؿ في طفكلتيـ ،ن استيبلكيا
 

لتعميـ يتطمب انتقاء كتنظيـ المعمكمات بما يتناسب مع حاجة المتعمميف، كيككف ا 
ذلؾ عف طريؽ بناء المناىج كالكتب المدرسية كفؽ أسس عممية 

 (.Willogose،8419(منظمة
 

إلى  ك، تنمية فكراإلنسافكالتربية اإلسبلمية ذات الجذكر العميقة تاريخيا تسعى إلى
 بقصد تحقيؽ أىداؼ اإلسبلـ في حياة الفرد ،تنظيـ سمككو كعكاطفو عمى أساس إسبلمي

، كىيتمثؿ الجانب التطبيقي لمفاىيـ (2010العياصرة، )كالجماعة في جميع نكاحي الحياة
ف دكرىا التربكم في تربية ىذا الجيؿ عمى تعاليـ ديننا كالحفاظ عمى  اإلسبلـ كتعاليمو، كا 

أمنو النفسي ليك مف أىـ ما أنيط بيا، كمف ىنا يتجمى الدكر التربكم كالحيكم ليا، إذ 
تتضمف الرعاية التربكية مختمؼ األنشطة التربكية كالنفػسية كاالجتماعيػة كالدينيػةكالكطنية 

، حيث يتكامؿ دكرىا كالرياضية كالفنية كتكفير التغذية كالرعاية الصحية كاإلرشاد النفسي
كيقع عمى عاتؽ المرحمة الثانكية ميمة إعداد الطمبة لمحياة كالمناىج الدراسية األخرل،

إعدادىـ لمكاجية الحياة العامة بما تحتاجو مف فيـ كمعرفة، كالجامعية في التعمػيـ العالي، 
ككذلؾ بالنسبة لمحياة المينيػة كسكؽ العمؿ، ألف عددان كبيران مف الطبلب تنتيي حياتيـ 

 ( .2011عبد العاؿ، )التعميمية النظامية بنيايػة ىػذه المرحمػة الثانكية
 

يمكف كقد اختارت الباحثة طبلب الجامعات لما يكاجيكنو في ىذه المرحمة مف تحدو 
ميكلو  حائران بيف طالب المرحمة الجامعيةيقؼ ، بحيث  بكممة كاحدة ىيالحيرةقإيجاز

كغيره كزيادة  المفترؽ التخصص المطمكب كالحاجة كسكؽ العمؿ،ىذا، كبيف كاتجاىاتو
األعباءالنفسية مما يزيد تردد،  سٌبب حالة مف اؿثكرة المعرفة،كالتفاعؿ الثقافي كتسارع التغير

حاجات النفسية أكثر ما تككف إلحاحان فػي فتػرةالفتٌكة عمى طبلب المرحمة الجامعية، فاؿ
ة كقمة الخبرة، فالحاجػة إلػى النجػاح مب تمٌيزىا بالحيكية كالجدب بس،كالشباب

كالتقػديركاالستطبلع كالسككف النفسي كاالنتماء كغير ذلؾ تككف كاضحة في ىذه المرحمة مػف 
 .(2005، أقرع) "العمػر
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انخفاض مدل االستقرار إلى حد بعيد  إلى  في ىذا الصدد(1988) تايمكركقد أشار
زاء إب القمؽ الط، ؼ قديضطركف لتغيير اختصاصاتيـ بضع مراتطبلبجدان، حيث إف اؿ

، كتغييرالمرحمة كمشكبلتيا قد يؤـز الحالة النفسية أماـ تساؤالتيـ عف مرحمة مابعد التخرج
مف كبير كـ كسط ،  العميااتدراساؿك الحصكؿ عمى فرصة إلكماؿ أضماف الكظيفة 

 فضبل عف فكضى التخطيط تجاه البطالة المتفشية كالتضخـ الكظيفي في ،جيف سنكيان مخراؿ
 في مقررات المرحمة الثانكية، ألمف النفسيالمؤسسات، كاقع يدعكنا إلىالبحث في مكضكع ا

خاصة أنيا مرحمة إعداد لمطمبة لمحياة الجامعيةفيما يختص بإدراكيـ لؤلمف النفسي، كحيث 
 كمراحميا البلحقة،  عمى ضركرة تييئة طبٌلب المرحمة الثانكية لمحياةيؤكد األكاديميكف

 .ستمرارية عجمةالسمكؾ البشرمكالتحضيرال
أٌف مقكمات التقدـ كالرقي بأمف المسمـ في كطف ما،  (2015)كيرل أبك نحؿ 

مرىكنة بتطكر نظاـ التربية كالتعميـ كتقدمو، كالذم تقدمو الدكلة ألبنائيا في ضكء نظرية 
أمنية إيمانية، لترل النكر عبر مصدر الشريعة اإلسبلمية، حتى يككف ليا دكر بارز لحماية 

نيكا ا﴿:فكراإلنساف المسمـ مف األخطار المحدقة، مف لكثات الفكر الدخيؿ، يقكؿ تعالى لًَّذيفى آمى
﴾ انىييـ ًبظيٍمـو أيكلٰىًئؾى لىييـي اأٍلىٍمفي كىىيـ مٍُّيتىديكفى ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمى لى  ( .82:االنعاـ)كى

 
كمما سبؽ تجد الباحثة ضركرة دراسة المقررات الدراسية لمعرفة مدل تضمنيا 

 لتسميط الضػكء عمػػػى أىميػػة األمػػف ىذه الدراسة فكرة لمعايير األمف النفسي، كمف ىنا جاءت
 .  في المقرر الدراسي لممرحمة الثانكيةالنفسػػي

 
 :  مشكمة الدراسة2.1

 
 برزت مشكمة الدراسة مف خبرة الباحثة في تدريس منياج التربية اإلسبلمية في 

فمسطيف، كالذم تـ تعديمو أكثر مف مرة، كمف خبلؿ مشاىدات الباحثة لسمكؾ بعض الطمبة 
كتناقضيا مع المبادمء التي تدعك إلييا التربية االسبلمية، كزيادة مظاىر االرتباؾ كالقمؽ 

 .كالتطرؼ بشكؿ عاـ

 
لى  كبعد االطبلع عمى الدراسات السابقة كاألدب التربكم ذم العبلقة، كالذم أشارا 

بعض المآخذ عمى منياج التربية اإلسبلمية، حيث يتـ تقديمو عمى شكؿ فركع مستقمة 
كمنفصمة مما يفقد المنياج تكاممو كأىدافو، كما أف اختيار مكضكعات المنياج كتكزيعيا 
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عمى المراحؿ التعميمية كالصفكؼ الدراسية يتـ عمى أساس طبيعة المادة 
 (. 2009صبلح،)الدراسية

 
يمانا مف الباحثة بالدكر الياـ الذم تضطمع بو مقررات التربية اإلسبلمية في  كا 

تحقيؽ األمف النفسي لمشخصية اإلسبلمية،كتغذية االجياؿ بالقيـ كالمعايير التي تؤدم الى 
تحقيقو،كمراعاة خصكصية كظركؼ المتعمميف في فمسطيف، كعرض الحقائؽ الدينية مرتبطة 

الى معرفة مدل احتكاء بكاقع المتعمميف كحاجاتيـ، مف ىذا المنطمؽ، فإف الحاجة تدعك 
مقررات التربية اإلسبلمية عمى معايير األمف النفسي، لذا تمحكرت مشكمة الدراسة حكؿ مدل 

 .تضمف مقررات التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في فمسطيف لمعايير األمف النفسي

 
كفيما إذا نجحت في غرس معايير األمف النفسي عند ىذه الشريحة مف الطمبة أـ ال، 
إذ أف الطمبة ىـ األكثر تفاعبلن مع المقررات الدراسية، كطمبة الجامعة ىـ نتاج لتمؾ المراحؿ 
كميا، بدءان بالمرحمة األساسية الدنيا كمركران بالمرحمة األساسية العميا، حتى المرحمة الثانكية، 
تمحكر الشؽ الثاني لمشكمة ىذه الدراسة، تحديدا حكؿ مدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية 

 .األكلى في جامعة القدس لمعايير األمف النفسي

 
 :  أىداف الدراسة وأسئمتيا3.1

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل تضمف مقررات التربية اإلسبلمية لممرحمة 
الثانكية لمعايير األمف النفسي، كمدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى في جامعة القدس 

، كبصكرة محددة تيدؼ ىذه (الجنس، كالتخصص، كمستكل التحصيؿ)ليا تبعان لمتغيرات 
 : الدراسة لئلجابة عف األسئمة اآلتية

 
ما معايير األمف النفسي التي تعمؿ عمى تجسيدىا مقررات التربية اإلسبلمية في - 1

 فمسطيف لممرحمة الثانكية لمصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم ؟
 
كيؼ تكزعت معايير األمف النفسي في كتب التربية اإلسبلمية في فمسطيف لممرحمة - 2

 الثانكية لمصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم ؟
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 ما مدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ؟- 3
 
 )ىؿ يختمؼ امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى لمعايير األمف النفسي باختبلؼ - 4

 ؟ (الجنس، كالتخصص، كمستكل التحصيؿ
 

 : فرضيات الدراسة4.1
 

 :كما يأتي (α≤0.05)حكلت أسئمة الدراسة إلى فرضيات لتهختبر عند مستكل الداللة 
 
في متكسطات  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة - 1

امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل إلى 
 .الجنس

 

في متكسطات  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة - 2
امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل إلى 

 .التخصص
 

في متكسطات  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة - 3
امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل إلى 

 .مستكل التحصيؿ

 

 

 :أىمية الدراسة  5.1
 

تحاكؿ الباحثة في ىذه الدراسة الكشؼ عف معايير األمف النفسي المتضمنة في 
مقررات التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية، كمدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى في 

 :جامعة القدس ليا، كتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف اآلتي 
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عادة النظر فييا، مف أجؿ -  تأتي أىمية ىذه الدراسة تماشيان مع خطط تحسيف المناىج كا 
تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ كالنيكض بيما، كتنبيو مصممي المنياج الى اإلىتماـ بمعايير 

 . األمف النفسي  كبالتالي اإلىتماـ بالمتعٌمـ مف كؿ الجكانب
 

كمف المتكقع أف تغني ىذه الدراسة األدب التربكم في مجاؿ التربية اإلسبلمية كأساليب - 
تدريسيا، مما يساعد الباحثيف في التكصؿ ألىـ المراجع المتعمقة بمكضكع األمف النفسي 

كتككف رافدان لممكتبة الفمسطينية بشكؿ عاـ حكؿ معايير األمف النفسي المتضمنة في مقررات 
التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية، كمدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى في جامعة 

 .القدس ليا
 

كتساعد المعمميف كالمعممات عمى استخداـ أساليب كطرؽ مختمفة تساعد في إثراء العممية - 
التعميمية، كيككف ذلؾ بعد أف يتعٌرفكا عمى معايير األمف النفسي المتضمنة في مقررات 

 .التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية، كالنظر لممنياج عمى أنو أداة بناء تعنى باألمف النفسي
 

كربما تفتح ىذه الدراسة آفاقان لمباحثيف في دراسة مكضكع األمف النفسي مف جكانب مختمفة - 
 .غير تمؾ التي بحثت فييا ىذه الدراسة مف حيث المتغيرات كالمراحؿ المستيدفة

 

 : حدود الدراسة 6.1
 

 .جامعة القدس:  محدد مكاني 
 

 (.2015 /2014)تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ : محدد زماني
 

 .2014/2015طمبة سنة أكلى في جامعة القدس لمعاـ األكاديمي  : محدد بشرم
 

 .اقتصرت ىذه الدراسة عمى المصطمحات كالمفاىيـ الكاردة فييا: محدد مفاىيمي
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 : مصطمحات الدراسة7.1
 

 :Psychological Securityاألمـن النفسـي 
 نفسية داخميو يشعر الفردمف خبلليا بالطمأنينة كالثقة في الذات كاآلخريف،كيعٌرؼ  حالةىك 

بطمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼ كيتحقؽ باإللتزاـ بمنيج ا تعالى كسنة الرسكؿ  "إجرائيا 
 (.39: 2014رياف ،)" صمى ا عميو كسمـ

 

  :معايير األمن النفسي
  مجمكعة مف المككنات اإليمانية كالركحية كالشخصية كالفكرية كاإلجتماعية كالعممية التي 

تعكس األمف النفسي لمفرد، كالتي تـ تحديدىا مف خبلؿ عرضيا عمى مجمكعة مف 
 .المختصيف لتحديدىا باإلستعانة بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية كاألدب التربكم

 

 

 امتالك معايير األمن النفسي
حالة مف اإلنسجاـ كالتكافؽ بيف الفرد كبيئتو المادية كاالجتماعية، كىي حالة تظير في مقدرة 
الفرد عمى تحقيؽ بعض حاجاتو كحؿ ما يكاجيو مف مشكبلت يكمية متنكعة كمختمفة حبل 

 .),Zhang&Wang2011 )منطقيان كباستجابة مرضية لمتطمبات بيئتو المحيطة
كتـ إعداد أداة لقياس امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى في جامعة القدس ليذه المعايير، 

 .كتقاس بالدرجة التي سيحصؿ عمييا المستجيب عمى المقياس
 

  :مقرر التربية االسالمية
 الكتاب الذم أعٌده الفريؽ الكطني الفمسطيني لمنياج التربية اإلسبلمية بجزئيو األكؿ كالثاني 

كالذم قررت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية  (األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم )لمصفكؼ 
في ق تدريسعتمداألكاديمية كالـلمفركع كالمقرر ، (2009صبلح،  )تدريسو في مدارسيا

 .2014/2015 العاـ الدراسيفمسطينفيمدارس 
 

 : المرحمة الثانوية
ىي المرحمة األخيرة مف مراحؿ عممية التعميـ التي تقكـ عمييا مرحمة التعميـ الثانكم في 

 العممي كعو مدتو سنتاف بفرفمسطيف، كتتضمف الصفكؼ األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم
 ) كييعدُّ الطمبة ىنا لمتقدـ المتحاف الثانكية العامة  كالميني،(األدبي )كالعمـك اإلنسانية 
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كزارة التربية كالتعميـ ،   )ت كالذم يمٌكف الناجحيف منيـ مف اإللتحاؽ بالجامعا (التكجييي
2010.)  

 
 :طمبة السنة الجامعية األولى في جامعة القدس

، 2014/2015ىـ الطمبة الذيف التحقكا ببرامج البكالكريكس في جامعة القدس لمعاـ الدراسي 
طالبا كطالبة حسب احصائيات القبكؿ كالتسجيؿ في جامعة القدس  (2739)كالبالغ عددىـ 

. 
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 الفصل الثاني
_________________________________________________ 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 : اإلطار النظري1.2
 

فرؽ كبير بيف مف ىـ في قمؽ يخافكف الغد كالفقر كالمرض، تجكب خاطرىـ ىكاجس 
تحرميـ متعة المحظة، كبيف مف ترككاأمرىـ  يتكالىـ، كتككمكا عميو بعد األخذ باألسباب، 

ف  كاف ا كأحسنكا الظف بو، نسأؿ ا أف نككف منيـ، فنحف نعبد ربا ما عكدنا إال خيران، كا 
ف ذكرنا كىبنا الرضى  فمف عؿنامع ينا، نحف نعبد ربانإف ذكرناه أدينا كاجب العبكدية، كا 

ذا كجدت ا فماذا إ:" كاألمف، كأنزؿ عمينا برد السكينة، كمنحنا سعادة ككنزان تختصره المقكلة 
ٍكتيـٍ :، إنيا المقارنة في قكلو تعالى "ذا فقدت ا فماذا كجدتإفقدت ك كىٍيؼى أىخاؼي ما أىٍشرى  ﴿كى

ؽُّ ًباأٍلىٍمًف ًإٍف كيٍنتيـٍ  ـٍ سيٍمطاننا فىأىمُّ اٍلفىًريقىٍيًف أىحى مىٍيكي ٍؿ ًبًو عى ـٍ يينىزِّ ٍكتيـٍ ًبالمًَّو ما لى ـٍ أىٍشرى كىال تىخافيكفى أىنَّكي
ـٍ ميٍيتىديكفى ﴾ (81)تىٍعمىميكفى  ـٍ ًبظيٍمـو أيكلًئؾى لىييـي اأٍلىٍمفي كىىي ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمانىيي لى نيكا كى األنعاـ )الًَّذيفى آمى

:81:82.) 
 

أف الناظر لمكاقع نظرة متأممة يرل ما بيف الحضارة الحديثة  (2008 ) كيرل الركمي 
، كأٌف كؿ جريمة كراء صاحبيا قمؽ دفعو إلى ارتكابيا، كالخكؼ مف المكت  كالقمؽ مف تبلـز
أك مف الجكع أك الفقر أكمف المرض أك غير ذلؾ، كالسر في تعميؿ ذلؾ ليس ببعيد كذلؾ أف 
تمؾ الحضارة قامت عمى بناء عقؿ اإلنساف دكف بناء الركح،كلعؿ مف أسباب ذلؾ خطأىـ 
في دراسة النفس اإلنسانية، فعمـ النفس الحديث تجنب التعٌرض إلى مسائؿ ميمة كحقيقة 
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اإلنساف ككظيفتو، كدكره في الحياة كطاقتو كحدكدىا بدعكل أنيا مف مباحث الفمسفة، كأٌف 
عمـ النفس معنيببحث الكاقع النفسي الذم يجده أمامو بغض النظرعف أم ىدؼ آخر خارج 
نطاؽ ىذا المعنى، كبذلؾ أبعدكا النفس ذاتيا مف دراساتيـ كقصركا دراستيـ عمى السمكؾ 

 .الذم يمكف مبلحظتو كقياسو دكف النفس
 

 أكثرتكفر ، كمجاالت الحياة، لكؿ  العالـىذاحضارم في إف شمكؿ التطكر اؿ
، أدت الى بسيكلة كيسر، كرصد الميزانيات الكبيرة مف أجؿ سعادة اإلنساف كراحتوىا متطمبات

 مالعسكرم كاالقتصادم كاالجتماعيكالتربكتنكع البحكث في كؿ أقسامو، فصار ىناؾ األمف 
، كاألصؿ أف يأتي كؿ ذلؾ لمناس باألمف كالراحة النفسية كالطمأنينة، إال أف كالثقافي كالنفسي
، ما أكثر ببلد العالـ تحضران في العصر الحديثفي نتائج شيكع القمؽالكاقع يكشؼ عف

يستدعي منا كقفة تأمؿ بمفيـك األمف النفسي، فما ىي أبعاده  كمقكماتو، ككيؼ ينظراإلسبلـ 
 إلى سبؿ تحقيقو كتنميتو؟

 

 : مفيوم األمن لغة 1.1.2
 

األماف كاألمانة بمعنى،  ):ذكره ابف منظكر في معجمو لساف العرب تحت مادة أمف
كقد أمنت فأنا آمف، كأٌمنت غيرم مف األمف، كاألماف ضد الخكؼ، كاألمانة ضد الخيانة 

 (.1993: 140ابف منظكر ،)
 
ف المف أصألكلكممة ا،يعد مفيـك األمف مف المفاىيـ المغكية ذات الثراء في المعنى 

خرل األ ك،مانة التي ىي ضد الخيانة، كمعناىا سككف القمباألحداىما إمتقارباف في المغة 
 (.2009بقرم،)التصديؽ

 
كيشير التعريؼ المغكم إلى مسألة التداخؿ بيف اإلحساس بعدـ الخكؼ كاألمف 
حساس الفرد بالرضا كالراحة النفسية  .النفسي، فضبل عف التقاطع مع مفيكـ الطمأنينة كا 
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 :  مفيوم األمن اصطالحا 2.1.2
 

األمنحاجة أساسية لمفرد، لضركرة بقائيكممارستو لنشاطو، كىك حالة ال شعكرية أك 
 (.2008عربيات ،  )ذىنية تظير في غياب الخكؼ كالقمؽ كالتكتر 

كال يخرج معنى األمف في االصطبلح عف المعاني المغكية، كليذا فإف كثيران مف 
الذيف كتبكا عف األمف اقتصركا عمى التعريؼ المغكم، كبيذا المعنى يبدك كيعرفو 

بأٌنو شعكر المجتمع كأفراده بالطمأنينة كالسكينة كاالستقرار، كالعيش  (102: 2012)خاص
بحياة طيبة، مف خبلؿ إجراءات كتدابير كافية يمكف أف تزيؿ عنيـ األخطار، أيان كاف شكميا 

 .كحجميا مف خبلؿ تدابير كقائية


 : األمن في القرآن الكريم والسنة النبوية 3.1.2
 

القرآف الكريـ ينبكع فياض مف المعاني السامية كالقيـ اإلنسانية النبيمة كالتعػاليـ 
إلنساف صحتو النفسية كالعقمية كالخمقية ؿ الذم يحفظ ،السػمحة الغٌراء كاليدم الرباني الخالد

 يساعد عمى التمتع بالصحة النفسية كالجسػمية ،كاالجتماعية، فاإليماف بكؿ ما جاء في القرآف
لػى الشعكر باألمف كاألماف النفسي كالطمأنينة كاليدكء كالسكينة كالسعادة كالراحة إالجيػدة، ك

 ككميا مػف ،كالمحبة كالشفقة كالرضا كالثقة بالنفس كالتككؿ عمى ا كاألمؿ كالرجاء كالتفاؤؿ
النفسي كالبعد عف طريؽ اإلنحراؼ، فالقرآف الكريـ فيو شػفاء النفػكس مف دكاعػي التمتػع باأل
كتطيير ليا مف مشاعر البغض كالحقد كالحسد كالغيػرة كالكراىيػة كالغػؿ ، مػف جميع األمراض

 (.2001العيسكم، )كاالنتقاـ كالرغبة في األذل 
 

كركد لفظة األمف في القرآف الكريـ بمختمؼ الصيغ في  (2012) كقد لخص خاص  
آية، تسع كعشريف آية منيا مكية  (43)مكضعان مف كتاب ا تعالى، مكزعة عمى  (48)

 :كالباقي مدنية، كىي عمى النحك التالي
 
ـ، كىذا  الكريػف القرآ أربع كعشريف سكرة مففيـ  الكريػف في القرآاألمفردت لفظة ك- 1

 .بدكره يدلؿ عمى أىمية المكضكع، كأىمية األمف في نظاـ كدستكر المسمميف
كرد مصطمح األمف كمشتقاتو في العيد المكي في كاحد كثبلثيف مكضعان مذككرة في - 2

تسع كعشريف آية، مكزعة عمى سبع عشرة سكرة، في حيف كرد في اآليات المدنية في سبعة 
 .عشر مكضعان، مذككرة في أربعة عشرآية
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كرد معرفان في الصكرة  (األمف  ) أٌف لفظ – عز كجؿ – نتباه في كتاب اإلمما يثيرا- 3
ـٍ أىٍمره :المطمقة، كذلؾ في قكلو تعالى اءىىي ذىا جى ٍكًؼ أىذىاعيكا ًبوً  ﴿كىاً  لىٍك رىدُّكهي ًمفى اأٍلىٍمًف أىًك اٍلخى ، كى
لىٰى أيكًلي اأٍلىٍمًر  ـٍ لىعىًممىوي الًَّذيفى يىٍستىٍنًبطيكنىوي ًمٍنييـٍ ًإلىى الرَّسيكًؿ كىاً  ـٍ ًمٍنيي مىٍيكي لىٍكالى فىٍضؿي المًَّو عى ، كى

تَّبىٍعتيـي الشٍَّيطىافى ًإالَّ قىًميبلن  تيوي الى ـٍ يىٍمًبسيكا :،كقكلو تعالى(83:النساء   )﴾كىرىٍحمى لى نيكا كى ﴿ الًَّذيفى آمى
ـٍ ميٍيتىديكفى ﴾ ـٍ ًبظيٍمـو أيكلًئؾى لىييـي اأٍلىٍمفي كىىي  (.82:االنعاـ ) .ًإيمانىيي

مىىٰ ك  ﴿:كحاالن مثؿ-   ميكا عى ميكا ًمٍصرى ًإف شىاءى المَّوي  ييكسيؼى  لىمَّا دىخى قىاؿى اٍدخي ٍيًو كى آكىٰل ًإلىٍيًو أىبىكى
 (.99: يكسؼ ﴾فآًمًني
ٍذ قىاؿى : كصفة مثؿ قكلو تعالى-  ـي  ﴿كىاً  بىًنيَّ أىف نٍَّعبيدى  ًإٍبرىاًىي رىبِّ اٍجعىٍؿ ىٰىذىا اٍلبىمىدى آًمننا كىاٍجنيٍبًني كى

 (.35: ابراىيـ  )اأٍلىٍصنىاـ﴾
ثىابىةن ًلمنَّاسً : كمعطكفان مثؿ قكلو تعالى-  عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مى ٍذ جى ـى  ﴿كىاً  قىاـً ًإٍبرىاًىي كىأىٍمننا كىاتًَّخذيكا ًمٍف مى

مًّى ﴾  ( .25:البقرة  ) ميصى
ـٍ ًفي :كرد منكران مثؿ قكلو تعالى-  اًت لىيىٍستىٍخًمفىنَّيي اًلحى ًمميكا الصَّ ـٍ كىعى نيكا ًمٍنكي  ﴿كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آمى

ـٍ ًمٍف بىٍعًد  لىييبىدِّلىنَّيي ـٍ كى ٰى لىيي ـٍ ًدينىييـي الًَّذم اٍرتىضى لىييمىكِّنىفَّ لىيي ـٍ كى ا اٍستىٍخمىؼى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي اأٍلىٍرًض كىمى
ـٍ أىٍمننا﴾  ٍكًفًي ، كما ككرد عمى غير الصكرة اإلسمية أضعاؼ ذلؾ سكاء بصيغة (55:النكر)خى

 .الماضي أك صيغة المضارع أك بصيغة المشتؽ كاسـ الفاعؿ المفرد أكالجمع
 

مثػؿ  مرادفة لمعنى األمف، كىناؾ العديد مف اآليات التي كرد ذكر األمف فييا بألفاظ أخػرل
 الذم أنزؿ السكينة في قمكب  ﴿ىيكى :، كقكلو تعالى في سكرة الفتح السبلـ كاليداية كالسكينةألفاظ 

ٍؤًمًنيفى اؿٍ  اننا ًليىٍزدىاديكا مي اًنًيـ﴾ مىعى  ًإيمى  ( .4:الفتح ) ًإيمى
 

مىف ييٍؤًمف ًبالمًَّو  ك﴿:ككرد األمف أيضان بمعنى الطمانينة القمبية في عدة مكاضع مثؿ قكلو تعالى 
ًميـه﴾ ًئفُّ قيميكبيييـٍ ، كقكلو (11:فالتغاب ) يىٍيًد قىٍمبىوي كىالمَّوي ًبكيؿِّ شىٍيءو عى تىٍطمى نيكا كى ًبًذٍكًر المًَّو أىالى ًبًذٍكًر  ﴿الًَّذيفى آىمى

ًئفُّ اٍلقيميكبي  كىي طمأنينة العقؿ كالدليؿ الككني كالقرآني، كأما طمأنينة النفسفيي  (28:الرعد) ﴾ المًَّو تىٍطمى
مثؿ قكلو -  لكامة كأمارة بالسكء كمطمئنة –طمأنينة مسمكية عممية ألف النفس تعترييا حاالت 

ًئنَّةي :تعالى بِّؾً  لىىٰ إًجًعي ً ار(27)﴿يىا أىيَّتييىا النٍَّفسي اٍلميٍطمى  (.27:28:الفجر ) ﴾ مىٍرًضيَّةن  رىاًضيىةن  رى
 

ضد  كىكذا نرل أف القرآف الكريـ قد أعطى جانب األمف النفسي اىتمامان كبيران، 
، كذلؾ لما لو مف أثر في تكطيف النفس البشرية عمى الخكؼ كالجكع ككػؿ ميددات األمف

الرضا كاالستسبلـ، كالطمأنينة كاالستقرار، كفؽ منطمؽ عقدم، يعتبر قاعدة متينة يرتكز 
 .عمييا، كسندان قكيان يدعمو
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  :قد ورد  ذكر األمن واالىتمام بتحقيقوأّما في السّنة النبوية ف

 
إلى أٌف السنة النبكية اىتمت بتحقيؽ األمف كاألماف كذلؾ  ( 789:1989 )فقد أشار نجاتي

مػف أصػبح آمنػان في سربو، معافى في "استنادان إلى حديث الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ الذم يقكؿ فيو 
في ىذا الحديث الشريؼ ،كأخرجو الترمذم"جسده، عنده قكت يكمو، فكأنما حيزت لو الدنيا بحذافيرىا

: يشير الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ إلػى أٌف ىناؾ ثبلثػة أسباب رئيسية لشعكر اإلنساف بالسعادة كىي
الى  ":قكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كفي،صحة الجػسـ، كالحصكؿ عمى القكتكالشعكر باألمف، 

اريهي بىكىاًئقو  نَّةى مىٍف الى يىٍأمىفي جى ؿي اٍلجى  .(375، 11ـ، ج1984ابك يعمى )" يىٍدخي

 
د دعت السنة النبكية إلى إشباع ىذه الحاجة الحيكية التي ليا تأثير فٌعاؿ فػي حيػاة الفرد  كؽ

السكينة كالرحمة إلى أف تككف معاممة الناشئيف مبنية عمػى التيػسير ك، كاإلنساني في مختمؼ مراحؿ نمكه
يػسركا : "قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو قاؿ، ؼكالعطؼ كالرفؽ

 .(2590، ص 8ـ، ج1997الطيبي )" كال تعسركا، كسػكنكا كالتنفػركا

 
 : األمن عند الفقياء 4.1.2

 
مف أقكاؿ السمؼ الصالح التي تؤكد اىتماـ اإلسبلـ بإشباع الحاجة لؤلمف، كاعتبارىا 

مف الضركرات التي ال يمكف أف تشبع إال باإليماف با تعالى، كأٌف سعادة اإلنساف كأمنو 
فالقمب ال يصمح كال يعمـ : النفسي، ال يتحققاف إال بعبادة ا تعالى كمحبتو،قكؿ ابف تيمية 

كال ينعـ ك كال يتمذذ، كال يطيب كال يسكف، كال يطمئف إال بعبادة ربو كحبو كاإلنابة إليو، 
 (.18 : 2013الشحرم،)كبذلؾ يحصؿ لو الفرح كالسركر، في المذة كالسككف كالطمأنينة 

 
كذكرابف القيـ أٌف الطمأنينة مصدرىا مف ا سبحانو كتعالى، كال يحصؿ عمييا العبد 

الطمأنينة إلى ا سبحانو حقيقة ترد منو سبحانو عمى قمب عبده : " إال بذكر ا تعالى فقاؿ
تجمعو عميو، كترٌد قمبو الشارد إليو حتى كأٌنو جالس بيف يديو كال يمكف حصكؿ الطمأنينة 

 (.42: 2003السيمي ،  )" الحقيقة إال با كبذكره 
 

 بيف مفيـك األمػف النفسي كاإليماف با عز كجؿ كااللتزاـ بطاعتو، كقد ربط الفقياء
فا سبحانو كتعالى ىك الذم يمػنح األمػف كىك الذم يمنعو، فقكة اإليماف با كااللتزاـ 
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بأكامره، كاالستعانة بو، كالتككػؿ عميػو؛ ىػي أساس شعكر اإلنساف بالطمأنينة كاألمف 
 ( .2003الخضرم )النفسي

 
، ألف الفيـ "إف تيؤمنكا تىأمنكا " كىكذا يتبيف لنا عبلقة الترابط بيف األمف كاإليماف، 

حساف عاـ كمحبة تامة كسعي كأخذ  الدقيؽ لئليماف يترتب عميو طاعة مطمقة ، كا 
باألسباب مما سيترتب عميو صبلح الدنيا كما اآلخرة، كىذا التبياف لمناس ىك دكر المسمميف 
عمكمان كالعمماء خصكصان،كغياب ىذا الدكر يؤدم الى تفشي الجيؿ كىك سبب عظيـ لكقكع 
الفتف كانتشارىا، فكجبت العناية بفحكل رسائمنا كمناىجنا كي تعبر عف عالمية رسالة اإلسبلـ 
كرحمتو، كما أف ارتباط األمة بعممائيا كرجكعيا إلييـ مف أسباب العز كاالستقرار كاستتباب 

 .األمف
 

: نفس اإلنسانية بين عمم النفس الحديث وعمم النفس اإلسالمي  ال5.1.2
 

يسمط عمماء النفس المحدثكف الضكء عمى الغرائز باعتبار أٌنيا المتحكمة كالمسيطرة 
إٌف الغرائز ىي التي تتحكـ في السمكؾ الظاىرم، كميما فعؿ : عمى اإلنساف، كيقكلكف

اإلنساف فإٌنو ال يستطيع عنيا فكاكان، فالشخصية اإلنسانية إٌنما تكتمؿ في الثمانية أعكاـ 
األكلى مف حياة الطفؿ، كميما بذؿ اإلنساف مف جيد لمتخمص مف سطكتيا فإٌنو ال يستطيع 

أف يغٌير مف سمككو، كبالجممة فإف البلشعكر أك العقؿ ىك المييمف عمى طبيعة النفس 
 . البشرية، كما زعمكا أٌف اإلنساف مجبكؿ عمى الشر كالخطيئة كاإلثـ كالعدكاف

 
في السبعينيات مف القرف العشريف بقضية حفظ النفس (ماسمكأبراىاـ ) كقد ندد 
ال بدَّ مف طريقة جديدة لممعرفة، كال بدَّ مف :"  كمف أقكالو في ىذا المجاؿ،كأمنيا كفؽ الديف
رمى بجميع األسًئمة التي يطرحيا الٌديف كبإجاباتيا معان، كأدار ظيره ،ك" معنى أكسع لمعمـ

رات الديف في المنياج، كالتي تحتاج النفس اإلنسانية إلييا   (.2015، أبك نحؿ)لكؿ مقرَّ
 

 :أما النفس كأنكاعيا في القرآف الكريـ  فيي
 اطمأنت إلى أسمائو الحسنى كصفاتو ،التي عرفت ربيا، كاطمأنت إليو: النفس المطمئنة- 1

 . اطمأنت إلى أنو ال إلو إال ىك،كحدانيتو كجنتوكإلى كعده ككعيده، ،كالفضمى
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 التي تعطي ما ، مف كؿِّ صفةو خسيسة،عيب كالطاىرة مف كؿ دنس: النفس الزكية- 2
ابى مىٍف * ﴿قىٍد أىٍفمىحى مىٍف زىكَّاىىا :قاؿ تعالى  تطغى، أفعمييا، كتأخذُّ ما ليا مف دكف  قىٍد خى كى

 (.10-9:الشمس)دىسَّاىىا﴾

ـي :اؿ تعالى لتي أثنى ا عمييا، فيي نفس عامة المؤمنيف، ؽا: النفس المكامة - 3 ﴿الى أيٍقًس
ـي ًبالنٍَّفًس المَّكَّامىًة﴾(1)ًبيىٍكـً اٍلًقيىامىًة   (.2-1:القيامة)  كىالى أيٍقًس

دَّ كىًثيره ًمٍف : قاؿ تعالى، تحسد الناس، كالبعيدة عف ا عزَّ كجؿ: نفس الحاسدةاؿ- 4 ﴿كى
﴾ ـٍ سىدان ًمٍف ًعٍنًد أىٍنفيًسًي ـٍ كيفَّاران حى اًنكي ـٍ ًمٍف بىٍعًد ًإيمى  (109:البقرة) أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب لىٍك يىريدُّكنىكي

ىمَّارىةه ًبالسُّكًء ًإالَّ :، قاؿ تعالىاألمارة بالسكء كالنفس الظالمة: النفس اآلثمة- 5 ﴿ًإفَّ النٍَّفسى ألى
بِّي﴾ ـى رى  .نفسه ظالمةه ، فيي (53:يكسؼ) مىا رىًح

 
كردت لفظة النفس في القرآف الكريـ، بكؿ مشتقاتيا مكررة كبصيغ متفاكتة، كقد 

،كدعكة القػرآف الكريـ  الكريـمػائتيف كبضعان كتسعيف مرة في ثبلثو كستيف سكرة في القرآف
دعكة الحكيـ ، تختمؼ عف (21:الذاريات)﴿كًفي أىنفيًسكيمأىفىبل تيبًصركف﴾ : لمتفكر في النفس

أما الدعكة ، إذ تتكقؼ ىذه المعرفة عند الحد األخبلقي العممػي، (اعرؼ نفسؾ)اإلغريقي 
معرفة ا تعالى مف خبلؿ بالقرآنية فإنيا تتجػاكز حػدكد اليػدؼ األخبلقي العممي إلى سعادتو 

 كىذا ىك الفرؽ الجكىرم بيف فكر محدد بالغايات النفعية - النفس- أعز مبدعاتو عنده
 المادية، كالمعتقد الديني الذم يجعؿ الغاية النفعية مترتبة عمى الغاية االعتقادية

 (.2008البرش،)
 

، (أنا)، كاؿ(ىك)اؿ)كما أف ىناؾ اختبلفان كاضحان بيف مفيكـ النفس، التي جاء فركيد 
،كبيف أقساـ النفس في القرآف الكريـ، فتقييـ القرآف الكريـ لمنفسيعٌبر عف ((أنا االعمى)كاؿ

حاالت مختمفة تتصؼ بيا النفس أثناء صراعيا الداخمي بيف الجانب المادم كالركحي في 
شخصية اإلنساف، كىي ليست أقسامان مختمفة لمنفس، بينما يقع الصراع في فركيد بيف أقساـ 
النفس الثبلثة، كذلؾ فإٌف أنكاع النفكس التي ذكرىا القرآف الكريـ ال تتككف أثناء مراحؿ نمك 

بكعكد  )معينة يمر بيا اإلنساف كما ىك الحاؿ عند أقساـ النفس التي تحدث عنيا فركيد 
،2014.) 
 

، كبقدرتو إدراؾ الفرد لما يحدث لو كمف حكلوكترل الباحثة أناألمف النفسي مرتبط ب
 فمو األجر لرضمف إ ك،ستزداد معاناتو النفسية، ف يسخطإؼعمى التعامؿ كالتأقمـ كاالنسجاـ، 

، كادراكو أيضان لتنظيـ العبلقة بيف الغرائز الدافعة لمنشاط اإلنساني كعقمو المرشد، كالثكاب
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عمـ النفس ف، في أٌف النظرية الغربية ؿالمجتمعات الحديثة عف خمؽ مجتمعو آـكيكمف عجز 
، كىك ما يفسر تدني درجة شعكرىـ باألمف النفسي كما في دراسة لديفكابمعزؿ عف ابنيت 

 حيث جاءت بدرجة (Elliot,2009)، كدراسة إيمميكت(Khaledian.et.al,2013 )خالدياف
 .منخفضة

 
 :  مفيـوم األمـــــن النفسي 6.1.2

 
يعد مفيـك األمف النفسي مف المفاىيـ اإلنسانية لمفرد كالجماعة، كما يعد مف المفاىيـ المركبة 
في عمـ النفس، كيتداخؿ مع مفاىيـ أخرل، كالطمأنينة كاالنفعالية، كاألمف الذاتي، كالتكيؼ 
الذاتي، كالرضا عف الذات، كالتكازف االنفعالي، كما يتبادر لمذىف األمف النفسي عند الحديث 

عف مفاىيـ القمؽ، كالصراع، كالشعكر بعدـ الثقة، كتكقع الخطر، كاإلحساس بالضغط 
كبالعزلة، كتختمؼ مفاىيـ األمف النفسي بناءن عمى رؤية الباحث، كالزاكية التي يبحث مف 

 .خبلليا
 

شعكر بأٌنو محبكب كمتقبؿ مف اآلخريف لو مكانتو بينيـ يشعر : األمف النفسي لمفرد
الصنيع، )أٌف بيئتو صديقة كدكره غير محبط كال يشعر فيو بذركة الخطر كالتيديد كالقمؽ 

مسػتجيبكف لحاجاتػو اآلخريف دراكػو أفٌ إ ك"،، كيضيؼ العنزم عمى ىذا التعرؼ( 2001
 (.66:2005العنزم،)زمات ألكمتكاجػدكف معػو بػدنيان كنفسػيانلرعايتو كحمايتو كمساندتو عند ا

 
حالػة يكػكف فييػا إشػباع الحاجات "األمػف النفسػي بأٌنػو  (2009)لسػميرم اكتعػرؼ 

الحاجػة إلػػى ، الحاجات الفسيكلكجية، الحاجة إلى األمػف)مضمكنان، غير معرض لمخطر مثؿ 
الحػػب كالمحبػػة، الحاجػػة إلػػى اإلنتمػػاء كالمكانػػة، الحاجػػة إلػػى التقػػدير، الحاجػػة إلػػى احتػػراـ 

 (.الذات، كالحاجة إلى تقدير الذات
 

 شعكر الفرد بالطمأنينة النفسية، مف خبلؿ شعكره بالكفػاءة كالثقػة بالنفس، كما كيعٌرؼ بأنو
كالرضا عف الذات كتقبميا، كالقناعة بإشباع القدر الكافي مف الحاجػات العػضكية كالنفسية 
المختمفة، كالتحرر مف اآلالـ النفسية، كتحقيؽ القدر الكافي مف التكافػؽ مػع الػذات كالبيئة 

 )ت المحيطة، كمقدار سكينة النفس عند تعرضيا لؤلزمات كالقدرة عمػى مكاجيػة تمػؾ األزما
 (.2003الخضرم ،
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 المتسػـ بالطمأنيػنة كالرضػا كالتحرر مف ،الكضع النفسي المريح لمفردفي حيف يعٌرؼ بأٌنو 
 (.91: 2007الطيراكم ، ) القمؽ كالمخاكؼ، كبالعبلقات االجتماعية المتزنة

 
أٌف األمف يتضمف الثقة بالنفس ك اليدكء كالطمأنينػة النفسية نتيجة  (1987)كيرل زىراف

 .لمشعكر بعدـ الخكؼ مف أم خطر أك ضرر
 

 نفسية داخمية يشعر حالة:  األمف النفسيترل الباحثة أفمف خبلؿ التعريفات السابقة 
الفردمف خبلليا بالطمأنينة كالثقة في الذات كاآلخريف، كزكاؿ الخكؼ كيتحقؽ بااللتزاـ بمنيج 

 .(39: 2014رياف ، )ا تعالى كسنة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 
 

 :  وسائل تحقيق األمن النفسي 7.1.2
 

بصكرة عامة ال يمكف ألم إنساف أف يشعر بحالة مف األمف بدكف إشباع نكعيف مف 
مف مأكؿ كمشرب كممبس كمسكف،كالحاجات  (الفسيكلكجية)الحاجات الجسمية : الحاجات
كتتمثؿ فى األمف كاالنتماء كالتقدير كتحقيؽ الذات، كصكالن إلى  (السيككلكجية)النفسية 

 .الصحة كاألمف المذيف يمثبلف النعيـ

 
كتحقيؽ األمف النفسي مطمب لكؿ فرد في العالـ، لذا تعقدمف أجمو المؤتمرات، كتنفؽ لتحقيقو 

األمكاؿ الطائمة، فضبلن عف اآلالؼ مف العيادات النفسية، لكٌف عمميـ ىذا إف لـ يرتبط 
بالمنيج االليي سيبقى فيو قصكر، كال عجب أف نسمع في أرقى الدكؿ كأكثرىا أمكاالن كرخاءان 
كثرة حكادث اإلنتحار، كىذا يدلؿ أٌف األمف النفسي ىك الطمأنينة التي تسكف النفكس كتسعد 

  (.2014رياف ، )القمكب 
 
نساف في إلمف النفسي ؿأل يتحقؽ االلياساليب التي مف خألىناؾ الكثير مف الكسائؿ كاك

 كىناؾ مف يطمح بتحسيف ،ؿ تككيف أسرة ىادئةخبلأسرتو كمجتمعو، فالبعض يحققو مف 
ؿ السفر كالتجارة، كىناؾ مف يحاكؿ المستكل معيشتو كأكضاع حياتو بشكؿ أفضؿ مف خ

 بالكسيمة كالطريقة ران مف كتحقيقو يرتبط ارتباطان كبيألتحقيؽ أعمى الدرجات العممية، فإشباع ا
 (.2013محيسف  ) نساف مف أجمواإلم يسعى ذكاليدؼ اؿ
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كقد يتحقؽ األمف النفسي لمفرد مف خبلؿ عمؿ دائـ، كآخر مف خبلؿ تأميف صحي، كالبعض يتحقؽ لو 
ما مف خبلؿ بناء بيت، كالحصكؿ عمى التعميـ كالتخرج كالكظيفة، كتقدير اآلخريف لو، كتحقيؽ ذاتو، ؾ

فرادىا، كيتضح ذلؾ في جماعات العمؿ في السمـ ألمف النفسي ألاتحقيؽ أٌف جماعة الرفاؽ تدعـ 
زىراف، ) مفألفراد بعضيـ عمى بعض حتى يشعركا بدرجة أكبر مف األتاج، حيث يعتمد اإلفكالحرب كا

2200.) 
 

  : يتعيف عمى الفرد لتحقيؽ األمف النفسي ما يمي( 2010)كحسب خكيطر 
 
ذا ما قأساسان ىامان في تحقيؽ األمف كالطمأنينة النفسية، ك، كالتي تعتبر إشباع الحاجات األكلية لمفرد-

 بحيث كضعتيا في المرتبة األكلى مف حاجات ،أكدت عميو النظريات النفسية كالتصكر اإلسبلمي
 . اإلنساف التي ال حياة بدكنيا

 كالعكس صحيح فأحد أسباب فقداف ،كالتي تعد مف أىـ ما يدعـ شعكر الفرد باألمف: الثقة بالنفس-
 .الشعكر باألمف كاالضطرابات الشخصية ىك فقداف الثقة بالنفس

 كىك أسمكب يقكـ عمى أف يقدر الفرد قدراتو، كيعتمد عمييا عند األزمات، ثـ  :تقدير الذاتكتطكيرىا-
 عف طريؽ العمؿ عمى إكسابيا ميارات، كخبرات جديدة تعينو عمى مكاجية ،يقـك بتطكير الذات

. الصعكبات التي تتجدد في الحياة
عند الناس العمؿ عمى كسب رضا الناس كحبيـ كمساندتيـ االجتماعية كالعاطفية بحيث يرجع إليو -

 عف طريؽ المساكاة في ،الحاجة، كما أٌف لممجتمع دكر في تقديـ الخدمات التي تضمف لمفرد األمف
 . ألف العدؿ أساس األمف، ميما كانت مراكزىـ االجتماعية،معاممة جميع األفراد

 يجعمو يفيـ طبيعة قدراتو ؿ،حيث أٌف كعي الفرد بعدـ بمكغو الكما: االعتراؼ بالنقص كعدـ الكماؿ-
دكف القياـ بإىدارىا مف غير ،  كبالتالي فإٌنو يقكـ باستغبلؿ تمؾ القدرات االستغبلؿ المناسب،كضعفيا

 .فائدة حتى ال يخسرىاعندما يككف في أمٌس الحاجة إلييا
، ك ىذا يقع عمى عاتؽ المجتمع، كتظير أىمية ىذا األسمكب في حالة الحركب: معرفة حقيقة الكاقع-

 مكاجية أزمات الحركب  قدرة عمى أكثريككنكفٌف األفراد الذيف يعرفكف حقيقة ما يجرم حكليـ إحيث 
 .ف الذيف ال يعرفكف ما يحدث حكليـمعمى عكس األفراد المضمؿ

 كالتي ىي أنشطة ،مف النفسياأللى ما يسمى بعمميات إكيمجأ الفرد لتحقيؽ الطمأنينة النفسية 
جياد، أك التخمص منو كتحقيؽ إليستخدميا الجياز النفسي لخفض الضغط النفسي كالكرب كالتكتر كا

مف أللى جماعة تشعره بيذا اإمف، كيجد الفرد أمنو في انضمامو ألتقدير الذات كالشعكر با
 .)2009،بقرم)
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كمف خبلؿ استقراء آيات القراف الكريـ، يتضح استخدامو ألساليب متنكعة  لتدعيـ تحقيؽ األمف النفسي 
 :عند مكاجية الضغكطات، كمف أبرز ىذه األساليب 

 
التكجيو المعرفي، كتعزيز اإلعتقاد اإليماني الجاـز بأف ما أصاب اإلنساف مف ببلء إنما ىك بقدر، -1

ـٍ : قاؿ تعالى سىنىةه تىسيٍؤىي كفى ،ًإف تيًصٍبؾى حى لَّكاكَّىيٍمفىًرحي يىتىكى نىاًمنقىٍبميكى ٍذنىاأىٍمرى نتيًصٍبكىميًصيبىةهيىقيكليكاقىٍدأىخى قيؿ  ﴾50﴿كىاً 
نىا كَّبًلٍلميٍؤًمنيكفى ،لَّف ييًصيبىنىا ًإالَّ مىا كىتىبى المَّوي لىنىا ىيكى مىٍكالى مىىالمًَّيفىٍميىتىكى كفى ًبنىا ًإالَّ ًإٍحدىل 51﴿كىعى بَّصي ﴾قيٍؿ ىىٍؿ تىرى

ٍسنىيىٍيفً  ٍف ًعنًدًه أىٍك ًبأىٍيًدينىا ،اٍلحي ـي المَّوي ًبعىذىابو مِّ ـٍ أىف ييًصيبىكي نىٍحفي نىتىرىبَّصي ًبكي  كى
كفى ، بِّصي كاًإنَّامىعىكيممُّتىرى بَّصي ، كما استخدـ اسمكب التبصير بأنكاع األزمات (52-50:التكبة ) ﴾52﴿فىتىرى

ًمفى  :كاالبتبلءات، قاؿ تعالى  ـٍ كى لىتىٍسمىعيفَّ ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتابى ًمٍف قىٍبًمكي ـٍ كى ـٍ كىأىٍنفيًسكي فَّ ًفي أىٍمكاًلكي ﴿لىتيٍبمىكي
ٍزـً اأٍليميكًر﴾ تىتَّقيكا فىًإفَّ ذًلؾى ًمٍف عى كا كى ٍف تىٍصًبري ،كأف االنساف (186:آؿ عمراف) الًَّذيفى أىٍشرىكيكا أىذلن كىًثيرنا كىاً 

ال يدرؾ أحيانان ايف يككف الشر، فيكره اشياء قد تككف خيران لو، كيحب اخرل قد تككف شران لو، قاؿ 
ـٍ كىعىسىى أىٍف تيًحبُّكا شىٍيئان : تعالى  ٍيره لىكي ـٍ كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيكا شىٍيئان كىىيكى خى ـي اٍلًقتىاؿي كىىيكى كيٍرهه لىكي مىٍيكي ﴿كيًتبى عى

﴾ ـي كىأىٍنتيـٍ ال تىٍعمىميكفى ـٍ كىالمَّوي يىٍعمى ، باالضافة إلى تصحيح  الفكرة الخاطئة  (216:البقرة  ) كىىيكى شىرٌّ لىكي
 التي قد تؤدم إلى جمد الذات 

 .استحضار الصكرة اإليمانية عف الذات- 2

كفى ًمفى : كأسمكب  تعزيز ثقة المؤمنيف بأنفسيـ قاؿ تعالى - 3 ري يىٍسخى يىاةي الدٍُّنيىا كى كا اٍلحى يِّفى ًلمًَّذيفى كىفىري ﴿زي
ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  نيكا كىالًَّذيفى اتَّقىٍكا فىٍكقىيي ﴾،الًَّذيفى آمى  (.212:البقرة) كىالمَّوي يىٍرزيؽي مىف يىشىاءي ًبغىٍيًر ًحسىابو

كاإلرشاد إلى أنماط السمكؾ الفاعؿ في مكاجية الظركؼ الضاغطة كاالستمرار في أداء - 4
 .العبادات،كاستحياء التجارب المميزة

ظيار الرضا عف النماذج المتألقة- 5  .كا 

 .كتطميف المؤمنيف كتبشيرىـ باجتياز المحف- 6

 . كاستحياء التجارب المتميزة في مكاجية المكاقؼ الضاغطة ليقتدل بيا- 7

 (.2011ابك دؼ ،)كالتسرية بسرد القصص، كتبادؿ المساندة بيف المؤمنيف -8

 
 مف التفكير ، عندما تمكنيـ الجامعةحقؽ األمف النفسى لدل طبلب الجامعاتكيت

المشاركة فى األنشطة الطبلبية المتنكعة ك، عالعممى كالمشاركة فى حؿ مشكبلت المجتـ
داخؿ الجامعة التى تغرس فييـ القيـ الدينية كاألخبلقية كاألمنية، كممارسة العمؿ الكطنى 

 (.2014قريشي ، )إلعداد جيؿ قادر عمى تحمؿ المسئكلية، كتحقيؽ التنمية المنشكدة

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya52.html
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 ،حمايتيا كتزكيتيا كتيذيبيا، يككنبلنفس البشريةأف تحقيؽ األمنؿكترل الباحثة مما سبؽ 
تحقيؽ األمف النفسي لمفرد يحتاج أف ، ك مف خبلؿ إقامة منياج ا في األرض،كتأديبيا

تغمب عمى كثير مف ة كالمؤسسة التعميمية بما فييا المناىج لؿسراأل أفراد لتظافر الجيكد بيف
معيقات تحقيقو، كحتى نرقى بالفرد كالمجتمع ال بد أف تككف  مناىجنا ممبيةلتطمعات الطمبة 

 .  كحاجتيـ لؤلمف النفسي

 
 :الشريعة اإلسالمية واألمن الشامل  8.1.2

 
فٌرؽ عمماء ، ك جعمت الشريعة اإلسبلمية الحفاظ عمىالضركريات مف أىـ مقاصدىالقد

فأنزلكا ، المسمميف بيف مطالب الحياة الضركرية، التي تيـ اإلنساف، كبيف غيرىا مف حاجاتو
الحفاظ عمى الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالعرض كالماؿ، منزلة الضركرة التي ال تستقيـ 

 .كجعمكا حاجات اإلنساف التي تيسر حياتو في مرتبة تالية، الحياة إال بيا

 
 كقد بمغ مف عناية الشريعة بحفظ ىذه الضركرات لممسمـ أف حرمت عمى الشخص نفسو 

االعتداء عمييا، فحٌرمت الردة كتعريض النفس لميبلؾ كارتكاب الفكاحش، كتناكؿ المسكرات 
ضاعة الماؿ، كمف أجؿ تحقيؽ أكبر قدر مف الحماية ليذه الضركرات، كاف  كالمخدرات، كا 
تشريع الحدكد كالقصاص لمزجر كالردع عف الجرائـ التي تمس األفراد في أنفسيـ كأبدانيـ 

تكفؿ أحكاـ الشريعة، أف يتمتع غير المسمـ الذم يعيش في المجتمع  وـ،كأعراضيـ كأمكالو
المسمـ باألمف عمى حياتو كمالو كعرضو، كىذه الحماية مستمرة سكاء أكاف مف المعاىديف 
، كالمستأمنيف أـ مف أىؿ الذمة، ما دامكا ممتزميف بالعيد مؤديف ما اشترطو اإلسبلـ عمييـ

كىذه الحقكؽ لغير المسمميف الذيف يعيشكف في المجتمع المسمـ لـ تكف كليدة تطكر اجتماعي 
 (.2004التركي ،). أك تقدـ حضارم، كلكنيا أساسية في القرآف الكريـ كالسنة النبكية

 
كترل الباحثة أننا بحاجة إلى نظرة تأممية في كاقعنا بشكؿ عاـ فالكثيركف قد ابتعدكا في 

مناىجيـ عف منياج النبكة في قضية الشمكؿ، كاقتصركا عمى رؤية ضيقة أضرت لدرجة لـ 
يبررىا حسف النية، ففئة تجعؿ جؿ تركيزىا في تربية الشباب عمى القضايا السياسية أك ما 
صبلحو، كتتبع سبيؿ التربية  يعرؼ باسـ الحاكمية، كفئة ثانية ىميا كمو تزكية النفكس كا 

المشيخية عف طريؽ اإلنتساب إلى الطرؽ الصكفية، كفئة ثالثة يقـك منيجيا الدعكم لمشباب 
عمى التثقيؼ في بعض القضايا العصرية كدراسة الشيكعية أك القكمية أك الديمقراطية، كفئة 
رابعة ليس ليا مف ىـٌ سكل أف تأخذ بيد العصاة مف المسمميف إلى طريؽ العبادة كالطاعة، 
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فتجعؿ اىتماميا في الدعكة منصبان عمى الجانب السمككي كاألخبلقي، كىذه المناىج الدعكية 
التي يربى عمييا الشباب المسمـ فييا خمؿ كاضح،ألٌف منيج الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 
 (كركيزتو األساسية ىي الدعكة إلى التكحيد في ضكء كممة ال الو إال ا محمد رسكؿ ا

 (.2001حسيف ،)
 

كاألمف لكؿ إنساف ،  مادم كمعنكمما ىك لؤلمف، أمف عمى ةمؿاشاؿنظرة اإلسبلـ إذف ىي 
 أمف المجتمع مف اعتداءات األفراد كما يشمؿ ف كاألـ،فردان أك جماعةن مسممان أك غير مسمـ
 . شامؿ بكؿ مقاييس الشمكؿفيك أمفأمف األفراد مف اعتداءات الجماعة، 

 
 :  مكونات األمن النفسي  9.1.2

 
باألمف الشعًر ًما اإلحساس أً، شعًران إحساسان أً أكثر مف ككنوحالة   النفسي األمنيعتبر

النفسي إال انعكاس لتمؾ الحالة مف التكازف كالتكافؽ كالرضى التي تتأتى بفضؿ العديد مف 
الدعائـ، كالتي يراىا البعض مف زكايا مختمفة، فمؤلمف النفسي مقكماتو التي تعززه، كجكانبو 

 :كأبعاده كمجاالتو التي تعكسو، كىي كما يمي 
 

 :مقومات األمن النفسي 1.9.1.2
 

 : فيي  (2014)أٌما مقكمات األمف كما ذكرىا رباح 
 

اإليماف العميؽ با تبارؾ كتعالى، كمعيتو لعبيده المؤمنيف، كتثبيتو ليـ :اإليماف العميؽ: أكالن 
عانتو إياىـ في النكائب، يكسب المؤمنيف أمانان كاطمئنانان عجيبيف، إذ شعكرىـ  في الشدائد، كا 

 يمؤل جكانحيـ بالرضى كالتسميـ ،بأنيـ مكصكلكف بالقكة العظمى في الككف شعكر رائع
بِّي سىيىٍيًديفً  فقكؿ مكسى عميو السبلـ ﴿، كالطمأنينة عبلمة عمى ( 62:الشعراء)﴾  ًإفَّ مىًعيى رى

ذيف إف تحققا لمعبد فاز ؿاإليماف العميؽ با تعالى، كداللة عمى الطمأنينة كاألمف النفسي اؿ
 .كسعد

 

كالتككؿ ميـ جدان في باب األمف النفسي، ألف العبد إذا قدـ كؿ ما :التككؿ عمى ا: ثانيان 
يستطيع، كبذؿ ما يقدر أف يبذلو مف أسباب، فإنو ال يبقى لو إال أف يفزع إلى مكاله، كيمقي 
 ،بنفسو بيف يديو، كيطمئف إليو، كيثؽ تماـ الكثكؽ بأف ا تعالى حافظو كمانعو مف أعدائو
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: في بياف أىمية التككؿ في تحقيؽ األمف النفسي– رضي ا عنيما – كقد قاؿ ابف عباس 
 صمى -حسبنا ا كنعـ الككيؿ، قاليا إبراىيـ عميو السبلـ حيف ألقي في النار، كقاليا محمد

ـٍ فىاٍخشىٍكىيـٍ  حيف قالكا ﴿- ا عميو كسمـ  مىعيكا لىكي  (.173:اؿ عمراف ) ﴾ ًإفَّ النَّاسى قىٍد جى

 

نيكا ا ﴿:كقد كرد في كتاب ا ما يدؿ عمى ذلؾ، فقد قاؿ سبحانو:ذكر ا تعالى: ثالثان  لًَّذيفى آمى
ًئفُّ اٍلقيميكبي  ـٍ ًبًذٍكًر المًَّو أىال ًبًذٍكًر المًَّو تىٍطمى ًئفُّ قيميكبييي تىٍطمى كقد بٌيف النبي ،  (28: الرعد)﴾  كى

أذكار الصباح  مثؿصمى ا عميو كسمـ في أحاديثو أثر الذكر في تحقيؽ األمف النفسي 
 . اليـ كالكرب، كأدعيةكالمساء

 
كالمطمكب أف يتعمؽ المؤمف بالدعاء في أحكاؿ الرخاء حتى يستجيب ا لو في :الدعاء: رابعان 

مف سره أف ييستجاب لو عند الكرب كالشدائد فميكثر : "الشدائد، فقد قاؿ صمى ا عميو كسمـ
 .(729 / 1)صحيح اإلسناد، كأقره الذىبي: أخرجو الحاكـ كقاؿ" الدعاء في الرخاء

 
ما نزؿ بالعبد مف ببلء لـ  ا منوعر،ؼمقادير الخبلئؽ ىيك: معرفة شأف القضاء كالقدر: خامسان 

كؿ قضاء ق، يكف ليتجنبو، كما ىيدد بو مف مخاكؼ كببلء ال يصيبو منو إال ما قدره ا عمي
نما الشر بالنسبة لمعب، ا تعالى كقدره خير القضاء كالقدر قائماف عمى حقيقتيف د، ككا 

 .العدؿ الكامؿ كالعمـ الشامؿ: عظيمتيف كىما
 

، المؤمنكف معرضكف لبلبتبلء، كذلؾ سنة مف سنف ا تعالى:معرفة شأف اإلبتبلء: سادسان 
فحاؿ الشدة كالبمكل مقبمة بالعبد إلى ا تعالى، : قاؿ سمطاف العمماء العز بف عبدالسبلـ

بِّؾى فىًإنَّؾى : تعالىل، قاؿكحاؿ العافية كالنعماء صارفة لمعبد عف ا تعاؿ ٍكـً رى ﴿كىاٍصًبٍر ًلحي
 (.48: الطكر)﴾  ًبأىٍعييًننىا

 
فالصبر يحقؽ األمف النفسي كما قاؿ :الصبر عمى المصائب كالمكركىات: سابعان 
اًبًريفى :تعالى بىشًِّر الصَّ نَّا ًإلىٍيًو رىاًجعيكفى  * ﴿كى ـٍ ميًصيبىةه قىاليكا ًإنَّا ًلمًَّو كىاً  ابىٍتيي أيكلىًئؾى  * الًَّذيفى ًإذىا أىصى

ـي اٍلميٍيتىديكفى  ـٍ كىرىٍحمىةه كىأيكلىًئؾى ىي بًِّي مىكىاته ًمٍف رى ـٍ صى مىٍيًي  (.157 – 155: البقرة)﴾  عى
 

قكلو  ، مثؿكىي كثيرة، فأٌما األدلة عمييا في القرآف:االطبلع عمى المبشرات المثبتات: ثامنان 
ـٍ  تعالى﴿ ٍركي كا المَّوى يىٍنصي ري  (.7: محمد)﴾  ًإٍف تىٍنصي
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التي يرتكز عمييا، كاألمف محكر ىك أعظـ مقكمات األمف كما يقتضيو ف التكحيدكىكذا نجد أ
 .صبلح الدنيا كالنجاة فى اآلخرة

 
 : أبعاد األمن النفسي 2.9.1.2

 
لػى إحيف تتكافر لو الطمأنينة عمى حاجاتو الجسمية كالفسػيكلكجية، كنفسيان يككف اإلنساف آمنان 

العدؿ كالحرية كالمساكاة كالكرامة، كبغير ىذا األمف يظؿ اإلنساف قمقان، ضاالن، خائفان، ال 
 .(2002زىراف، )يسػتقر عمى أرض، كال يطمئف الى حياة

 

 :لؤلمن النفسياألبعاد األساسية 
 
مف إال مف أليستطيع الطفؿ الشعكر باكال "الشعكر بالحب كالتقٌبؿ كالمكدة مع اآلخريف، - 1
 التكازف العاطفي الذم يؤمف لو في المستقبؿ كحدتو المتكاممة في تقرير السمكؾ، كفي الؿخ

جتماعية السميمة، كتتحدد درجة ىذه الكحدة في االقاتو الختيار كفي ممارسة عالحرية ا
عندما يككف ال شعكر بالطمأنينة إالسرية الجارية، ؼألقات االمظاىرىا المتعددة بمستكل الع

الطفؿ في محيط أسرم ناضج يحميو كيؤمف حاجاتو كيكفر لو الحب كالمكدة، ليس فقط عمى 
: 2005الشريؼ ، )جتماعي الٌنما عمى الصعيد الجسمي كالعقمي كاإالصعيد العاطفي، ك

28.) 

 
 مجمكعة تربطو بيـ الشعكر باإلنتماء إلى الجماعة كالمكانة فييا كتحقيؽ الذات ضمف- 2

لىلى أف يمتمس منيـ الحماية كالمساعدة، إلى أف يأخذ كيعطي، كإمصالح مشتركة تدفعو   كا 
 (.2005قناكم،)أف يمدى غيره بيذه الحاجات

 
 )الشعكر بالسبلمة كالسبلـ، كغياب ميددات األمف مثؿ الخطر كالعدكاف كالجكع كالخكؼ- 3

ربتاطان كثيقان بغريزة المحافظة عمى امف النفسي ترتبط أللى اإحاجة ، فاؿ)2005:الشريؼ
 (.1989زىراف،) خطارألمة كدرء االالبقاء كالس

 
 :األبعاد الثانوية لؤلمن النفسي 

 
 : األبعاد الثانكية لؤلمف النفسي كما يمي  (2005) كقد لخص أقرع 
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ادراؾ العالـ كالحياة عمى أٌنو بيئة ساٌرة دافئة، يشعر بالكرامة كالعدالة كاالطمئناف - 1
 .كاالرتياح  

 . ادراؾ اآلخريف بكصفيـ كدكديف أخيار، كتبادؿ االحتراـ معيـ- 2
 .الثقة باآلخريف كحبيـ كاإلرتياح لبلتصاؿ بيـ، كحسف التعامؿ معيـ، ككثرة األصدقاء- 3
 .التسامح مع اآلخريف كعدـ التعصب- 4
 .(كاألمؿ كاالطمئناف إلى المستقبؿ كحسف الحظ )التفاؤؿ كتكقع الخير - 5
 .الشعكر بالسعادة كالرضا عف النفس كفي الحياة-6
 .الشعكر باليدكء كاالرتياح كاالستقرار اإلنفعالي كالخمك مف الصراعات- 7
كالشعكر بالمسؤكلية )اإلنطبلؽ كالتحرر كالتمركز حكؿ اآلخريف إلى جانب الذات - 8

 .(االجتماعية كممارستيا
 . (كالشعكر بالنفع كالفائدة في الحياة)تقٌبؿ الذات كالتسامح معيا ، كالثقة بالنفس - 9

 .الشعكر بالكفاءة كاالقتدار كالقدرة عمى حؿ - 10
 .(كبكعدـ الير)المكاجية الكاقعية لؤلمكر- 11
 .لخمػك مػف االضػطراب النفسػيا- 12
 

  :جوانب األمن النفسي 3.9.1.2
 
  : (2005إبراىيـ كعثماف ، ) كىي كما كرد في يتضمف األمف النفسي عدة جكانبك
كىػك أف يػأمف الفػرد عمػى فكػره، كعقيدتػو مػف أف يػتـ قيػره عمػى : الفكػرم كالعقػدمالجانب -1

أٌف كػؿ ديػف ،كتقػده، كمػا أٌف حريػة التػػديف تحكػـ كػؿ مقكمػات المجتمػع المسػمـعمػا يخػالؼ مػ
غيػر ديػف اإلسػبلـ مكفػكؿ ألتباعػو حريػة ممارسػة عقائػدىـ شػريطة أاٌل يناصػركا أحدا عمى 

 .المسمميف، كال يحاربكا المسمميف في عقيدتيـ
كيتضمف شعكر الفرد بإشباع حاجاتو االجتماعية في محيطو  :االجتماعىالجانب -2

 .ب ليا دكر في محيطيا، كتفتقد حيث تغيػان ٌف لو ذاتأبكاالجتماعي  
. حيث يشير إلى مدل إشباع الفرد لحاجاتو البدنية كالجسمية: الجسمىكالجانب -3
 

 : التالية  األمف النفسىجكانب(2009الدلبحي، )بينما ذكر 
 . إنسانية ليا تأثيرىا اإليجابي في حياة الفردةاألمف النفسي سـ: الجانب اإلنساني- 1
 .تتمثؿ في العبلقة بينو كبيف المجتمع: الجانب االجتماعي- 2
 . يعٌبر عنيا في مدل تمتع الفرد بالصحة النفسية: الجانب النفسي- 3
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 .ققائمة عمى فمسفة كتكجييات الفرد في حيات: الجانب الفمسفي- 4
 

كقد يكجو القصكر ليذه التصنيفات لجكانب األمف النفسي، كذلكئلغفاليا النكاحي الشخصية 
 .كالعممية كاألخبلقي

 
في تأصيمو لعمـ النفس اإلسبلمي  خمسة  (1997)عف يالجف  (2009)كقد أكردت صبلح 
 :محاكر أساسية ىي

 .البناء العقدم- 1
 .البناء العممي- 2
 .البناء الركحي- 3
 .البناء اإلبداعي- 4
 .البناء الخمقي كاالجتماعي-5
 .كالبناء الصحي- 6

 
كترل الباحثة أف بعض ىذه الجكانب تظير تقاربان كبيران كتداخبلن، كالتقارب بيف البناء العقدم 

 .كالركحي، كبيف العممي كاالبداعي
 

 :-  مجاالت األمن النفسي  4.9.1.2
 

األمف لؤلمف النفسي مجاالت تتعمؽ بالذات كبتفاعميا بما يحيط بيا، كمصدرىا أٌف 
 كال يمكف أف يحصؿ الشعكر بتحقيقو إذا تخمؼ عنصر مف ،أمر ال يقبؿ التجزئة

كاألفكار ، كالفقر كالبطالةة االضطرابات السياسية، كالمشػاكؿ االقتصػادمفي ظؿ عناصره،
الجرائـ التقميدية في إشاعة الخكؼ كالمنحرفة كالثقافات الضارة، كميددات السبلمة العامة 

 (.2009العمرم ) كعدـ االطمئناف في نفكس األفراد كالجماعات
مجاالت  ببمكرة ت قاـة فإف الباحثةلمككنات األمف النفسيالسابقة،مف خبلؿ عرض الباحث ك

، كترل الباحثة أف  تنبع مف الرؤية اإلسبلمية مف مجمكعة معاييرتشكؿترل أنيا لؤلمف النفسي ت
مجاالت األمف النفسي إيمانية كفكرية كشخصية، كما أنيا اجتماعية كأخبلقية كعممية، ىذه المجاالت 

كمف أىداؼ دراسة التربية اإلسبلمية، تربية " تنسجـ مع ما  تيدؼ التربية اإلسبلمية الى تحقيقو 
اإلنساف الصالح ركحيا كاجتماعيا كانفعاليا كجسميا كعقميا كفكريا، كتنشئة اإلنساف المؤمف الصالح 

  (.84 :1987الحمادم،)العابد المبني عمى إيماف صحيح 
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 :كفيما يمي عرض لمجاالت األمف النفسي 

 :مجاالت األمن النفسي اإليمانية والروحية : أواًل 
 

اإليماف يؤثر كطاقة تكلد الفعؿ، كىك سر سعادة اإلنساف كرضاه،ألنيا أحد حاجاتو 
 التديف ىي التي ل أٌف الحاجة إؿ ( :2012 )أبك عمرة كيرل التي يبحث في أعماقو عنيا،

دفعت بالبشر لمبحث عف إلو يعبدكنو طكاآلالؼ السػنيف، كىػي التػي سػاعدت عمػى ظيػكر 
شػعركا كمف ثـ كثيػر مػف العبػادات الكثنيػة، كىػي أيضػا التػيدفعت بالناس العتناؽ اإلسػبلـ ، 

 . باألمػاف كالراحػة كاالطمئنػانفكريان كاقتصاديان كسياسيان 

أساسيات الديف اإلسبلمي المنبع الصافي لمفيـك األمف النفسي في اإلسبلـ، كتعتبر 
كأٌنيا ليست ،  كاليكـ اآلخر كالقضاء كالقدر، كالنظر إلى الدنيا عمى أٌنيا زائمةفاإليماف بػا

نياية المطاؼ، كػؿ ىػذه الثكابػت اإليمانػية لدل اإلنساف المسمـ تؤدم إلى أمنو النفسي، 
كتضفي عميو اتزانان كطمأنينة، كتحرره مف القمؽ كاالضطراب، كتقكده إلى السكينة كالتكازف 
االنفعالي، فتطمئف النفس إلػى خالقيا، لتشعر أٌنيا آمنة مف كؿ سكء، غير كجمة مف أم 

شيء حتى قمؽ المكت الذم تحدث عػٌنو النفسيكف، اليجد إلى نفس المؤمف سبيبلن، فالمكت 
ثما يعتػقد المؤمػف أٌف ا ىػك  حيحيث الطمأنينة الخالدة، يعتبر عتبة الكلكج إلى باب اآلخرة

تػيدأ نفسػو، كيشػعر باألمػػف النفسي، كاالطمئناف، فالنفػس ، ؼ، كأمػره نافػذ في خمقوفمدبػر الكك
 (.2007الطيراكم ،)المطمئنة ىػي النفس المؤمنة

كسر تأثير العبادات بشكؿ عاـ في تحقيؽ األمف النفسي ينبع أساسان مف أنس المؤمف بقرب 
ًئفَّ قيميكبيكيـ ًبًو﴾ : خالقو منو، مصداقان لقكلو تػػعالى  ًلتىٍطمى ـٍ كى عىمىوي الٌموي ًإالَّ بيٍشرىل لىكي مىا جى آؿ  )﴿ كى

  :بقكلو  (15:2008 )ليو الركمي إ، كىك ما أشار (126: عمراف
كفي دراسة أكاديمية حديثة صدرت عف جامعة الككيت كقبمت لمنشر في مجمة العمـك "

االجتماعية البيكلكجية التابعة لجامعة كمبردج في بريطانيا، أثبتت أف قراءة القرآف بشكؿ 
مستمر كغير متقطع لو األثر الجيد عمى ضغط الدـ، فكمما زادت قراءة القرآف لمشخص كاف 
معدؿ ضغط دمو أخفض كأقرب لممستكل المثالي، ككما أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف التردد 
عمى سماع القرآف كاالعتياد عمى ىذا السماع كبيف ضغط الدـ، مما يثبت األثر اإليجابي 
لمقرآف الكريـ عمى النفس البشرية، المتمثؿ في اليدكء كالطمأنينة كالسعادة القمبية، كاألثر 

 القػكؿ فػي إعجػاز القرآف الكريـ كجو آخرالعبلجي الشافي ألمراضيا العضكية كالنفسية، ك
 . لصنيعو في القمكب كتأثيره في النفكسلؤلمنكذلؾ
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 كيؼ ال كلمصبلة تأثير ،حزنػو أمػر فزع إلى الصػبلةاأف رسػكؿ ا صمى عميو كسمـ، إذككا
كسػر ذلؾ أٌف الصبلة صمة بيف العػبد كربو، كمعراج ، عجيػب في دفػع شركر الدنػيا كاآلخػرة

إلى المكلى عػز كجػؿ كعمى قدر ىذه الصمة يفتح عمػيو مف الخػيرات أبكابػيا، كيقطع عنػػو مف 
الشػركر أسبابيا كيفيض عميػو فيرل التكفػيؽ، كالعافػية كينشرح القمب كيندفع الكرب بحكؿ ا 

. (2010الكردم ، )كقكتو كتأييده كرحمتو
 
ال يقتصر األمف النفسي في اإلسبلـ عمى الحياة الدنيا فقط، كلكٌنو يمتد إلى اليكـ اآلخر ك

ليككف أمػنان سرمديان غير منقطع، حيث ينعـ المؤمف بالخمكد اآلمف، مما يزرع الثقة كالطمأنينة 
ا النٍَّصري ًإالَّ ًمٍف ًعنًد ق، قاؿ تعالى في نفس مى ـٍ كى ًئفَّ ًبًو قيميكبيكي ًلتىٍطمى عىمىوي المَّوي ًإالَّ بيٍشرىٰل كى مىا جى ﴿كى

ًكيـه﴾ ، فالطمأنينة ىي السكينة التي أنزليا ا عز كجؿ (10:االنفاؿ ) المًَّو  ًإفَّ المَّوى عىًزيزه حى
عمى قمكب المؤمنيف في غزكة بدر بعد ذلؾ الزلزاؿ كالخكؼ، فعمـ السامع أٌف البشرل ليـ 

 (.2014رياف ،)
 

 سناه، كيسػػرم في أعماؽ قيشػػػرؽ عمى قمبإف مف حـر نعمة اإليماف كتكحيد ا، كلـ 
عػنى أٌف ا مكجكد ؟ ، ما ـالذيف جحدكا انفسيحتى يبمغ مداه قد حـر الخير، فيبل يعمـ 

معناه أف يطمئف القمب كترتاح ، معػناه أٌف العدؿ مكجكد كالرحمة مكجكدة كالمغفرة مكجكدة"
معناه لف تذىب الدمكع ، بد أف يصؿ ألصحابوال النفس كيسكف الفؤاد ك يزكؿ القمؽ فالحؽ 

 ، كلف يمر الشر ببل رادع، كلف يككف الخير ببل مقابؿ، كلف يمضي الصبر ببل ثمرة،سدل
معناه أف الكـر ىك الذم يحكـ الكجكد كليس البخؿ، كليس ، كلف تفمت الجريمة ببل قصاص

مف طبع الكريـ أف يسمب ما يعطيو، فإذا كانا منحنا الحياة، فبل يمكف أف يسمبيا بالمكت، 
نما ىك انتقاؿ بيا إلى حياة أخرل بعد المكت ثـ  فبل يمكف أف يككف المكت سمبا لمحياة، كا 

معناه أنو ال عبث في الكجكد ، حياة أخرل بعد البعث ثـ عركج في السماكات إلى ما ال نياية
نما حكمة في كؿ شيء، كحكمة مف كراء كؿ شيء، كحكمة في خمؽ كؿ شيء، في األلـ  كا 

حكمة كفي المرض حكمة كفي العذاب حكمة كفي المعاناة حكمة كفي القبح حكمة كفي 
معناه أف ال يكٌؼ اإلعجاب كأف ال تمكت ،الفشؿ حكمة كفي العجز حكمة كفي القدرة حكمة

 فنحف أماـ لكحة متجددة ألعظـ ، كأف ال يفتر االنبيار كأف ال يتكقؼ اإلجبلؿ،الدىشة
، يتيو الكجداف كيبيت الجنافكلمسافامعناه أف تسبح العيف كتكٌبر األذف كيحمد ، المبدعيف

معناه أف يتدفؽ القمب بالمشاعر كتحتفؿ األحاسيس بكؿ لحظة كتزؼ الركح كؿ يـك جديد 
معناه أف تذكب ىمكمنا في ، معناه أف ال نعرؼ اليأس كال نذكؽ القنكط، يدجدكأنو عرس 
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كأف الضيؽ يأتي  (إف مع العسر يسرا  )أال يقكؿ لنا ربنا ،كنؼ رحمة الرحيـ كمغفرة الغفار
 ؟(8:1998محمكد ، )" كفي طياتو الفرج فأم بشرل أبعث لبلطمئناف مف ىذه البشرل

 
 إننا نستمد أمننا في كؿ عبادة بالتكاصؿ مع األقكل كاألبقى، نصمي ليس بيننا 

نما يعكد بالنفع :قائميف "ترجماف  إياؾ نعبد ، فنخصو بالعبادة  بأمر اليعكد بالنفع عمى ا كا 
تقتضي أف التي  كصؼ الجنة ةآمعمينا كاألمف لنا، كىكذا في تبلكة القرآف الكريـ، نمر ب

تقتضي  تتحدث عف الككف، كآيات تقتضي أف نفر منيا،  التيآية كصؼ الناركنسعى إلييا، 
ًؼ المٍَّيًؿ :قاؿ تعالىالتفكر،  التأمؿ كعبادةمنا  ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ﴿ ًإفَّ ًفي خى

ىيىاتو أًليكًلي اأٍلىٍلبىاًب  كفى ًفي * كىالنَّيىاًر آلى يىتىفىكَّري ـٍ كى نيكًبًي مىى جي قيعيكدان كىعى كفى المَّوى ًقيىامان كى الًَّذيفى يىٍذكيري
انىؾى فىًقنىا عىذىابى النَّاًر ﴾ مىٍقتى ىىذىا بىاًطبلن سيٍبحى بَّنىا مىا خى ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض رى اؿ عمراف ) خى

 .، تمؾ المعية تجعؿ لمجانب اإليماني كزنا كثقبلن يفكؽ بقية الجكانب مجتمعة(190-191:

 
 : مجاالت األمن النفسي الشخصية : ثانيًا 

 
في العصر " (أنا)اؿ" إلى شعكر ككعي، في حيف لـ يكف " (أنا)اؿ"لقد غٌير اإلسبلـ مفيكـ 

 في قبمية الشخصيةالجاىمي مركزا في داخمو، بؿ مشتتا عمى الخارج ، كمنعدـ الذاتية 
 (.1983الحبابي،)مشاعة،تؤدم إلى تبلشي الشخصية في القيـ القبمية 

 
بينما ركزت مقكمات الشخصية اإلسبلمية في الفكر التربكيعمى المقكمات العقمية 

تسيـ ىي ك (كاالستعداد كالفنكف كاآلداب )، كالمقٌكمات النفسية (كالقدرة  كالخبرة كالدراسة )
عادة في تككيف الذكؽ الشخصي،كالتي ينبغي أف تنبثؽ مف النقؿ كالعقؿ، ال العقؿ كحده، 

 (.1991ناصر،)فقيـ الحؽ كالعدؿ كالجماؿ إذا انبثقت مف العقؿ كحده تضؿ 
 

 :  الى خصائص الشخصية اإلسبلمية كىي عمى النحك التالي  (2009)كتشير صبلح 
فاإلنساف متكامؿ بركحو كعقمو كجسمو كقمبو كنفسو، كانطبلقا مف ىذا التكامؿ : التكامؿ -

 .تتحمؿ الشخصية المسؤكلية عف كؿ ما يصدر عنيا
فثـ تكازف كاعتداؿ في البنية الجسدية، كأم تجاكز ليذا التكازف أك : التكازف كاالعتداؿ -

نقصاف في تمبية حاجاتو األساسية كالغذاء كالماء كالكساء، كدكافعو الغريزية، كما يحفظ 
 .انسانيتو كاالحتراـ كالتقدير كالتقبؿ كالحرية، فإنو سينبني عميو خمؿ في البنية الجسمية
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كىذا التفاكت منو ما يتعمؽ بالمكف، كالجسـ، كالجنس، كمنو ما يتعمؽ : التفاكت كالتمايز -
بالرزؽ، كاألجؿ، كبالسمكؾ المكتسب كالخبرة كالميارة، كالتنافس الشريؼ إنما يككف في 

 .المجاؿ الذم يظير اإلنساف فيو إرادتو كعممو
 .اإلنسجاـ مع الفطرة لتي خمؽ ا اإلنساف عمييا- 
 .العمؿ عمى التغيير ألف المسمـ مكمؼ برسالة ككظيفو سامية ىي إعمار الككف-
التزاـ العدؿ في كؿ نكاحي الحياة، في القكؿ كالفعؿ كالحكـ كالرضا كالغضب، بثبات مع -

 . الصديؽ كالعدك
 .كىي الصدؽ مع الذات كمع الناس كالثقة بالنفس كباآلخريف: المصداقية- 
كىي اتجاه اإلنساف الى العمؿ كتحمؿ المسؤكلية بحدكد قدراتو، فاإليماف بدكف : كاالنتاجية- 

 . عمؿ يمثؿ السمبية كخداع النفس
 

أف األمف النفسي مركب مف اطمئناف الذات كالثقة في الذات،بينما  (2003)كيرل زىراف
أٌف الشخص اآلمف نفسينا ىك الذم يشعر أٌف حاجاتو مشبعة، كأٌف ( 2007)الطيركام يشير 

 .حالة تكازف كتكافؽ أمني، كىك في المقكمات األساسية لحياتو غير معرضة لمخطر
 
كأٌف ذلؾ يػتـ عػف ، أف ييذبيابقد بٌيف لقماف البنػو أٌف مػسؤكلية النفس تقع عمى ذات اإلنساف ك

شباع الدكافع العقمية كالفكرية  تكامؿ فتعمؿ عمى  (النظر كالتفكير كالتعمـب )طريػؽ الطيارة كا 
الجرجاكم ، )عمى التحمؿ كالثبات في مكاجية الصعاب ، كبالتالي الشخصية كرياضتيا

2000.) 
 

، مسؤكلية الحياة الصحة كالشخصية كمسؤكلية "قكة المسؤكليات " إنيا الشخصية التي تعرؼ 
أف التربية : نيف مكيرل أبك العالجزء الميني كالجزء المادم كمسؤكلية االتصاؿ مع االخريف،

ٌنيػا تعتمد عمى منيج متكامؿ شامؿ أإذ ، اإلسبلمية ليست بحاؿ مف األحكاؿ جزئية الغػرض
 كتيتـ ، كتعتني باإلنػساف ككػؿ كباستمرارية تعممو،متكازف، كمف ثـ فيي كمية في أغراضيا

بالدنيا كاآلخرة كبالعمؿ كالتطبيؽ كتيتـ بالمادة، كما تيتـ بػالركح فػي سبيؿ بناء شخصية 
 ( .2003بربخ ،  )المسمـ 

 
لمرحمة الثانكية أىـ المراحؿ في بنية التعميـ العاـ، أٌف ا ( 2011 ) كتشير عبد العاؿ 

خصائص بكتتميز ىذه المرحمة ، كالحمقة الكسػطى بػيف التعمػيـ األساسي كالتعميـ العالي
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تتطمب مف القػائميف عمػى النظػاـ التعميمي ترجمتيا إلى برامج عممية كتربكية، تحقؽ 
 .الطمكحات مف جية، كتػستكعب التجديػدات الناجحة كتتفاعؿ معيا مف جية أخرل

 
 مزكدان ،أف يعٌد الطبلب كالطالبات إعدادان شامبلن متكامبلن الثانكم يفترض فػي ىذا التعميـ ك

بالمعمكمات األساسية كالميػارات كاالتجاىات التي تنمي شخصيتيـ مف جكانبيا المعرفية 
 (.365: 2009فرج، ) كالنفسية كالعقمية كالبدنية

 
عمؿ عمى سيالـ األمة مف الداخؿ كتمفت الباحثة النظر إلى أف ادراكالقائميف عمى التربيةآل

كتحدد ، كحتى تعمف النفس عف ذاتيا ثقة كثباتا كاستقراران، ردـ الفجكات كاختصار المسافات
بكؿ االستعمار الثقافي كالعسكرم ان أماـ منيعان سدٌ ،كحتى يظؿ طبلبنا  باآلخراشكؿ عبلقتو

جيالبالرعاية، كفؽ المنيج النبكم في تدعيـ الثقة تعيد األأشكالو كأركانو،كؿ ذلؾ يستمـز 
الكاثؽ في نفسو الكفاءة، كأف لديو مكاىب كقدرات، يراىا ، يرل عمى مستكل الفردبالنفس، ؼ

 كما أنو حريص عمى أف ينسب ،أفضؿ منيـكال أقؿ مف اآلخريف الفي حجميا الحقيقي، 
أما ث، كأما بنعمة ربؾ فحد: "الفضؿ  فيما يممؾ كليس لنفسو، كصدؽ ا العظيـ إذ يقكؿ

عمى مستكل األمة فإف تحقيؽ اآلماؿ الكبيرة، كاالنتصار عمى األعداء، كتحرير المقدسات، 
عبلء راية اإليماف لف يقكـ إال عمى أكتاؼ أناس لدييـ ثقة بربيـ، ثـ ثقة بأنفسيـ  .كا 

 

 

 : مجاالت األمن النفسي الفكرية : ثالثًا 
 

ستكعب المستجدات ك مفو،قؼ عند حد في معالجة قضايا األمفم اإلسبلـ ال شمكؿفٌ إ
 ىذا إيجابية،تعامؿ مع كاقع ىذا العصر بكمالزمانية كالمكانية كالمكضكعية في ىذا الشأف، 

االستقرار، كالعصر الذم تعقدت فيو الحياة كبرزت أنماط جديدة مػف أنمػاط اإلخبلؿ باألمف 
 ، تعكسبؿ إٌف معطيات العصر كأدكاتو قد أظيرت جرائـ قديمػة بأشكاؿ متجددة كمتطكرة

ظيػرت جػرائـ جديدة لـ تكف معركفة مف ،كاإلجراـ المنظـكالتمػكث الفكرم كاإلنحبلؿ الخمقي، 
 كال تػزاؿ العقػكؿ اإلجراميػة تستفيد مف منجزات العصر كتقنياتو كتبتكر أساليب إجرامية ،قبؿ

بشكؿ يتكاكب مػع التقػدـ العممي كالتقني، كىذا يمقي عبئان جديدان عمى كاىؿ الميػتميف 
 (.2009العمرم،  ) بعمميػات األمػف الكقػائي كالعبلجي عمى حد سكاء

كلـ تكف كظيفة اإلسبلـ أف يغير عقيدة الناس ككاقعيـ فحسب، بؿ كانت كظيفتو 
 (.1995سيد قطب،  )كذلؾ أف يغير منيج تفكيرىـ كتناكليـ لمتصكر كلمكاقع 
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، فترفض التعامؿ مع الثقافات اإلسبلمية عمى نفسياثقافة اؿنغمؽ كليس المطمكبأف ت
، كانتفاء فكريةاء التبعية اؿؼنت، لكف يستكجب عمى التربية أف تأخذ باألسباب الاألخرل

 .االنبيار الثقافى الدافع إلى المحاكاة كالتقميد

،استفرد بتكجيو الفكر كالثقافة في ظؿ غياب اإلعبلـ في عصرنا الحاضركيبدك أٌف 
األخطار كثيرة ككبيرة ك، الدكر التربكم لممسجد كتعاظـ المسؤكلية أماـ المؤسسات التربكية

 ىذا منو، كاألخبلقػي، كالػديني، كاالجتماعي الذم يعاني مبسبب حاؿ التردم الفكرم، كالثقاؼ
 (.2011عبد العاؿ   )العصر 

 
بكؿ اآلخريف بكؿ ما ككاقعنا بكؿ أسؼ،ال يظير اإلحتراـ لبلختبلؼ كلحرية الفكر، كال لؽ

عاني مف كثير مف الضبابية مما زاؿئيـ، احتراـ اآلخريف كتقدير آراـ، ؼ كما عميوـلديو
  (.2005أقرع، ) كالعراقيؿ النفسية كالشخصية

كيشكؿ الفكر المتشدد الذم يصؿ لدرجة التكفير لآلخريف كالحكـ بضبلليـ أك ىدايتيـ، 
أف يعيش أٌف األمف يتحققب(2015 )صكرة أخرل لمبعد عف كسطية اإلسبلـ،كيرل أبك نحؿ 

 الفكرية ـالمسممكف في ببلدىـ آمنيف عمى مككنات أصالتيـ كثقافتيـ النكعية كمنظكمتو
كىكيتيـ المنبثقة مف القرآف كالسنة، كمتى اطمأف المسممكف عمى خصائص ثقافتيـ 

، كأًمنكا عمى ذلؾ مف ممكثات الفكر الدخيؿ كغكائؿ الثقافة المستكردة، فقد تحقؽ اإلسبلمية
 في زمف اضطربت فيو أفكار الناس كقدراتيـ المعرفية، كأصبحكا خطرنا ،ليـ األمف الفكرم

 . ييتقى شرىـ

تعممو تيجب أف كترل الباحثة أٌنأكثر األفكار خطران، ىك ما يسٌكؽ باسـ الديف،كأف ما 
صمى ا عميو - جياؿ ال بد أف ينسجـ مع رسالة اإلسبلـ، حينما كاف يكصي نبينا كقدكتنااأل

ا كال يقطعكا شجرة، كأف يترككا مف “بأف صحابتو - كسمـ  في يجدكنيـال يقتمكا طفبل كال شيخن
ما أنا فأصمي كأرقد، كأصـك كأفطر، كأتزكج أ :" قائبلن  االعتداؿ منيج كيعمميـ ،"صكامعيـ

، كأف ال تكتفي مناىجنا (237ىػ،1407البخارم )م النساء، فمف رغب عف سنتي فميس مف
، فكارىـ كعقائدىـأاألصؿ اختبلؼ الناس في بالسككت أك التمميح لقضايانا الفكرية، كبما أف 

عمى االستفادة مف اختبلؼ األفكار كتنكع الثقافات العمؿ التربكم أف ينصب فالكاجب 
﴾:لتحقيؽ التكامؿ، قاؿ تعالى عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىالى يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى بُّؾى لىجى لىٍك شىاءى رى  ﴿كى

 (.118:ىكد )

  :-  واألخالقية  االجتماعية النفسي األمن مجاالت : رابعاً 
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 فرديان  عنصران  النفسي األمف مف تجعؿ كمكدة عبلقات مف فييا بما لحياةا إفٌ 
 يعانكف الذيف األفراد عدد يقمؿ مما كالبيئي، األسرم بالجك يتأثر أف يمكف كعنصران  ،كجماعيان 

 اآلخريف مع السعادة يتضمف ،الحياة أسرار مف ان رائع ان سر التفاعؿ ىذا مف انعدامو،كيجعؿ مف
 الضبط لقكاعد كاالمتثاؿ ،االجتماعية معاييره كمسايرة ،المجتمع بأخبلقيات كاإللتزاـ

 .كاألسرة الجماعة لخير كالعمؿ ،السميـ كتطكره رهكتقبمتغي ،االجتماعي
 

 كبيف كبينو جية، مف كذاتو الفرد بيف متكازنة عبلقات كجكد النفسي، باألمف كالمقصكد
 سمكؾ فإفٌ  المتكازنة العبلقات ىذه تكفرت فإذا أخرل، ناحية مف بو المحيطيف اآلخريف األفراد

الفرد يميؿ إلى اإلستقرار، كبالتالي فإٌنو يصبح أكثر قابمية لمعمؿ كاإلنتاج بعيدان عف أنكاع 
 (.1997عدس ، )القمؽ كاالضطراب 

 
، كلقد حٌرـ اإلسبلـ قتاؿ اإلنساف ألخيو كتركيعو، كاألمف سمة مميزة لممجتمع المؤمف

، كالمسمـ يحتاج في إقامة دينو كأداء شعائره  السبلح في غير مكضعواستخداـأنكر اإلسبلـ ك
كاألمف عمى نفسو كعرضو كمالو إلى مجتمع آمف، لذا جعمت الشريعة الحفاظ عمى 

(.2005أقرع، )الضركريات مف أىـ مقاصدىا 
 

صاف حرمة  كفظ كرامتو،ح األمانةقالفضؿ كالتكريـ حينما حمؿ كلجدارة اإلنساف ب
عطيت أالحياة منحة إليية ، كاعتبر  كصاف حرمة الماؿ كالعرضكالديف كالعقؿ،النفس 

حٌرـ قتؿ األكالد كحـر كأد ، ٌرـ كؿ ألكاف االعتداء عمى حؽ الحياة،كحلئلنساف ليقكـ برسالتو
 كما حٌرـ قتؿ الغير بغير حؽ فالقتؿ مف ،البنات كحـر اعتداء اإلنساف عمى نفسو كاالنتحار

 لدعاإؿ، ك كقد شرع القصاص زجران لمناس كجزاء عمى االعتداء عمى النفس،أكبر الكبائر
 شرعكحماية لؤلعراض ،  الكبائركاعتبره أكبركحٌرـ اإلسبلـ الزنا ،  كالدفاعة األعراضحمام
ق نفاؽىإدعا إؿ، كحٌرـ اإلسبلـ أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ كحارب مف فعؿ ذلؾ،كالزكاجـ اإلسبل

 شدد اإلسبلـ في ، كما العمؿ كالكسب الطيب الحبلؿ بعزة ككرامةلدعا إؿ، كفي كجكه الخير
 (.2015عبد الدايـ، )تنفيذ حد السرقة 

عمى أفراده،كيتحقؽ ذلؾ كفؽ ما يراه أقرع تمعية جاألمف النفسي مسؤكلية جماعية كـك
 : عف طريؽ ما يمي  (20: 2005)

 
كيدة األإزالة عكامؿ الخكؼ مف اإلجراـ كاإلنحراؼ كالشعكر بعدـ األمف، يحقؽ الرغبة - 1

 .في التعاكف مف أجؿ تحقيؽ الكقاية
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خمؽ رادع ذاتي، مف خبلؿ تنشئة المكاطف كتعكيده عمى االلتزاـ بأحكاـ التشريعات -2
 كتكفير عكامؿ التحصيف الذاتي بجيد متكامؿ، بدءان مف األسرة كالمدرسة كالمسجد ،النافػذة

 .كالييئات المجتمعية كغيرىا
ٌف الـإ- 3 كلية جماعية، فػردان كػاف ؤكلية عنو مسسؤٌف ميمة األمف ىي ميمة كؿ إنساف، كا 

 . أـ جماعة
 

يعتبر نمك األحكاـ األخبلقية أحد أىـ مظاىر نمك الشخصية عند اإلنساف إذ يعتبر ىذا    ك
 فاألخبلؽ ،الجانب مف األبعاد اليامة التي تيـ اإلنساف في كؿ جانب مف جكانب حياتو

تعمؿ عمى تنظيـ عبلقات أفراد المجتمع مع بعضيـ البعض في مجاالت متعددة، كما أنيا 
تقؼ كراء كؿ عمؿ إنساني كتنظيـ اجتماعي كاقتصادم كديني أك سياسي، فاألخبلؽ تككف 

 ،بيذا سمككان مركبان كليس سمككان بسيطان حيث ىي صفة مركبة مف مجمكعة مف األبعاد
 كالذم يمكف مف خبللو ،كيعتبر النمك الخمقي مف أىـ مظاىر النمك االجتماعي عند األفراد

 كما يعتبر النقص في ىذا الجانب السبب ،الحكـ عمى مدل سكاء شخصياتيـ أك انحرافيـ
 كذلؾ ألف الكثير مف مشكبلت المجتمع الراىنة ىي ،الكبير فيما نعانيو اليـك مف مشكبلت

 (.1412خاف،) تعبيرات عف أزمة أخبلقية
 

ثبلث مستكيات أساسية لمتطكر الخمقي ككؿ منيا تـ فإف ىناؾ  (كيكلبرج)أما عند 
نظرية بياجيو عف التطكر ب نظريتو عف التطكر الخمقي  ، كترتبط تقسيميا إلى قسميف

يطيع األطفاؿ في ىذه المرحمة األكامر  ، قبؿ التقميدم األكؿالمستكل، ففي المعرفي
، كيتجنبكف العقاب كيتبعكف النسبية الكسيمية الساذجة التي تشبع حاجاتيـ كاىتماماتيـ

ييتـ الطفؿ ىنا باتباع التكقعات االجتماعية فيتجنب عدـ ،"التقميدم"الثاني  المستكل كفي
، كيعتبر المحافظة عمى ىذه التكقعات كمسايرتيا قيمة في حد ذاتيا، الرضا مف قبؿ اآلخريف

كالطفؿ في ىذا المستكل يعطي قيمة كبيرة لمكالء كالثقة كاالحتراـ لمتكقعات الشخصية كالنظاـ 
شمؿ ىذا المستكل المرحمة األخيرة مف ، في"ما بعد التقميدم"الثالث المستكل ، أنا االجتماعي

كفيو يحدد األفراد المبادئ األخبلقية كالقيـ التي تطبؽ بصرؼ النظر ، نمك التفكير الخمقي
 كبصرؼ النظر عف انتمائو ،عف سمطة الجماعة أك األشخاص الذيف يتمسككف بيذه المبادئ

 كأف القيـ تظؿ نسبية فعندما ، فيك يعتبر أف ىناؾ كجيات نظر مختمفة،ليذه الجماعات
 إلى (كيكلبرج)يشير ك، يككف ىناؾ اختبلؼ بيف القانكف كالضمير يجب أف يحكـ الضمير

أنو فقط أكلئؾ الذيف يصمكف إلى المستكيات األخيرة مف الفكر العممي المنيجي ىـ القادركف 
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ألف ىذا يتطمب ، عمى الكصكؿ إلى المراحؿ األعمى مف مستكيات التطكر الخمقي الثالثة
 (.1991بركات ،)  كالتكيؼ معيا لتجنب إدانة الذات،صياغة مبادئ أخبلقية مجردة

 
كالسفينة إذا خرقت ىمؾ النفسي لمفرد مرتبط بأمف المجتمع،  األمف كترل الباحثة أف

استقراره تثمر التي ،  اليامةأمنوركيزة مف ركائز ، كالسمات األخبلقية ألفراد المجتمع ركابيا
 .  المناخ المناسب لمنمك كالتقدـ،كتكفير شاممة تنمية ةت المحكر األساسي في تنميم كه،كتقدمو

 

فاإلسبلـ ييتـ باألسرة ، في مساعدة الفرد عمى مكاجية الضغكطأىمية كبيرة لجماعة كؿ
أخيو دعكة المسمـ لمساندة ؾ، كيتمثؿ ذلؾ في كثير مف األمكر، ككجكد الفرد في جماعة

قالة عثراتتكرحـالمسمـ   (. 2008الطيراكم ،)قة كا 
فعمى الشباب فػي ىػذه ، أٌف المرحمة الثانكية مرحمة ميمة كخطيرة ( 1980 )كيرل قطب 

 كدكف الكعي بالفضيمة كالقيـ ،المرحمة أف يعي أٌف الفضيمة أساس كؿ تعامؿ صحيح
 .األخبلقيػةلػف تككف لو بالناس عبلقات بناءة صحيحة

 
قدرتو البالغة في تكجيو النفس اإلنسانية يبلحظ مف يدقؽ النظر في المنيج اإلسبلمي 

حداث تغيير في األداء كاؿ ، كذلؾ ألنو يغذم الفرد بمقكمات اإلصبلح سمككياتكتركيضيا، كا 
 ،فتندفعحسف الظف با كالتفاؤؿفينعـ ب،  الداخمي كالرقابة اإللييةالنفسي كالتيذيب الخمقي

 كمما سادت الفضائؿ بيف أفراد ، كما أنواالنشراح كالسركربلقمب ينعـ اعنو بذلؾ اليمـك ك
المجتمع ساد الحب كالتقدير كالثقة المتبادلة، كالتضامف كالكحدة كاأللفة كالمحبة كالتعاطؼ 
ذا فقدت ساد التمزؽ كاالنحبلؿ كاالضطراب كالشؾ كالقمؽ كالقنكط كاليأس ش كف ؤكالتراحـ، كا 

محاسف ، كمف ىنا دعا اإلسبلـ الى  كشؿ حركتيا كحكؿ سعادتيا شقاء كأمنيا خكفا،األمة
ميؽو ﴿- :صمى ا عميو كسمـ- ، كقد مدح الحؽ رسكلو محمدا األخبلؽ نَّؾى لىعىمى خي كىاً 
 .(4: القمـ)﴾عىًظيـو 

 
 

 :-مجاالت األمن النفسي العممية : خامسًا 
 

نما يطمب العكف بعد استنفاذ  يسعى المسمـ كيأخذ باألسباب كال يتكؿ عمى الدعاء، كا 
 .يعمميا إال ىك، كىك ال يخمؼ كعده باالستجابةأسباب العمؿ كالسعي، فا لو جنكد ال 
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- عميو الصبلة كالسبلـ-النبي ككاف ،  تربية عمميةكمف سمات التربية اإلسبلمية أنيا
الصنعاني  )" كدعاء ال يسمع ، كقمب ال يخشع،الميـ إني أعكذ بؾ مف عمـو ال ينفع"يقكؿ 

 )م اإلسبلـ تؤكد عمى الناحية العممية ؼإف فمسفة التربية ؼككذلؾ ، (128، ص3ـ، ج2011
 (.60 :2010قيطة ،

 
ربط اإلسبلـ األمف كالطمأنينة بصالح األعماؿ كالسمككيات الطيبة، كيظير ذلؾ في كقد 

صدقو، كالتػػي يكػكف سمككيا كنيجيا مدل مػنيا ارتػباط األمف لدل الشخص ب، مكاضع كثػيرة
رتػبط مفيـك األمف كالطمأنينة كالسكينة ، فاعمى ضكء القرآف الكريـ فترقػى في ظمو رقيان شامبل

 (.2007الطيراكم،   ) بمفيـك اإليماف كالعمؿ الصالح
 
ف يجعؿ  أ كعد ا سبحانو كتعالى رسكلو، فقداب األمف ثمرة اإليماف كالعمؿ الصالحبستتكا

 كقد تحقؽ ، ككعد أف يبٌدؿ خكفيـ أمنان ،أمتو خمفاء في األرض كجعؿ صبلح الببلد بيـ
 ( .2015عبد الدايـ ، )الكعد ففتحت مكة كخيبر كسائر جزيرة العرب

 
عف عبلج لما يعانيو اإلنساف مف أمراض  األخذ باألسباب،كالبحث  قضية عمىاإلسبلـكيؤكد 
التركيز عمى نشر ثقافة الكقاية النفسية المجتمعية القائمة عمى اإللتزاـ بأكامر ، كجسديو أك نفسية

فيصبركف ،  فيذا السبؽ يجعؿ األفراد ينظركف إلى الضغكط كابتبلءات، اإلسبلـ كالبعد عف نكاىيو
. (2008الطيراكم،) كيكاجيكف كيعممكف جاديف في منظكمة نفسية قكية قائمة عمى اإليماف با

 

يعرفكف ، ؼمجتمعاؿالسجايا البلـز تكافرىا في أفراد مف المكاطنة الصالحة كمما ال شؾ فيو أف 
 حقكقيـ  الطمبةكاجباتيـ نحك أنفسيـ كذكييـ كمجتمعيـ كأمتيـ، كعف طريؽ التربية اإلسبلمية يعرؼ

، إذ تيدؼ التربية اإلسبلمية إلى تنمية الشعكر باالنتماء مف خبلؿ التعاكف عمى البر كالتقكل ككاجباتيـ
حسيف )كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كاحتراـ النظاـ الذم تقكـ عميو الدكلة في اإلسبلـ 

،2001         .) 
 

االلتزاـ بتعاليـ الديف ؼ" عبلقة كطيدة، العبلقة بيف االلتزاـ الديني كاألمف النفسيك
 ككذلؾ الصراعات المختمفة التي يمكف ،يقمؿ مف الصراع النفسي داخؿ النفس أك يكاد ينعدـ

  (.43 : 2003الخضرم)" أف تككف سببان لبلضطرابات كالتكترات، بؿ كلمحركب بيف الناس
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إلنساف السكم يسعد عندما ، يجعبلالعمؿ الصالح بمفيكمو الكاسعكترل الباحثة أف 
باألمف النفسي، كما أننا في سعينا إلى الطمأنينة  كىذا مدعاة إلحساس األفراد ،ينفع اآلخريف

لى إعماؿ العقؿ حتى تستقيـ أعمالنا، فإف لـ نستقـ  نحتاج إلى الفيـ حتى نحسف التطبيؽ، كا 
يغدك الديف ثقافة كعادات كتقاليد، ككاقع الحاؿ أف أزمتنا مف الناحيةالعممية ىي أزمة عمـ 

قىاليكا:قاؿ تعالى ابً  لىٍك كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نىٍعًقؿي مىا كينَّا ﴿كى ، فمف (10:الممؾ ) ﴾ السًَّعيرً  ًفي أىٍصحى
 .أراد الدنيا فعميو بالعمـ كمف أراد اآلخرة فعميو بالعمـ مف أرادىما معا فعميو بالعمـ

 
 : أسباب فقدان األمــــن 10.1.2

 
مف خبلؿ  دراسة اآليات القرآنية التي تحدثت عف األمف، يمكف الحديث عف أبرز أسباب 

 :فقداف األمف النفسي 
 
 –كؿ األمف النفسي ىك الشرؾ با سباب المانعة لحصأل أبرز اإٌف مف: الشرؾ با - 1

ـٍ :قاؿ تعالى– سبحانو ك تعالى  ا لى ٍكتـي ًبالمًَّو مى ـٍ أىٍشرى افيكفى أىنَّكي ٍكتيـٍ كىالى تىخى ا أىٍشرى اؼي مى كىٍيؼى أىخى  ﴿كى
ـٍ سيٍمطىاننا مىٍيكي ٍؿ ًبًو عى ؽُّ ًباأٍلىٍمًف ،يينىزِّ ـٍ ( 81)ف،  ًإف كينتيـٍ تىٍعمىميك، فىأىمُّ اٍلفىًريقىٍيًف أىحى لى نيكا كى الًَّذيفى آمى

﴾ انىييـ ًبظيٍمـو أيكلٰىًئؾى لىييـي اأٍلىٍمفي كىىيـ مٍُّيتىديكفى ،فيخبر ا تعالى أف مف (82:األنعاـ ) يىٍمًبسيكا ًإيمى
 .يستحقكف األمف ىـ المؤمنكف

 
نذاران،  الٌما ذكر: تكذيب الرسؿ - 2  تعالى أٌف المكذبيف لمرسؿ يبتمكف بالضراء مكعظة كا 

كبالسراء استدراجان كمكران، ذكر أٌف أىؿ القرل لك آمنكا بقمكبيـ إيمانان صادقان صٌدقتو األعماؿ، 
كاستعممكا تقكل الٌمو تعالى ظاىران كباطنان بترؾ جميع ما حٌرـ الٌمو، لفتح عمييـ بركات السماء 

نيكا كىاتَّقىٍكا  لىٍك أىفَّ أىٍىؿى اٍلقيرىل آمى كاألرض، فأرسؿ السماء عمييـ مدراران، كلكٌنيـ لـ يؤمنكا ﴿كى
ـٍ ًبمىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى  ٍذنىاىي لىًكٍف كىذَّبيكا فىأىخى اًء كىاأٍلىٍرًض كى ـٍ بىرىكىاتو ًمفى السَّمى مىٍيًي أىفىأىًمفى * لىفىتىٍحنىا عى

ـٍ نىاًئميكفى  ـٍ بىٍأسينىا بىيىاتنا كىىي ـٍ ،أىٍىؿي اٍلقيرىل أىٍف يىٍأًتيىيي ى كىىي ـٍ بىٍأسينىا ضيحن  أىكىأىًمفى أىٍىؿي اٍلقيرىل أىٍف يىٍأًتيىيي
﴾، يىٍمعىبيكفى  كفى اًسري  (.99-96:األعراؼ)أىفىأىًمنيكا مىٍكرى المًَّو فىبلى يىٍأمىفي مىٍكرى المًَّو ًإالَّ اٍلقىٍكـي اٍلخى

ًئنَّةن يىٍأًتييىا ًرٍزقييىا :قاؿ تعالى : كفراف النعمة - 3 ثىبلن قىٍريىةن كىانىٍت آًمنىةن ميٍطمى رىبى المَّوي مى  ﴿كىضى
﴾ ٍكًؼ ًبمىا كىانيكا يىٍصنىعيكفى كًع كىاٍلخى  رىغىدنا ًمٍف كيؿِّ مىكىافو فىكىفىرىٍت ًبأىٍنعيـً المًَّو فىأىذىاقىيىا المَّوي ًلبىاسى اٍلجي

 (.2012خاص، )(112: النحؿ )
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 ،الحياة المقطكعة الصمة با كرحمتو الكاسعةإذف ال أماف لمنفس بعيدان عف ا، ؼ
 إنو ضنؾ اإلنقطاع عف اإلتصاؿ با كاالطمئناف ،ضنؾ ميما يكف فييا مف سعة كمتاع

 ضنؾ الحرص كالحذر الحرص عمى ما في اليد ،ضنؾ الحيرة كالقمؽ كالشؾ، إلى حماه
كما يشعر ت،  ضنؾ الجرم كراء بارؽ المطامع كالحسرة عمى كؿ ما يفك،كالحذر مف الفكت

 (1980،2355/4سيدقطب،) القمب بطمأنينة االستقرار إال في رحاب ا
 

عمى قكؿ سيد قطب أٌف طمأنينة اإليماف تضاعؼ الحياة  (37 :2014) كيعٌمؽ رياف
ما : " قائبلن كالحرماف منو شقكة ال تعدليا شقكة الفقر كالحرماف، طكالن كعرضان كعمقان كسعة

أركع ىذا الكبلـ، كىك يفسر لنا سبب انعداـ األمف النفسي عند كثير مف الناس في حياتنا 
المعاصرة، فسببو اإلعراض عف ا كانقطاع الصمة بو، كاالطمئناف الى ىذه الحياة التي 
 .  تكرث صاحبيا كؿ مظاىر األمراض النفسية، مف قمؽ كيأس كاحباط كانيزاـ كحيرة كشؾ

 
إال اختبلؿ األمف عصيانو، كما إف أعظـ عكامؿ اختبلؿ األمف ىك الكفر با ك

 كتخرج عف ،يعاقب بيا سبحانو كتعالى المجتمعات التي تجاىر بالمعاصي، عقكبة إليية
اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس ًلييًذيقىييـ بىٍعضى  ًفي ﴿ظىيىرى اٍلفىسىادي : طاعتو كما قاؿ تعالى

﴾ ـٍ يىٍرًجعيكفى ًمميكا لىعىمَّيي  (.41: الرـك )الًَّذم عى
 

 : أىمية األمن النفسي 11.1.2
 

 يحتػاج إليػو الفػرد كالجماعػة حيػث يعػد مػف ،يعتبر األمف النفسي مطمبا ضركريا
ف إحيػػث ،نمػػك النفسػػي السػػكم كالمتػػزف كالصػػحة النفسػػية كالمجتمعيػػةؿالحاجػاتاليامػػة ؿ

الشػػعكر بػػاألمنكالطمأنينػة يػكرث الرخػاء النفسػي كبالتػالي يكلػد انسػجامان تامػان بػيف شػعكر الفػرد 
 :، كتظير أىميتو فيما يميبالطمأنينػة كدرجػةالطمكح لديو

فػبل تنميػة كال ازدىػار إال فػي ظػبلؿ أمػف سػابغ، فػالتخطيط : األمػف أسػاس لمتنميػة - 1
السػميمكاإلبداع الفكرم كالمثابرة العممية،ىي أىـ مرتكزات التنمية، كىي أمكر غير ممكنة 

 يطمئف فيو اإلنساف عمى نفسو كثركاتو كاستثماراتو ،الحدكث إال في ظؿ أمف كاستقرار
. (2012عمرة،)
كالعػدؿ سػبيؿ لؤلمػف، فػاألمف بالنسػبة لمعػدؿ غايػة كلػيس العكػس، : األمػف غايػة العػدؿ - 2

نو الذم يمثؿ القسطاس المستقيـ، فإف أفػإذاكاف العدؿ يقتضي تحكيـ الشرع كالحكـ ب



40 

الشػرعذاتو ما نزؿ إال لتحقيؽ األمف في الحياة، كغيػاب العػدؿ يػؤدم إلػى غيػاب األمػف، كلػذا 
 كأمػف  ،عمػراف الػببلد:فػإنالحكمة الجامعة تقكؿ إف كاجبات الدكلة تنحصػر فػي أمػريف ىمػا 

 (.2005أقرع،) العبػاد
حيػػث تمتػػد جػذكره إلػػى : حػػد الحاجػات الميمػػة لمشخصػػية اإلنسػانية أكاألمػف النفسػػي - 3

 كلخبػػرات الطفكلػػة دكر ميػػـ فػػي ،طفكلػػةالمػرء،كاألـ ىػػي أكؿ مصػػدر لشػػعكر الطفػػؿ بػػاألمف
(. 2009الشيرم ،)شػػعكرالمرء باألمف النفسي 

ىػبط ف فقػد أنػزؿ ا الشػرائع متعاقبػة متتاليػة منػذ أ: األمف غاية الشرائع كىدفيا األسػمى - 4
 ىذه األرض، حيث ظمت عناية ا تتابعو كتبلزمو، فما تقكـ أمة كال يبعث  عمىأكؿ إنسػاف

 (.2005أقرع  )جيؿ إال كيككنمرسالة السماء شأف معو 
 

 كػؿ فػرد ، أنو يؤدم إلى قياـأناألمف النفسي إف تكفر لجميع األفػراد( 2002)كيرل زىراف
 .يسػػعد فػػي عممػػو كينػػتجكبػأداء عممػيبالشػػكؿ المناسػػب، 

 
اإليماف با سؤالنا عف أىمية األمف النفسي، يشبو السؤاؿ عف أىمية السعادة كالنعيـ، ؼف إ

، كالسعادة التي تنبع مف قمب مناعة ككقاية مف اإلصابة باألمراض النفسيةصاحبو يكسب 
 عمى الماضي باكيان حزينان، كال يمقى عامر با ستفيض عمى كؿ أركانو، تجعمو ال يتحسر

الحاضر جزكعان ساخطان، ال يكاجو المستقبؿ خائفان كجبلن، كال يعيش في فزع منو، كرىبة مف 
ما : كقد قيؿ لحكيـجنتو في قمبو، مف جبركتو، بؿ يعيش آمف النفس قمؽغمكضو، ك

 ا الجنة كصؼكال عجب أف ،" فإني كجدت الخائؼ ال عيش لو،األمف : السركر؟ فقاؿ
  ﴿ :كفػػـ يحزفػكؼ عمييـ كال قػػسبلـ، فأىميا في الغرفات آمنكف، ال خاؿمف كاألدار ب
 (. 46: الحجر )دخمكىا بسبلـ آمنيف﴾ا

 

 
 
 

 : خصائص األمن النفسي 11.1.2
 

خصائص األمف النفسي فيما يمي (2013)كمحيسف  (2004)كقد لخص كؿ مف  العقيمي 

: 
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يتحدد األمف النفسي بعممية التنشئة االجتماعية، كأساليبيا مف تسامح كعقابكتسمط - 
 كالخبرات، كالمكاقؼ مؿ كرفضكحب ككراىية، كيرتبط بالتفاعؿ االجتماعبكديمكقراطية كتؽ

 .االجتماعية في بيئة غير ميددة
 . كفي اإلنجاز بصفة عامة،يؤثر األمف النفسي إيجابيان عمى التحصيؿ الدراسي- 
 .المتعممكف كالمثقفكف أكثر أمنان مف الجيمة كاألمييف- 
 .الذيف يعممكف بالسياسة يشعركف باألمف النفسي أكثر مف الذيف ال يعممكف بيا- 
 .شعكر الكالديف باألمف النفسي مرتبط بكجكد األكالد- 
 .فاآلمنكف نفسيان أعمى في االبتكار مف غير اآلمني- 
 .عدـ األمف يرتبط مكجبان بالتشبث بالرأم كالجمكد الفكرم بدكف مناقشة أك تفكير-
 كخاصة ،عدـ الشعكر باألمف مرتبط بالتكتر، كبالتالي التعرض لئلصابة باألمراض- 

 .أمراض القمب
 

 :العوامل المؤثرة في األمن النفسي 12.1.2
 

 التنشئة االجتماعية - 

حاجات اؿيعتبر الشعكر بالطمأنينة حجر الزاكية في الشخصية السكية، كينشأ مف إشباع 
ساسية مف طعاـ كدؼء كغيرىا مف أشكاؿ الرعاية الكالدية التي تخمؽ لدل الطفؿ إحساسان ألا
مف كالثقة في ذاتو، حيث يدرؾ نفسو عمى أف يستحؽ الرعاية كالتقدير، كيرل العالـ عمى ألبا

أنو مكاف آمف كمستقر، كيرل مف فيو عمى أنيـ معطاءكف كيمكنو الكثكؽ فييـ، كيصبح ىذا 
حباطات، إلحساس بالطمأنينة النفسية قاعدة لنجاح الطفؿ كانجازاتو كقدرتو عمى تحمؿ اإلا

مف كفقد الثقة كالتكجس أل الطفؿ يشعر بعدـ االفمة تجعالئبينما الرفض كالرعاية غير الـ
 (.2003،مخيمر)خريف آلتجاه ا

 
الكراثة  - 

 كتعمؿ عمى ،مف النفسيألأف ىناؾ عكامؿ أخرل تؤثر في ا( 333:1999) كيشير سعد 
 دراستو المعتمدة عمى التحميؿ في(Kattel,1966)نمكه، مثؿ دكر الكراثة، فذكر كاتؿ

لى الكراثة، كأف لمبيئة إمنو % 35 يرجع ،مف النفسيألالعاممي أف القمؽ كىك أحد محكات ا
 .كبرألثر األا
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 : ثماراألمن النفسي 13.1.2
 

 :إنثمار األمف النفسي لئلنساف تشمؿ الجكانب التالية 
كيؤدم إلى االستقرار النفسي، فمتى كاف الشخص مشكشان مضطربان خائفان فإف : الثبات - 1

 .شعكره باألمف يصبح بعيد المناؿ
البعد عف اليأس كاإلحباط، ككبلىما مدمراف لئلنساف، كاألمف النفسي كفيؿ بأف يبتعد - 2

 .بالمرء عف ىذيف المرضيف الخطريف
حيث يثؽ اإلنساف بأف كؿ شيء بيد ا، كلـ يصبو :  الثقة الكاممة بمعية ا كنصيبو – 3

 (.2006السيمي،  )أم مكركه إال بأذف ا، كاثقان مف نصره في كقت كزماف 
 

األمف النفسي عمى االنساف المسمـ، اذ ينعـ  ثمار كترل الباحثة أف الشعكر بمعية ا ىك أىـ
 .طمئناف فينفسو، كلذة كجدانية عالية اليشعر بيا سكاهاالمف كاألسعادة كباؿ
 

 

 :عوامل تنمية األمن النفسي في اإلسالم  14.1.2
 

عدة عكامؿ تسيـ ( 2004)أشار اإلسبلـ الى كسائؿ تنمية األمف النفسيكقد ذكر الخضرم 
  :في تعميؽ األمف النفسي لئلنساف في الحياة الدنيا مف أىميا ما يمي

 
لقد حث اإلسبلـ عمى التعاكف كالتراحـ كشجع المحبة : إرساء دعائـ الحب المتبادؿ بيف الناس- 1

كالمكدة كالتسامح كاالحتراـ المتبادؿ بيف الناس عامة كبيف المسمميف خاصة مف أجؿ تحقيؽ الشعكر 
ميكف﴾:ل يقكؿ تعاؿ،باألمف لمجميع ـٍ تيٍرحى ـٍ  كىاتَّقيكا المَّوى لىعىمَّكي ٍيكي كى كا بىٍيفى أىخى ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه فىأىٍصًمحي   ﴿ ًإنَّمى

األلباني )"إف المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضان : "كيقكؿ صمى ا عميو كسمـ،(10:الحجرات)
 .(170، ص1ـ، ج2002

 
فبل فرؽ بيف عربي كعجمي كال  : العدالة في تطبيؽ القكانينعمى مستكل الفرد كالجماعة- 2

فىبل : فقير كال غني كال مسمـ كغير مسمـ، ألف الجميع يخضعكف إلى شرع الميقاؿ تعالى
كِّميكؾى  تَّى ييحى بِّؾى ال ييٍؤًمنيكفى حى ٍيتى  كىرى ا ًممَّا قىضى رىجن ـٍ حى ـٍ ثيّـَ ال يىًجديكا ًفي أىٍنفيًسًي رى بىٍينىيي ًفيمىا شىجى

ا  مِّميكا تىٍسًميمن ييسى   (.65: النساء)" كى
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ـي : االستقامة يقكؿ ا عز كجؿ - 3 مىٍيًي بُّنىا المَّوي ثيّـَ اٍستىقاميكا تىتىنىزَّؿي عى ﴿ًإفَّ الًَّذيفى قاليكا رى
﴾ نًَّة الًَّتي كيٍنتيـٍ تيكعىديكفى كا ًباٍلجى نيكا كىأىٍبًشري ، كيشير ( 30: فصمت ) اٍلمىبلًئكىةي أىالَّ تىخافيكا كىال تىٍحزى

 عمى شعكر المرء بالسعادة كالطمأنينة ان  عظيـان إلى أف لئلستقامة أثر( 2001)العيسكم 
 .كاألمف كحسف التكافؽ كالتكيؼ مع الحياة

 
لقد حرص اإلسبلـ عمى تكفير جميع الحاجات : تكافر الحاجات األساسية لمناس- 4

األساسية لحياة اإلنساف مف مأكؿ كمشرب كممبس كمأكل كعمؿ ألنيا أساسية بالشعكر 
كالفقراء كالمساكيف، ـ باألمف كاألماف، فحث عمى إطعاـ الطعاـ ككسكة العرياف كرعاية األيتا

يىًتيمنا كىأىًسيرنا﴾:قاؿ تعالى  بًِّو ًمٍسًكيننا كى مىٰى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا  (.5:النساء) ﴿كى
لقد حث اإلسبلـ عمى فضؿ التكبة النصكح في تحرير اإلنساف مف الشعكر : التكبة- 5

بالذنب كالخكؼ مف العقاب، كأف التكبة تقكد إلى التقكل كالفبلح في اآلخرة كىذا ما يبعث في 
 كمف جميع ، كتطيير لمنفس البشرية مف الخبث كالخبائث،نفس المؤمف األمف كاألماف

.  األفكار الشريرة
 
 مف أجؿ ،لقد نيى اإلسبلـ عف التيديد كالتركيع كالغش كالخداعكالمكر: الكقاية مف التركيع كالتيديد-6

" ممعكف مف ضر مؤمنان أك مكر بو: " يقكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ،إرساء دعائـ األمف كاألماف
البييقي )"مف غشنا فميس منا: "كيقكؿ صمى ا عميو كسمـ، (326، ص4ـ، ج2004المناكم )

 (.581، ص 5ـ، ج2002

 

كؿ ق يؽلقد حث اإلسبلـ المؤمنيف عمى االستعانة با كصدؽ التككؿ عمي: االستعانة با-7
ـٍ :تعالى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى بًِّو كىالى خى ـى كىٍجيىوي ًلمًَّو كىىيكى ميٍحًسفه فىمىوي أىٍجريهي ًعندى رى ٍف أىٍسمى  ﴿ بىمىٰى مى

﴾ نيكفى  (.112: البقرة ). يىٍحزى
 

 : معوقات األمن النفسي 15.1.2

تبعدىـ عف قيمو، لعكامؿ ضاغطة، إف مف أخطر األمكر عمى أم مجتمع تعرض أفراده 
 ،العنيفة النفسية كاالنفعاالت الشقاؽ إلى التيتؤدم ألسبابكا في حالة قمػؽ مسػتمر، ـتجعموك

فتختؿ مكازيف األمف عند ،كاليدكء الثقة منيا كتطرد ،النفكس عف األمف تبعد التي أكالمرضية
 .الفرد

 :المعكقات التالية   ( 2012)يؾالدكيصبح األمف ميددا ألسباب عدة ، قدأكرد 
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خمؽ لدل الفرد مشاعر عدـ م الدخؿ الشيرم انخفاضحيػث إف :المعكقػات االقتصػادية - 1
 فقد ال يفي دخػؿ الفػرد بقضػاء حػكائجيفينخفض المستكل القتصادم لديو،كفي ،االطمئناف

 .ذلػؾ تيديػد لسػير عجمػة الحيػاة كمػف ثػـ اخػتبلؿ األمػف النفسي

ػإذا حػدث تغيػر فػي أشػكاؿ السػمكؾ التػي يػتـ اختيارىػا إلشػباع ؼ:التغير في نسؽ القيـ - 2
ف الفػرد يتبنػى قيمػا تعمػؿ عمػى تبريػر السػمكؾ غيػر المقبػكؿ إالحاجػة لؤلمػف النفسػي، ؼ

 .نػو دفػاع عف النفسأاجتماعيػان كشخصػيان،كػأف يبػرز العػدكاف مػثبل عمػى 

إف كقػػكع الحػػركب كالخبلفػػات تػػؤدم إلػػى أحػػداث تغيػػرات : الحػػركب كالخبلفػػات -3
اقتصػػادية كاجتماعيػة، تػؤدم إلػى تفكػؾ العبلقػات االجتماعيػة، كارتبػاؾ األكضػاع االقتصػادية 

ممػا يترتػب عمييػا نشػكء حاجػات جديػدة ألفػراد المجتمػع، كظيػكر أنمػاط جديػدة مػف ردكد 
 .األفعػاؿ كالسػمكؾ

، (الخطر، العدكاف، الجكع)ميددات أخرل لؤلمف النفسي، كالتيديد  (2005)كأكرد أقرع 
 .كاألمراض الخطيرة،باإلضافة الى اإلعاقة الجسمية

 بو، نحمـ الذم ،المثؿ لعالـ مكافقا يككف ال قد األحياف مف كثير في الكاقع فةأػرل الباحػثتك
 .كالحركب االقتصادية العكامؿ  تمؾ آثار تخطي عمى الفرد بمساعدة كفيؿ اإليماف لكف

 
 :عالمات عدم الشعور باألمن النفسي 16.1.2

 لمفػرد حالػة مػف القمػؽ كزيػادة اليمػـك كالتفكيػر  النفسيػدـ الشػعكر بػاألمفعيسػبب 
كالشػعكر بعػدـ االرتيػاح، كتجػاه مكاقػػؼ الحيػػاة اليكميػػة، كيصػػبح فريسػػة سػػيمة لممػػرض 

كالكػػدر، كيترتػػب عمػػى عػػدـ اإلحسػػاس باألمف النفسي العديد مف المشكبلت النفسية كالثقافية 
 كالخكؼ كالقمؽ كالتكتر كالحرص الزائػد، كانعػداـ الثقػة كالتبعيػة كالتقيػد كعػدـ ،كالسمككية
ككراىيػة الحيػاة كمػا فييػا، كقػد يقػكد فقػداف ق، عمػية لقػايةالـ كاليػركب مػف المسػؤكؿ،الحريػة

 (.2009الشيرم )األمػف إلػى األفكػار االنتحاريػة كاإلحسػاس باألسى كالحزف كاالستسبلـ 

الجانب السمبي الذم يؤدم بالفرد إلى االضطراب، الى  (2010)كيشير كردم 
 :  عمى النحك التالي كالشعكر بعدـ األمف 
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عادتيـ إلى الخير، ا ك،الصراع بيف النفس المكامة التي ليا أثر في زجر اآلخريػػػػف عف الشر: اكالن 
 فيتأثر بذلؾ اطمئناف النفس، كيحيؿ ،كالنفػػس األمارة بالسكء التػػي تحػث صاحبيا عمى عمؿ الشر

 كالصراع بيف الخير كالشر عند اإلنساف دائـ، كمستمر فالنفػس ،النفػػس المطمئنة إلى نفػػػػس مضطربة
 انتصر الشر عمى ،إذا كانت  ضعيفة أماـ الشيكات، كحظيا قميؿ مف التككؿ، كالصبر، كاإليماف

 .الخير مما يقكدىا إلى االضطراب كالشعكر بعدـ األمف

عراضو عف الحؽ،تكبر الفرد: ثانيان    فالػذم يتكبر كيتجبر فقد ظمـ نفسو حيث اعتقد أنو كا 
 ، بؿ ىك في الكاقع أجيؿ الجاىميف ألف التكبر أكؿ صفة ذميمة إلى إبميس،عالـ كغيره جاىؿ

حينما طمب منو سبحانو كتعالػػػى أف يسجد فرفض، كالتكبر عف ذكر ا تجعؿ صاحبيا 
ٍف أىٍعرىضى عىف ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي :"يعيش حياة مميئة باليمـك كاألحزاف كيقكؿ سبحانو كتعالى مى كى

ـى  ًة أىٍع نىٍحشيريهي يىٍكـى اٍلًقيىامى نكنا كى   .(124: طو) ".لمىًعيشىةن ضى

اآلثػار المترتبػة عمػى انعػداـ الشػعكر بػاألمف النفسػي بما  (2010خكيطر ،)كلقد حصرت 
 : يمي

 
 كاسػػتحالة الثقػػة فػػي اآلخػػريف كالبلمبػػاالة ،ف الثقػػة كالشػػككالخػػكؼايتمثػػؿ بعضػػيا فػػي فقػػد- 1

 . كالعدكاف كالكراىية
 

 أك  المػاؿ، أكقػد تعػيش خكفػان كىمعػان عمػى الػرزؽ،  تعػيش بعػض النفػكس خكفػان مزمنػان - 2
تخػاؼ مػف المػكت فتتييػب مػف السير في دركب الحيػاة، كتصػاب كالمنصػب، ، أكعمػى الذريػة

بالكسػكاس كاليػكاجس، كيغشػاىا الجمػكد كالكسػؿ، فتضػعؼ القػكل، كتفنػى األجسػاد، كقػد 
خطػار األتسػتعيف بالمشػعكذيف كالػدجاليف كالكينػة كالسػحرة لمخػبلص مػف الكسكسػة، كدرء 

 .المحتممػة
، نفسوأف الفػػرد الػػذم ال يشػػعر بػػاألمف النفسػػي لػػف يكػػكف متكافقػػان مػػع ة ػػرل الباحػػثتك

 فالذم يفقد الشعكر باألمف ال يستطيع أف يسػتجيب لممكاقػؼ التي تنطكم ،مجتمعػػومع كال 
 بؿ يستجيب مدفكعا بما يشعر بو عمى شيء مف الخطػر بمػا يتناسػب مػع طبيعػة الظػركؼ

 . لػذا فػإف سػمككو يكػكف قاصػران مف مخاكؼ،
 

 : األمن النفسي في ضوء النظريات 17.1.2
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 تناكلتو نظريات عمـ النفس بصكر مختمفة كركزت المف النفسي مفيكمان شاـأليعتبر مفيـك ا
 : ،كمف النظريات التي فيسر األمف النفسي في ضكئيا عميو

 
 

 :Sulivan theory)سوليفان ل(نظرية العالقات اإلنسانية المتبادلة  - 1.17.1.2
 

بع ف أف اإلنساف نتاج لعممية تفاعؿ مع الغير، كأف الشخصية اإلنسانية ت(سكليفاف) يرلحيث
مف القكل الشخصية، كاالجتماعية التي تؤثر فييا منػذ لحظػة المػيبلد، كأف اإلنسػاف يسػعى 

التكصػؿ إلػى إشباع الحاجات، كالتكصػؿ إلػى تحقيػؽ : فػي حياتػو إلػى تحقيػؽ ىػدفيف ىمػا
 (.2003الخضرم)الشػعكر بػاألمف 

 

  : Gordon W. Allport( جوردن ألبورت )نظرية السمات  -  2.17.1.2
 

أف األمػف االنفعػالي مػف مميػزات الشخصػية السػميمة الناضػجة، فاألسػكياء ( البػكرت )اعتبػر 
مػف الراشديف يتميزكف بسماحة كافية تمزميـ ليتقبمكا، كيتحممكا الصراعات كاإلحباطات التي 
ال يمكف تجنبيا في الحياة، كما أف لدييـ صكرة مكجبة عف أنفسيـ، كيقابؿ ما يحدث عند 

 تمتمػئ نفسػو باإلشػفاؽ عمػى الػذات كيتميػز بصػكرة سػمبية عػف شخصالشخص األكؿ 
 (.2012أبكعمرة ،)نفسػو

 
 يضػػفي الشػػعكر بػػاألمف عمػػى الشػػخص الناضػػج ىػػك قدرتػػو عمػػى كيرل البكرت أف ما

مكاجيػػة مشػػاكمو بطػػرؽ فعالػػة دكف اإلصػػابة باإلحبػػاط، كأنػػو لػػيس مػػف السػػيؿ أف يقػػع 
فريسػػة لمفكضػى أك تثػبط ىمتػو أك يختػؿ تكازنػو كىػك قػادر عمػى االسػتفادة مػف خبراتػو 

الماضػية، كتقبػؿ الذات، كلديو ثقة بالنفس كيمكنو تأجيؿ إشباع حاجاتو كتحمؿ إحباطات 
 . أك ممارسة سمكؾ غير مرغكب فيو،حياتو اليكميػة دكف لػـك اآلخريف عمى أخطائيـ

 






  :Alfred Adler( ألفرد آدلر) نظرية  - 3.17.1.2
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 ،يػرل آدلػر أف عػدـ شػعكر الفػرد بػاألمف كالطمأنينػة ينشػأ نتيجػة لمشػعكر بالدكنيػة كالتحقيػر

الػذم ينشػآ منػذ الػكالدة نتيجػة لمشػاعر القصػكر العضػكم أك المعنػكم، ممػا يدفعػو إلػى القيػاـ 
ببػذؿ مزيػد مػف الجيػد مػف أجػؿ الكصػكؿ إلػى أعمػى  )بتعػكيض ذلػؾ القصػكر إيجابيػا 

اتخاذ أنماط سمككية تأخذ أشكاال مف العنؼ كالتطرؼ الذم ال يقبمو ب )،أك سػمبيان )طمػكح
( بالتعكيض النفسي الزائد) كتعرؼ ىذه الظاىرة ،(المجتمع مما يزيد مف حدة القمؽ لديو
 بمػدل قػدرة اإلنسػاف عمػى تحقيػؽ قكيػرتبط األمػف النفسػي مػف كجيػة نظػر

 (.1999سعد،)التكيػؼ
 

 :في الحاجاتPorter( بورتر  )  نظرية  -4.17.1.2
 

 كقد ذكر بكرتر خمس حاجات ىي
في الخدمة، الػػدخؿ المػػادم المناسػػب، كالتقاعػػد، كالتثبيػػت ؾ: الحاجػة إلػى األمػف - 1
 .مكضكعي، كالتأميف، ككجكد جمعيات أك نقابات مينيةاؿلعدالة كالتقييـ كا
اإلنتساب إلى جماعة عمؿ رسمية أك غيػر رسػميةأك إلى ؾ:  الحاجة إلى االنتساب -2

. جماعة مينية كصداقة، كالقبكؿ مف زمبلء النظاـ
كتشػمؿ أمػكر مثػؿ المكانػة كالمركػز كالمقػب كالشػعكر بػاحتراـ : الحاجػة إلػى تقػدير الػذات - 3

. الػذاتكالشعكر باحتراـ اآلخريف كالترقيات كالمكافآت
الحاجػة إلػى اإلسػتقبلؿ ضػبط الفػرد لمكقػػؼ عممػو، كتػأثير فػي النظػػامكمشاركتو في ك- 4

 ..القرارات الميمة التي تعينو، كمنحو صبلحية استخداـ إمكانات النظاـ
عمػؿ الفػرد ضػمف أقصػى طاقاتػو كالشعكر بالنجاح في العمؿ، :  الحاجة إلى تأكيد الذات-5

 .كتحقيؽ أىداؼ يرل الفرد أنيا ميمة
 

ضافة (porter)أتى ترتيبلقد  مشابيا لترتيب ماسمك مع فػارؽ حذؼ الحاجات الفسيكلكجية كا 
التي لـ تكف مبرزة فػي تنظػيـ " الحاجة إلى االستقبللية "

 (.2005أقرع،)لمحاجات(Maslow)ماسمك
 
 
 

 :نظرية الكينونة واالنتماء والنماء في الحاجات(Aldefer) نظرية الدرفر -5.17.1.2
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 : يشتمؿ عمىك (ماسمك) عند رح تصكر معدؿ لمتنظيـ اليرمي لمحاجػاتبط (الدرفر)قاـ 
تيػػتـ بتػػكافر متطمبػػات كجػػكد الحاجػػات األساسػػية لمكػػائف الحػػي، التػػي ة كحاجات كينكف- 1

 .أطمػػؽ عمييػػا ماسػػمك الحاجػػات البيكلكجية، كالحاجة إلى األمف
تشتمؿ عمى رغبة الفرد في كجكد اتصاؿ كعبلقات كطيدة بينو كبيف ء كحاجات انتما- 2

 كىػذا إذا مػا أريػد تحقيقيػا ،اآلخريف، عمى أف تتصؼ ىػذه العبلقػات باالسػتمرار كالديمكمػة
 .كىػذه تتفػؽ مػع مػا اعتبػره ماسػمك حاجػات محبػة كتقػدير

 كىي ما أسماىا ماسمك بحاجة تحقيؽ ،ىػي رغبػة جكىريػة بػالتطكر الذاتي كحاجات نماء-3
 (.2012أبكعمرة،)الذات

 
 :اإلنسانية Maslow (ماسمو)نظرية - 6.17.1.2

 
أف اإلنساف يكلد كمعو حاجات خمس تؤثر في كؿ ما يقـك بو كيفعمو، كلكف  (ماسمك  )يرل

أحيانا قد يككف إلحداىا أك بعضيا السيادة عمى سمكؾ الفرد، كىذه الحاجات مرتبة في 
الحاجات الفسيكلكجية ثـ حاجات األمف كاألماف، ثـ  ): تسمسؿ ىرمي لمحاجات كىي

، كمما تـ إشباع (الحاجات االجتماعية كحاجات احتراـ كتقدير الذات، ثـ تحقيؽ الذات
 .احتياج انتقؿ الفرد الى االحتياج التالي

 
الشعكر بالتقبؿ كالحب كعبلقات   كاعتبر الحاجة الى األمف في المرتبة الثانية، كتشمؿ 

الشعكر بالسبلمة كالسبلـ ،ك كباإلنتماء،الشعكر بالعالـ ككطف، كالدؼء كالمحبة مع اآلخريف
، فمكؿ انساف حاجة أف يككف مطمئنا مف (الخطر، العدكاف، الجكع)كغياب ميددات األمف 

المخاطر كاآلالـ كتقمب الحاضر، كما يكتنؽ المستقبؿ مف غمكض، كلذلؾ اتفقت 
المجتمعات عمى كجكد قكانيف كأنظمة كتأميف صحي كاجتماعي كما إلى ذلؾ، عمما بأف 

أبك عمرة )اإلحساس بالرغبة في اشباع ىذه الحاجة يتفاكت بتغاير معطيات الزماف كالمكاف
،2012.) 
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   : Freud (فرويد  )نظرية التحميل النفسي  -  7.17.1.2

 

أف عممية التكافؽ الشخصي غالبان ما تكػكف ال شػعكرية، فالشػػخص المتكافػػؽ ىػػك يد يرل فرك
مػػف يسػػتطيع إشػػباع المتطمبات الضركرية لميك بكسػائؿ، كيػرم أف العصػاب كالػذىاف مػا ىمػا 

كيقػرر أف السػمات األساسػية  كانعداـ األمف، إال عبػارة عػف شػكؿ مػف أشػكاؿ سػكء التكافػؽ
، (أنػا)قػكة اؿ: لمشخصػية المتكافقػة كالمتمتعػة بالصػحة النفسػية تتمثػؿ فػي ثػبلث سػمات ىػي

 .القػدرة عمػى العمػؿ، القػدرة عمى الحب
 
،  األعمػى(أنػا) كاؿ(أنػا) كاؿ(ىػك)اؿ" مف ثبلثة أبنية نفسػية ىػيالشخصية عند فركيد تتككف ك
 كىػك بيػذا مخػزف لمطاقػة الجنسػية، ، رغباتنػا كحاجاتنػا كدكافعنػا األساسػية(ىػك)مثػؿ اؿمك"

كيعمػؿ اليػك بناء عمى مبدأ المذة كالذم يبحث عف تحقيؽ سريع الكتر دكف مراعاة لمعكامؿ 
 كفػؽ مبػدأ الكاقػع، حيػث يعمػؿ عمػى تحقيػؽ حاجػات الفػرد (أنػا)اؿكيعمؿ االجتماعية، 

 ، ىك العنصر التنفيذم في الشخصية(أنا)بطريقػة عقبلنيػة مقبكلػة لػدل العػالـ الخارجي، فاؿ
تحقيػػؽ الرغبػػات الشخصػػية المتكاممػػة، كيمثػػؿ ؿيكبح اليػك كيحػتفظ باإلتصػاالت مػع العػالـ 

 (أنػػا)ـ المغركسػػة كالمثػػؿ كالمعػػايير األخبلقيػػة االجتماعيػػة، كاؿ لمقي األعمػػى مخزنػػان (أنػػا)اؿ
المثاليػة فالضػمير ينسػب إلػى القػدرة عمػى التقيػيـ ( أنػػا)األعمػػى يتكػػكف مػػف الضػػمير كاؿ

 المثاليػة فمػا ىػي إال تصػكر ذاتػي (أنػا)الػذاتي كاالنتقػاد الػذاتي كاالنتقػاد كالتأنيػب، أمػا اؿ
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مثػالي يتكػكف مػف سػمككيات مقبكلػة كمستحسػنة، كعمػى أساس مػا تقػدـ يػربط فركيػد التكافػؽ 
 ، األعمى(أنا) كاؿ(ىك) فيػك يػتحكـ كيسػيطر عمى اؿ،بقػكة األنػا، حيػث يكػكف المنقػذ الرئيسػي

 (.2006العنزم،)كيعمؿ ككسيط بيف العالـ الخارجي كمتطمباتيـ
 
 كالناظر إلى ، أساس تطكير مناىجيـ كفؽ رؤية فمسفية إلحاديةل الغرب تقكـ عؿات نظرمإف

 كلكف كفؽ تصكر البشر الفمسفي كالنفعي ، فًيو حفظ النفساالغرب يجد أَّنيو قدـ منياج
 (.2015ابك نحؿ،  ) كمشكبلتو، كالذم سرعاف ما ظيرت عيكبو،كالمادم

 مفباإلضافة أك بالتعديؿ، فيي  ماسمكات استفادت مف نظريةنظرمرل الباحثة اف أكثر اؿكت
 الناس، رغـ أف تفترض ترتيبان كتدرجان لمحاجات النظريات، لكف تمؾ النظريات أشيرأكؿ ك

،  حجـ اإلشباع البلـز لبلنتقاؿ إلى الحاجة األعمى منياا، كلـ تحدد في ترتيبيـ لوكفختمؼم
ركزت عمى الجكانب المادية ، ك(ك الركحيأ)غفمت الجانب الديني كاألىـ مف ذلؾ كمو أنيا أ

ات، ،كفي مثؿ ىذه الحالة  مف اغفاؿ  يقدح في صحة ىذه النظرم،مماك المحسكسةأ
الجكانب الركحية كالدينية ، كاف ال بد أف ألجأ إلىما يسمى بأسممة المعرفة،مع أف األىـ كما 

-  حيث أٌف المعرفة كاحدة  - أسممة النٍَّفس؛ ال أسممة اٍلمىعرفة: " رحمو االشيخ البكطيقاؿ 
 فبحثت في دراستي عف منظكر أكسع مف نظرة تمؾ النظريات، كىك المنظكر اإلسبلمي الذم

يتطمَّبأف تككف المعرفةي معرفةن صحيحة، صافيةن عف الشَّكائب، كبعيدةن عف التحيُّز إلى أمِّ 
 تؤدم إلى تكامؿ المعرفة، مينطمىقات منيجيَّة،، كفؽجية قد تيٍبًعدىا عف ميزاًتيا الًعٍمميَّة اٍلًحياديَّة

 .قصكر شابىيا شيءه مف اؿباألخص فيالمفاىيـ التي

 
 نظرية األمن في ضوء مقاصد الشريعة -  8.17.1.2

 
يرتبط األمف في المنظكر اإلسبلمي ارتباطان كثيقان باإليماف، فاإليماف بػا كمبلئكتػو ككتبو 
كرسمو كاليـك اآلخر كالقضاء كالقدر خيره كشره، كااللتزاـ بجميع الكاجبات الػشرعية التي 
 )م فرضيا ا عمى اإلنساف، كانعكاس ذلؾ عمى السمكؾ ىك أساس الشعكر باألمف النفػس

 (.36:2003الخضرم 
 

ىي النظريو المستنبطو  : "(2015 )كالنظريو األمنيو في ضكء مقاصد الشريعو عند أبكنحؿ 
مف مقاصد الشريعو كتتخذ مف آيات القرآف الكريـ كالسنو النبكيو أساسان، كترتكز عمى فيـ 

كىذه األسس ىي  (حفظ الديف كالنفس كحفظ العقؿ كالنسب كالماؿ):الضركرات الخمس 
عمار األرض كفؽ منيجو تعالى كتكحيد ا كالتكجو بالعباده كميا ، كأف  اإليماف با كا 
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اإلنساف عبد  تعالى كسيد لمككف، كحراسة الدنيا كسياستيا بالديف، كبناء الصحو النفسيو 
كالجسديو كاألمف النفسي، كبناء اإلقتدار المعرفي،كاحتراـ حقكؽ اإلنساف،كالتكامؿ بيف 
-المسؤكليو اإلنسانيو كالمسؤكليو االجتماعيو، باالضافة إلى التأسي بالرسكؿ الكريـ محمد

 .كسنتو كسيرتو-صمى ا عميو كسمـ
 

 : ويستند األمن النفسي في النظرية األمنية اإلسالمية إلى مجموعة من األمور 
 

تعتبر اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفةأساسا في فيـ النفس اإلنسانية، التي - 
مىا سىكَّاىىا:كرميا ا تعالى بالنفخ فييا مف ركحو قاؿ تعالى  نىٍفسو كى كرىىىا *﴿كى فىأىٍليىمىيىا فيجي

تىٍقكىاىىا ابى مىٍف دىسَّاىىا﴾*قىٍد أىٍفمىحى مىٍف زىكَّاىىا*كى قىٍد خى ال " كقاؿ عميو السبلـ  (10-7:الشمس )كى
 .،حيث اىتمت بأمف النفس البشرية كصحتيا"يحؿ لمسمـ اف يركع مسمما 

 
قامت  الشريعة اإلسبلمية عمى أسس قكية كمرنة تحقيقان لمصالح الناس، كذلؾ  بالتيسير - 

عمى الناس كرفع الحرج عنيـ، كفتح باب التكبة كاالستغفار لتطمئف النفس كتصح باإليماف 
 .با، كبرعاية مصالحيـ بتحقيؽ العدؿ كالمساكاة بيف الناس

 
نظرة اإلسبلـ إلى اإلنساف نظرة متكاممة كشاممة، ال تيتـ بجانب دكف آخر، فمـ يفصؿ  - 

 .بيف الركح كالجسد كالعقؿ بؿ ىناؾ ترابط كتآزر بينيـ
 

األمف النفسي مف صحة اإليماف كقكة الصمة با كالتككؿ عميو، كيزىر مف خبلؿ - 
 .الطمأنينة الخاصة كالعامة كالعمؿ الصالح، كىك الدعامة األساسية لؤلمف الشامؿ المتكامؿ

كمف أجؿ حفظ األمف النفسي اإلنساني شرعت حدكد ا حفظا لؤلمف كاألماف كالعيش -  
 .في اطمئناف
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تختمـف فـي تفسيرىا تتبناىا الباحثة، والتي ، في ضوء ما سبق يتضح أن النظرة اإلسالمية
 :-لؤلمن النفسي عن النظريات النفسية في عدة أمور منيا

 
مرتبط باإليماف في الدرجة األكلى مف خبلؿ االلتزاـ لؤلمف النفسي ف التصكر اإلسبلمي  إ-

 يجعمو ثابتان ،فيذا مصدر أمف اإلنساف مف رب العالميف، كبما أفباألكامر كالنكاىي الشرعية
في مكاجية األخطار كالتيديدات التي تحدث في الحياة، بينما تقكـ النظريات النفسية عمى 

 .أساس كضعي يحمؿ في طياتو نقائص البشر
 

جميع جاء بصكرة متكازنة كشاممة كمتكاممة ؿألمف النفسي إف تناكؿ التصكر اإلسبلمي ؿ- 
 كلـ يميؿ إلى جانب عمى حػساب الجانب اآلخر، كذلؾ بعكس النظريات النفػسية ،الجكانب
 بؿ اقتصرت عمػى ، التي لـ تربط مفيـك األمف النفسي بالجكانب الركحية كاألخبلقية،األخرل

الجكانب المادية فقط، فمنيا مف ركز عمى الجكانب البيكلكجية، كمنيا مف عزا تفػسيره إلػى 
 كلكف اإلسبلـ تعامؿ ،الخ... كمنيا مف ركز عمى إشباع الحاجات اإلنسانية،الشعكر بالدكنية

لىقىدٍ : اإلنساف كمخمكؽ مكـر عمى الخبلئؽ قاؿ تعالى مػع ٍمنىا ﴿كى ـى  بىًني كىرَّ ٍمنىاىيـ آدى مى  في كىحى
ٍقنىاىيـٍ  كىاٍلبىٍحرً  ٍلبىرِّ ا زى مىىٰ  الطَّيِّبىاتً  ًمفى  كىرى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ مىٍقنىاتىٍفًضيبلن  ًممَّفٍ  كىًثيرو  كى ، (70:اإلسراء )﴾ خى
نىييـ ك كعو كىآمى ربط بيف إشباع الحاجات الفسيكلكجية بالحاجة إلى األمف ﴿الًَّذم أىٍطعىمىييـ مِّف جي

ٍكؼو ﴾  (.4:قريش ) مٍِّف خى
 

صالح األعماؿ ك األمف النفسي في المفيـك اإلسبلمي فردم كجماعي، كىك مرتبط ب- 
 .كالسمككيات الطيبة

 
 استند إلى مفػاىيمبل التصكر اإلسبلمي عف غيره، أنواألمف النفسي في كمما يتميز بو - 
،فيعمؿ الحيػاة اآلخػرة كالحػساب كالعقاب بؿ تتعداىا الى قتصر عمى الحياة الدنيا فقط ت

سرمدم غير  في نفسو بأمف ينعـ المؤمفؼخمص لو اإليماف،ما عز كجؿ كة رضاابتغاء ـ
 .منقطع

 

عدة جاء قبؿ  ديف رباني يممؾ النظرة األنسب لمبشرية جمعاء، كقد  اإلسبلـألفكىذا 
 كىذا يعكس عظمة اإلسبلـ في ،في العصر الحديث( ماسمك ) بأكثر مما تكصؿ إليو قركف 

 .كؿ زماف كمكاف
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كعمى الرغـ مف كجكد العديد مف الدراسات القائمة عمى التأصيؿ اإلسبلمي لعمـ 
 الكجية اإلسبلمية التي تتخذ مػف الى إال أننا ال نزاؿ بحاجة إلى تكجيو الدراسات ،النفس

ٍت إسبلميَّةي المعرفة كاحدةن مف القضايا فقد القرآف الكريـ كالسنة النبكية مصدران ليا، أصبحى
الرئيسة لمبحث األكاديمي، كتممس أىىمِّية القضية مف البحكث كالدراسات العديدة اٍلمىنشكرة في 

نخرج بمفاىيـ نفسػية تنسػجـ مػع التصػكر ، كذلؾ حتى يتسنى لنا أف المجبلَّت كالكتب
 . اإلسبلمي لئلنساف ، كالككف ، كالحياة

 
 

 
 :التربية من أجل األمن النفسي 18.1.2

 

جػؿ التفػاىـ العالمي، أصبحت أجؿ األمف، كالتربية مف أجؿ السبلـ، كالتربيػة مػف أالتربية مف 
لى إلى التطبيؽ العممي، حيث يكجو اإلىتماـ إف تأخذ طريقيا أمف اآلماؿ الكبرل التي يجب 

ء عمى الكالء لؤلسرة، كالبيئة المحمية كلمقكمية كلمعالـ األكبر، كيجب اف يدعـ لتربية النش
ىذا إقميميا، حتى يتحقؽ األمف في الكحدات الكبرل في العالـ، كمنيا الكطف العربػي،كمف 
أىـ أىداؼ التربية كالصحة النفسية في الكطف العربي كاإلسبلمي، تنمية اإلنساف العربي 
المسمـ الصالح، كاإلنساف الحر صاحب اإلرادة كالعقيدة كاإليماف، كالفرد الصحيح نفسيان 

مف المبادئ التي تقكـ عمييا منظمة األمـ المتحدة لمتربيػة ؼكالذم يعػيش في أمف كسبلـ،
، أف التربية البد اف تعػمؿ عمى إقامة دعائػػـ الػػسبلـ كاألمػػف (اليكنسكك)كالعمػـك كالثقافػة 

 (.85: 2002زىراف،)السػػياسي كاالقتػصادم 
 

ف الحاجة أ" كعمى المناىج مراعاة ما يحتاجة الطالب في كؿ مراحؿ حياتو، ذلؾ 
مف مف قبؿ أل يحتاج المراىؽ الشعكر باككذاالطفكلة، منذ السيككلكجية مف الحاجات الكامنة 

أفراد أسرتو حتى يتغمب عمى كثير مف صعكبات ىذه المرحمة كالتي تبدك في صكرة بحث 
 )ف ـألمف الجسمي كالصحة الجسمية، كبحثو عف الشعكر الداخمي باألالمراىؽ عف ا

  (. 2013محيسف ،
 

تكجيو أبمغ العناية إلى كبما أٌف األمف النفسي مف الحاجات ذات المرتبة العميا، فقد كجب 
إلى جكار غرس الطمأنينة  بحيث تات،جامع، كالمناىج فيالمدارس كاؿالمؤسسات التربكية

  .العمـ، كالخمؽ بجانب الميارة
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 :التربية اإلسالمية واألمن النفسي 
 

كمف أىداؼ دراسة التربية اإلسبلمية، االىتماـ بتربية اإلنساف، كتصحيح المفاىيـ الدينية 
الخطأ كتعريؼ المتعمـ بدينو كربو، كمحاربة األفكار اليدامة، كتنمية الكازع الديني كتنمية 

السمكؾ الجيد، كالميكؿ كاالتجاىات، كما تسعى الى تحقيؽ التكازف بيف القكل كاالستعدادت 
 (.29: 2009حمس،)اإلنسانية 

 
ليا مف الخصائص ما يجعميا ،  ربانية المصدر، مصدرىا خبير عميـفالتربية اإلسبلمية

 كما  كمف أبرز خصائص التربية اإلسبلمية،متميزة عف سائر النظريات التربكية الكضعية
 ( 2010قيطة ، )كرد في 

 .حيث إنيا مف عند ا عز كجؿ: تربية ربانية المصدر كالمنبع -1
 في الحياة، ركحيان كجسديان، كنفسيا ة المسمـعد أعدادان شمكليان لرساؿت: تربية شاممة - 2

 .كفكريان، مما تطمب تصميـ محتكاىا كبرامجيا لتمبي ىذا الشمكؿ
إنيا تنظر إلى اإلنساف نظرة متكاممة تشمؿ كؿ جكانب شخصيتو فيي : تربية تكاممية - 3

 .تربية لمجسـ كتربية لمنفس كلمعقؿ معان 
تساير طبيعة اإلنساف كتتمشى مع خصائصو، كتتعامؿ مع الحقائؽ : تربية كاقعية - 4

 .اإلليية كالككنية كالبشرية
تنبثؽ إيجابية التربية اإلسبلمية مف شعكر اإلنساف بكرامتو كمكانتو في : تربية إيجابية - 5

 .ىذه الحياة كفي ىذا الككف، كأف ا استعمره في األرض
فيي تربية بعيدة عف التعصب أك التمييز العرقي أك االجتماعي، أنيا : تربية إنسانية - 6

 .تربية يتساكل فييا الجميع كالتفاضؿ بينيـ يككف عمى أساس التقكل كاإليماف
نما تتعداه إلى العمؿ: تربية سمككية -7  .فيي ال تكتفي بالقكؿ كا 
الدنيا كاآلخرة، كبالنكاحي ك بالنكاحي الركحية كالنكاحي الجسدية، تيتـ: تربية متكازنة - 8

احتياجات الفرد كاحتياجات المجتمع، كبالعاطفة كالعقؿ، كالعمـ كبالمادية كالنكاحي المعنكية 
 .كالعمؿ، كالحؽ كالكاجب

إنيا تربية مرنة ذات أصكؿ ثابتة كفركع متطكرة، تخاطب الفطرة كتحرص : تربية ثابتة -9
 .عمى حمايتيا

 
 



55 

، كليست ربية اإلسبلمية ليست مادة دراسية بالمعنى التقميدمكؿ ىذه الخصائص تجعؿ الت
 بؿ أنيا تتميز بأنيا تربية متكاممة تدعك إلى تربية المسمـ مف جميع مجرد مقرر دراسي،

خاصة أنيا تعتمد بدرجة كبيرة عمى دكر ، ، كىي بذلؾ تساىـ في تحقيؽ األمف النفسيجكانبو
أىداؼ ال يمثؿ إال كسيمة كاحدة مف كسائؿ كثيرة لتحقيؽ ، فالكتاب نشاط التدريس في الصؼ

 .التربية اإلسبلمية
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 : الدراسات السابقة2.2
مف خبلؿ اإلطبلع عمى األدب التربكم تـ العثكر عمى مجمكعة مف الدراسات، حيث قامت 
الباحثة باستقصاء ما تستطيع مف الدراسات التربكية العربية كاألجنبية، التي تناكلت مكضكع 

االمف النفسي مف ناحية، كتحميؿ منياج التربية االسبلمية مف ناحية أخرل، كقد أمكف 
 :ترتيبيا عمى النحك التالي كمف أىـ ىذه الدراسات ما يأتي

 

 : الدراسات العربية1.2.2
 

 :الدراسات المتعمقة باألمن النفسي : أوالً 
 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بدراسة  (2013)قامت مصطفى كالشريفيف 
بيف الشعكر بالكحدة النفسػيةكاألمف النفسي لدل عينة مف الطمبػة الكافػديف الدارسػيف فػي 

طالبا كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة  (158) تككنت عينة الدراسة مف ،جامعػة اليرمػكؾ
القصػديةمف طمبة جامعة اليرمكؾ المسجميف في الفصؿ الدراسي الثػاني لمعػاـ 

 كلتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة تػػـ بنػػاء مقياسػػيف لقيػػاس الشػػعكربالكحػػدة ،ـ2012/2011الدراسػي
أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف مسػػتكل الكحػػدةالنفسية لدل الطمبة الكافديف ،ككاألمػػف النفسػػي
 كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتكل الكحػدةالنفسية ككؿ، كفي ، كالىكاف متكسطا

مجالي العبلقػات األسػرية كالمشػاعر الذاتيػة تعػزل لمجػنسكلصػػالح اإلنػػاث، ككجػػدت كػػذلؾ 
فػػركؽ فػػي مسػػتكل الكحػػدة النفسػػية تعػػزىمممسػػػتكل التحصػػػيمي، كلصػػػالح ذكم التحصػػػيؿ 

، إضافة إلى كجكد فرؽ في مستكل الشعكر (المقبكؿ)الممتػػػاز كذكم التحصػػػيبللمتدني 
. بػاألمف النفسػيعمػػى المقيػػاس ككػػؿ كعمػػى مجاالتػػو جميعيػػا تعػػزل لمجػػنس كلصػػالح الػػذككر

 
ىدفت إلى الكشؼ عف األمف النفسي كعبلقتو بكفاءة  (2013)كفي دراسة لمشحرم 

اآلداء لدل أخصائي كقكاعد البيانات في مدارس محافظة ظفار،كتككف مجتمع الدراسة مف 
أخصائيي قكاعد البيانات في مدارس محافظة ظفار، كاستخدمت الباحثة أداة لمدراسة  (140)

مف إعدادىا ، مستخدمة المنيج الكصفي اإلرتباطي، كأظيرت النتائج ارتفاع مستكيات األمف 
النفسي ككفاءة اآلداء لدل معممي كمعممات المدارس الحككمية التربكية الذيف تـ  تعيينيـ 

كأخصائيي قكاعد بيانات، ككجكد عبلقة طردية مرتفعة مف مستكيات األمف النفسي ككفاءة 
 .آدائيـ لممياـ الكظيفية
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مف النفسي األقة بيف الالكشؼ عف العإلى  (2013 )ىدفت دراسة محيسف 
، سرم لدل طمبة المرحمة الثانكية بغزة لدل الطمبة في المرحمة الثانكيةألتصاؿ اإلكا

 500) ، كتككنت عينة الدراسة مف ىاسرم مف إعدادألتصاؿ اإلمقياس اكاستخدمت الباحثة 
،كخمصت إلى طالب كطالبة مف المرحمة الثانكية بالمدارس الحككمية في محافظة غزة( 

ب لؤلالغياب النفسي -  النفسي كالحضكراألمفرتباطية مكجبة إة نتائج أىميا كجكد عبلؽ
لى إمف النفسي تعزل األحصائية في إلة التكجد فركؽ ذات دلة، كما أنولدل طمبة المرح
 ككانت ،ـ لدل طمبة المرحمػػػػػػة الثانكيةلبلب كاألمستكل التعميمي اؿلى ،كا  سرةألمستكل دخؿ ا

 .الفركؽ لصالح التعميـ الجامعي
 

 إلى الكشؼ عف العبلقة اإلرتباطية بيف بدراسة ىدفت (2012 )كقامت نعيسة 
الشعكر باإلغتراب النفسيكاألمف النفسي، ككذلؾ الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسػط درجػات 

 كمقياس اإلغتراب ،طمبػة المرحمػةالجامعية كالدراسات العميا عمى مقياس األمف النفسي
 ،لدل طمبة جامعػة دمػشؽ (المستكل التعميمي- الجنسية)النفسي تبعػانلممتغيرات التالية 

طالبان كطالبة مف طمبة  (370) عينة الدراسة مف ت كتككف،القػاطنينبالمدينة الجامعية
غتراب نفسي لدل طمبة الجامعة بدرجة امدينػةالسكف الجامعي، كمف أىـ النتائج كجكد 

رجات الطمبة عمىمقياس األمف النفسي درتباطية عكسية بيف إ عبلقة ، ككجكدمتكسطة
. كدرجاتيـ عمى مقياس اإلغتراب النفسي

 
تعرؼ إلى العبلقة بيف األمف النفسي لؿىدفت دراسة   (2012)كأجرل أبك عمرة 

 ،التحصيؿ الدراسي لػدىطمبة الثانكية العامة بمدينة غزة بيف أبناء الشيداء كأقرانيـككالطمكح 
استخدـ الباحث المنيج الكصػفي، كتكػكف مجتمػع ، ك(الجنس، األب  )تبعان لممتغيرات التالية 

 لممرحمػػة الثانكيػػة فػػي محافظػػة غػػزة لمعػػاـ الثانكمالدراسػة مػف جميػع طػبلب كطالبػات الثػػاني 
كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة ، طالبػػػان كطالبػػػة (7934) كالبػػالغ عػػددىـ 2011-2012الدراسػػي 

تـ اختيار العينة بالطريقة القصدية ألبنػاء الشػيداء كطالبػػػان كطالبػػػة  (320)األصػػػمية مػػػف 
اسػػػػتخدـ الباحػػػػث ثػػػػبلث أدكات،األك ؿ مقيػػػػاس األمػػػػف  ككالعشػكائية لؤلبنػػػػاء العاديف،

فسػػػػيكالثاني مقيػػػػاس الطمكح،كىمػػا مػػف إعػػداد الباحث،كالثالػػث كشػػؼ بمعػػدؿ الطمبػػة فػػي الف
دراسػػي الماضػػي،كقد كانت أىـ النتائج لمدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية اؿالعػػاـ 
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بيف متكسطات درجات طمبة الثانكية العامة مف أفراد العينة العادييف كبيف متكسطات أقرانيـ 
. في التحصيؿ الدراسي ،كفي مقياس الطمكح كأبناء الشيداء في مقياس األمف النفسي 

 

، ىدفت الى التعرؼ إلى العكامؿ التي تعزز األمف (2012 ) كفي دراسة لمديؾ 
النفسي كالثقة بالنفس كالتحصيؿ األكاديمي لدل طمبة الجامعات الفمسطينية، كالعكامؿ 

الميددة ليا مف خبلؿ معرفة العبلقة بيف األمف النفسي كالثقة بالنفس كالتحصيؿ األكاديمي 
الجنس كالكمية كمكاف السكف كالمعدؿ التراكمي كالسنة الدراسية كمستكل  )تبعا لمتغيرات 

، كقد استخدـ المنيج الكصفي، مستخدما مقياس األمف النفسي كالثقة بالنفس (دخؿ األسرة
%( 3)ما نسبتو  (769 )عمى طمبة جامعات بير زيت كالقدس كالخميؿ، كبمغ عدد العينة 

مف مجتمع الدراسة، كأشارت النتائج إلى أٌف طمبة الجامعات الفمسطينية يتمتعكف بدرجة 
متكسطة مف األمف النفسي، ككجكد عبلقة سمبية بيف متكسطات درجة األمف النفسي 

 .كمتكسطات درجة الثقة بالنفس
 

التي ىدفت لمتعرؼ الى العبلقة بيف األمف النفسي كاتباع  (2011)أما دراسة الناجـ 
( 522)اليكل لدل طبلب كطالبات جامعة الممؾ فيصؿ باألحساء، تككنت عينة الدراسة مف 

طالبان كطالبة مف جامعة الممؾ فيصؿ، طٌبؽ عمييا أدكات الدراسة بعد التحقؽ مف صدقيا 
كمقياس اتباع  (شادية التؿ كعصاـ أبك بكرة  )كثباتيا، مقياس األمف النفسي مف إعداد 

اليكل مف إعداد الباحثة، تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف 
درجة الشعكر باألمف النفسي كدرجة اتباع اليكل لدل أفراد عينة الدراسة، ككجكد فركؽ ذات 

داللة إحصائية في مستكل األمف النفسي لدل طبلب جامعة الممؾ فيصؿ تعزل لمتغير 
 .درجات الطبلب

 
ىدفت إلى الكشؼ عف مستكل الشعكر باألمف  (2011)كذلؾ فإف دراسة ابريعـ 

النفسي لدل المراىقيف، كمدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الشعكر باألمف 
النفسي بيف الذككر كاإلناث منيـ، كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ تـ تطبيؽ مقياس األمف النفسي لػ 

طالبان كطالبة في السنة الثانية ثانكم في  (186)زينب شقير عمى عينة قصدية، مككنة مف 
كالية تبسة، كأسفرت النتائج عمى كجكد مستكل منخفض مف األمف النفسي لدل المراىقيف، 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل األمف النفسي لدل المراىقيف تعزل لمتغير 
 .الجنس لصالح الذككر
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 التعػرؼ عمػى مسػتكل األمػف النفسػي لىىدفت افقد ( 2010)دراسة خكيطر أما 

كمعرفػػة مػػا إذا كػػاف  (المطمقػػة كاألرممػػة)كالشػعكر بالكحػدة النفسػية لػدل المػرأة الفمسػػطينية 
 (المطمقػة كاألرممػة)مسػػتكل األمػػف النفسػػي كالشػػعكر بالكحػػدةالنفسػية لػدل المػرأة الفمسػطينية 

- العمػؿ - المؤىؿ التعميمي - نمط السكف -الحالػة االجتماعيػة  )يتػأثر بػبعض المتغيػرات
قامت بتصميـ ، كبيػدؼ الكصػكؿ إلػى نتػائج تطبيقيػة مثمرة في ىذا المجاؿ  (عػدد األبنػاء

كقػد اسػتخدمت الباحثػة المػنيج الكصػفي التحميمػي، كتألفػت عينػة الدراسػة مػف أدكات الدراسة، 
كتكصمت ، مف محافظة غزة(14) امرأة، (237)مػف عدد المجتمع األصمي، أم % 10

بمدينػة غزة  (المطمقػة كاألرممػة) أف درجػة الكحػدة النفسػية لػدل المػرأة الفمسػطينية الىالدراسة 
. ةمتكسطجاء بدرجة مستكل األمف النفسي كما أف كانت متكسطة، 

 
ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى عبلقػػة مسػػتكل اإلشػػباع  فقد (2010)دراسػة المشػكح أما 

الػػكظيفيبأسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط لػػدل العػػامميف بالقطػػاع العسػػكرم كأحػػد مصػػادر األمػػف 
 كمعرفػػة مػػدل التػػأثير السمبي أك اإليجابي ألسمكب مكاجية الضغكط عمى مستكل ،النفسػػي

 كقػػد اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي،كمػػا اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس ،اإلشباع الكظيفي
 مػف العسػكرييف (150)تككنػت عينػة الدراسػة مػف كلؤلمػػف النفسػي كمقيػاس لئلشػباع الػكظيفي،

 كتكصمت الدراسة إلى، في قطاع الحرس الكطني، بمدينة الرياض بالمممكة العربيػة السػعكدية
القػة مكجبػةبػيف انخفػاض اإلشػباع الػكظيفي كالتعامػؿ مػع الضػغكط بصكرة نتائج منيا كجكد ع

أف ىنػػاؾ عبلقػػة مكجبػػةبػػيف ارتفػػاع مسػػتكل اإلشػػباع الكظيفي كاألسمكب اإليجابي ، كسمبية
. لمكاجية الضغكط

 
 التعرؼ عمى العبلقة بيف المساندة لؿإىدفت كالتي ( 2009)دراسػة السػميرم كفي 

االجتماعية كاألمف النفسػي لػدل أىػالي البيػػكت المػػدمرة فػػي العػػدكاف األخيػػر عمػػى محافظػػات 
التعػػرؼ عمػػى التفػاكت فػي النسػب المئكيػة لمجػاالت مقياسػي إلى غػػزة، كػػذلؾ ىػػدفت الدراسػػة 

المسػاندة االجتماعيػة كاألمػف النفسػي لػدل أىػالي البيػكت المػدمرة فػي محافظػات غػزة، كمػا 
التعػرؼ عمػى الفػركؽ فػي المسػاندة االجتماعيػة كاألمف النفسي كالتي تعػزم إلػى إلى ىػدفت 

متغيػر الجػنس، كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، حيػػث شػػممت عينػػة الدراسػػة 
مػكاطف، نصػفيـ مػف الػذككر، كالنصػؼ اآلخػر مػف اإلنػاث، كاسػتخدمت الباحثػة  (200)

نتػػائج الدراسػػة ، كمف  االجتماعية مف إعداد الباحثة، كمقياس األمف النفسيةمقيػاس المسػاند
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كجػػكد ، كأٌف مسػػتكل األمػػف النفسػػي لػػدل أىػػالي ىػػذه البيػػكت مكضػػع الدراسػػة منخفض
.  عبلقػػة ارتبػػاط مكجبػػة بػػيف الدرجػػة الكميػػة لمقياسػػي المسػػاندة االجتماعية كاألمف النفسي

 
 التعرؼ عمى األمف النفسي كعبلقتو بمفيـك  إلىىدفتدراسة ( 2009) عقؿ كأجرت

 عينة ،كتككنتػػتخداـ مقيػػاس مفيػػـك الػػذات اسالذات لدل المعاقيف بصريان كذلػؾ مػػف خػػبلؿ
نتائج المنيج الكصفي، كقد تكصمت الدراسة إلى ،باستخداـ الدراسة مف جميع المعاقيف بصريان 

 كجكد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية لمقيػاس األمػف النفسػي منيا
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ،ككالدرجػة الكمية لمقياس مفيكـ الذات لدل المعاقيف بصريان 

 كدرجة اإلعاقة إحصائية فيمستكل األمف النفسػي لػدل المعػاقيف بصػريان تعػزل لمتغير الجنس
. كالمرحمة الدراسية

 
سػاءة إىػدفت إلػى الكشػػؼ عػف العبلقػػة بػػيف دراسة ( 2009)الشيرم كقد أجرل 

ػة كاألمػػف النفسػػي كالفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات إسػػاءة المعاممػػة ملمعاممػػة المدرسا
نػكع  )تة كأبعادىػػا كالفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجات األمف النفسػي فػي متغيػرامالمدرسػػ

اسػتخدمت الدراسػة ك (لدراسػي، متكسػط دخػؿ األسػرة، عػدد أفراد األسرة االمدرسػة، الصػؼ 
سية،حيػث رالمػنيج الكصػفي،كاسػتخدـ الباحػث مقيػاس لؤلمػف النفسػي كاستبانو لممعاممة المد

 المرحمػة االبتدائيػة لمصفكؼ العميا بمحافظة طبلب مػف طالبان (863)شػممت عينػة الدراسػة 
 عبلقةارتباطيو مكجبو بيف الدرجة الكمية نتائج منيا كجكد كقد تكصمت الدراسة إلى ،الطائؼ

. إلساءة المعاممة المدرسية، كاألمف النفسي لدل أفراد عينة الدراسة
 

ىػدفت التعػرؼ عمػى العبلقػة بػيف العنػؼ كتككيػد بدراسة ( 2009)عطػػار كقامت 
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،كاستخدـ ، الػذات كالشعكر باألمف النفسي

 لتككيػد الػذات كقػد تككنػت عينػة الدراسػة مػف تمميػذات ةالباحث مقياس األمف النفسي كاستباف
 40 حيػػث بمغػػت عينػػة السػػعكديات ،المرحمػة المتكسػطة مػف السػعكديات كغيػر السػػعكديات

كقد تكصمت الدراسة ،  مػػف جنسيات عربية مختمفةطالبة 25، كعينػػة غيػػر السػػعكديات طالبة
كجكد فركؽ بيف السعكديات كالمغتربات فػي الشػعكر بػاألمف النفسػي لصػالح نتائج منيا إلى 

. السػعكديات، كفػي تككيد الذات لصالح المغتربات
 

تيدؼ إلى التعرؼ عمى مستكل األمف النفسي  (2008)بينما كانت دراسة الصكافي 
 الكصفي، كقد أجريت الدراسة عمى عينة نزكل، باستخداـ المنيجلدل عينة مف طمبة جامعة 



61 

طالبان كطالبة مف الجامعة، كاستخدـ الباحث مقياس ماسمك لمشعكر باألمف النفسي  (238)
تبعا لبعض المتغيرات ، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

 بيف الذككر كاإلناث لصالح الذككر، كاإلناث أكثر شعكران باألمف النفسي مف 0.001الداللة 
 . الذككر

 
بدراسة ىدفت التعرؼ إلى العبلقةبيف األمف النفسي  (2007)كما قاـ الطيراكم 

طالبان  (359)نسحاب اإلسرائيمي مف قطاعغزة عمى عينة تككنت مف اإلكاالتجاىات نحك 
، باستخداـ اداة مف تصميمو مستفيدا مف مقياس ماسمك كطالبة مف طمبة الجامعاتالفمسطينية

يناسب البيئة الفمسطينية كخصكصية المناخ السياسي كاالجتماعي لمدراسة، مع اإلىتماـ كبما 
مستخدما المنيج بما يخص الحياة الجامعية كالتي تأثرت سمبان مف اإلحتبلؿ اإلسرائيمي،

 أشارت نتائج الدراسة إلى أف مستكل األمف النفسيمدل الطمبة كاف مرتفعا، كأف الكصفي،
كأشارت النتائج ، رتباطا دااٌل إحصائيا بيف األمنالنفسي كاالتجاىات نحك االنسحابإىناؾ 
كجكدفركؽ ذات داللة إحصائية في مستكيات األمف النفسي تعزل لمكانالسكف إلى كذلؾ 

كلصالح سكاف المناطؽ الحدكدية، في حيف لـ تكجد فركقذات داللة إحصائية في مستكل 
. األمف النفسي تعزل لمجنس

 
تيدؼ إلى التعرؼ عمى مستكل األمف النفسي لدل  (2007)دراسة سمطاف ك قاسـ  

عينة مف طالبات كمية التربية لمبنات في جامعة المكصؿ، ككذلؾ معرفة الفرؽ في مستكل 
 الكصفي، كاستخدما مقياس التؿ كابك بكرة، باستخداـ المنيجاألمف النفسي تبعا لمتخصص،
االمف في الجماعة، كالراحة النفسية كالجسمية، تقبؿ االخريف،  )مكزعا عمى خمس مجاالت 
مف مجتمع الدراسة، كىك كمية  (45)عمى عينة مككنة مف  (الرضا كالقناعة، كاالستقرار

التربية لمبنات في جامعة المكصؿ، ككانت النتائج تشير الى مستكل مرتفع مف األمف النفسي 
لدل الطالبات، ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية تبعا لمتغير التخصص لصالح تخصص 

 . التربية اإلسبلمية
 

بدراسة ىدفت التعرؼ إلى العبلقةبيف األمف النفسي  (2006)كقاـ أبك عكدة 
طالبان كطالبة في جامعة األزىر بغزة،  (256)الجتماعية لدل اكاإلتجاىات السياسػية 

الجنس، )تبعا لعدد مف المتغيرات الباحث مقياسا لؤلمف النفسي كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدٌ 
أظيرت نتائج  الكصفي، ككاستخدـ المنيج، (كالكميات العممية كاإلنسانية، مستكل التحصيؿ 

الدراسة كجكد عبلقةارتباطية داٌلة بيف األمف النفسي كلكؿ مف التديف كالتحررية، كعدمكجكد 
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عممية  اؿفركؽ في درجة الشعكر باألمف النفسي تعزل لعامؿ الجنس،أك بيف طمبة الكميات
.  كاإلنسانية، أك حسب مستكاىمالدراسي

 
دراسة ىدفت إلى البحث عف مستكىالشعكر باألمف النفسي  (2005) أقرع أجرلك

تككنت عينة ،ككعبلقتو بمجمكعة مف المتغيرات لدل طمبةجامعة النجاح الكطنية في فمسطيف
 مف جامعة النجاح الكطنية، باستخداـ المنيج طالبان مف الذككر كاإلناث (1002)الدراسة مف

 مستخدما مقياس ماسمك لمشعكر باالمف النفسي، كاستخدـ المنيجالكصفي المسحي،ك
في مستكل األمف النفسي لدل جميع الطمبة، في   نتائج الدراسة انخفاضان أظيرت، الكصفي

حيف لـ تكجد أيةفركؽ ذات داللة إحصائية في درجات األمف النفسي تعزل لمجنس،أك 
 .المعدؿ التراكمي، أك المستكل الجامعي، أك الكمية، أك مكانالسكف

 
الى التعرؼ عمى اإلغتراب كعبلقتو باألمف  (2004)بينما ىدفت دراسة العقيمي 
كقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مككنة مف  الكصفي، النفسي، كاستخدـ الباحث المنيج

طالب مف جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية كاستخدـ الباحث مقياس  (1000)
اإلغتراب كمقياس الطمأنينة النفسية كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية عكسية 

بيف ظاىرة االغتراب كالشعكر باألمف النفسي لدل الجامعة مما يدؿ عمى أنو كمما زاد 
 .االغتراب قمت الطمأنينة النفسية

 
فقد ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف األمف  (2003)أما دراسة السيمي 

 كاستخدـ الباحث المنيجالنفسي كالتحصيؿ الدراسي لدل طبلب رعاية األيتاـ بالرياض، 
طالبان بدكر رعاية األيتاـ في مدينة الرياض،  (95)الكصفي، كأجريت عمى عينة قكاميا 

سنة، كقاـ الباحث باستخداـ مقياس الطمأنينة  (23-13)كتراكحت أعمار الطمبة بيف 
النفسية مف إعداد فيد الدليـ كآخركف، كأظيرت النتائج ارتفاع مستكل األمف النفسي لدل 

طبلب دكر رعاية األيتاـ، ككجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف األمف النفسي كالتحصيؿ 
 .الدراسي لدل طبلب دكر رعاية األيتاـ

 
دراسة ىدفت إلى محاكلةالكشؼ عف طبيعية  (2001)في حيف أجرل نصيؼ 

 ،العبلقة بيف االلتزاـ الديني كاألمف النفسي لدىطمبة جامعة صنعاء في ضكء بعض المتغيرات
، باستخدـ  كطالبة، تـ اختيارىا بالطريقة الطبقية العشكائيةان طالب (300)عمى عينة قكاميا

المنيج الكصفي،كاستخدـ الباحث  مقياس االلتزاـ الديني مف إعداده ككذلؾ مقياس األمف 
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 أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية قكية بيف مستكىااللتزاـ الديني النفسي،
كاألمف النفسي لدل الطمبة، كعدـ كجكد فركؽ داٌلةفي األمف النفسي كااللتزاـ الديني تعزل 

. لكؿ مف متغيرم الجنسكالتخصص
 

ىدؼ إلىالكقكؼ عمى العبلقة بيف األمف ت( 2000) الشرعة بينما كانت دراسة
 ككذلؾ االختبلؼ في األمف النفسي ككضكح اليكية المينية ،النفسي ككضكح اليكية المينية

تبعان الختبلؼ الجنس كعدد األبنػاء في األسػرة، كاستخدمت الدراسة مقياس ماسمك لمشعكر 
 ككػذلؾ مقياس كرايتس الشكؿ ،(1983)باألمف كعدمو المعرب مف قبؿ دكاني كديراني 

طالبان كطالبة مف  (235)تككنت عينة الدراسة مف ، بطريقة المنيج الكصفي، كاإلرشادم
 عمى مقياس أشارت نتائج الدراسة، كطمبة السنة األكلىفي جامعة قطر تـ اختيارىـ عشكائيان 

لدل الطمبة كاف مرتفعا، كأف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف الشعكر مستكاه  إلى أف األمف النفسي
باألمنالنفسي ككضكح اليكية المينية أك النضج الميني، كما أشارت النتائجإلى أٌف مستكل 

.  األمف النفسي لدل الذككر كاف أعمى منو لدىاإلناث
 

 : الدراسات المتعمقة بتحميل منياج التربية اإلسالمية : ثانيا 
 

ىػػػػدفت إلػػػػى الكشػػػػؼ عػػػػف درجػػػػة دراسة  (2014 )أجرت الشبكؿ كالخكالدة 
تضػػػػميف كتكزيػػػػع كتػػػػكازنمؤشػػػػرات الػػػػذكاءات المتعػػػػددة فػػػػي كتػػػػب التربيػػػػة اإلسػػػػبلمية 

، باسػػػػػتخداـ المػػػػػنيج (األنشػػػػػطة كاألسػػػػػئمة)لممرحمػػػػة الثانكيػػػػةممثمػػػػػة بكحػػػػػدات التحميػػػػػؿ 
، الكصػػػػػفي، كتككنت األداة مف قائمة بمؤشرات كؿ نكع مف أنكاع الذكاءات المتعددة الثمانية

األكؿ ) عينػػػة الدراسػػػة جميػػػع كتػػػبالتربيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػبلمية لممرحمػػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػفيف كشممت
المغػكم )كأسفرت نتػائج الدراسػة عػف أف تضػميف كػؿ مػف الػذكاءيف ، الثػػػػػػػػانكم كالثػػػػػػػػانيالثػػػػػػانكم

فػػي كتػػب التربيػػة اإلسػػبلمية لممرحمػػة الثانكيػػة بػػأكثر ممػػا  (المفظػي،كالمنطقػػي الرياضػػي
الشخصػي الػذاتي، كاالجتمػاعي البينشخصػي، )ىػػكمتكقع، ككؿ مف الػذكاءات 

بأقؿ مما ىك متكقع، كتكزعػت  (كالجسػميالحركي، كالمكاني البصرم، كالبيئي الطبيعي
. بطريقػةتخؿ بتكازنيا، إضافة إلى عدـ تضميف الذكاء اإليقاعي المكسيقي

 
 كتب فىدفتإلى الكشؼ عف مدل تضـدراسة  (2013 )كأجرل المقكسي كياسيف 

 األساسية العميا في األردف، كلئلجابة عف أسئمة المرحمة فيةبالتربية اإلسبلمية لقيـ المح
خدمأسمكب تحميؿ المحتكل، ت حيث اسالتحميمي،م الدراسة، استخدـ الباحثاف المنيج النكع
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 كتب التربية اإلسبلمية، كتككنت عينة جميع مجتمع الدراسة مففكالفكرة كحدة لمتحميؿ، كتكك
 الثامف كالتاسع كالعاشر، كالمقررة لمصؼالدراسة التي تـ تحميميا مف كتب التربية اإلسبلمية

بناء مقياس خاص بيذه الدراسة، استنادا إلى ،كقاـ الباحثيف بـ2012-2013لمعاـ الدراسي 
لؤلمف  ( (Maslow,1973مقياس ماسمك: عدد مف المقاييس ذات العبلقة، كمف أبرزىا

 المتعمقة بالعقيدة كاألخبلؽ ة مف أبرز نتائج الدراسة حصكؿ مجاؿ قيـ المحبككافالنفسي،
كفي المرتبة الثانية ،عمى أكثر التكرارات (الثامف كالتاسع كالعاشر) لمصفكؼفي الكتب الثبلث

 المتعمقة بالحياة ةجاء مجاؿ قيـ المحبثـ  المتعمقة باألسرة كالمدرسة، ةجاء مجاؿ قيـ المحب
. لتكرارات ابأقؿ

 
إلى تحديد القيـ المتضمنة في كتب التربيػة ( 2012)العجرمي ىدفت دراسة ك

كمػا ىػدفت إلػػى معرفػػة مػػدل مبلئمػػة ،  فمسػطيففياإلسػبلمية ككتػب التربيػة االجتماعيػة 
القػػيـ المتضػػمنة فػػي كتػػب التربيػػة اإلسػػبلمية كاالجتماعيػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف لتبلميذ الصؼ 

، كتككنػت عينػة الدراسػة مػػف كصفياسػتخدمت الباحثػة المػنيج اؿ، كالرابع األساسي بفمسطيف
كقػد تػـ اختيػار العينػة بطريقػة ،كتػب مبحػث التربيػة اإلسػبلمية كمبحػث التربيػة االجتماعيػة

ئمة اشتممت أىـ أبعاد القيـ، ، األداة األكلى قاقصديو، كاستخدمت الدراسة أداتيف رئيسيتيف
قد احتمت المرتبػة " القيـ الدينية " أف : نتائػج الدراسػةمف، ككالقيـ الفرعية المندرجة تحتيا

، كيمييػا "القػيـ الجماليػة "، كيمييػا "القػيـ االجتماعيػة "، كيمييػا "القػيـ األخبلقيػة "األكلػى، يمييػا 
 ." القيـ العممية"في المرتبة األخيرة ، كالقػيـ السياسػية كالكطنية"
 

الكشؼ عف أبرز مكضكعات التربية دراسة ىدفت إلى  (2011) كأجرت عبد العاؿ 
الجنسية التي حث عمييا القرآف الكريـ كالسنة النبكيػةمف خبلؿ بناء قائمة بأىـ مكضكعات 

التعرؼ عمى مدل احتكاء كتب التربية اإلسبلمية بالمرحمة الثانكيػة ، كالتربية الجنسية
 ،ككاف منيج الدراسة الذم اتبعتو ىك المنيج الكصفي التحميمي، لمكضػكعات التربيػةالجنسية

معممي التربية الثانكية، ككقد تكٌكف مجتمع الدراسة مف كتب التربية اإلسبلمية بالمرحمة 
 قائمة بمكضكعات التربية الجنسية ،مستخدمة عدة أدكات، كىياإلسبلمية بالمرحمة الثانكية

بطاقة تحميؿ محتكل كقد استيدفت الحكـ ،كالكاجب تضمينيا محتكل كتب التربية اإلسبلمية
لمرحمة الثانكية لمكضكعات التربية  ؿعمى مدل تضمف محتكل كتب التربية اإلسػبلمية

استبانة استيدفت التعرؼ عمى آراء المعمميف حكؿ أىمية دراسة الطمبة لمكضكعات ،كالجنسية
 أف محتكل كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ ، مف نتائجياالتربيةالجنسية التي طرحتيا الباحثة

 .، ىك أقؿ الكتب الثبلثة تضمينان لمكضكعات التربية الجنسية(الجزء األكؿ )الحادم عشر 
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لتحقؽ مف مدل تضميف اىدفت ىذه الدراسة إلى فقد  ( 2011 )دراسة حمد أما 

الكقكؼ عمى مدل أىمية دراسة طمبة ،كقضايا فقو الكاقع في محتكيات كتب المرحمة الثانكية
 تككنت عينة الدراسة مف، كالمرحمة الثانكية لقضايا فقو الكاقع مف كجية نظػرالمعمميف

معممي كمعممات التربية ة، كمف ضكعات محتكل التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكممك
 المنيج ، باستخداـاإلسبلمية لممرحمة الثانكية مف محافظػات رفػح كخانيكنس كالكسطى

أعٌدت الباحثة قائمة بقضايا فقو الكاقع ، كتحميؿ محتكل كتب المرحمة الثانكية كالكصفي
استبانة كنبغي تضمينيا منياج التربية اإلسبلمية م كالتي ،البلزمة لطمبة المرحمة الثانكية

لثانكية لقضايا فقو الكاقع مف كجية نظر المكقكؼ عمى مدل أىمية دراسة طمبة المرحمة 
ئمة بقضايا فقو الكاقع التي أىميا، كضع قاج ،كتكصمت إلى نتائمعممي التربية اإلسبلمية
خٌمك معظـ محتكيات كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية مف ، كبمغت مائة كثبلثيف قضية

 .قػضايا فقػو الكاقػع
 

مدل تكافر مفاىيـ حقكؽ معرفة ىدفت إلى التي  ( 2010قيطة ،  )دراسة كفي 
مستكل اكتساب طمبة الثاني ،كاإلنساف في منياج التربية اإلسبلمية لطمبة المرحمة الثانكية

 ، لمتغيرات الجنس كالتخصص،تبعان لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف في منياج التربية اإلسبلميةالثانكم
طالب كطالبة مف طمبة الثاني عشر، في مدارس  (ْٕٓ)كقد اشتممت عينة الدراسة عمى 
استخدـ ،كما كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، جنكب غزة بمحافظة خاف يكنس

 لقياس مدل اكتساب الطمبة ،كاختبار تحميؿ محتكل منيػاج التربيػةاإلسبلميةأداة أدكات منيا 
لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف المكجػكدة فػي محتػكىمنياج التربية اإلسبلمية لطمبة الصؼ الثاني 

 حقكؽ اإلنساف كأف عددا قميبل لـ يكفمفاىيـ كأىـ نتائجيا تضمف الكتب كثيرا مف ، الثانكم
 .ا في الكتبمكجكد

 
إلى تقكيـ كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ فقد ىدفت  ( 2010 )دراسة حجك أما 

كتقديـ التكصيات ، كالكشؼ عف مدىتكافر معايير الجكدة فيوالثانكيفي فمسطيف، الثاني 
 كتعزيز  الثانكمكالمقترحات لمعالجة الضعؼ في كتاب التربية اإلسػبلمية لمػصؼ الثػاني

دراسة عمى اداتيف، أداة تحميؿ  المنيج الكصفي التحميميكاشتممت اؿ،مستخدمةجكانب القكة فيو
معممان مف معممي كمعممات التربية ( 64 )استبانة كزعت عمػى المحتكل، باإلضافة الى
أىـ النتائج  تنكع التدريبات بيف الثانكم في محافظة غزة،كمف اإلسبلمية لمصؼ الثاني 



66 

الثانكم، كأف افضؿ معايير المقالية كالمكضكعية في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني 
 .الكتاب ىكاإلخراج الفني

 
بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى سمات الشخصية اإلسبلمية  (2009)كقامت صبلح 

في منياج كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في فمسطيف، استخدمت الباحثة أداتاف 
األكلى تحميؿ محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية، كاستبانة مكجية إلى المعمميف 

كالمعممات، كتكٌكف مجتمع الدراسة مف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية، كمعممي 
معممان كمعممة في بيت لحـ كالخميؿ، كأشارت النتائج  (100)التربية اإلسبلمية البالغ عددىـ 

إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية اإلسبلمية في كتب التربية 
اإلسبلمية لممرحمة الثانكية مف كجية نظر المعمميف كالمعممات تعزل لمتغير الجنس، 

كالخبرة، كالمؤىؿ العممي، كدلت النتائج أيضا إلى أف سمات الشخصية االسبلمية المتضمنة 
في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية تـ تمثيميا بدرجة مرتفعة لمعايير السمات النفسية 

 .تمتيا السمات اإليمانية
 

بدراسة ىدفت التعرؼ إلى القيـ المتضمنة في كتب  (2008 )كما قامت القاضي 
التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية مف كجية نظر المعمميف كالمعممات، كاستخدمت الباحثة 
أداتاف، األكلى تحميؿ محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية، كاألداة الثانية استبانة 
مكجية إلى المعمميف كالمعممات، كتككف مجتمع الدراسة مف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة 

معممان كمعممة، كأشارت (110)الثانكية، باإلضافة الى معممي التربية اإلسبلمية البالغ عددىـ 
النتائج إلى أنة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في القيـ المتضمنة في كتب التربية 

اإلسبلمية لممرحمة الثانكية مف كجية نظر المعمميف كالمعممات تعزل لمتغير الجنس، كالخبرة 
التدريسية، كالمؤىؿ العممي، كدٌلت النتائج أيضا إلى أف القيـ المتضمنة في كتب التربية 
اإلسبلمية لممرحمة الثانكية تـ تمثيميا بدرجة متكسطة، كلـ يتـ عمى ما يبدك التخطيط ليا 

 .بشكؿ مسبؽ، كلـ يتـ مراعاة المرحمة التي طرح ليا المنياج
 

، بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى سمات الشخصية اإلسبلمية، (2006)كقاـ عمرك 
كما تظير في منياج التربية اإلسبلمية، في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، مف الصؼ 

األكؿ إلى الصؼ الثاني الثانكم، كما ىدفت إلى المقارنة بيف سمات الشخصية اإلسبلمية، 
كما تظير في المنياج كبيف سمات الشخصية اإلسبلمية كما تظير في األدب التربكم 

اإلسبلمي، استخدـ الباحث أداة كىي عبارة عف استبانة، اليدؼ منيا تحديد معايير 
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لمشخصية اإلسبلمية مف قبؿ مجمكعة مف المفكريف تـ استنباطيا مف األدب التربكم، 
كتحميؿ الكتب لممراحؿ جميعيا، كتكٌكف مجتمع الدراسة مف منياج التربية اإلسبلمية مف 

الصؼ األكؿ إلى الصؼ الثاني الثانكم، ككانت النتائج تدؿ عمى أف ثمة سمات لمشخصية 
اإلسبلمية بتمثيؿ عاؿو في المنياج مثؿ سمات البناء العقدم كسمات أقؿ تمثيبلن مثؿ البناء 

الفكرم كالثقافي، كمما أشارت إلية نتائج الدراسة قمة الفاعمية االجتماعية لمشخصية في 
 . المنياج

 
، كالتي ىدفت إلى معرفة مدل كفاية ما تتضمنو (2004)أما دراسة أبك النصر 

الكتب المدرسية في مادة التربية اإلسبلمية لممرحمة االبتدائية، لمكفاء بمتطمبات بناء شخصٌية 
الطفؿ بناءان إسبلميان، كما مدل قدرة أساليب التقكيـ المعمكؿ بيا، عمى الكشؼ عف مدل 

كالكجدانية لمتربية اإلسبلمية،  (السمككية اإلجرائية)تحقؽ األىداؼ التعميمية كالميارية 
كاستخدـ الباحث أداتيف في ىذه الدراسة، األكلى استبانة تـ تكزيعيا عمى معممي كمعممات 
التربية اإلسبلمية، لمعرفة مدل ما تتضمنو كتب التربية اإلسبلمية لمكفاء بمتطمبات بناء 

شخصٌية الطفؿ كما خطط ليا، أما األداة الثانية فكانت عبارة عف اختبارات تحصيمية كتابية 
كشفيية، كتكٌكف مجتمع الدراسة مف معممي كمعممات التربية اإلسبلمية ككذلؾ طمبة المرحمة 

اإلبتدائية مف الصؼ األكؿ إلى الصؼ السادس اإلبتدائي، كأظيرت النتائج عدـ كفاية 
المحتكل المكجكد في كتب التربية اإلسبلمية لمكفاء ببناء الشخصية، كأف مفيـك البيئة ال 

يأخذ اإلىتماـ الكافي في المحتكل، كاإلعتماد بالكامؿ في التقكيـ عمى اإلختبارات 
ف أدكات كأساليب التقكيـ المستخدمة في المدارس لـ تتمكف مف الكشؼ  التحصيمية، كا 

 .الصحيح كالكامؿ عف مدل تحقؽ أىداؼ مادة التربية اإلسبلمية
، كالتي ىدفت إلى معرفة إلى أم مدل (2004) كفي دراسة أجرتيا الخالدم 

التزمت األىداؼ العامة، كاألىداؼ الخاصة، كاألىداؼ السمككية، لمادة التربية اإلسبلمية في 
المرحمة اإلعدادية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، بتنمية الطفؿ عمى المبادئ اإلسبلمية 
كخاصة مبادئ العدؿ، كالرحمة، كالسبلـ، كالمساكاة، ككاف مجتمع الٌدراسة عبارة عف كتب 
التربية اإلسبلمية لممرحمة اإلعدادية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، كاستخدمت الباحثة 
أداتيف األكلى استبانة كيزعت عمى معممي كمعممات التربية اإلسبلمية، لمعرفة إلى أم مدل 
إلتزمت األىداؼ العاٌمة كاألىداؼ الخاٌصة كاألىداؼ السمككية لمادة التربية اإلسبلمية في 

المرحمة اإلعدادية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، بتنمية الطفؿ عمى مبادئ العدؿ 
كالرحمة كالسبلـ كالمساكاة، أما األداة الثانية فكانت عبارة عف تحميؿ كتب التربية اإلسبلمية 
لممرحمة اإلعدادية باإلستعانة بالخطكط العريضة لمنياج التربية اإلسبلمية، ككانت النتائج 
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تؤكد إلتزاـ األىداؼ العامة لمتربية اإلسبلمية في المرحمة اإلعدادية في دكلة اإلمارات، 
المستمدة مف تعاليـ القرآف كالسٌنة، ككذلؾ األىداؼ الخاٌصة التي التزمت بالمبادئ 

اإلسبلمية، كشممت األىداؼ الخاٌصة، المجاؿ العقمي، كالكجداني، كالميارم، كاىتمت 
األىداؼ الخاٌصة في كؿ صؼ مف صفكؼ المرحمة اإلعدادية بمبادئ اإلسبلـ، كخاصة 

 .مبدأ العدؿ كالرحمة كالسبلـ
 
 

 : الدراسات األجنبية2.2.2
 

دراسة في إيراف ىدفت إلى (Khaledian,et.al,2013)كآخركفأجرل خالدياف 
 تككنت ،ة الجامعييفبية كالقمؽ لدل عينة مف الطؿالفعؽالفكار اؿاألقة بيف الالكشؼ عف الع

ؽ مقياس القمؽ بيكلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تط، ةبا كطاؿب طاؿ( 280)عينة الدراسة مف 
ط باقة ارتالكجكد عالنتائج أظيرت ،كنية لكاتؿقبلعلبلفكار ااأل كمقياس ،مف النفسي لكاتؿاألك

نية لدل الجامعييف، كعدـ قبلالعؿفكار ااألمف النفسي كبيف األايجابية دالة بيف تدني مستكل 
مف النفسي تعزل لمتغير األية كمستكل الفعؽلبلكار االؼة في ابكجكد فركؽ بيف الطؿ

 .الجامعة

 
زنج الباحثاف قاـ، فقد كبيدؼ بحث مستكل األمف النفسي لدل طمبة الجامعات

بدراسة في إحدىالجامعات الصينية مف أجؿ التعرؼ إلى  (Zhang,&Wang,2011)ككينج 
طالبان كطالبة مف  (345) بمغ عددىـ ،مستكل األمف النفسي لدىعينة مف طمبة الجامعة

أشارت نتائج الدراسة إلى أف الطمبة يتمتعكف ، باستخداـ مقياساألمف النفسي، كجنسياتمختمفة
بمستكىمتكسط مف األمف النفسي، كما كجدت أف مستكيات األمف النفسيتأثرت بخمفياتيـ 

 .الثقافية كاإلقميمية المختمفة
 

قة بيف الراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى الع د(Yamagishi,2011)مأجرل ياميجاش
 ،مف النفسي مف جانب الثقة كالتعامؿ لدل الجامعييف في اليابافاألجتماعي كإلالذكاء ا

كؿ حة ح استجابكا لمقياس يتضمف أسئمة مفتك،ةباكطاؿب طاؿ(200)تككنت عينة الدراسة مف 
 كقد أظيرت ،مف النفسي كالثقة لدل الجامعييف كاألجتماعيإلقة بيف جكانب الذكاء االالع

جتماعية تزيد مف مستكيات إلؾ الميارات اال مف الطالب يجدكف أف امت%(66)ج أف النتائ
 .مف النفسي داخؿ الحـر الجامعياأل كبالتالي تحسف الشعكر ب،الثقة
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ىدفت الى دراسة ، كالتي Keller,p&El-SheichK,2011) )كيميركالشيخ دراسة 
قة الـ كالطفؿ كالعألب كالطفؿ كاألقة بيف العبلطفاؿ في األمف النفسي لدل ااألتأثير النـك ك

طفاؿ في الصؼ ألدراسة طكلية، كقد أجريت الدراسة عمى عينة مف ا- الزكجية بيف الكالديف
 ذككر، (12) اناث مف الصؼ الثالث، ك(98) ذككر، (80)الثالث كالصؼ الخامس، 

، كمف cartography جيازالؿ اناث مف الصؼ الخامس، كتـ فحص مدة النكـ خ(87)ك
قة الزكجية السيئة لكالديف أطفاؿ الؿ التقارير الشخصية، كقد أظيرت النتائج أف العالخ

قة الزكجية الالصؼ الثالث تؤكد عمى مشاكؿ في النـك بعد سنالعاميف، ككمما كانت الع
قة بيف الطفؿ ككالده الطفاؿ، كأف العالسميمة بيف الكالديف كمما قمت اضطرابات النـك لدل ا

ناث، كتقؿ عند الذككر ما يؤكد حاجة الطفؿ اإلتزيد كمما تقدـ الطفؿ في السف كخاصة عند 
 .ألبمف النفسي مف األالى ا

 
راسة في استراليا ىدفت إلى الكشؼ عف الفركقات في  دElliot,2009))  جرت إيمميكتكأ

ب الدكلييف الدارسيف في الجامعات الب المحمييف كالطالمف النفسي بيف الطألمستكل القمؽ كا
دارة با كطاؿبطاؿ( 550)تككنت عينة الدراسة مف ، كستراليةألا ة يدرسكف عمـ النفس كا 

مف أليؽ مقياس القمؽ كمقياساب كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تط،كلىاألعماؿ في السنة األ
ب تغير الثقافة بة الدكلييف بسبة القمؽ كحالة لدل الطؿبارتفاع نسج كأظيرت النتائ، النفسي

ناث كف أكثر إلمف النفسي الدنيا لدييـ، كبينت الدراسة كذلؾ أف األكعدـ تكفر مستكيات ا
 .قمقا مف الذككر

 
 

كالكاردة في ابريعـ   ( ,2009Rosen&Rothbaum)دراسة ركزيف كركثاـ 
فت إلى التعرؼ عمى أثر طبيعة الرعاية كالعناية الكالدية عمى الشعكر كالتي ىد (2011)

ما ىدفت إلى التعرؼ عمى أسمكب رعاية اآلباء كاألميات ألطفاليـ كأثر ؾباألمف النفسي، 
طفبل تـ مقابمة أبائيـ كأمياتيـ  (ِٔ)ذلؾ عمى الشعكر باألمف النفسي كشممت عينة الدراسة 

عمى انفراد لتقييـ األسمكب المتبع في رعاية األبناء، كأسفرت النتائج عمى أف اىتماـ الكالديف 
 الذيف لـ يحظكا فثر ـؾبأبنائيـ كمنحيـ الحب كالعطؼ يكسبيـ شعكران باألمف النفسي أ

 .برعاية كحب كعطؼ مف كالدييـ

 



70 

لى إىدفت ىذه الدراسة  ك(Rocher-schudlichm,2007)دراسة ركشر سشكدليش
سرية كبيف تكافؽ الطفؿ، ألفات االدراؾ الخإمف النفسي كمتغير كسيط بيف ألمعرفة أثر ا

سنكات كطبؽ 6-9 تراكحت أعمارىـ ما بيف طفؿ ، (80)حيث أجرل ذلؾ عمى عينة مف 
 ،سريةألفات االلى مقياس لمخإضافة اإل ب،مف النفسيألعمييـ مقياس كيرينز لمشعكر با

طفاؿ، كأشارت النتائج ألكتئاب لدل ااإلعراض القمؽ كأل كمقياس ،كقائمة المشكالت السمككية
 كيقمؿ مف ،نفعاليإلمف األرية يزيد مف شعكرىـ بعدـ ااألسفات الطفاؿ لمخاألالى أف ادراؾ 

سرة لدييـ سمبية كما يزيد مف لؤلنفعالي كيجعؿ الصكر النمك ذجية إلقدرتيـ عمى التنظيـ ا
 .كتئابإلأعراض القمؽ كا

 

قة بيف التييئة المعرفة العإلى لدراسة   كىدفت اBarker,2004)) أجرل باركر
تككنت عينة الدراسة مف كمف النفسي، كالصحة النفسية، األكالدافعية كالتكافؽ الجامعي، ك

ة في تخصص با كطاؿب طاؿ(2144) كعددىـ ،ريطانيابة السنة الثانية في جامعة شيفمد ببطؿ
 كجكد الدراسة جأظيرت نتائ، ك استجابكا لمقياس تـ إعداده خصيصا لغايات الدراسة،التربية

قكف ميارات بة الذيف يتصفكف بميارات اجتماعية كيطبقة إيجابية في التكافؽ لدل الطؿالع
جكانب أمنيـ النفسي الذم يحدث التكافؽ بكؿ كجتماعي في الحـر الجامعي إلالذكاء ا
 .أشكالو

 
 

تناكلتمكضكع التصٌمب كعبلقتو بالشعكر باألمف فقد  (Vara,2001)أما دراسة فارا 
إمرأة ، كاستخدـ  (80)النفسي لدل النساء مرتفعات كمنخفضات القمؽ، كشممت العينة 

الباحث مقياس ماسمك لؤلمف النفسي، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ داٌلة إحصائيان بيف 
السيدات مرتفعات كمنخفضات القمؽ في الشعكر باألمف النفسي كالتصٌمب، كما أكضحت 

 .نتائج الدراسة أيضان أف النساء مرتفعات القمؽ أقؿ شعكران باألمف النفسي كأكثر تصمٌبان 
 

 دراسة ىدفت إلى الكشفعف مستكل األمف في جامعة Grout)(1999,اـ جركتؽ
كعينة عشكائية  (%10)كالية إيمينكم الكسطى في الكالياتالمتحدة األمريكية، حيث تـ اختيار 

أشارت نتائج الدراسة إلى تمتع الطمبةبمستكل مرتفع مف ،كطبقيةمف مجمكع طمبة الجامعة
األمف النفسي، كعدـ كجكد فركؽ في مستكىاألمف النفسي بيف الطمبة يعكد الختبلؼ 

تخصصاتيـ األكاديمية فيالجامعة، ككجكد ارتباط بيف درجات الطمبة الذيف حصمكا عمى 
. أقبللدرجات في األمف النفسي كدرجاتيـ في مستكل التفكير النقديكاإلبداعي
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ىدفت إلػى الكشػؼ عػف العبلقػة بػيف بدراسة  ( Robert، 1996)ركبػرت كقاـ 

مسػتكل الشػعكر بػاألمف النفسػي النػاجـ عػف طبيعة االرتباط بالكالديف كظيكر أعراض 
االكتئاب النفسػي عنػد البػالغيف، كالكشػؼ عػف مسػتكل الشعكر باألمف ككسيط بيف االتجاه 

طالػػب  ( 481) كتكٌكنػػت العينػػة مػػف ،نحك االختبلؿ الكظيفي كانخفاض مستكل تقدير الذات
كطالبػػة جامعيػػة مػػف ثػػبلث جامعػػات أمريكيػػة، كاستخدـ الباحثاف المػنيج الكصػفي التحميمػي، 

كقد تكصمت الدراسة إلىكجػػكد ، كمػا تػـ اسػتخداـ مقيػاس لؤلمػف النفسػي مػف إعػداد شيفر
عبلقػػة دالٌػػة بػػيف العبلقػػة الحميمػػة مػػع الكالػػديف كالػػنقص فػػي الشػػعكر بػػاألمف، باإلتجاه نحك 

االختبلؿ الكظيفي، ككجكد عبلقة بػيف اإلخػتبلؿ الػكظيفي كمسػتكل تقػدير الػذات، كما أف 
مستكل تقدير الػذات لػو عبلقػة مباشػرة مػع زيػادة أعػراض االكتئػاب،كانعػداـ األمػف يػؤدم إلػػى 
ظيػػكر أعػػراض االكتئػػاب فػػي سػػف البمػػكغ مػػف خػػبلؿ انخفػػاض مسػػتكل تقػػدير الػػذات لػػدل 

. البالغيف
 

إلػى التعػرؼ عمػى أثػر النػزاع بػيف فقد ىدفت  ( Davis,1995 )دراسة ديفز أما 
 طفػػبل مػػف الػػذككر 112البػالغيف عمػى مسػتكل األمػف النفسػي لػدييـ، كتكٌكنػػت العينػػة مػػف 

كاإلنػػاث مػػف مجمكعػػات عمريػػٌة مختمفػػة مػػف كاليػػة فرجينػػا األمريكيػػة، كاسػػتخدـ الباحػػث عػػدة 
 كأظيػػرت النتائج كجكد عبلقة بيف النزاع بيف ،أدكات لقيػػاس األمػػف النفسػػي لػػدل األطفػػاؿ

البػالغيف كشػعكر األطفػاؿ بعػدـ األمػف فػي جميػع المجمكعػات العمرية المختمفة، كعدـ كجكد 
فركؽ داٌلة في العبلقة بيف الصػراع الخػاص لػدل البػالغيف كاألمػف النفسي بيف المجمكعات 

 .الثبلث
 

ىدفت الدراسة كالتي كرد ذكرىا في  (Vogarty&Whitbe,1994)دراسة 
إلى التعٌرؼ عمى االختبلفات بيف القيـ كالشعكر باألمف النفسي، كالتكافؽ  (2007الطيراكم )

طالبان أجنبيا كأظيرت النتائج أف  (106)لدل الطبلب المحمييف كاألجانب في أستراليا، ك
الطبلب األجانب أكثر شعكران باألمف النفسي، كأكثر تفكقان مف الطبلب األسترالييف، كأنيـ 

 .أكثر تٌركيزان عمى القيـ المتعمقة بالعادات كالتقاليد
 

لى معرفة العبلقة بيف األمف إىدفت دراسة (Helmut,1986) ىممت بينما أجرل
النفسي كالعبلقة الزكجية لدل األزكاج العاممينفي المجاؿ العسكرم، كالتعٌرؼ عمى مدل تأثير 

زكج  (51)كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا م، الكظيفة العسكرية عمى األمف النفس
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 مع مراعاة أف يككف أفراد ،ن كزكجة مف الذيف تطكعكا إلجراء ىذىالدراسة تـ اختيارىـ عشكائيا
كأف تككف الزكجات غير عامبلت ، العينة جميعيـ لـ يخضعكا لمثؿ ىذىالدراسة مف قبؿ

 كقد ، كالزكج أف يككف قد خدمفي المجاؿ العسكرم مدة تقؿ عف عاميف،كليس ليف أكالد
استخدـ الباحث مقياس مدل تأثير العمؿ عمى العبلقة الزكجية، كمقياس األمف 

أف اختبلؼ كجيات النظر بيف الزكجيف تجاه : كقد أظيرت نتائج الدراسة، (1952)لماسمك
الكظيفةالعسكرية، كاختبلؼ مستكل األمف النفسي لدييـ مكجكد بشكؿ كاضح، ككانت النتائج 

أنو كممازاد معدؿ االختبلؼ في كجيات النظر لمكظيفة العسكرية كمما قٌؿ مستكل األمف 
.  النفسي لدل أحدالزكجيف أك كمييما

 
 

  التعقيب عمى الدراسات السابقة3.2.2
 

قامت الباحثة بعرض الدراسات السابقة ذات العبلقة بحسب تاريخيا مف الحديث إلى 
، ثـ سابقة العربية كاألجنبية، مف الدراسات اؿمف النفسيألالتي  تناكلت ظاىرة ا، كالقديـ

 .الدراسات التي تناكلت كتب التربية اإلسبلمية بالتحميؿ
 

كالحظت الباحثة تناكؿ أغمب الدراسات لمكضكع األمف النفسي مف حيث ارتباطو 
، (2013)، كدراسة مصطفى كالشريفيف  (2013 )بمتغٌير آخر، كما في دراسة الشحرم 

،كالسميرم (2010)، دراسة خكيطر (2012) ، كدراسة ابك عمرة (2012)كدراسة نعيسة 
، (2007)، كالطيراكم (2009)، كالعطار (2009)، كالشيرم (2009) ، كعقؿ (2009)

، كباالضافة الى دراسة (2001) ، كنصيؼ (2004) ، كالعقيمي (2006 )كابك عكدة 
، كدراسة (Vara,2001)،كدراسة فارا (2000 )الشرعة 
 ، كدراسة(Yamagishi,2011)ياميجاش، كدراسة (Khaledian.et.al,2013)خالدياف
، فجميعيا ىدفت إلى دراسة (Robert،1996)ركبػرت، كدراسة Barker,2004))باركر

 .العبلقة بيف مستكيات األمف النفسي كمتغيرات أخرل
 

 مع ىذه الدراسة في اختيار العينة مف طبلب  الدراسات المعركضةكتشابيت بعض
كدراسة  الديؾ  (2012)، كدراسة نعيسة (2013)الجامعات مثؿ دراسة مصطفى كالشريفيف 

، كدراسة الطيراكم (2008)، كدراسة الصكافي (2011) ، كدراسة الناجـ (2012)
، (2001)، كنصيؼ(2006)، كدراسة ابك عكدة (2007)
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كدراسة ،Barker,2004)) باركرك،Grout)(1999,جركت،ك(2000)كالشرعة
زنج ككينج ،كدراسةYamagishi,2011) ) ياميجاش، كدراسة (Elliot,2009)إيمميكت

(Zhang,&Wang,2011) لكنيا بحثت في مكضكع األمف النفسي مف كجية نظر عمـ ،
النفس ككفقا لمتغيرات كمقاييس مختمفة عف متغيرات كمقياس ىذه الدراسة،  باإلضافة الى 

 –مف سنة أكلى )في اختياره لجميع السنكات الدراسٌية  (2005 )ذلؾ تختمؼ دراسة أقرع 
 .كفي نتائجيا (حتى سنة خامسة  

 
كما يبلحظ ندرة الدراسات التي تبحث في األمف النفسي مف منظكر اسبلمي،سكل 

مقياس يف راستالدكاستيخدـ في ، (2007)كدراسة سمطاف كقاسـ  (1993) دراسةأبك بكر
بعد تطكيره،كتـ االستفادة مف المقياس في بناء بعض فقرات الشعكر باألمف النفسي لماسمك 

أداة ىذه الدراسة،كتختمؼ ىذه الدراسة عنيا مف مف حيث العينة كالمقياس كفي متغيرات 
جراءاتيا  . الدراسة كا 

 
في الدراسات في جكانب ميمة، كبخاٌصة  جميع تمؾ  عف الدراسة الحاليةتختمؼك

أدكاتيا، حيث استحدثت الباحثة مقياسا يتناسب كالرؤيا اإلسبلمية لؤلمف النفسي كيراعي 
خمفيةالدراسة كفؽ خطكات منيجية ، كما اقتصرت عمى معايير األمف النفسي التي احتكتيا 

كتب التربية اإلسبلمية بعد تحميميا، لذلؾ فإف ىذه الدراسة تضيؼ بعدان آخر لمدراسات 
 .السابؽ، كىك ما يمٌيز ىذه الدراسة

 
باإلضافة الى ذلؾ قامت الباحثة باستعراض الدراسات التي تناكلت كتب التربية 

، كدراسة (2014) الشبكؿ كالخكالدة اتفقت الدراسة الحالية مع دراسةاإلسبلمية بالتحميؿ،ك
،كدراسة (2011)،كدراسة حمد (2011)، كدراسة عبد العاؿ (2013)المقكسي كياسيف 

،في (2008)، كالقاضي (2009)، كدراسة صبلح (2010)، كدراسة حجك (2010)قيطة 
كمكضكعاتيا، كقد استفادت الباحثة مف ىػذه لممرحمة الثانكية تناكليا لكتب التربية اإلسبلمية 

 ف دراسات عممية تناكلت مكضكع مدل تضـسة، لعدـ كجكد الدراسات في إجراءات الدرا
، كبالتالي كحسب اطبلع الثانكية لمعايير األمف النفسيكتب التربية اإلسبلمية في المرحمة 

 . تبٌيف أنمكضكع الدراسة لـ يتناكؿ بالبحث مسبقان ةالباحث
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 :لفصل الثالثا

_________________________________________________ 
 :الطريقة واإلجراءات

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ، المنيج المتبع في ىذه الدراسة، كيتضمف كصفان تفصيميان 

لئلجراءات التي ستتبعتيا الباحثة في تنفيذ ىذه الدراسة، مف حيث كصؼ مجتمع الدراسة 
جراءات الصدؽ  كعينتيا، كالطريقة التي ستختارىا بيا، كأدكات الدراسة كطرؽ إعدادىا كا 

جراءاتيا، كالمعالجة اإلحصائية التي ستستخدـ  كالثبات كخطكات تطبيقيا، كتصميـ الدراسة كا 
 .في تحميؿ البيانات كالكصكؿ إلى النتائج

 
 : منيج الدراسة1.3

 
لقد اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي، كذلؾ لمناسبتو لمثؿ ىذا النكع مف 

 .الدراسات
 

 : مجتمع الدراسة2.3
 

 :تككف مجتمع ىذه الدراسة مف 
 
األكؿ الثانكم، كالثاني )كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في فمسطيف، لمصفيف - 1

 .(الثانكم 
 

( 2739  )كما شمؿ مجتمع الدراسة طمبة سنة أكلى مف جامعة القدس كالبالغ عددىـ -  2
طالبان كطالبة حسب إحصائيات القبكؿ كالتسجيؿ في جامعة القدس، كذلؾ في السنة الدراسية 

 (.1)كما ىك مكضح في الجدكؿ  (2014/2015)مف العاـ 
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األعداد كالنسب المئكية لخصائص عينة الدراسة الطبلب حسب الجنس : (1)جدكؿ 

 .كالتخصص العممي كمستكل التحصيؿ




 اننسبتانمئىَت انعذد انمتغُشاث

 انجنس

 59.7 163 ركش

 40.3 110 أنثً

 100.0 273انمجمىع

 انتخصص

 53.8 147 كهُتعهمُت

 46.2 126 كهُتأدبُت

 100.0 273انمجمىع

 مستىيانتحصُمفٍانثبنىَتانعبمت

 36.3 99 ممبىل

 45.8 125 متىسط

 17.9 49 متذنٍ

 100.0 273انمجمىع

 
 : الدراسةات عين3.3

 
 عّينة الطالب: أوالً 
 

تـ اختيار العينة العشكائية الطبقية مف جامعة القدس بحيث ركعي أف تككف ممثمة 
لمجتمع الدراسة مف حيث الجنس، كالتخصص، كمستكل التحصيؿ السابؽ، حيث شممت 

% ( 10)طالبان كطالبة مف طمبة السنة الجامعية األكلى، بما نسبتو  ( 273 )عٌينة الدراسة 
 .مف المجتمع الكمي لمدراسة

 :عّينة الكتب: ثانيا
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اشتممت عٌينة الدراسة عمى كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لمصفيف األكؿ 
كتابيف )، كعددىا ثبلثة كتب (2015 /2014)الثانكم، كالثاني الثانكم، في فمسطيف لمعاـ 

باإلضافة الى كتاب كاحد لمصؼ الثاني -  فصؿ أكؿ كفصؿ ثاني - لمصؼ األكؿ الثانكم 
 .(الثانكم

 
 : أدوات الدراسة4.3

 
تـ بناء أداة الدراسة المتمثمة بمعاييراألمف النفسي المتضمنة في منياج التربية 

 :،كذلؾ مف خبلؿ(األكؿ الثانكم  كالثاني الثانكم )اإلسبلمية لمصفيف 
 
 .اإلطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة حكؿ األمف النفسي- 1

حكؿ معايير األمف  ( Delphi)تـ تصميـ أسئمة تيدؼ إلى رصد تصكر بطريقة دلفي - 2
 :كقد شممت السؤاؿ التالي (1)النفسي مف منظكر إسبلمي كما ىك في الممحؽ رقـ 

ما معايير األمف النفسي التي تعمؿ مقررات  التربية اإلسبلمية  في فمسطيف عمى تجسيدىا 
 لممرحمة الثانكية لمصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم حسب رؤيتكـ ؟

( 15)كتـ عرضيا عمى مجمكعة مف األساتذة كالمشرفينكالمفكريف كالمختصيف كعددىـ 
 (.2 )شخصا، كما ىك في ممحؽ 

بعدىا قامت الباحثة بإجراء التعديبلت البلزمة لمبلءمة المعايير لمكضكع الدراسة، - 3
كاخراج األداة األكلى بصكرتيا النيائية لكي يتـ تحميؿ مقررات التربية اإلسبلمية لممرحمة 

 (.3)الثانكية في ضكئيا كما ىك في الممحؽ 
 

 :مادة الكتاب التي تم تحميميا: األداة األولى
 

األكؿ الثانكم، )تـ تحميؿ محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لمصفيف 
في فمسطيف، كاستخبلص المعايير التي تناكلتيا ىذه الكتب، كمعرفة  (كالثاني الثانكم 

تكرارات كؿ معيار مف معايير األمف النفسي اإلسبلمية الكاردة في قائمة المعايير التي تـ 
 :اعتمادىا، كركعي في عممية تحميؿ المحتكل ما يأتي

 .مراجعة األدب التربكم حكؿ تحميؿ المحتكل -



77 

كإلجراء عممية التحميؿ مف أجؿ التكصؿ إلى معايير األمف النفسي اإلسبلمية، تمت قراءة  -
األكؿ الثانكم ، كالثاني الثانكم )معمقة لكتب التربية اإلسبلمية  لممرحمة الثانكية لمصفيف 

 (.7)ك (6)، كاالطبلع عمى الكتب كمضامينيا باإلضافة إلى أىدافيا كما في الممحؽ (
تحميؿ النصكص الكاردة في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية التي شممتيا عٌينة  -

، كذلؾ حسب اداة المعايير في (9)كممحؽ  (8)الدراسة، كما ىك مبيف في ممحؽ 
 .، كاستخراج التكرارات لكؿ معيار كالنسبة المئكية لتمؾ المعايير (3)الممحؽ رقـ 

 
 :ثبات تحميل المحتوى 

 
 :تأكدت الباحثة مف ثبات التحميؿ بالطرؽ اآلتية

 
كىك أف يتكصؿ محمؿ مع محمميف آخريف إلى نتائج متقاربة عند : الثبات البيف شخصي- 

 .تحميميـ لممحتكل نفسو
كمف أجؿ الكشؼ عف ثبات تحميؿ كتب التربية االسبلمية، تـ اختيار عينة مف كتب التربية 
االسبلمية كتقديميا الى زميمة، كطمب منيا تحميميا بعد تكضيح الطريقة المتبعة في التحميؿ، 
كمف ثـ تـ حساب نسبة الثبات فكاف معامؿ اإلتفاؽ بيف الباحثة كبيف المحممة اآلخرل بدرجة 

 (.0.91)عالية 
 

كىك أف يتكصؿ المحمؿ نفسو إلى نتائج متقاربة عند إعادة : الثبات الضمف شخصي- 
 .التحميؿ لممحتكل نفسو

كقد قامت الباحثة بإجراء ثبات التحميؿ مف خبلؿ اعادة التحميؿ بعد مضي اسبكعيف مف 
 (.0.93)التحميؿ األكؿ، فكانت نسبة اإلتفاؽ لتحميؿ الباحثة لممحتكل مع نفسيا 

 
 :اإلستبانة الموجية إلى طمبة السنة الجامعية االولى في جامعة القدس  : األداة الثانية

 
فقرة، مكزعة عمى خمسة مجاالت مف  (51)صممت الباحثة استبانو مككنة مف 

 الذاتي لمفردلبعد ا: تمػثؿ بعديف أساسييف ىمامجاالت األمف النفسي مف منظكر اسبلمي، ك
فقرة،كبعد ثاف ىك العبلقة باآلخريف  (27)متمثبل في (اإليمانية كالشخصية كالفكرية)
فقرة ، حيث عكست ىذه الفقرات المعايير التي تـ  (24)متمثبل في  (اجتماعي كعممي)

تحميؿ الكتب في ضكئيا، كذلؾ لمكشؼ عف مدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى 
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لجامعة القدس لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ، كقد أعٌدت اإلستبانة بعد اإلطبلع 
قد تـ صياغة العبارات بما عمى العديد مف الدراسات كاألدب التربكم المتعمؽ بالمكضكع، ك

 (.4)، كما كرد في الممحؽ رقـلحياة الجامعيةكايناسب البيئة 
 

كاستفادت الباحثة مف أدكات كمقاييس سابقةقامت بتطكيرىا، كاعادة صياغة فقراتيا 
 1997)بما يتبلءـ مع ىذه الدراسة، كىي مقياس األمف النفسي المعد مف قبؿ التؿ كأبك بكر 

 فقرة، مكزعة عمى أربع مجاالت، كمقياس الطمأنينة النفسية، المعد مف 48، كالمكٌكف مف (
،كمكٌكف مف (2003)، كىذا المقياس مكجكد في دراسة لو (1993)قبؿ فيد الدليـ كآخركف 

عبارة أعٌدت بطريقة عكسية، كبذلؾ فالحصكؿ عمى الدرجات المرتفعة عمى المقياس  (70)
 .يدؿ عمى إنخفاض اإلحساس بالطمأنينة النفسية لدل الطالب أك الطالبة

 

 

 : صدق اإلستبانة5.3
 

لمتأكد مف صدؽ محتكل اإلستبانة تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحٌكميف ذكم 
الذم  (5)الخبرة كاالختصاص في التربية كالتدريس، كذلؾ كما ىك مكضح في ممحؽ رقـ 

يكضح اسماء المحكميف كتخصصاتيـ العممية، كطيمب منيـ إبداء الرأم في اإلستبانة مف 
حيث مناسبتيا لميدؼ الذم أعدت لو، كمبلءمتيا مف حيث الصياغة المغكية كشمكليتيا، 

حيث أجريت التعديبلت المناسبة بناء عمى اقتراحاتيـ، إلى أف أخرجت  في صيغتيا 
مكافؽ بشدة ، )، كحٌددت بخمس إجابات (النيائية، إذ أعدت كفؽ مقياس ليكرت الخماسي

 .(مكافؽ، محايد، معارض ، معارض بشدة
 

 : ثبات اإلستبانة6.3
 

لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة تـ استخراج معامؿ اإلتساؽ الداخمي كبحساب معادلة 
لئلستبانة، بعد تطبيقيا عمى عينة استطبلعية  (Cronbach-Alpha)الثبات كركنباخ ألفا

كبذلؾ  (0.86)مف خارج افراد العينة االصمية،كبعد حساب معامؿ الثبات، كجد انو يساكم 
تتمتع األداة بدرجة عالية مف الثبات كىي نسبة مقبكلة ألغراض البحث التربكم كما ىك 

 (.2)مكضح في الجدكؿ 
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 .لثبات أداة الدراسة (CronbachAlpha)نتائج معامؿ كركنباخ ألفا : (2)جدكؿ 
 قيمة ألفا المجاؿ

 0.86 الدرجة الكمية
 

إلى أف اإلستبياف يتمتع بدرجة عالية مف الثبات  (2)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
 .بشكؿ عاـ

 
 : إجراءات الدراسة7.3

 
 :تـ إتباع الخطكات التالية إلجراء الدراسة

االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة سكاءالمتعمقة -  
 .باألمف النفسي أك بتحميؿ كتب التربية اإلسبلمية

إعداد أداة الدراسة األكلى، كىي المعايير التي تحتكم عمييا معايير األمف النفسي،مف  -
 (.3)أجؿ تحميؿ الكتب عينة الدراسة ممحؽ 

تحميؿ كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في ضكء أداة المعايير كما في المبلحؽ  -
(8( )9.) 

تحتكم عمى خمسةمجاالت لتحديد - معككسة عف معايير التحميؿ -  إعداد إستبانة  -
معايير األمف النفسي اإلسبلمية، مكجية لطبلب جامعة القدس سنة أكلى، لمعرفة مدل 

، كعرضيا عمى مجمكعة مف (4)امتبلكيـ لمعايير األمف النفسي اإلسبلمية، كما في ممحؽ 
 (.5)ممحؽ  )المحٌكميف لمكصكؿ إلى الصكرة النيائية لئلستبانة 

-65)المتدني: قامت الباحثة بعد ذلؾ بحساب المدل لتحصيؿ الطمبة عمى النحك التالي -
حسب تحصيؿ الطمبة في  (فما فكؽ- 89)، كالمرتفع مف  (88-77)، كالمتكسط (76

 .الثانكية العامة
حصمت الباحثة عمى كتاب رسمي، مف عمادة الدراسات العميا في جامعة القدس، مكجو  -
الجية المختصة في إدارة جامعة القدس، ليسمح لمباحثة بتطبيؽ " الشؤكف األكاديمية " إلى

 (.10)دراستيا عمى أفراد عٌينة الدراسة، مف طمبة كطالبات السنة األكلى في الجامعة ممحؽ 

حصر مجتمع الدراسة كالمتمثؿ في طمبة كطالبات السنة الجامعية األكلى في جامعة  -
 (.2015 /2014 )القدس لمعاـ الدراسي
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كزعت الباحثة اإلستبانة عمى أفراد عٌينة الدراسة ثـ جمعت كتـ التأكد مف عددىا، كمف  -
( 174)ثـ القياـ بتفريغ البيانات عمى جداكؿ أعدتيا الباحثة لغرض الدراسة، حيث تـ تكزيع 

منيا فقط،ثـ قامت الباحثة بتفريغيا الستخراج النتائج، كالتي سيتـ  (173)إستبانة، أعيدت 
 .عرضيا الحقان 

 
 :ّيرات الدراسة تغم

 :تناكلت  الدراسة المتغيرات التالية 
 

 :المتغيرات المستقمة
 
 .(ذكر، أنثى )الجنس كلو مستكياف .ُ
 . (تخصصات أدبية، كتخصصات عممية )كلو مستكياف : التخصص .ِ
 .(مرتفع كمتكسط كمتدني  ) مستكيات 3مستكل التحصيؿ السابؽ كلو  .ّ

 
 :المتغيرات التابعة

 
 .مدل تمثؿ كتب التربية اإلسبلمية لمعايير األمف النفسي اإلسبلمية.1

 .مدل امتبلؾ طمبة سنة أكلى في جامعة القدس لمعايير األمف النفسي.2
 

 : المعالجات اإلحصائية9.3
 

 لمكشؼ عف معايير األمف النفسي اإلسبلمية في مقررات التربية اإلسبلمية، تـ 
استخراج النسب المئكية كتكراراتيا لمعرفة كيفية تكزيع  معايير األمف النفسي اإلسبلمية في 

 (األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم )كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في فمسطيف لمصفيف 
كلئلجابة عف أسئمة الدراسة استخدمت الباحثة برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

((spssحساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لكؿ فقرة :  ، كذلؾ إلجراء ما يمي
، لمعرفة أثر متغير الجنس، التخصص، كتحميؿ (t–test)مف فقرات اإلستبانة، كاختبار ت 

 لمعرفة أثر متغٌير مستكل التحصيؿ كمعامؿ One-way-ANOVA))التبايف األحادم 
 .لممقارنات البعدية  (تككي)، كاختبارCronbach-alpha))الثبات كركنباخ ألفا 
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عطائيا درجة الستجابات الطبلب كالطالبات اعتمدت التكزيعات التالية   :كلتفسير النتائج كا 

 مفاتيح التصحيح
 الدرجة المتكسط الحسابي

 منخفضة 1.00-2.33
 متكسطة 2.34-3.67
 كبيرة 3.68-5.00
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 الفصل الرابع
_________________________________________________ 

 :نتائج الدراسة 
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل تضمف مقررات التربية اإلسبلمية لممرحمة 
في فمسطيف لمعايير األمف النفسي  (األكؿ الثانكم ، كالثاني الثانكم  )الثانكية لمصفيف 

كمدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى في جامعة القدس ليا تبعان لبعض المتغيرات، 
كيتضمف ىذا الفصؿ عرضان مفصبلن لمنتائج التي تكصمت الييا الدراسة، بعد تحميؿ المحتكل 

 .كتطبيؽ أدكات الدراسة كجمع البيانات كتحميميا
 

 : النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.4
 

في " ما معايير األمن النفسي التي تعمل عمى تجسيدىا مقررات  التربية اإلسالمية 
 فمسطين لممرحمة الثانوية لمصفين األول الثانوي والثاني الثانوي  ؟



لئلجابة عف ىذا تـ رصد مجمكعة مف المعايير لؤلمف النفسي مف منظكر إسبلمي، 
بالرجكع إلى األدب التربكم كالدراسات المتصمة بالمكضكع حيث تـ التكصؿ إلى قائمة مف 

كالكاجب - تراعي أبعاد عبلقة الفرد بخالقو كبنفسو كبغيره - معايير األمف النفسي اإلسبلمية
بعرضيا عمى المتخصصيف، ة الباحػثت ثـ قػاـتكافرىا في كتب التربية اإلسبلمية المذككرة، 

كالخبراء في المناىج ، كطرؽ التدريس، مف أساتذة الجامعات، كالمشرفيف التربكييف؛ لمتأكػد 
بداء الرأم،  فكانت مف صحتيا، كمناسبتيا، مف أجؿ التعديؿ، أك الحذؼ، أك اإلضافة، كا 

 : معياران، مكزعة عمى المجاالت  التالية (32)مككنة في صكرتيا النيائية مف 
 
 

 .معايير (6)المعايير الركحية كاإليمانية 
 .معايير  (6 )المعايير الشخصية 

 .معايير (6)المعايير الفكرية 
 .معايير (6 )المعايير االجتماعية كاألخبلقية 

 .معايير (8)المعايير العممية 
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كلمعرفة المعايير التي تضمنتيا كتب الترية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية قامت الباحثة بتحميؿ 

في ضكء قائمة المعايير، ثـ  (الدرس  )  التحميؿةممثمة بكحدمحتكل الكتب عينة الدراسة 
رصد تكرارات المعايير اإليمانية كالركحية،  كالمعايير الشخصية، كالفكرية كاالجتماعية 

 (.3)كاألخبلقية، كالعممية، كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ

 
 : كفيما يمي عرض لمنتائج المتعمقة بتحميؿ كتب الدراسة 

 
تكزيع معايير األمف النفسي في كتب التربية اإلسبلمية لمصفيف األكؿ الثانكم : (3)جدكؿ 

 :كالثاني الثانكم 
 مجمكع التكرارات الصؼ الثاني الثانكم الصؼ األكؿ الثانكم معايير األمف النفسي

النسبة  التكرار
 المئكية

النسبة  التكرار
 المئكية

معايير المجاؿ  االجتماعي 
 كاألخبلقي

110 47% 49 29% 159 

معايير المجاؿ  الركحي 
 كاإليماني

55 23.5% 48 28% 103 

 72 %21.5 37 %15 35 معايير المجاؿ  العممي
 36 %10.5 18 %7.7 18 معايير المجاؿ  الفكرم

 35 %11 19 %6.8 16 معايير المجاؿ  الشخصي
 401 %100 171 %100 234 المجمكع

 

أف تكرار معايير األمف النفسي الكمي في الصؼ األكؿ الثانكم كاف  (3)يبلحظ مف الجدكؿ 
تكرار، حيث جآءت في  (171) تكرارا، أما الصؼ الثاني الثانكم فكاف التكرار  (234) 

تكراران،  (159)المرتبة االكلى معايير األمف النفسي لممجاالت االجتماعيةكاألخبلقية بمجمكع 
تكراران، ثـ معايير األمف النفسي  (103 )تبلىامعايير األمف النفسي لممجاؿ الركحي كاإليماني

تكرارا،  ( 36)تكراران، ثـ معايير األمف النفسي لممجاؿ الفكرم  (72)لممجاؿ المجاؿ العممي 
 .تكرارا (35)كأخيرا معايير األمف النفسي لممجاؿ الشخصي 

 .كستقـك الباحثة بعرض لتفاصيؿ نتائج تحميؿ كتب التربية االسبلمية عينة البحث
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 :  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني2.4
 

كيف توزعت معايير األمن النفسي في كتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية في 
 فمسطين لمصفين األول الثانوي والثاني الثانوي ؟

 
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ حممت الباحثة محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة 
الثانكية في فمسطيف لمصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، بعد أف قرأت الكتب بشكؿ 

معمؽ، ثـ رصدت تكرارات معايير األمف النفسي كفقان لقائمة المعايير التي صممتيا الباحثة، 
كقامت باستخراج النسبة المئكية لكؿ تكرار لممعايير الخمسة في كتب التربية اإلسبلمية عينة 

  (.4 )الدراسة كما ىك مكضح في جدكؿ 
 :كفيما يمي عرض لمنتائج التفصيمية لتحميؿ كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية 

 
التكزيع التفصيمي لمعايير األمف النفسي في كتب التربية اإلسبلمية لمصفيف  : (4)جدكؿ 

 .األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم 
 الصف الثاني الثانوي الصف األول الثانوي معايير األمن النفسي

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 مجاؿ األمف النفسي الركحي كاإليماني

 %9.4 16 %13 31اإليماف العميؽ   1
 %9.9 17 %3 7 العبادة بالمفيـك الخاص 2
 %1.8 3 %0 0 الخكؼ كالرجاء 3
 %0 0 %1.7 4 التفكر كالتدبر 4
 %5.2 9 %4.3 10الرضا كالصبر  5
 %1.8 3 %1.3 3  كتزكية النفسالرقابة الذاتية 6

 %28 48 %23.5 55 المجمكع
 مجاؿ األمف النفسي الشخصي

 %4.1 7 %1.3 3 تيا ككظيؼنفسحقيقة اؿفيـ  7
 %1.8 3 %2.1 5 تحمؿ المسؤكلية  8
 %0 0 %0 0 الثقة بالنفس  9

 %0 0 %0.4 1 الثبات  كاالستقرار  10
 %2.3 4 %1.3 3الطمأنينة  كالتفاؤؿ   11
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 %3 5 %1.7 4ساسية  ألاحاجاتعتداؿ في تحقيؽ اؿاال 12
 %11 19 %6.8 16 المجمكع

 مجاؿ األمف النفسي الفكرم 
 %0 0 %0.4 1 اإلدراؾ بأف  اليداية كالضبلؿ بيد ا  13
االعتداؿ كالكسطية كالتكازف كالحماية مف  14

 األفكار المنحرفة 
1 0.4% 4 2.3% 

 %3.5 6 %3 7 مبادئ المساكاة كحرية الرأم  15
 %2.3 4 %1.7 4 النظرة الى دكر المرأة كالرجؿ  16
 %1.2 2 %0.4 1 المركنة كاإليجابية  17
 %1.2 2 %1.7 4 الحفاظ عمى اليكية اإلسبلمية  18

 %10.5 18 %7.7 18 المجمكع
 المعايير االجتماعية كاألخبلقية

 %4.7 8 %4.7 11 األسرة كاإلنتماء إلييا  19
 %3 5 %8.5 20 اإلرتباط بالمجتمع كالتفاعؿ مع أفراده 20
 %3.5 6 %2.1 5 المكازنة بيف مصمحة الفرد كالجماعة 21
 %0 0 %11.5 27 العقكبات كتحصيف المجتمع  22
 %6.4 11 %3.8 9 حفظ الحقكؽ كمقاصد الشريعة  23
العدؿ كاألمانة كالصفح  )حسف الخمؽ  24

كحسف الظف كاألخٌكة كالمحبة كالرفؽ 
 كالرحمة 

38 16.2 19 11.1% 

 %29 49 %47 110 المجمكع
 المعايير العممية

 %1.8 3 %0.4 1 المكاطنة الصالحة 25
 %2.3 4 %1.3 3 العمؿ كاألخذ باألسباب  26
 %3.5 6 %1.3 3 النصيحة ك الحكار 27
 %3.5 6 %3 7 التاسي كاالقتداء بالنماذج اإليجابية 28
 %3.5 6 %4.7 11 السعي لمعمـ كاستخداـ العقؿ 29
 %5.8 10 %4.3 10 االلتزاـ باألكامر كالنكاىي  30
 %0 0 %0 0 إنسجاـ األقكاؿ مع االفعاؿ  31
االستثمار الحسف لما في الككف  32

 كالطبيعة 
0 0% 2 1.2% 

 %21.5 37 %15 35 المجمكع
 %100 171 %100 234 المجموع الكمي لكل التكرارات  
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معيارا مف  (30)أف تحميؿ كتب التربية اإلسبلمية أظير تضمنيا  (4)يبلحظ مف الجدكؿ 
 ( .2)الكاردة في اداة الممحؽ رقـ  (32)معايير األمف النفسي اؿ 

 .كفيما يمي عرض لنتائج التحميؿ لكؿ صؼ عمى حده
 

 :توزيع معايير األمن النفسي في كتابّي التربية اإلسالمية لمصف األول الثانوي : أوال 
 

،أف معيار حسف الخمؽ مف المجاؿ االجتماعي (4)يتضح مف الجدكؿ رقـ 
، في حيف (%16.2)تكراران، بنسبة  (38)كاألخبلقي جاء في المرتبة األكلى حيث تكرر 

جاء معيار اإليماف العميؽ في المجاؿ الركحي كاإليماني في المرتبة الثانية، حيث تكرر 
، تبلىا معيار العقكبات كتحصيف المجتمع في مجاؿ  األمف (% 13)تكراران، بنسبة  (31)

، تبلىا معيار (% 11.5) تكراران، بنسبة  (27)النفسي االجتماعي كاألخبلقي، حيث تكرر
االرتباط بالمجتمع كالتفاعؿ مع أفراده في مجاؿ األمف النفسي االجتماعي كاألخبلقي، حيث 

 %(.8.5)تكراران، بنسبة  (20)تكرر
 

فيي معيار األسرة في  (%4.7)تكراران، بنسبة  (11 )أما المعايير التي تكررت
 .المجاؿ  االجتماعي كاألخبلقي، كمعيار السعي لمعمـ في مجاؿ األمف النفسي العممي

 
كىي معيار االلتزاـ باألكامر  (%4.3)تكرارات، بنسبة  (10)جاء بعدىا المعايير التي تكررت

كالنكاىي في مجاؿ األمف النفسي العممي، كمعيار الرضا كالصبر في المجاؿ الركحي 
 .  كاإليماني

 
%( 3.8)تكرارات بنسبة  (9)ثـ تبلىا معيار حفظ الحقكؽ كمقاصد الشريعة، حيث تكرر 

 .في مجاؿ األمف النفسي االجتماعي كاألخبلقي
 

، كىي  في مجاؿ األمف النفسي (%3) تكرارات بنسبة  (7 )ثـ تبلىا المعايير التي تكررت 
الفكرم مبادمء المساكاة كالحرية، كفي مجاؿ األمف النفسي العممي االقتداء بالنماذج 

 .اإليجابية، كمجاؿ األمف النفسي الركحي كاإليماني العبادة
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فيي، كفي مجاؿ األمف النفسي   (%2.1) تكرارات بنسبة  (5)أما المعايير التي تكررت 
الشخصي معيار تحمؿ المسؤكلية، كفي مجاؿ األمف االجتماعي كاألخبلقي المكازنة بيف 

 .مصمحة الفرد كالجماعة
 

فكانت، في مجاؿ  (%1.7) تكرارات بنسبة  (4 )ثـ جاءت المعايير التي تكررت 
األمف النفسي الشخصي االعتداؿ في تحقيؽ الحاجات األساسية،كفي مجاؿ األمف النفسي 

الفكرم الحفاظ عمى اليكية اإلسبلمية كالنظرة الى دكر المرأة،كفي مجاؿ األمف النفسي 
 .الركحي كاإليماني التفكر كالتدبر

 
فيي في مجاؿ األمف  (%1.3) تكرارات بنسبة  (3)أما المعايير التي تكررت 

النفسي الركحي كاإليماني الرقابة الذاتية، كفي مجاؿ األمف النفسي الشخصي  الطمأنينة 
كالتفاؤؿ كفيـ حقيقة النفس ككظيفتيا، كفي مجاؿ األمف النفسي العممي كالعمؿ كاألخذ 

 .باألسباب كالنصيحة كالحكار
 

كجاءت أقؿ المعايير تكراران، المعايير المتعمقة بالجانب الفكرم االعتداؿ كالكسطية 
كالتكازف كالحماية مف األفكار المنحرفة،اإلدراؾ بأف اليداية كالضبلؿ بيد ا كالمركنة 
كااليجابية كالمعايير المتعمقة بالجانب الشخصي الثبات كاالستقرار، كبالجانب العممي 

 %(.0.4 )المكاطنة الصالحة حيث تكررت مرةن كاحدةن بنسبة 
 

بينما لـ تمثؿ بعض المعايير في كتابٌي التربية اإلسبلمية لمصؼ األكؿ الثانكم، كىذه 
 :المعايير ىي

 .المعايير المتعمقة بالجانب الركحي كاإليماني الخكؼ كالرجاء- 
 .المعايير المتعمقة بالجانب الشخصي الثقة بالنفس- 
المعايير المتعمقة بالجانب العممي إنسجاـ األقكاؿ كاألفعاؿ كاإلستثمار الحسف لما في - 

 .الككف كالطبيعة
 (.8)كما ىك مكضح في الممحؽ باألمثمة عمى كؿ معيار في الممحؽ

كلمكشؼ عف كاقع تضميف معايير االمف النفسي في كتاب التربية االسبلمية لمصؼ الثاني 
 :الثانكم ستقـك الباحثة بعرض النتائج بالتفصيؿ 
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 :توزيع معايير األمن النفسي في كتاب التربية االسالمية لمصف الثاني الثانوي: ثانيا 
 

، فقد جاء معيار حسف الخمؽ في المرتبة األكلى (4)كما يتضح مف الجدكؿ رقـ
، ثمتبلىا معيار العبادة في المجاؿ الركحي كاإليماني (%11.1)تكرارا كبنسبة  (19)بكاقع 

تكراران  (16) ، كجاء في المرتبة الثالثة بتكرار (%9.9)تكراران، بنسبة  (17)حيث تكرر 
 .اإليماف العميؽ في معيار األمف الركحي كاإليماني (% 9.4)بنسبة 

 
جاء بعدىا معيار األمف النفسي حفظ الحقكؽ كمقاصد الشريعة، في مجاؿ األمف 

، كمف ثـ في (% 6.4) تكراران، بنسبة (11)النفسي االجتماعي كاألخبلقي، حيث تكرر 
تكرارات، بنسبة  (10)مجاؿ األمف النفسي العممي اإللتزاـ باألكامر كالنكاىي، حيث تكرر 

(5.8.)% 

في معيار األمف  (%5.2)تكرارات، بنسبة  (9) كفي المرتبة التي تمييا بتكرار
 .الركحي كاإليماني الرضا كالصبر

ثـ تبلىا معيار األسرة كاإلنتماء إلييا في مجاؿ األمف النفسي االجتماعي، حيث 
، تبلىا معيار فيـ حقيقة النفس ككظيفتيا في مجاؿ (%4.7)تكرارات، بنسبة   (8)تكرر

 %(.4.1) تكرارات، بنسبة (7)األمف النفسي الشخصي، حيث تكرر

فجاء معيار األمف  (%3.5)تكرارات، بنسبة   (6)كفي المرتبة التي تمييا بتكرار 
الفكرم مبادمء المساكاة كالحرية،كمعيار األمف النفسي االجتماعي المكازنة بيف مصمحة 
الفرد كالجماعة، كمعيار األمف النفسي العممي االقتداء بالنماذج اإليجابية كالسعي لمعمـ 

 .كاستخداـ العقؿ كالنصيحة كالحكار في المجاؿ العممي
 

فيي معيار األمف النفسي  (%3) تكرارات بنسبة  (5) أما المعايير التي تكررت 
الشخصي االعتداؿ في تحقيؽ الحاجات األساسية، باالضافة الى معيار األمف النفسي 

 . االجتماعي األخبلقي اإلرتباط بالمجتمع كالتفاعؿ مع أفراده
 

كىي، معيار األمف  (%2.3) تكرارات بنسبة  (4)كقد تكررت بعض المعايير 
النفسي الشخصي الطمأنينة كالتفاؤؿ، كمعيار األمف الفكرم مبادمء االعتداؿ كالكسطية 
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كالتكازف كالحماية مف األفكار المنحرفة، باإلضافة إلى معيار النظرة إلى دكر المرأة كالرجؿ، 
 .كمعيار األمف النفسي العممي العمؿ كاألخذ باألسباب

كىي معيار األمف النفسي الركحي  (%1.8) تكرارات، بنسبة (3) تبلىا بتكرار 
كاإليماني الخكؼ كالرجاء، كمعيار األمف النفسي الشخصي تحمؿ المسؤكلية،كمعيار األمف 

 .الفكرم الحفاظ عمى اليكية اإلسبلمية، كمعيار األمف النفسي العممي المكاطنة الصالحة

كىي معيار األمف الفكرم  (%1.2) أما أقؿ المعايير فقد تكررت مرتيف، بنسبة 
 .المركنة كاإليجابية، كمعياراألمف النفسي العممي االستثمار الحسف لما في الككف كالطبيعة

 :أما المعايير التي لـ تمثؿ في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني الثانكم فيي 
 .معيار األمف النفسي الركحي كاإليماني التفكر كالتدبر- 
 .معيار األمف النفسي الشخصي الثقة بالنفس باإلضافة إلى الثبات كاالستقرار- 
 . معيار األمف الفكرم اإلدراؾ بأف اليداية كالضبلؿ بيد ا- 
 .معيار األمف النفسي االجتماعي كاألخبلقي العقكبات كتحصيف المجتمع- 
 .معيار األمف النفسي العممي انسجاـ األقكاؿ مع األفعاؿ- 

 (.9)كما ىك مكضح باألمثمة في الممحؽ 

 :   النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 3.4
 ؟ما مدى امتالك طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية نظرىم

لئلجابة عف السؤاؿ الثالث تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
الستجابات أفراد العٌينة عمى أداة الدراسة لمعايير األمف النفسي، التي تـ جمعيا لكجيات  
نظر طبلب السنة الجامعية األكلى لجامعة القدس باعتبارىـ قد استكممكا الدراسة لمقررات 
التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية، كقد كانت إجاباتيـ عمى إستبانة أعدتيا الباحثة، مككنة 

 . فقرة مكزعة عمى مجاالت معايير األمف النفسي (51)مف 
 
 

 (: 5) كفيما يمي عرض لمنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كما ىك مكضح في جدكؿ
 ما مدى امتالك طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية نظرىم ؟
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة امتبلؾ طمبة السنة الجامعية : (5)جدكؿ 
 .األكلى لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ

 الدرجة اإلنحراف المعياري المتىسط الحسابي العدد المجال

 كبُشة 0.52 3.78 273 اإلَمبنٍ
 متىسطت 0.48 3.49 273 انزاتٍوانشخصٍ

 متىسطت 0.43 3.60 273 انفكشٌ

 متىسطت 0.47 3.57 273 األخاللٍواالجتمبعٍ

 273 انعمهٍ
3.74 

 كبُشة 0.57

 273 انذسجتانكهُت
3.63 

 متىسطت 0.37

 
إلى أف أعمى ىذه المعايير امتبلكا  (5 )تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

، تبعيا المجاؿ العممي بمتكسط حسابي (3.78)كاف في المجاؿ اإليماني، بمتكسط حسابي 
، ثـ المجاؿ االجتماعي كاألخبلقي (3.60)، ثـ المجاؿ الفكرم بمتكسط حسابي (3.74)

 (.3.49)، كأخيرا المجاؿ الذاتي كالشخصي بمتكسط حسابي (3.57)بمتكسط حسابي 
 : كقد ارتأت الباحثة عرض نتائج المجاالت الخمسة كؿ عمى حده كما يمي 

 
 :النتائج المتعمقة بالمجال االيماني : أوالً 

المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لممعايير المتعمقة بالمجاؿ اإليماني : (6)جدكؿ 
 .لدل طمبة السنة الجامعية األكلى مف كجية نظرىـ مرتبة حسب األىمية

 الفقرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

q3 كبيرة 0.85 4.17 شعر بالطمأنينة عند ممارسة العباداتأ 

q6  كبيرة 0.93 3.97 السعداء ىـ الذيف قبمكا ىدل ا كالتزمكا منيجوأؤمف أف 

q2 كبيرة 0.95 3.79 يماني بالقضاء كالقدر يبعد عني القمؽإ 

q1 كبيرة 0.56 3.73 خاؼ ا في السر كالعمفأ 

q4 كبيرة 0.97 3.71 مانةأعتبر تكثيؽ المعمكمات مف مصادرىا أ 

q5 متكسطة 1.03 3.62 ؤمف بيا حتى لك كانت ضدمألتـز بالمعتقدات التي أ 

q7  متكسطة 1.07 3.47 شباع الحاجات الركحية المصدر الرئيسي لمسعادةإفٌ أأعتقد 

 كبيرة 0.52 3.78 الدرجة الكمية 
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تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى اف معاييرالمجاؿ اإليماني لدل طمبة 
عمى درجة مرتفعة،  (1،2،3،4،6)السنة الجامعية األكلى كانت كبيرة،كحصمت  الفقرات 

عمى درجة متكسطة، كلـ  (7،5 )كالتي يتجو معظميا نحك أركاف اإليماف كالعبادة، كالفقرات 
بالطمأنينة عند تحصؿ أم فقرة عمى نسبة منخفضة إال أف أكثرىا شيكعا ىي الشعكر 

السعداء ىـ الذيف ، ثـ أف (4.17)، حيث حصمت عمى متكسط حسابي ممارسة العبادات
يماني بالقضاء كالقدر يبعد ، ثـ أف إ(3.97)، بمتكسط حسابي قبمكا ىدل ا كالتزمكا منيجو

، ثـ الخكؼ مف ا في السر كالعمف بمتكسط حسابي (3.79) بمتكسط حسابي عني القمؽ
(3.73.) 

ؤمف بيا حتى لك كانت أبالمعتقدات التي في حيف كانت أقؿ المعايير شيكعا االلتزاـ 
 بمتكسط مانةأتكثيؽ المعمكمات مف مصادرىا ، ثـ اعتبار (3.72)، بمتكسط حسابي ضدم

 (.3.71)حسابي 
 

 :النتائج المتعمقة بالمجال الذاتي والشخصي : ثانيًا 
المتكسطات الحسابية، كاإلنحرافات المعيارية لممعايير المتعمقة بالمجاؿ الذاتي كالشخصي : (7)جدكؿ 

 .لدل طمبة السنة الجامعية األكلى مف كجية نظرىـ مرتبة حسب األىمية

 الفقرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

q9  كبيرة 0.88 3.78 لدٌم القدرة عمى مكاجية الكاقعأرل أف 

q8 كبيرة 1.04 3.70 أشعر بالقمؽ عمى مستقبمي بعد تخٌرجي 

q12  متىسطت 1.06 3.62 متفائؿ بصفة عاٌمةأشعر بأنني 

q14  ف  االماالحاجز العسكرم ييدد حياة الطبلب كيشعرني بعدـ أرل أٌف 
 متىسطت 1.05 3.61

q13 قـك بو أم عمؿ أثناء أستحضر قيمة اإلنساف أ 
 متىسطت 0.98 3.59

q11 أتكيؼ بسيكلة ألككف سعيدا في أم مكقؼ اجتماعي 
 متىسطت 0.94 3.54

q15  متكسطة 1.11 3.12 شباع في جميع  الحاجات األساسيةالدمٌ أعتقد أٌف 

q10 متكسطة 1.19 2.97 يصعب عمٌي االعتراؼ بخطئي 

 متىسطت 0.48 3.49 الدرجة الكمية 
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تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أٌف الدرجة الكمية لممعايير المتعمقة 
القدرة بالمجاؿ الذاتي كالشخصي جاءت بدرجة متكسطة،كأف اكثر الفقرات شيكعان ىي كجكد 

التخرج بالقمؽ عمى مستقبمي بعد ، ثـ الشعكر (3.78) بمتكسط حسابي عمى مكاجية الكاقع
الحاجز العسكرم ، ككذلؾ أٌف (3.62) أنا متفائؿ بصفة عامة، ثـ (3.70)بمتكسط حسابي 
 .لكؿ منيا (3.61)، بمتكسط حسابي  كيشعرني بعدـ األماف،ييدد حياة الطبلب

في حيف كانت أقؿ المعايير شيكعان أٌنو مف الصعب عمٌي االعتراؼ بخطئي بمتكسط حسابي 
 (.3.12) بمتكسط حسابي شباع في جميع  الحاجات األساسيةإلدمٌ ، ثـ أٌف (2.97)
 

 :النتائج المتعمقة بالمجال الفكري : ثالثاً 
 

المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لممعايير المتعمقة بالمجاؿ الفكرم : (8)جدكؿ 
 .لدل طمبة السنة الجامعية األكلى مف كجية نظرىـ مرتبة حسب األىمية

 الفقرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

q22 كبيرة 0.91 4.00 ٌف النظاـ اإلسبلمي صالح لكؿ زماف كمكافأعتقد أ 

q18 كبيرة 0.90 3.93 أحتـر آراء اآلخريف 

q27 كبيرة 0.93 3.92 حترميـ أقٌدر العمماء كأ 

q16 كبيرة 0.83 3.90 ألخرلاؤمف بضركرة تكثيؽ جسكر التعاكف مع الثقافات أ 

q25 كبيرة 1.03 3.74 ؤمف بخصكصية اليكية اإلسبلميةأ 

q26  متىسطت 1.04 3.63 المغاالة في الديف مصدر تشكيو لئلسبلـأرل أٌف 

q20 متىسطت 1.06 3.51 درؾ مخاطر الغزك الفكرمأ 

q19 متىسطت 1.04 3.50 أؤمف أٌف خير األمكر أكسطيا 

q23  متىسطت 1.12 3.50 كشريؾ (امراة/رجؿ)أنظر لآلخر 

q21  متىسطت 1.01 3.48 لدٌم قناعة مطمقة بصحة كجية نظرم أرل أٌف 

q17  متىسطت 1.02 3.29 مر صعب أالتعايش مع المخالفيف فكريا أشعر أٌف 

q24 متكسطة 1.27 2.82 أتفيـ األفكار العنصرية 

 متىسطت 0.43 3.60 الدرجة الكمية 
 

كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أٌف الدرجة الكمية لممعايير المتعمقة 
) فقرات عمى درجة مرتفعة، كىي الفقرات (5)الفكرم جاءت بدرجة متكسطة،كحصمت 

ف النظاـ اإلسبلمي صالح ، كأكثر الفقرات شيكعان كانت اإلعتقاد بأ(16،18،22،25،27
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، بمتكسط حسابي آراء اآلخريف، ثـ احتراـ (4.00) بمتكسط حسابي لكؿ زماف كمكاف
بضركرة تكثيؽ ، ثـ اإليماف (3.92)، ثـ تقدير العمماء كاحتراميـ بمتكسط حسابي (3.93)

بخصكصية ، ثـ اإليماف (3.90)، بمتكسط حسابي جسكر التعاكف مع الثقافات االخرل
 (.3.74)، بمتكسط حسابي اليكية اإلسبلمية

عمى درجة متكسطة،  (17،19،20،21،23،24،26 )في حيف حصمت الفقرات
التعايش ، ثـ أٌف (2.82)ككانت أقؿ المعايير ىي تفيـ األفكار العنصرية بمتكسط حسابي 

مطمقة ، ثـ كجكد قناعة (3.29)ان، بمتكسط حسابي  صعبان مر يعتبر أمع المخالفيف فكريا 
 (.3.48)، بمتكسط حسابي بصحة كجية نظرم

 
 :النتائج المتعمقة بالمجال االجتماعي واألخالقي : رابعاً 

 
المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لممعايير المتعمقة االجتماعي : (9)جدكؿ 

 .كاألخبلقي لدل طمبة السنة الجامعية األكلى مف كجية نظرىـ مرتبة حسب األىمية

 الفقرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

q32  كبيرة 0.92 3.89 كثرة الحركب تيدد األمف كالسبلـأرل أٌف 

q33 كبيرة 0.96 3.88 عيش بأماف في حياتي الجامعية أ باألخبلؽ تجعمني متمٌسؾ 

q38  كبيرة 1.04 4.86 مانةأسرار اآلخريف كخصكصياتيـ أالحفاظ عمى أعتبر أٌف 

q35  كبيرة 0.88 3.82 لبة الطمعتقداتي الدينية تدفعني لمتسامح مع زمبلئي أؤمف أٌف 

q36  متىسطت 0.88 3.67 سرتيأأشعر بأنني محؿ تقدير مف 

q37 متىسطت 0.98 3.56 راعي المصمحة العامة اذا تعارضت مصمحتي مع مصمحة المجتمعأ 

q34 0.98 3.51 ينتابني الشؾ كسكء الظف في بعض األحياف 
 متىسطت

q30  1.09 3.45 مف كاجبي المشاركة في األنشطة الطبلبيةأٌف أرل 
 متىسطت

q39 متىسطت 1.08 3.44 سامح مف ظممني أاكظـ غيظي ك 

q31  1.17 3.40 سكار الجامعةأاألنظمة الجامعية تحقؽ لي الطمأنينة داخؿ أشعرأٌف 
 متىسطت

q28  متىسطت 1.27 3.38 األمف كالطمأنينةلي حقؽ ألنيا تلمكحدة أميؿ 

q29 متىسطت 1.21 2.96 ٌف االحتكاؾ بالطمبة يسبب المشاكؿ أعتقد أ 

 متىسطت 0.47 3.57 الدرجة الكمية 
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كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أٌف الدرجة الكمية لممعايير المتعمقة 
بالمجاالالجتماعي كاألخبلقي جاءت بدرجة متكسطة، حيث حصمت الفقرات 

كثرة الحركب عمى درجة مرتفعة، إال أف أكثر ىذه المعايير شيكعا، أف (32،33،35،38)
ـٌ أٌف (3.89) بمتكسط حسابي تيدد األمف كالسبلـ عيش بأماف أالتمسؾ باألخبلؽ تجعمني ، ث
ـٌ (3.88) بمتكسط حسابي في حياتي الجامعية سرار اآلخريف أالحفاظ عمى ، ث

ـٌ (3.86) بمتكسط حسابي مانةأكخصكصياتيـ  معتقداتي الدينية تدفعني لمتسامح مع ، ث
 سرتيأأشعر بأنني محؿ تقدير مف ، ثـ (3.82)، بمتكسط حسابي زمبلئي مف الطمبة
 (.3.67)بمتكسط حسابي 

بدرجة  (28،29،30،31،34،36،37،39 )في حيف جاءت الفقرات
 بمتكسط االحتكاؾ بالطمبة يسبب المشاكؿمتكسطة،ككانت أقؿ المعايير شيكعان اإلعتقاد بأٌف 

ـٌ أٌف ( 2.96)حسابي  ـٌ (2.38) بمتكسط حسابي الميؿ لمكحدة يحقؽ األمف كالطمأنينة، ث ، ث
، بمتكسط حسابي سكار الجامعةأاألنظمة كالقكانيف الجامعية تحقؽ لي الطمأنينة داخؿ 

(3.40.) 
 

 :النتائج المتعمقة بالمجال العممي : خامسا 
المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لممعايير المتعمقة بالمجاؿ العممي : (10)جدكؿ 

 .لدل طمبة السنة الجامعية األكلى مف كجية نظرىـ مرتبة حسب األىمية

 الفقرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

q42  كبيرة 1.97 3.96 عامؿ القدكة مصدر طمأنينة لي كمتعمـ أرل أٌف 

q41  كبيرة 0.85 3.97 تقاف العمؿ إأحرص عمى 

q49  كبيرة 0.99 3.84 نجاحي في الجامعة يشعرني باإلستقرار كاألمفأرل أٌف 

q43 كبيرة 1.00 3.83 شعر بقمؽ نفسي في حاؿ خالفت حكمان شرعيان معينان أ 

q48  كبيرة 0.96 3.75 ٌف لي قيمة كفائدة كبيرة في الحياة أأشعر 

q40 كبيرة 0.88 3.74 أعتبر العمؿ التطكعي ىك مصدر السعادة 

q45 كبيرة 0.98 3.71 أحافظ عمى ممتمكات جامعتي 

q46 كبيرة 0.95 3.70 أسعى لئلصبلح بيف المتخاصميف 

q44 كبيرة 0.97 3.69 تحٌمؿ مسؤكليتي تجاه مجتمعيأ 

q47  متىسطت 0.95 3.65 أتقبؿ النقد الذم يكجيو أصدقائي الي 

q51 متىسطت 1.14 3.58 نظمة الجامعة كقكانينيا ألتـز بأ 

q50 متىسطت 1.21 3.54 اخترت التخصص الدراسي عف قناعة 
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 كبيرة 0.57 3.74 الدرجة الكمية 
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أٌف الدرجة الكمية لممعايير المتعمقة 

فقرات عمى درجة مرتفعة، كىي  (9)بالمجاؿ العممي كانت بدرجة كبيرة،حيث حصمت 
، إال أٌف أكثر ىذه المظاىر شيكعان كانت (40،41،42،43،44،45،46،48،49 )الفقرات 

ـٌ الحرص (3.96)، بمتكسط حسابي عامؿ القدكة مصدر طمأنينة لي كمتعمـأٌف  عمى ، ث
ـٌ أف (3.87) بمتكسط حسابي اتقاف العمؿ  نجاحي في الجامعة يشعرني باإلستقرار كاألمف، ث

 بمتكسط شعر بقمؽ نفسي في حاؿ خالفت حكمان شرعيان معينان ، ثـ أ(3.84)بمتكسط حسابي 
ـٌ (3.83)حسابي  ،  (3.75) بمتكسط حسابي ٌف لي قيمة كفائدة كبيرة في الحياةأأشعر ، ث

ـٌ أعتبر أٌف   (.3.74) بمتكسط حسابي العمؿ التطكعي ىك مصدر السعادةث
 

، فكانت أقؿ (47،50،51 )في حيف كانت ثبلث فقرات بدرجة متكسطة كىي 
ـٌ اإللتزاـ (3.54)المعايير شيكعان اختيار التخصص الدراسي عف قناعة بمتكسط حسابي  ، ث

ـٌ تقبؿ النقد (3.58)باألنظمة الجامعية كقكانينيا بمتكسط حسابي  الذم يكجيو أصدقائي ، ث
ـٌ أٌف (3.65) بمتكسط حسابي اليٌ   لدٌم القدرة عمى تحمؿ مسؤكليتي تجاه مجتمعي، ث

 (.3.69)بمتكسط حسابي 
 

 : كفيما يمي عرض لمنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع
 

الجنس، )ىل يختمف امتالك طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي  باختالف 
 ؟ (والتخصص، ومستوى التحصيل السابق

 
 :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع  :    ثانيا 4.4

 
ـٌ تحكيمو إلى ثبلث فرضيات صفرية حسب المتغيرات كىي كالتالي   :لئلجابة عف السؤاؿ ت

 
( α 0.05≥)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  الفرضية األولى

ولى لمعايير األمن النفسي من وجية نظرىم في متوسطات امتالك طمبة السنة الجامعية األ
 .تعزى إلى الجنس
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ـٌ استخداـ اختبار  لحساب الفركؽ في   ((t-testلمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى ت
متكسطات استجابات عٌينة الدراسة عمى األداة حسب متغير الجنس كما ىك مكضح في 

 (.11 )الجدكؿ 
 

لمفركؽ في متكسطات امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى " ت"نتائج اختبار : (11)جدكؿ 
 .لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل لمتغير الجنس

 العدد الجنس المجاؿ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 اإليماني
 0.54 3.73 163 ذكر

271 1.912 0.060 
 0.49 3.85 110 أنثى

الذاتي 
 كالشخصي

 0.49 3.52 163 ذكر
271 1.296 0.196 

 0.48 3.45 110 أنثى

 الفكرم
 0.44 3.58 163 ذكر

271 1.052 0.294 
 0.40 3.64 110 أنثى

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 0.50 3.52 163 ذكر
271 1.978 0.049** 

 0.42 3.64 110 أنثى

 العممي
 0.62 3.68 163 ذكر

271 2.385 0.018** 
 0.47 3.83 110 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.40 3.60 163 ذكر

271 1.895 0.059** 
 0.31 3.68 110 أنثى

 
إلى أف قيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية  (11)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

، (α0.05≥)، كىي أكبر مف مستكل الداللة (0.059) عند مستكل الداللة (1.895)ىي
 )لذلؾ تـ  قبكؿ الفرضية، كما تشير النتائج الى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في المجاليف 

 (.كالعممي  ) (االجتماعي األخبلقي 
ففي المجاؿ االجتماعي كاألخبلقي كانت الفركؽ لصالح اإلناث كالمكاتي كانت درجة 

( 3.52)، مقابؿ (3.64)امتبلكيـ لمقيـ االجتماعية كاألخبلقية أعمى شيء بمتكسط حسابي 
 .لمذككر

، (3.83)كفي المجاؿ العممي كانت الفركؽ أيضا لصالح اإلناث بمتكسط حسابي 
 .لمذككر (3.68)مقابؿ 

كفي الدرجة الكمية كانت الفركؽ أيضا لصالح اإلناث كالمكاتي كانت درجة امتبلكيف 
 .لمذككر (3.60)، مقابؿ (3.68)لمعايير األمف النفسي أعمى شيء بمتكسط حسابي 
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في  (α 0.05≥)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية
متوسطات امتالك طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية نظرىم تعزى إلى 

 .التخصص
 

ـٌ استخداـ اختبار لقياس داللة الفركؽ   ((t-test لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية ت
في المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية الستجابات عٌينة الدراسة عمى األداة حسب 

 (.12 )متغير التخصص كما في الجدكؿ 
 

لمفركؽ في متكسطات امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى " ت"نتائج اختبار : (12)جدكؿ 
 .لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل إلى التخصص

 العدد التخصص المجاؿ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 اإليماني
 0.49 3.78 147 كمية عممية

271 0.058 0.953 
 0.56 3.78 126 كمية أدبية

 كالشخصي
 0.51 3.47 147 كمية عممية

271 0.751 0.453 
 0.46 3.52 126 كمية أدبية

 الفكرم
 0.43 3.64 147 كمية عممية

271 1.576 0.116 
 0.41 3.56 126 كمية أدبية

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 0.50 3.58 147 كمية عممية
271 0.230 0.818 

 0.43 3.56 126 كمية أدبية

 العممي
 0.53 3.79 147 كمية عممية

271 1.532 0.127 
 0.60 3.68 126 كمية أدبية

 الدرجة الكمية
 0.37 3.65 147 كمية عممية

271 0.885 0.377 
 0.37 3.61 126 كمية أدبية

 
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى اف قيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية 

، (α≤ 0.05)، كىي اكبر مف مستكل الداللة (0.377) عند مستكل الداللة (0.885)ىي
 .لذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية
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في  (α 0.05≥)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة
ت امتالك طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية نظرىم متوسطا

 .تعزى إلى مستوى التحصيل
لفحص الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاإلنحرافات المعيارية لمفركؽ في 

متكسطات امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل 
 (.13 )إلى مستكل التحصيؿ كما في الجدكؿ 

 
المتكسطات الحسابية، كاإلنحرافات المعيارية لمفركؽ في متكسطات امتبلؾ طمبة السنة : (13)جدكؿ 

 .الجامعية األكلى لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل إلى مستكل التحصيؿ
 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد مستكل التحصيؿ في الثانكية المجاؿ

 اإليماني

 0.54 3.75 99 متدني

 0.51 3.79 125 متكسط

 0.53 3.82 49 مرتفع 

الذاتي 
 كالشخصي

 0.42 3.78 99 متدني

 0.48 3.48 125 متكسط

 0.59 3.55 49 مرتفع 

 الفكرم

 0.44 3.37 99 متدني

 0.38 3.49 125 متكسط

 0.46 3.60 49 مرتفع 

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 0.45 3.67 99 متدني

 0.45 3.46 125 متكسط

 0.56 3.60 49 مرتفع 

 العممي

 0.63 3.57 99 متدني

 0.56 3.62 125 متكسط

 0.44 3.46 49 مرتفع 

الدرجة 
 الكمية

 0.37 3.57 99 متدني

 0.36 3.70 125 متكسط

 0.37 3.77 49 مرتفع 

 
ـٌ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  -One-Wayكلمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة ت

ANOVA لقياس داللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية في معايير األمف ،
 (.14 )النفسي تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ السابؽ كما ىك مكضح في الجدكؿ 



99 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في متكسطات امتبلؾ طمبة السنة الجامعية : (14)جدكؿ 
 .األكلى لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل إلى مستكل التحصيؿ 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 اإليماني

 0.098 2 0.196 بيف المجمكعات

 0.276 270 74.490 داخؿ المجمكعات 0.702 0.354

 272 74.685 المجمكع
 

الذاتي 
 كالشخصي

 0.560 2 1.120 بيف المجمكعات

 0.232 270 62.735 داخؿ المجمكعات 0.092 2.409

 272 63.854 المجمكع
 

 الفكرم

 0.727 2 1.453 بيف المجمكعات

 0.177 270 47.775 داخؿ المجمكعات **0.018 4.107

 272 49.228 المجمكع
 

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 0.449 2 0.898 بيف المجمكعات

 0.222 270 59.877 داخؿ المجمكعات 0.134 2.024

 272 60.775 المجمكع
 

 العممي

 0.138 2 0.276 بيف المجمكعات

 0.323 270 87.112 داخؿ المجمكعات 0.652 0.428

 272 87.388 المجمكع
 

الدرجة 
 الكمية

 0.261 2 0.523 بيف المجمكعات

 0.134 270 36.256 داخؿ المجمكعات 0.145 1.946

 272 36.778 المجمكع
 

 0.05داٌلة إحصائيا عند مستكل الداللة ** 
 

المحسكبة لمدرجة الكمية  (ت  )تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف قيمة 
، (α 0.05≥)، كىي أكبر مف مستكل الداللة (0.145) عند مستكل الداللة (1.946)ىي

 .لذلؾ تـ  قبكؿ الفرضية
 

عند مستكل  (4.107)كما تشير النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في المجاؿ الفكرم 
،أم اف ىناؾ فركقان ذات دالة (α 0.05≥)كىي أصغر مف مستكل الداللة  (0.018)الداللة

 . إحصائية في المجاؿ الفكرم
 



100 

لممقارنات البعدية لمفركؽ في متكسطات  (تككي)كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار 
امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل إلى 

 (.15)مستكل التحصيؿ فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفكرم، كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ 
 

لممقارنات البعدية لمفركؽ في متكسطات امتبلؾ طمبة ( تككي )نتائج اختبار : (15)جدكؿ 
السنة الجامعية األكلى لمعايير األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل إلى مستكل التحصيؿ 

 : فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفكرم
 مرتفع تكسطـ المقارنات المجاؿ

 الفكرم

 0.132 0.070- متدني

 متكسط
 

***0.202 

 
تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أف الفركؽ في متكسطات امتبلؾ طمبة السنة الجامعية 
األكلى لمعايير األمف النفسي فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفكرم كاف بيف الطمبة الذيف كاف مستكل 
تحصيميـ متكسطا كالطمبة الذيف كاف مستكل تحصيميـ مرتفعا، كلصالح الطمبة الذيف كاف 
متكسط تحصيميـ متكسطا، حيث كانت درجة امتبلكيـ لمعايير األمف النفسي فيما يتعمؽ 
بالمجاؿ الفكرم أعمى شيء، كما ىك كاضح مف خبلؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 

(15.) 
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 : خالصة النتائج 5.4
 

تكرارا لمعايير األمف النفسي  (405)تتضمف كتب التربية االسبلمية لممرحمة الثانكية ؿ - 
تكرارا في  (171)تكرارا لمعايير األمف النفسي في كتابي الصؼ األكؿ الثانكم،  (234)منيا 

 .كتاب الثاني الثانكم، إجابة عمى مدل تضمف كتب التربية اإلسبلمية لمعايير األمف النفسي
امتبلؾ طمبة السنة الجامعية االكلى لجامعة القدس لمعايير األمف النفسي بدرجة -  

 .متكسطة مف كجية نظرىـ
م المتكسطات الحسابية الستجابات عٌينة الدراسة عمى  فركؽ ذات داللة احصائية ؼكجكد- 

، (المجاؿ العممي )ك (المجاؿ االجتماعي كاالخبلقي )األداة تعزل لمتغير الجنس في
 .كلصالح اإلناث

في المتكسطات الحسابية الستجابات عٌينة الدراسة فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ كجكد- 
 .عمى األداة حسب متغير التخصص

في المتكسطات الحسابية الستجابات عٌينة الدراسة عمى  فركؽ ذات داللة إحصائية كجكد- 
األداة تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ في المجاؿ الفكرم، كلصالح مستكل التحصيؿ 

 . المتكسط
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 :الفصل الخامس
_________________________________________________ 

 :مناقشة نتائج الدراسة
 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضا كامبلن كمفصبلن لمناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة 
 .كتكصياتيا في ضكء تمؾ النتائج، كذلؾ لئلجابة عف أسئمة الدراسة

 
 :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول  - 1.5

 
ما معايير األمن النفسي التي تعمل عمى تجسيدىا مقررات التربية اإلسالمية في فمسطين 

 لممرحمة الثانوية لمصفين األول الثانوي والثاني الثانوي؟
 

أظيرت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ، كجكد قائمة بمعايير األمف النفسي الكاجب 
تكافرىا في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في فمسطيف،مككنة في صكرتيا النيائية 

 .معياران مكزعة عمى خمسة مجبلت (32)مف 
 

كما دلت النتائج أف كثيرا مف معايير األمف النفسي ركعيت ضمف كتب التربية 
اإلسبلمية لمصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كقد تضمنت الكتب عينة الدراسة عمى 

السعي الدؤكب نحك تحقيؽ األىداؼ العامة يعكد إلى معيارا مف ىذه المعايير، كربما  (30)
اإلسبلمية، كلككف األمف النفسي حالة تتعمؽ بالجكانب اإليمانية كالعقائدية، كىك ما لمتربية 

تعميؽ " تركز عميو كتب التربية اإلسبلمية انسجاما مع أىداؼ التربية اإلسبلمية العامة  مثؿ
اإليماف با تعالى في نفس الطالب كما يتعمؽ بيذا اإليماف مف األركاف األخرل لمعقيدة 

 (.4 : 2013كزارة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف ، )"اإلسبلمية
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كما دلت النتائج أف ىناؾ تفاكتان كبيران في عرضيا، حيث كردت بعض ىذه المعايير 
بدرجة مرتفعة، كبعضيا بدرجة متكسطة، كالبعض اآلخر بدرجة متدنية، كالبعض لـ يرد ذكره 

معايير في كتابي التربية  (4)نيائيا، فكاف أعبلىا يتجاكز الثبلثيف تكرارا بينما لـ يذكر منيا 
معايير في كتاب الثاني الثانكم، كتعزك الباحثة ىذا  (6 )اإلسبلمية لمصؼ األكؿ الثانكم ك

 .  التفاكت إلى عدـ اعتماد كاضعي المناىج عمى معيار معيف أثناء تصميـ المقرر الدراسي 
 

تكرارا  (405)كما تشير النتائج إلى أف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية تضمنت 
المرتبة األولى كانت لمجال المعايير االجتماعية لمعايير األمف النفسي، كأف أكثر التكرارات كفي 

تكراران، كتعزكالباحثة ذلؾ إلى اىتماـ كاضعي المنياج  بالمكضكعات  (159)، حيث تكررت واألخالقية
سرة كمدل ألقات داخؿ االالع التي تيتـ بضكء البيئة الثقافية كاالجتماعيةاألسرية كاألخبلقية في 

حيث تعمؿ ىذه العبلقات عمى حمايتيـ  عمى المشاركة كالترابط كالتكافؽ، ىا كاعتمادىاكترابطىا تماسؾ
 كذلؾ يتناسب مع الخصائص النمائية كالمرحمة العمرية باعتبارىا آخر المراحؿ ضطرابال امف عكامؿ

الدراسية التي تعد الفرد لمحياة االجتماعية كاالستقرار كالقترابيـ مف مرحمة الزكاج كتككيف األسر، كألٌف 
خػبلؽ كاآلداب الفاضمةتعمؿ عمى تككيف الرقيب األخبلقي النابع مف ضمير الفرد كالضابط األ

ػي التربيػة  االخبلؽ ؼمكانػة، كىك ما يأتي انسجاما مع لتػصرفاتو كالمحرؾ لجكانب الخير فػي نفػسو
اإلسبلمية، كىي منزلة لـ تبمغيا، كال يعرؼ ليا نظير في أم تربية أخرل،فرسالة اإلسػبلـ التػي خطت 

إنما بعثت ألتمـ مكاـر : " مجراىا في تاريخ الحياة، دعا النبي صمى ا عميو كسمـ الناس إلييا فقاؿ
، كىذا ال يعني اىماؿ المعايير األخرل، ثـ تمتيا في (323، ص 10ـ، ج2002البييقي )"األخبلؽ

عٌينة  (األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم  ) حيث تضمنت الكتب المرتبة الثانيةالمعايير اإليمانية الروحية
تكراران لمعايير األمف النفسي اإليمانية كالركحية، كقد يككف السبب يرجع إلى  (103 )الدراسة عمى 

طبيعة مادة التربية اإلسبلمية فيي ترٌكز عمى الناحية العقدية كاإليماف كالعبادات مف خبلؿ أكثر مف 
كحدة دراسية في الكتاب، كذلؾ ألف الطالب قد كصؿ إلى السف الكاجب عميو آداء الفرائض كالشعائر 

اإليماف دافعان ليـ لمعمؿ ىذا ككف الدينية كاالىتماـ بالعقيدة التي تسيـ في تيذيب النفس كعفتيا،كلي
ىك الضماف الكحيد لتثبيت مقكمات التصكر العقائدم إف إيضاح ىذا التصكر "،عمػى إصبلح الكاقع

اإلسبلمي كخصائصو التي تحدد مبلمحو الربانية، كتميزه عف التصكرات كالمناىج كالتربيات األخرل 
، حيث تضمنت كتب التربية المرتبة الثالثة المعايير العممية، كجاء في (141 :1991مدككر،)

تكراران لمعايير األمف النفسي العممية في ثبلثة كتب بدرجة  (72)اإلسبلمية عٌينة الدراسة عمى 
متكسطة،كتعزكالباحثة ذلؾ إلى أٌنو ال يكفي الفيـ العقمي كاإليماف العقائدم دكف تطبيؽ كسمكؾ عممي، 

اس كيحكـ عميو ؽالتربية اإلسبلمية تؤكد أنسمكؾ اإلنساف مك" ذلؾ السمكؾ الذم يعكس المبدأ كالمعتقد،
بمقدار تكافقو كانسجامو مع الحقائؽ الككنية كالقيـ كاألحكاـ الشرعية، كما يحكميا مف ضكابط كقكانيف 
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،عممان أف استبانة الطمبة (11:2005كزارة التربية كالتعميـ في المممكة األردنية الياشمية، ) ،"كنيظيـ
 المرتبة الرابعة أظيرت اف الجكانب العممية جاءت بدرجة مرتفعة مف كجية نظر الطمبة، كجاء في

األمف النفسي الفكرية بدرجة تكراران لمعايير  (36)، حيث تضمنت عٌينة الدراسة عمى المعايير الفكرية
أٌف النكاحي الفكرية أمكر عقمية تثير الخبلؼ دائمان، كأٌف النكاحي منخفضة، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى 

الفكرية تحتاج إلى متخصصيف كمفكريف لطرحيا،كيصعب عمى معظـ المعمميف تناكليػا، كغالبان ما يتـ 
 تأخيرىا إلى المرحمة الجامعية،كما يفسر ذلؾ بطبيعة التنشئة فػي الػكطف العربي بشكؿ عاـ، حيث ال

، كاألصؿ أف يمقييذا الكاقع  ضد ىؤالء المفكريفكيمارس القمعيحظى تشكيؿ الفكر عمكمػان باالىتمػاـ، 
 عمى مناىج التربية اإلسبلمية فػي استحياء الفكر كبث الكعي في عقكؿ كنفكس جيؿ عبئان إضافيان 

ما دامت ، بحيث تكفؿ لممتعمـ رؤية تمكنو مف التعامؿ مع األفكار كالثقافات المختمفة المستقبؿ
، كالحقيقة أف المقرر يخالؼ المنيج التربكم بعرضو لمقضايا التتعارض مع القيـ اإلنسانية الفاضمة

الفكرية بسطحية مجردة عف تطبيقيا في حياة الطالب الكاقعية، رغـ أنو قد يفرد كحدة يسمييا كحدة 
الفكر، فبل يتشرب النشيء الفكر اإلسبلمي، كال يركنو كاقعان ال في مؤسساتيـ الثقافية كال في كسائؿ 
اإلعبلـ، فيقعكف في أحضاف األفكار كالمبادمء الكافدة كالمنحرفة كالمتطرفة إٌما تساىبلن في الديف أك 

 فيذه القضايا تعتبر عمى ، ببل شؾ أمره إيجابيىك قضية العكلمة كقضية الكالء كالبراء إف تناكؿ"تشددان،
عقمية الناشئة تشكيبل اؿ كتنبع أىميتيا مف أىمية الفكر المعتدؿ الكاعي في تشكيؿ ،درجة مف األىمية

، حيث ، المعايير الشخصية مـن اإلىتمامخيرةالمرتبـة األ، كجاء في ( 151 :2011حمد ،)إسبلميا
 تكراران لمعايير األمف النفسي الشخصية، (35 )تضمنت كتب التربية اإلسبلمية عٌينة الدراسة عمى 

 عدـ إىتماـ مصممي المناىج بيذا الجانب بدرجة تتناسب مع المرحمة العمرية المعدة ليا، فيذا مرجعو
رغـ أٌف اإلسبلـ اعتنى بشخصية الفرد كحٌممو كاجبات كما لو حقكؽ، يجب أف يستشعرىا في ىذه 

ثؿ المرحمة الثانكية حمقة كصؿ بيف الطفكلة كالرجكلػة، كبػيف التبعيػة لؤلسػرة كتـ" المرحمة بالذات 
فالمرحمة الثانكية مرحمة نضج تكصػؿ المراىػؽ إلػى مرحمة " كاالستقبلؿ الفكرم كالمادم كاالجتماعي 

  المناىج تـ تطكير، كاذا ما(2009:90العتيبي، )الشباب كمنطمؽ الرجكلة كاالعتماد عمى النفس
، فإنو يصبح بدكر الشخصيات القيادية اإلمساؾ بدفة القيادة في الفمسفة التربكية بما يحقؽ ةالمكجكد

 إذا كانكا يستطيعكف الطيراف فمماذا ندعيـ يمشكف؟ :  قيؿ كما، كمجاالت الحياة المختمفة
 

  مناقشة السؤال الثاني2.5
 

كيف توزعت معايير االمن النفسي التي تعمل مقررات  التربية اإلسالمية  في فمسطين 
 عمى تجسيدىا لممرحمة الثانوية في فمسطين ؟
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 كتابّي التربية االسالمية لمصف االول الثانوي  ؟- 1
 

 دلت النتائج أف بعض معايير األمف النفسي ركعيت ضمف كتابي التربية اإلسبلمية 
لمصؼ األكؿ الثانكم بنسبة كبيرة مثؿ حسف الخمؽ، كاإليماف العميؽ، كالعقكبات كتحصيف 

اإللتزاـ ، المجتمع كاالرتباط بالمجتمع كالتفاعؿ مع أفراده كالسعي لمعمـ كتكظيؼ العقؿ
باألكامر كالنكاىي، الرضا كالصبر كحب األسرة كاإلنتماء إلييا، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى 
طبيعة مادة التربية اإلسبلمية كتضمنيا لكحدات دراسية تتحدث عف الجكانب  العقائدية 

 –كاألخبلقية كاالجتماعية، ككذلؾ اىتماميا باألىداؼ الكجدانية كتكثيؽ عبلقة الطالب با 
 . كترسيخ اإليماف بالقرآف في نفسو كتعزيز انتمائو لمعقيدة اإلسبلمية- سبحانو كتعالى

 
 كما أشارت نتائج التحميؿ الى كركد معايير بنسب متدنية،مثؿ معايير فيـ حقيقة 

النفس ككظيفتيا كالطمأنينة كالتفاؤؿ، كمعيار اإلعتداؿ في تحقيؽ الحاجات األساسية، 
كالنظرة الى دكر المرأة، كمعيار العمؿ كاألخذ باألسباب كالنصيحة كالحكار كالرقابة الذاتية 
كتزكية النفس،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف كاضعي المناىج، ربما قد ترككا اثراء بعض ىذه 
االمكر الجتياد المعمميف، كلعمميـ اف كثيرا منيا قد يتناكؿ في كتب أخرل، باإلضافة  إلى 

ما سبؽ فقد تدني تمثيؿ معيار الحفاظ عمى اليكية اإلسبلمية، كما خبل المنياج مف 
المكضكعات التي ترتبط بالمكاجية مع العدك كالجياد،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف كاضعي 
" المناىج قد كقعكا في ذلؾ نتيجة محاكلتيـ االبتعاد عف االتيامات االسرائيمية فيما يعرؼ 

 .، مما قد أضر بتخطيطيـ كمراعاتيـ ليذه المعايير عمى أىميتيا"بالتحريض في المنياج 
 

 كما أف كتابٌي التربية اإلسبلمية لمصؼ األكؿ الثانكم  قد ذكرا بعض المعايير مرة 
كاحدة، مثؿ كالثبات كاالستقرار كاإلدراؾ بأف اليداية كالضبلؿ بيد ا كالمركنة كاإليجابية، 
كاإلعتداؿ كالكسطية كالحماية مف األفكار المنحرفة، باإلضافة إلى المكطنة الصالحة، كىذا 
يدلؿ عمى عدـ التركيز عمى تجسيد مشكبلت الحياة، كما أنو ال ينسجـ مع أىداؼ التربية 

تربية األجياؿ عمى منيج الكسطية كاإلعتداؿ دكف تعصب مذىبي " اإلسبلمية العامة كمنيا 
 (5 :2013كزارة التربية كالتعميـ العالي، )"أك تقميد أعمى 

 
أما المعايير التي لـ تذكر فكانت معايير الخكؼ كالرجاء، كالثقة بالنفس، كانسجاـ 

األقكاؿ كاألفعاؿ كاالستثمار الحسف لما في الككف، كتعزك الباحثة عدـ االىتماـ بتنمية التفكر 
لدل الطمبة، كربما يعكد ذلؾ  (ما كراء المعرفة  )كالتدبر كالتأمؿ، كىك مف الميارات العميا 
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الى اطبلع كاضعي منياج التربية اإلسبلمية عمى المكاد الدراسية األخرل التي قد تككف 
تطرقت الى ىذه المعايير، كمع ذلؾ فإف اغفاليا في مقرر التربية اإلسبلمية ىك إغفاؿ 

لبعض أىداؼ التربية التي تنص عمى بناء شخصية الطالب بصكرة شاممة كمتكاممة في ىذه 
ما يقع عمى عاتؽ المرحمة الثانكية العديد مف المسئكليات تجاه الطبلب في تمؾ ؾ" المرحمة 

– بإذف ا تعػالى – المرحمة مف نمكىـ، كىي مرحمة حرجة في حياة الفرد يتكقؼ عمييا 
تحتؿ مركز الثقؿ في النظاـ التعميمي نظران " تػشكيؿ شخػصيتو كمظيرىا، فالمرحمة الثانكية 

عبد ) لممسئكلية الممقػاة عمػى عاتقيا كلما يتكقعو الطمبة كأكلياء األمكر كالمجتمع عامة منيا
 (.2011:41: العاؿ

 .كبالرجكع الى األدب التربكم لـ تجد الباحثة أٌم دراسة في المكضكع 
 
 : كتاب التربية اإلسالمية لمصف الثاني الثانوي - 2
 

دلت النتائج عمى أف كثيرا مف معايير األمف النفسي ركعيت ضمف كتاب التربية 
اإلسبلمية لمصؼ الثاني الثانكم بدرجة متكسطة، لكنيا أقؿ مف كتابٌي التربية اإلسبلمية 

لمصؼ األكؿ الثانكم، بإجمالي تكرارات ال تتناسب مع أىمية ىذه المعايير بالنسبة لممتعمـ 
كخصائصو كالمرحمة العمرية كخصكصية ظركؼ اإلحتبلؿ، ككاف أعمى ىذه المعايير تكرارا 
معيار العبادة، كاإليماف العميؽ، كمعيار حفظ الحقكؽ كمقاصد الشريعة، اإللتزاـ باألكامر 

كالنكاىي، كمعيار األمف الركحي كاإليماني، كالرضا، ثـ تبلىا معيار األسرة كاإلنتماء 
إلييا،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى إحتكاء كتاب التربية اإلسبلمية عمى كحدات تيتـ بالعقيدة 

لى تركيز كاضعي المناىج عمى الكـ المعرفي في ىذا  كالقرآف الكريـ كالنظاـ االجتماعي، كا 
الصؼ باعتباره آخر الصفكؼ، كاألصؿ أف ال يككف ذلؾ عمى حساب بقية المعايير، كىك 

، أما المعايير التي مثمت بدرجة منخفضة فيي (كيكلبرج)ما يتبلءـ مع المعايير االخبلقية ؿ 
الخكؼ كالرجاء، كاإلعتداؿ كالكسطية كالتكازف كالحماية مف االفكار المنحرفة، كالنظرة الى 
دكر المرأة كالرجؿ، كالحفاظ عمى اليكية اإلسبلمية، كالمركنة كاإليجابية، كمعيار الطمأنينة 

كالتفاؤؿ، كتحمؿ المسؤكلية كالعمؿ كاألخذ باألسباب، كالمكاطنة الصالحة، كاالستثمار الحسف 
لما في الككف، كالرقابة الذاتية، كتعزك الباحثة ذلؾ الى صعكبة احتكاء المقررات عمى نسبة 

 يفرض عمينا المحافظة عمى اليكية زايد حمبلت الغزك الثقافيكاحدة مف المعايير، لكف ت
اإلسبلمية الى طرح الكثير مف المكضكعات ربية تسعى مقررات التكلذلؾ يجب اإلسبلمية، 

كالكقكؼ بالمرصاد تحمؿ المسؤكلية، كالمكاطنة الصالحة،عمى التي تيدؼ الى تربية المتعمـ 
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كمف أىـ أىداؼ التربية اإلىتماـ بإعداد اإلنساف لمحياة كفؽ منيج " ،لمف يحاكؿ النيؿ منيا 
، أما المعايير التي لـ تمثؿ في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ (125: 2004الجبلد،)" ا 

الثاني الثانكم فيي معيار التفكر كالتدبر، كالثقة بالنفس باإلضافة إلى الثبات كاالستقرار، 
كمعيار اإلدراؾ بأف اليداية كالضبلؿ بيد ا، كمعيارم العقكبات كتحصيف المجتمع، كمعيار 

أكثر مف الفمسطينييف انسجاـ األقكاؿ مع األفعاؿ، كترل الباحثة أنعمى كاضعي المناىج 
غيرىـ االىتماـ بيذه المعايير،ليس فقط ألف المرحمة انتقالية تحضر لممرحمة الجامعية، بؿ 

 إلى ألننا جميعا في مرحمة السعي لمحرية، كالعدك يتربص بأبنائنا كؿ حيف، كألننا نسعى
 ، ال بالتبعيةتحمؿ المسؤكلية الكطنية يتميز ب با كمطمئف بمعيتو،صناعة جيؿ مؤمف

 .منطقي في تفكيره كسمككوكناقد كجيؿ كاع 
 

 كجكد  التربية اإلسػبلمية مرحمػة الثانكيػة عػدـكتب تضح مف خبلؿ تحميؿ محتكل كا
ألمف النفسي بيف الكتب لمصفيف األكؿ تكازف في عرض مكضكعات ااستمرارية كتتابع ك

التربية اإلسبلمية  كتاب  بعض المعايير في، حيث تـ التركيز عمىالثانكم كالثاني الثانكم
ىمالمصؼ األكؿ الثانكم  الخبرة اإلنسانية ليا في كتاب الثاني الثانكم،أك العكس، مع أف ، كا 

شراؾ جميع عناصر تراكميػة ، كىذا يستدعي طرحان بتطكير المنياج كالمقررات الدراسية، كا 
العممية التعميمية كخاصة المعمـ، كالتركيز عمى طرح القضايا الحياتية ضمف المكاقؼ 

التعميمية، كالتي تعزز لدل المتعمـ حالة األمف النفسي، الذم ىك بمثابة مدخؿ لتعمـ الحياة 
مف خبلؿ تبنيو لؤلفكار اإلنسانية المستندة إلى المبادمء اإلسبلمية كفيمو لكظيفتو في 

 .الحياة
 

 . كبالرجكع لؤلدب التربكم لـ تجد الباحثة أم دراسة مشابية لمقارنة النتائج
 

 : مناقشة نتائج السؤال الثالث 3.5
 

 ما مدى امتالك طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية نظرىم؟
 

أشارت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ الى امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى  
 . لمعايير األمف النفسي في جامعة القدس كانت بدرجة متكسطة مف كجية نظرىـ
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معانػاة مف يسببو اإلحتبللكما سياؽ ظركؼ ، خاصة في كتبدك ىذه النتيجة منطقية
ىذا الكضع البلمعقكؿ ليس كضعان محبطان، فحسب، بؿ م، كقير ضد أبناء الشعب الفمسطيني

كاالستقرار،لكف اإليماف العميؽ كبالرغـ مف كؿ الصعكبات ييبقى الفرد ييدد مفاىيـ األمف 
راضيا مطمئنان، فاألمف النفسي الداخمي مرتبط أساسا بااليماف، كيتحكـ في النظرة إلى 
كيتأثر ،متغيرات الحياة المحيطة كما تحكيو مف ظركؼ اجتماعية كثقافية كاقتصادية كسياسية

يجابان، ، كترل الباحثة أف   بدرجة متكسطة الشعكر باألمف النفسيبالعديد مف العكامؿ سمبان كا 
يمثؿ نظرة إيجابية لدل الطمبة برغـ ما يمر بو الشعب الفمسطيني مف حالة انقساـ تعبث 

 التي يعيش فييا جامعية اؿبأمنو كاستقراره كبآمالو كتطمعاتو، إضافة الى أنو قد يككف  لمبيئة
كاء التعميـ فبالرغـ مف ككنيـ طمبة السنة األكلى إال أف أج،  انعكاسا عمى استجاباتيـالطمبة

ساعدتيـ في تنمية المفاىيـ اإليجابية عف أنفسيـ كعف اآلخريف، كؿ تالخالية مف اإلبتزاز 
 . مف األمف النفسيغير متدفىذا قد يعزز تمتع الطمبة بمستكل 

 
، (2011)كالديؾ   (2012) دراسة نعيسة مع نتائج كؿ مفدراسة نتائج ىذا اؿكتتفؽ

، حيث جاءت درجة األمف النفسي عند طمبة الجامعات (2011)دراسة شنج ك ككينج دراسة 
 . فييا بدرجة متكسطة

 
( 2003)كالسيمي  (2014)كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة نتائج دراسة الشحرم 

 كدراسة سمطاف كقاسـ ،(2007)دراسة الطيراكم ،ك(2013)كدراسة مصطفى كالشريفيف 
حيث كانت نتائج االمف النفسي بدرجة مرتفعة، بينما ( 2000)دراسة الشرعة ، ك(2007)

 ,Elliot)، كدراسة إيميكت(et.al,2013)Khaledian,كدراسة،(2005)في دراسةأقرع 

 . حيث جاءت بدرجة منخفضة(2009
 

 : مناقشة نتائج معايير األمن النفسي لممجال اإليماني والروحي: أوال 
 

 حسبت الدرجات لكؿ فقرة مف فقرات المعايير المتعمقة بالمجاؿ اإليماني لدل طمبة 
السنة الجامعية األكلى، ككانت الدرجة ليذا المجاؿ كبيرة، حيث بمغ المتكسط الحسابي 

 عمى متكسط حسابي بالطمأنينة عند ممارسة العبادات، كلقد حصمت فقرة الشعكر (3.78)
، بمتكسط حسابي السعداء ىـ الذيف قبمكا ىدل ا كالتزمكا منيجو، تمتيا فقرة (4.17)
(3.97.) 
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كتعزك الباحثة ذلؾ الى حرص التربية األسرية، كمناىج التربية اإلسبلمية عمى 
غرس العقيدة الصحيحة  في نفكس النشيء، ككذلؾ العبادة الخالصة، كينطمؽ المسممكف مف 

فأساس األمف النفسي ىك اإليماف با تعالى، " ىذه العقيدة في كؿ شأف مف شؤكف الحياة،
كىذا الكبلـ يؤكد ما كصؿ اليو عمماء النفس في العصر الحديث مف أنو كمما قكيت درجة 
إيماف الفرد با، كمما زادت قدرتو عمى مكاجية األخطار التي تيدد أمنو، فإعانة ا تعالى 
إياىـ في النكائب يكسب المؤمنيف أمانا كاطمئنانا كبيريف، إذ أف شعكرىـ بأنيـ مكصكلكف 

، ص 2014رياف )بالقكة العظمى في الككف شعكر يمؤل نفكسيـ بالرضى كالتسميـ كالطمأنينة 
13.) 
 

ؤمف أبالمعتقدات التي في حيف كانت أقؿ المعايير االيمانية كالركحية ىي اإللتزاـ 
تكثيؽ المعمكمات مف ، ثـ اعتبار (3.72)، بمتكسط حسابي بيا حتى لك كانت ضدم

، كقد جاءت بدرجة متكسطة، كتعزك الباحثة ذلؾ (3.71) بمتكسط حسابي مانةأمصادرىا 
الى تغميب المصمحة الشخصية كاليكل عند بعض األفراد، كلعؿ ىذا مف المؤشرات  التي 

 .تفسر عدـ انسجاـ السمكؾ مع المعتقد في ظكاىر أخرل تظير في المجتمع
 

 مناقشة نتائج مجال المعايير الشخصية : ثانيا 
 

حسبت الدرجات لكؿ فقرة مف فقرات معايير األمف النفسي المتعمقة بمجاؿ الشخصية 
لدل طمبة السنة الجامعية األكلى، ككانت الدرجة الكمية ليذا المجاؿ متكسطة بمتكسط 

 بمتكسط حسابي القدرة عمى مكاجية الكاقع، كجاءت أعمى الفقرات كىي (3.49 )حسابي 
 (.3.70)التخرج بمتكسط حسابي بالقمؽ عمى مستقبمي بعد ، ثـ الشعكر (3.78)

لو الطمبة تعرض مسكد المناطؽ الفمسطينية كالذم مف المناخ العاـ كتعزك الباحثة ذلؾ الى أ
التكيؼ مع  زيادة قدرتيـ عمى التأقمـ ك بشػكؿ عاـ عمىيسيـ في زيادة القمؽ، إال أنو أثر

حؿ المشكبلت التي تكاجييـ أثناء فترة الدراسة الجامعية بكافة المجاالت الصحية كالظركؼ 
 خبرة عمميػة بمعالجة المستجدات كاألحداث الطارئو مما أكسبيـكاالقتصػادية كالنفسية، 

 .لدييـ
 

في حيف كانت أقؿ المعايير شيكعان أٌنو مف الصعب عمٌي االعتراؼ بخطئي بمتكسط 
، (3.12) بمتكسط حسابي شباع في جميع الحاجات األساسيةإلدمٌ ، ثـ أٌف (2.97)حسابي 

ال إذا تكفرت لديو الثقة بخطئو اشخص عترؼ ليس مف الممكف أف مكيمكف تفسير ذلؾ بأنو 
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الحاجات بالنفس كأكثر مف ىذا فإف الثقة بالنفس ىي الدرع الكاقي لمطمأنينة، فمف يفتقر إلى 
يشمؿ كؿ  فإذا لـ يتحقؽ لمفرد أمف دائـ ، يككف عرضة في أية لحظة لبلضطراباألساسية

. ف المسافة بينو كبيف تحقيؽ ذاتو ستككف شاسعةإ، ؼحاجاتو األساسية
 

 : مناقشة نتائج مجال المعايير الفكرية : ثالثا 
 

حسبت الدرجات لكؿ فقرة مف فقرات المعايير المتعمقة بالمجاؿ الفكرم لدل طمبة 
، (3.60)السنة الجامعية األكلى، ككانت الدرجة الكمية ليذا المجاؿ متكسطة، حيث بمغت 

 بمتكسط ف النظاـ اإلسبلمي صالح لكؿ زماف كمكافكجاء في المرتبة األكلى اإلعتقاد بأ
، ثـ تقدير العمماء (3.93)، بمتكسط حسابي آراء اآلخريف، ثـ احتراـ (4.00)حسابي 

 (.3.92)كاحتراميـ بمتكسط حسابي 
 

معظـ  سقكط أحدثوكتعزك الباحثة ذلؾ الى ارتباط الفكر بالمعتقدات، كالى ما 
الكضعية، فميس غير اإلسبلـ مف يقدر عمى مؿء الفراغ كعمى تقديـ  كالتجارب النظمكاألفكار

سىطنا ، قاؿ تعالى المشركع البديؿ الذم يتمكضع في قمب العصر ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذٰىًلؾى جى كى
ـٍ شىًييدنا مىٍيكي يىكيكفى الرَّسيكؿي عى مىى النَّاًس كى  (.143:البقرة  )ًلتىكيكنيكا شييىدىاءى عى

، ثـ (2.82)ككانت أقؿ المعايير شيكعان ىي تفيـ األفكار األخرل بمتكسط حسابي 
 (.3.29)، بمتكسط حسابي مر صعبأالتعايش مع المخالفيف فكريا أٌف 
 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى الصراع الفكرم المكجكد في مجتمعنا كالذم يقمؿ مف فكرة 
لى النقمة النكعيو عمى مستكل المسؤكليات بيف المدرسة كالجامعة،  تفيـ األفكار المخالفة، كا 

كالتعرض لضغكطات االستقطاب السياسي كاإلقناع الحزبي، كترل الباحثة أىمية ايبلء 
 لما لو مف دراسة األسباب الحقيقية لمسمكؾ كالفكر المنحرؼلفكريالكسطي، كتككيف الكعي ا

 .أثر عمى أمف الكطف كالمكاطف
 

 مناقشة نتائج مجال المعايير االجتماعية االخالقية: رابعا 
 

حسبت الدرجات لكؿ فقرة مف فقرات المعايير المتعمقة بالمجاؿ االجتماعي 
كاألخبلقي لدل طمبة السنة الجامعية األكلى، ككانت الدرجة الكمية ليذا المجاؿ متكسطة 

كثرة ، كأما أعمى المعايير لممجاؿ االجتماعي كاألخبلقي فيي أف (3.57 )بمتكسط حسابي 
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ـٌ أٌف (3.89) بمتكسط حسابي الحركب تيدد األمف كالسبلـ التمسؾ باألخبلؽ تجعمني ، ث
 (.3.88) بمتكسط حسابي عيش بأماف في حياتي الجامعيةأ
 

كيمكف تفسير ىذه النتيجة بما يميز المجتمع الفمسطيني بتمسكو بالقيـ كاألخبلؽ 
 كاقع الحرماف التي تفرضو الظركؼ السياسية رغـنساني، اإلطكاؿ فترة نضالو التاريخي ك

مة القتصادية عمييا، كعمى الرغـ مف ذلؾ فيي تقؼ أماـ كؿ التحديات، كتحرص عمى سالكا
حيا الأف أبناءىا ىـ سالعتقادىا السميمة، األخبلقية كاالجتماعية أبنائيا كتنشئتيـ التنشئة 
ـ ھمثؿ المؤمنيف في تكاد: " صمى ا عميو كسمـ كقاؿ رسكال ،كذخيرتيا في المستقبؿ

 سائر األعضاء  لو عضك تداعىنو كمثؿ الجسد الكاحد إذا اشتكى ـفيـكتعاطحميـ كترا
 (.1995،2586مسمـ ،صحيح )" ر كالحمىقبالس

االحتكاؾ بالطمبة يسبب في حيف جاءت أقؿ المظاىر شيكعا ىي االعتقاد بأف 
ـٌ أٌف ( 2.96) بمتكسط حسابي المشاكؿ  بمتكسط الميؿ لمكحدة يحقؽ األمف كالطمأنينة، ث
 (.2.38)حسابي 
 

كيمكف تفسيرىا بأف العبلقات تعرضت النحسار نتيجة التغيير كالتطكير المستمر 
كعمى تكازنالعبلقات بيف الناس،  السمكؾ كالبيئة كالذم طرأ عمى تفاصيؿ الحياة كأثر عمى

فظيكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثبل غير مف طرؽ التكاصؿ، ناىيؾ عف ككف العبلقات 
البشرية ال تخمك مف اختبلؼ، كىذه النتيجة تشير إلى ضركرة تحديث نكعية المكضكعات 

االجتماعية التي عمى المقررات طرحيا فبل يكفي أف تطرح كما بؿ عمييا أف تبلمس 
 .  احتياجات الطمبة كمستجدات العصر كالكاقع

 
 مناقشة نتائج مجال المعايير العممية: خامسا 

 
حسبت الدرجات لكؿ فقرة مف فقرات المعايير المتعمقة بالمجاؿ العممي لدل طمبة 

السنة الجامعية األكلى، ككانت الدرجة الكمية ليذا المجاؿ كبيرة، كأما أعمى المعايير لممجاؿ 
ـٌ (3.96)، بمتكسط حسابي عامؿ القدكة مصدر طمأنينة لي كمتعمـالعممي فكانت أٌف  ، ث

 (. 3.87) بمتكسط حسابي تقاف العمؿإعمى الحرص 
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كتعزك الباحثة النتيجة إلى حاجة الطالب إلى التأسي كىي حاجة لتطكير البناء 
الشخصي، مما ينعكس عمى السمكؾ الذم يقـك بو كعمى انجازه، فالقدكة كانت كستظؿ مؤثرة  

تعميـ مكضكع  المسممكف األكائؿ خاصة في ظؿ كثرة النماذج السمبية، كلقد أكلى
 عمى اإلحساف اىتماما كبيرا، كالحرص أساس مف التقكل عمى التفاعؿ كإتقاف العمؿ الشباب

بؿ كأكثر مف ذلؾ فقد اىتمكا بمكضكع التطكع كالقياـ باألعماؿ الخيرية التي تدلؿ عمى 
 . كالعمميالتكافؽ بأنكاعو الشخصي كاالجتماعي 

في حيف كانت أقؿ الفقرات شيكعاىي اختيار التخصص الدراسي عف قناعة بمتكسط 
ـٌ اإللتزاـ باألنظمة الجامعية كقكانينيا بمتكسط حسابي (3.54)حسابي   (.3.58)، ث

 
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تطمع الطالب الى العمـ كمصدر لكظيفة مستقبمية، فالتعميـ 
ىك الطريؽ لسكؽ العمؿ، كقناعات الطالب مرتبطة بأكلكيات كحاجات ىذا السكؽ، كبطبيعة 
العبلقة بيف أم شخص مؤسستة أك طالب كجامعتو نرل التفاكت في اإللتزاـ، كالبعض يبقى 

 . كعدـ اإللتزاـ بالقكانيفالنظاـ  شغكفان بمخالفة
 

 : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 4.5
 

 ىل تختمف درجة امتالك طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية 
 نظرىم تعزى إلى الجنس؟

 
 :نص الفرضية 

 
في متوسطات امتالك  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية نظرىم تعزى إلى الجنس
 

عند مستكل  (1.895)أظيرت النتائج أف قيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية ىي
، لذلؾ تـ قبكؿ الفرضية،كما (α0.05≥)، كىي أكبر مف مستكل الداللة (0.059 )الداللة

أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا في المجاؿ االجتماعي كاألخبلقي كالعممي، ككانت 
الفركؽ لصالح اإلناث كالمكاتي كانت درجة امتبلكيـ لممعايير االجتماعية كاألخبلقية بمتكسط 

، كفي المجاؿ العممي كانت الفركؽ أيضا لصالح اإلناث بمتكسط حسابي (3.64)حسابي 
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، (3.68)، كفي الدرجة الكمية كانت الفركؽ أيضا لصالح اإلناث بمتكسط حسابي (3.83)
ذككر في المجاؿ مستكل أمف نفسي أعمى مف اؿالناث أم أف لدل المذككر،  (3.60)مقابؿ 

.  المجاؿ االجتماعي كاألخبلقي كالمجاؿ العممي
 

لمضغكط النفسية، نتيجة كثرة  الذككر أكثر تعرضان كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف
 فعمى الرغـ مف أف المتطمبات الحياتية كااللتزامات التي ال تكمؼ بيا اإلناث في مجتمعنا،

 الذككر قد يككف مطمكب مفكبل الجنسيف يعيش في البيئة المجتمعية نفسيا، إال أف ما ىك 
 الذم يستيدؼ  كجػكد اإلحتبلؿ، ىذا باالضافة إلىاإلناثمطمكب مف أكثر بكثير مما ىك 

، كما يمكف  في أعداد األسرل كالشيداء كالمعاقيػفجمياكيظير ىذا الذككر بشكؿ أكبر بكثير 
أف اإلناث أكثر اعترافا كصراحة في كصؼ أنفسيف عند سؤاليف عف بالنتيجة تفسير 
 كىذا ما يؤكده حصكؿ الطالبات عمى مستكل أعمى عمى مقياس باألمف النفسي،شعكرىف

 . األمف النفسي
 

مع نتائج كبالرجكع الى األدب التربكم كجدت الباحثة أف نتيجة ىذه الدراسة تتفؽ 
دراسة أبك عكدة ك، (2007)الطيراكم ، ك(2008) كالصكافي  (2012) الديؾ دراسة

 (.2005)كدراسة أقرع ، (2006)
 

مع ك (2001)، كنصيؼ (2013)كتعارضت النتيجة مع دراسة مصطفى كالشريفيف 
 .(2000)نتائج دراسة الشرعة 

 
 : السؤال المتعمق بمتغير التخصص 

 
ىل تختمف درجة امتالك طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية 

 نظرىم تعزى إلى التخصص ؟ 
في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الثانية 

متوسطات امتالك طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية نظرىم 
 .تعزى إلى التخصص

 

عند مستكل  (0.885)أظيرت النتائج أف قيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية ىي
، لذلؾ تـ قبكؿ الفرضية (α≤ 0.05)، كىي أكبر مف مستكل الداللة (0.377)الداللة
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الصفرية، بعدـ كجكد فركؽ في متكسطات امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى لمعايير 
 .األمف النفسي مف كجية نظرىـ تعزل إلى التخصص

 
مػف حيػث القدس  ىذه النتيجة إلى المناخ العاـ لدل طمبة جامعة ةعزك الباحثتك

 بصػرؼ ،الخطة الدراسية كالنظاـ كاألنظمة كالقكانيف داخؿ الجامعة مكحدة لكافة الطمبة
الحياتية كالدراسية ؼ ك الظر أف كؿ ككما كيعكد السبب إلىتخصصيـ،النظػر عف 

 عمى يككفما يتعرضكف لو عمى الحكاجز أثناء تنقميـ كاحدة، ككاالجتماعية كالنفسية لمطمبة 
 . مف الطمبةالتخصصيفكبل 



، كأقرع (2001) كبالرجكع إلى األدب التربكم اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة نصيؼ 
 (.2007)كسمطاف كقاسـ  (212)، كتعارضت مع نتيجة الديؾ (2005)
 

 السؤال المتعمق بمتغير التحصيل 
ىل تختمف درجة امتالك طمبة السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية 

 نظرىم تعزى إلى مستوى التحصيل ؟ 
 

 :نص الفرضية الثالثة 
 

في متوسطات امتالك طمبة  (α≤0.05)ال وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 .السنة الجامعية األولى لمعايير األمن النفسي من وجية نظرىم تعزى إلى مستوى التحصيل

عند مستكل  (1.946)أظيرت النتائج أف قيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية ىي
 .، لذلؾ تـ قبكؿ الفرضية(α 0.05≥)، كىي أكبر مف مستكل الداللة (0.145)الداللة

 
عند  (4.107)كما دلت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في المجاؿ الفكرم 

، لذلؾ تـ رفض (α 0.05≥)كىي أصغر مف مستكل الداللة  (0.018)مستكل الداللة
الفرضية لكجكد فركؽ دالة إحصائيا في المجاؿ الفكرم، كلصالح الطمبة الذيف كاف 

متكسطات مستكل تحصيميـ متكسط كالذيف كانت درجة امتبلكيـ لمعايير األمف النفسي فيما 
 .يتعمؽ بالمجاؿ الفكرم أعمى شيء
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ىـ  تميزكقد يككف السبب في ذلؾ سعي الطمبة ذكم االداء المرتفع  لمحفاظ عمى 
ذكم  ذلؾ الضغط الذم يمارس عمى الطمبة فيصرفكف جؿ كقتيـ لمناحية االكاديمية، أك

 .القضايا الفكرية مما قد يدفعيـ لمبقاء بعيديف عف األداء المقبكؿ مف أسرىـ،
 

( 2005)، كتختمؼ مع دراسة أقرع (2012)كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة الديؾ 
 .حيث لـ يكف ىناؾ فركقا تعزل لممعدؿ بيف طمبة جامعة النجاح الكطنية

 
استنادا الى نتائج الدراسة، يتبيف أف مقرر التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية قد 

تناكؿ  كثيرا مف معايير األمف النفسي كلكف بدرجات متفاكتة، فقد ركز عمى بعض المعايير 
بشكؿ كبير، كالبعض اآلخر تـ التطرؽ إليو بدرجة منخفضة، في حيف أف بعض المعايير 

أغفمت كلـ يتـ التطرؽ إلييا، كىك ما ال يتناسب مع المرحمة العمرية التي تييء الفرد لمحياة 
العممية كتصقؿ شخصيتو، كىك ما ال يتناسب ايضا مع مقدار الضغكط التي يتعرض ليا 

الطالب الفمسطيني، فكاف يجدر بمصممي المناىج مراعاة ىذه األمكر ليككف مناسبا لؤلجياؿ 
القادمة، خاصة أف نتائج ىذه الدراسة كالعديد مف الدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع 

أشارت إلى أىمية األمف النفسي في اتزاف الفرد كأثره عمى سمككو كحياتو، كأف الطمبة 
األمـ الكاعية حيف تحٌس بأزمة معينة أك ؼ" يمتمككف مستكيات متكسطة مف األمف النفسي 

نقص في الفاعمٌية كاإلنجاز، فإف أٌكؿ شيء تفعمو ىك قياـ الخبراء فييا بتشخيص القيـ 
كىذا ما فعمتو بريطانيا حيف رأت التفكؽ األلماني ـ، الثقافٌية السائدة كالٌنظاـ الٌتربكم القائ

 ففي الكقت الذم كانت أنظمتيا الدفاعٌية تتصدل لمغارات ،خبلؿ الحرب العالمٌية الثانية
األلمانٌية في أجكائيا كبحارىا، كاف المربكف البريطانٌيكف يجتمعكف كيشٌخصكف الٌنظاـ الٌتربكم 

، مع ضركرة أف تعرض ىذه (1997،الكيبلني)" ئياكالثقافة االجتماعٌية في مخابئيا كمبلج
ضركرة تطكير المنظكمة المعرفية لمكتاب المعايير بطريقة مناسبة كمدركسة، كترل الباحثة

إعداد مناىج التربية اإلسبلمية الحكمة أف يبادر العاممكف في مجاؿ ، كأف مقتضى المدرسي
مادة تخاطب الفرد عقمو كشخصو كفكره بحيث تراعي معايير األمف النفسي لمفرد، تقديـ الى 

لماذا ال يتضمف المنياج تعريفا ؼ-بما يتناسب كالظركؼ الخاصة لمجتمعنا الفمسطيني 
أليست إحدل " العصافير"لمطالب بقضايا اإلعتقاؿ، كأساليب التحقيؽ كما يعرؼ بغرؼ 

القضايا المقمقة لمطمبة، كبؤكد عمى أىميتيا عدد المعتقميف مف الطمبة كاألطفاؿ، كعدد مف 
سقطكا في كحؿ الخيانة نتيجة جيميـ،ككاجبنا حمايتيـ مف األخطار التي تزلزؿ أبكاقيا جدراف 

بإشراؾ المدراء كالمعمميف كالخبراء كالمختصيف مف الجامعات في إعداد ىذه  كذلؾ –بيكتنا 
عمى األىداؼ التقميدية ة المقررات أال تقتصر رساؿالمناىج لتفادم الكثير مف االنتقادات، ك
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كالبحث عف المعرفة مف أجؿ العمـ بؿ تعني بتطكير العمـ كالمعرفة مف أجؿ أفي التعميـ 
 ما يتطمب مسؤكلية كبيرة تقع عمى ، كىكحؿ مشاكميالممساىمة في  ك باألجياؿالنيكض

كز عمى التربية النكعية ككنيا شرطا ضركريا لتحقيؽ الحؿ عاتؽ كاضعي المناىج،بأف تر
اإلسبلمي الذم يخرج األمة اإلسبلمية مف التخمؼ كالتبعية كيخمصيا مف اليامشية 

 .الحضارية كالتاريخية
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   التوصيات5.5
 

  :- في ضكء النتائج السابقة خمصت الدراسة إلى التكصيات التالية
 

فمسطيف لئلطار النظرم لمعايير األمف التربية اإلسبلمية في تبصير مصممي مقررات - 
النفسي، كاالطبلع عمى ىذه الدراسة كمثيبلتيا لبلستفادة مف نتائجيا في مراعاة معايير 

ا يساعد الباحثيف في التكصؿ ألىـ المراجع المتعمقة األمف النفسي في المقرر الدراسي، مـ
، األكلى التي ة ىذه الدراسة عمى حد عمـ الباحث ، خاصة أفبمكضكع األمف النفسي

 .مدل تضمف مقررات التربية االسبلمية لمعايير األمف النفسي تبحث
 مراعاة التكازف، ؿ ضركرة التخطيط المسبؽ لدل المختصيف في لجنة المناىج الفمسطينية-

كزيػػادة القاعػػدة التعاكنيػػة، بحيػػث يػػتـ أخػػذ آراء المقرر الدراسي، مكضكعات كالتتابعفي 
 . المعممػػيف كالمشرفيف كأكلياء األمكرلؾالطػػبلب المسػػتيدفيف، ككػػذ

تحميمية حكلمعايير األمف النفسي في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة إجراء دراسات - 
 .األساسية الدنيا كاألساسية العميا

ر، كاألخذ التطكير باستمرابحث كإخضاع محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لؿ-
 . الكاقعفقومحتكل في ضكء اؿبناء كحاجات الطبلب كاتجاىاتيـ كميكليـ بعيف االعتبار 

كاألبحاث حكؿ معايير األمف النفسي في المغة العربية تحميمية اؿدراسات  مزيد مف اؿراءاج- 
 .الخ...كالعمكـ االجتماعية 

دكر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة في نقؿ الثقافػات الػكاردة إلينػا فحكل كراء دراسات عف اج- 
 .الفكريةمكضكعات اؿكخػصكصان فػي 

 كأخيرا 
 .الميـ ارزقنا األمف كاألماف كالراحة كالسبلـ كاجعمنا مف الراشديف

 .كالحمد  رب العالميف
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 :المصادر والمراجع
 :المراجع العربية 
 القراف الكريـ 

 
مكتبة المعارؼ ،1، ط170، ص1، جمختصر صحيح البخاري(.2002.)األلباني، محمد ناصر الديف

 .الرياض- لمنشر كالتكزيع
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 .، لبنافبيركت
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منياج الدعـ النفسي في القرآف الكريـ ككيفية االستفادة  منو . (2011).أبك دؼ، محمكد 

، الجامعة اإلسبلمية، غزة، المجمد مجمة الجامعة اإلسالميةفي الكاقع الفمسطيني المعاصر، 
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 .جامعة األقصى،غزة، فمسطيفغير منشكرة، 
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، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة بتدائيةإلكتئاب لدى عينة من تمميذات المرحمة االوا
 .، مكة المكرمة، المممكة العربية السعكديةأـ القرل
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 .دمشؽ- دار المأمكف لمتراث، 1، ط375، ص11أسد، ج

 
 .،دار النيضػة العربيػة، القػاىرة، مصرنظريــات الشخصــية. (1990).جػابر، عبػد الحميػد 
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 . ،الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر93-80، المجمد العاشر، ص النفس
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، ةتدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العممي.(2004) .الجبلد ، ماجد 

 .، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردفُط
 

 .، دار المعارؼ،القاىرة ، مصر1الشخصية اإلسبلمية،ط.(1983).الحبابي،محمد
 

تقويم كتاب التربية اإلسالمية لمـصف الثـاني عـشربفمسطين، في .(2010).حجك، فارس 
.  رسالة ماجستير، الجامعة اإلسػبلمية،غزة، فمسطيفضوء معايير الجودة وآراء المعممين،

، شركة النكر لمطباعة، راـ ا، التربية اإليمانية وأمن المجتمع(. 2001).حسيف، جماؿ
 . فمسطيف

 
، الجامعة اإلسبلمية، محاضرات في طرائق تدريس التربية اإلسالمية(. 2009).حمس، داكد

 .مكتبة آفاؽ، غزة ، فمسطيف
 

، دار المريخ لمنشر كالتكزيع أساليب تدريس التربية اإلسالمية(. 1987).الحمادم، يكسؼ 
 . ، الرياض،السعكدية

  
لقضايا فقو لممرحمة الثانوية المية سمدى تضمن كتب التربية اإل( .2011).حمد، ىياـ 

 .، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيفالواقع
 

دراسة مقارنة بيف السعكدييف  : األحكام األخالقية والقيم(. 1412 ).خاف، محمد حمزة أمير
، مكة المكرمة. مجمة جامعة أـ القرل. العدد السادس. كغير السعكدييف في مدينة جدة

 .السعكدية
 

بناء شخصية الطفل عمى مبادئ العدل والرحمة والسالم من (. 2004)فلايرالخالدم، 
، رسالة دكتكراه غير منشكرة، الجامعة خالل كتب التربية اإلسالمية في المرحمة اإلعدادية

 .األردنية، عماف ، االردف
، ، رسالة ماجستير غير منشكرةالسكينة ونظائرىا في القرآن(.2012).خاص ،محمكد 

 .، فمسطيفالجامعػة اإلسبلمية، غزة
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 .، القاىرة، مصر2 ، ط لنفسي انألما  فيميرلكن اآرلقارثأ(. 1990). الخراشي، ناىد 
 

سعاف بمحافظات غزة إلمن النفسي لدى العاممين بمراكز األا(.2003.)الخضرم، جياد
، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة قتو ببعض سمات الشخصية ومتغيرات أخرىالوع
 .مية، غزةالسإلا

األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأة الفمسطينية .(2010).خكيطر ، كفاء 
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 .اإلسبلمية، غزة
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 .جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض

 
قتيا بالوحدة النفسية لدى طمبة ال النفسية وعالطمأنينة. (1424). الدليـ، فيد عبد ا

 .أكاديمية عمـ النفس، الرياض، جامعة الممؾ سعكد، الجامعة
 

األمن النفسي وعالقتو بالثقة بالنفس والتحصيل االكاكيمي لدى (. 2012).الديؾ،عمي 
 .، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، فمسطيفطمبة بعض الجامعات الفمسطينية

 
 مقال عمى  فكيف يتحقق؟...ألمن النفسي مطمبا . (2014).رباح، محمد 

:  عمى الرابط 22/5/2015موقع شبكة االلوكة، تم استرجاعو في 
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 .اإلسبلمية الككيتية، الككيت
 

جمة مالطمأنينة النفسية في القرآف الكريـ كأثرىا في األمف النفسي، .(2014). رياف، أيمف
 .1العدد، 9المجمد - جامعة الخميل لمبحوث
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 .المممكة العربية السعكدية
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 :األسئمة الموجية لممفكرين: (1 )الممحق 


 
ة /المحتـر ................... ة  /حضرة السيد

 
السبلـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو  

 
تحية طيبة كبعد  

 
 

تقـك الباحثة بإعداد استبانة حكؿ مدل تضمف مقررات التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية 
 قسـ ،لمعايير األمف النفسي، كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير

مدل تضمف مقررات التربية :  بعنكاف  ، كمية التربية،أساليب التدريس في جامعة القدس
اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لمعايير األمف النفسي كمدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى 

 كيتعيف عمييا جمع كجيات نظر عدد مف المفكريف كالدعاة كالمربيف ،في جامعة القدس ليا
 ،كالمختصيف، كلما عرؼ عنكـ مف معرفة كسعة اطبلع كلباعكـ الطكيؿ كلمكانتكـ العممية

ترجك الباحثة االستفادة مف ارائكـ البناءة في ىذا المكضكع شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ كاإلجابة 
 .عف ىذيف السؤاليف كجزاكـ ا عني خيرا

 
 . كتقبمكا فائؽ التقدير كاالحتراـ

 
 

أمؿ الشاعر  :الباحثة
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ما معايير األمف النفسي الذم تسعى مقررات التربية اإلسبلمية لتحقيقيا حسب : السؤاؿ
 رؤيتكـ ؟







 

 



























 

 

مبھٍانمصبدسانتٍتمتشحهبنإلفبدةمنهبفٍمىضىعاألمناننفسٍ؟:انسؤالانثبنٍ
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 :أسماء المجيبين عمى االسئمة الموجية لممفكرين(: 2)الممحق 
 

 الكظيفة االسـ  الرقـ
 مركز الدراسات القرآنية   الدكتكر بساـ جرار 1
 كمية الدعكة / جامعة القدس    الدكتكر أحمد فكاقة  2
 كمية الدعكة / جامعة القدس   الدكتكر جمعة أبك فخيذة  3

 كمية الدعكة / جامعة القدس   الدكتكر أحمد عبد الجكاد   4

 جامعة االستقبلؿ  الدكتكر جياد زكارنة  5
 كزارة التربية كالتعميـ    الدكتكر إياد الجبكر 6
 دقسـ الكعظ كاإلرشا/ نمر كزراة األكقاؼ   الدكتكر نمر أبك عكف  7
 جامعة األزىر/ كمية التربية   الدكتكر جماؿ أبك نحؿ 8
 جامعة الخميؿ/ كمية التربية   الدكتكر جماؿ أبك مرؽ  9

 مديرية بيت لحـ / قسـ اإلشراؼ   األستاذ عمر غنيـ 10
 جامعة األقصى /قسـ الدراسات اإلسبلمية ىانى محمد أبك شنب األستاذ  11
صكؿ الديف أكمية / الجامعة اإلسبلمية ألستاذ حافظ البطة ا 12
 مديرية بيت لحـ/ قسـ االرشاد   األستاذ معاكية عكاد  13
 كمية التربية/  جامعة القدس المفتكحة   األستاذة أميمة قراقع  

- بيت لحـ–مدرسة الرشايدة الثانكية   األستاذ عادؿ الشاعر 14
 معمـ تربية اسبلمية 

 بيت لحـ –مدرسةب مراح رباح الثانكية   األستاذة سامية سميماف  15
  معممة تربية إسبلمية –
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 معايير األمن النفسي من منظور إسالمي (: 3)الممحق 
لما كانت التربية اإلسبلمية تنظـ عبلقة الفرد بربو كتنظـ عبلقة الفرد بنفػسو 

  القرآف الكريـم لمتربيػة اإلسبلمية، كهيةدر األساساإلى المصفقد رجعنا اآلخريف، تيبعبلؽك
 ما يكجو النظرية التربكية اإلسبلمية ا لنأخذ منوكالسنة النبكية، باإلضافة الى األدب التربكم،

، كقد جاءت مجاالت المعايير الخمسة  لئلنساف السكممعايير األمف النفسيفي الكشؼ عف 
 :تعكس التصنيؼ المذككر في المحاكر الثبلثة كما يمي 

 
 . في عبلقة الفرد بخالقو كيتفرع عنيا مجاؿ اإليماف كالعبادةمعايير األمف النفسي:اكالن 

 .شخصي، كفكرم :  مجاالف ، كيتفرع عنياالذاتيمعايير األمف النفسي :ثانيان 

 اجتماعي :مجاالف ، كيتفرع عنيا خريف مع اآلعبلقة معايير األمف النفسي في اؿ:ثالثا 
  .أخبلقي ، كمجاؿ عممي

 
 والروحي المجال اإليمانيمعايير األمن النفسي في : أواًل 
 .اإليماف العميؽ -

 .العبادة الخاصة-

 .الخكؼ كالرجاء-

 .التفكر كالتدبر - 

 .الرضا كالصبر-

 .الرقابة الذاتية -

 

 :معايير األمن النفسي في المجااللشخصي:ثانياً 

 .فيـ حقيقة النفس ككظيفتيا-

 .تحمؿ المسؤكلية - 

 .(التكافؽ مع الذات  )الثقة بالنفس -
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 .  كاالستقرارالثبات- 

 .الطمأنينة كالتفاؤؿ- 

 .اإلعتداؿ في تحقيؽ حاجات النفس كمتطمباتيا- 

 

 :معايير األمن النفسي في المجال الفكري: ثالثا

 .ف اليداية كالضبلؿ بيد اأاإلدراؾ ب- 

 .االعتداؿ كالكسطية كالتكازف كالحماية مف األفكار المنحرفة- 

 . المساكاة كالحريةمبادئ- 

 .المرأةمعالجة قضايا - 

 .المركنة كااليجابية - 

 .الحفاظ عمى الفكر كاليكية اإلسبلمية- 

 :(االجتماعي األخالقي) في مجال التعامل :رابعا 

 .حب األسرة كاالنتماء إلييا-

 .االرتباط بالمجتمع كالتفاعؿ مع أفراده-

 .المكازنة بيف مصمحة الفرد كالجماعة- 

 .العقكبات كتحصيف المجتمع- 

 .(كالديف كالعرض كالعقؿالنفس كالماؿ  )حفظ الحقكؽ كمقاصد الشريعة - 

الرفؽ ، ، األخكة ، المحبة،  الصفح ، حسف الظف،  العدؿ ، األمانة )حسف الخمؽ - 

 (.الرحمة
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 في المجال العممي : خامسًا  

 .المكاطنة الصالحة- 

 .العمؿ كاألخذ باألسباب- 

 . كالحكار النصيحة - 

 .االقتداء بالنماذج اإليجابية- 

 .السعي لمعمـ كتكظيؼ العقؿ- 

 .اإللتزاـ باألكامر كالنكاىي - 

 .انسجاـ األقكاؿ كاألفعاؿ - 

 .االستثمار الحسف لما في الككف كالطبيعة - 
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استبانة األمن النفسي (: 4)الممحق 
 

 عزيزم الطالب، عزيزتي الطالبة 
 السبلـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو

ستبانة حكؿ مدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى في جامعة القدس  لمعايير اتقـك الباحثة بإعداد 
 كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير قسـ أساليب التدريس في ،األمف النفسي

 بعنكاف مدل تضمف مقررات التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لمعايير ، كىيجامعة القدس كمية التربية
"  األمف النفسي كمدل امتبلؾ طمبة السنة الجامعية األكلى في جامعة القدس ليا 

 كاستكماال لمتطمبات الحصكؿ ،يديكـ ىي ألغراض البحث العممي فقطأعمماي بأف  االستبانة التي بيف 
.  جامعة القدس/ ساليب التدريس أعمى درجة الماجستير في كمية الدراسات العميا قسـ المناىج ك

. يتككف ىذا القسـ مف المعمكمات األكلية: القسـ األكؿ 
 
الجنس  - 1
  أنثى  □- ذكر                  ب□- ا
 

التخصص  - 2
 كمية أدبية  □-  كمية عممية       ب□-   ا
 

مستكل التحصيؿ في الثانكية العامة  - 3
 فما فكؽ  89 مف □-         ج88-77مف □-               ب76-65 مف□- ا

 
 
 

 أمؿ الشاعر :  الباحثة 
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ممُبساألمناننفسٍ
معبسض

 بشذة

مىافك مىافك محبَذ معبسض

 بشذة

 انشلم انفمشة

معبَُشاالمناننفسٍفٍانمجبلاإلَمبنٍوانشوحٍ:أوال

أخاؼ ا في السر كالعمف       1 

إيماني بالقضاء كالقدر يبعد عني القمؽ       2

أشعر بالطمأنينة عند ممارسة العبادات       3

أعتبر تكثيؽ المعمكمات مف مصادرىا أمانة       4

التـز بالمعتقدات التي أؤمف بيا حتى لك كانت      
ضدم 

5

  
 

أؤمف أف السعداء ىـ الذيف قبمكا ىدل ا    
كالتزمكا منيجو 

6

أعتقد اف إشباع الحاجات الركحية المصدر      
الرئيسي لمسعادة 

7

معبَُشاألمناننفسٍفٍانمجبلانشخصٍ:ثبنُب  

8 أشعر بالقمؽ عمى مستقبمي بعد تخٌرجي     

أرل أف لدم القدرة عمى مكاجية الكاقع       9

يصعب عمي االعتراؼ بخطئي       10

أتكيؼ بسيكلة ألككف سعيدا في أٌم مكقؼ      
اجتماعي 

11

12 أشعر بأنني متفائؿ بصفة عامة     

أستحضر قيمة اإلنساف أثناء أٌم عمؿ أقـك بو        13

أرل أف الحاجز العسكرم ييدد حياة الطبلب      
كيشعرني بالخكؼ   

14

أظف أف لدم  إشباع في جميع  الحاجات      
 االساسية

15

معبسض

 بشذة

مىافك مىافك محبَذ معبسض

 بشذة
 

معبَُشاألمناننفسٍفٍانمجبلانفكشٌ:ثبنثب

أؤمف بضركرة تكثيؽ جسكر التعاكف مع الثقافات      
األخرل 

16 
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أشعر أف التعايش مع المخالفيف فكريا أمر صعب       17 
أحتـر آراء اآلخريف       18 

أؤمف أفى خير األمكر أكسطيا       19 

أدرؾ مخاطر الغزك الفكرم       20 

أرل أف لدم قناعة مطمقة بصحة كجية نظرم        21 
أعتقد أفى النظاـ اإلسبلمي صالح لكؿ زماف كمكاف       22 

كشريؾ   (امرأة/ رجؿ  )أنظر لبلخر       23 

أتفيـ  األفكار العنصرية       24 

أؤمف بخصكصية اليكية اإلسبلمية       25 

أرل أف المغاالة  في الٌديف مصدر تشكيو لئلسبلـ       26 

أقدر العمماء كأحترميـ       
 

27 

معايير األمف النفسي في المجاؿ االجتماعي  كاألخبلقي : رابعا 

 28 أميؿ لمكحدة ألنيا تحقؽ لي األمف كالطمأنينة     

أعتقد أفى االحتكاؾ بالطمبة يسبب المشاكؿ        29 
 30 أرل أف مف كاجبي المشاركة في األنشطة الطبلبية     
أشعر أف األنظمة كالقكانيف الجامعية تحقؽ لي      

الطمأنينة  داخؿ أسكار الجامعة 
31 

معارض 
 بشدة 

مكافؽ  مكافؽ  محايد معارض
 بشدة

  

أرل أف كثرة الحركب تيدد األمف كالسبلـ       32 

أتمسؾ باألخبلؽ تجعمني أعيش بأماف في      
حياتي الجامعية  

33 

ينتابني الشؾ كسكء الظف تجاه اآلخريف       34 

أؤمف أف معتقداتي الدينية تدفعني لمتسامح مع      
زمبلئي الطمبة  

35 
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أشعر بأنني محؿ تقدير مف أسرتي       36 

أراعي المصمحة العامة إذا تعارضت مصمحتي      
الشخصية  مع مصمحة المجتمع 

37 

أعتبر أف الحفاظ عمى أسرار اآلخريف      
كخصكصياتيـ أمانة 

38 

أكظـ غيظي كأسامح مف ظممني        39 

معايير األمف النفسي في المجاؿ العممي  : خامسا 

أعتبر العمؿ التطكعي ىك مصدر السعادة       40 

أحرص عمى إتقاف العمؿ        41 

أرل أف عامؿ القدكة مصدر طمأنينة لي كمتعمـ        42 

شعر بقمؽ نفسي في حاؿ خالفت حكما شرعيا أ     
معينا 

43 

اتحٌمؿ مسؤكليتي  اتجاه مجتمعي       44 

أحافظ عمى ممتمكات جامعتي       45 

أسعى لئلصبلح بيف المتخاصميف       46 

أتقبؿ النقد الذم يكجيو أصدقائي لي       47 

معارض 
 بشدة 

مكافؽ  مكافؽ  محايد معارض
 بشدة

  

أشعر أفى لي قيمة كفائدة كبيرة في الحياة        48 

أرل أف نجاحي في الجامعة يشعرني باالستقرار      
كاألمف 

49 

اخترت التخصص الدراسي عف قناعة       50 

ألتـز بأنظمة الجامعة كقكانينيا        51 
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 أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة: (5)الممحق 
 

مكاف العمؿ  المؤىؿ العممي  القائمة الرقـ 
جامعة القدس  دكتكراة  محسف عدس  . د 1
جامعة القدس  دكتكراة  إبراىيـ العرماف  . د 2
جامعة القدس  دكتكراة  عفيؼ زيداف  . د  3
جامعة القدس  دكتكراة   ناصرإيناس . د 4
جامعة االستقبلؿ  دكتكراة  جياد زكارنة  . د 5
بيت لحـ  / مشرؼ تربكم دكتكراة  شبمي العزة . د 6
جامعة القدس  دكتكراة  أحمد فكاقو . د 7
جامعة القدس  دكتكراة  كماؿ سبلمة  .د  8
جامعة القدس  دكتكراة  د جمعة أبك فخيذة  9

كزارة التربية كالتعميـ  / رئيس قسـ اإلشراؼ دكتكراة  عمرعطكاف .د 10
 جامعة القدس دكتكراة  أميرة الريماكم  .د  11
جامعة الخميؿ  دكتكراة د جماؿ أبك مرؽ   12
جامعة الخميؿ  دكتكراة  د إبراىيـ العقيمي   13
تربية بيت لحـ  / رئيس قسـ اإلرشاد ماجستير  معاكية عكاد  . أ  14
بيت لحـ  / مشرؼ تربكم ماجستير  عمر غنيـ  . أ  15
بيت لحـ  / مشرؼ تربكم ماجستير  كائؿ عبيات  . أ  16
جامعة القدس المفتكحة  ماجستير  أميمة قراقع  . أ  17
 تربية ابتدائية/معممة  ماجستير اسيؿ الحسنات.أ  18
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 الثانوي مضامين وأهداف مقرر التربية االسالمية للصف األول (6 )ملحق 

المحتكل  األىداؼ  لكحدة كعنكانيا ا
العقيدة اإلسبلمية 

 
 6: عدد الحصص

بعد دراسة المقرر مف مادة العقيدة 
اإلسبلمية ليذا الصؼ، يتكقع تحقيؽ 

: األىداؼ التالية
أف يدرؾ الطالب أف العقيدة اإلسبلمية  .ُ

. ربانية يسيرة
أف يتعرؼ عمى منيج القرآف في  .ِ

. االستدالؿ عمى كجكد ا
. أف يستنتج الفرؽ بيف التككؿ كالتكاكؿ .ّ

(- 1)مف خصائص العقيدة اإلسبلمية  -
. الربانية

(- 2)مف خصائص العقيدة اإلسبلمية  -
. اليسر

منيج القرآف في االستدالؿ عمى كجكد  -
. ا

. التككؿ كالتكاكؿ -

القرآف الكريـ كعمكمو 
 

 10: عدد الحصص

بعد دراسة المقرر مف مادة العقيدة اإلسبلمية 
: ليذا الصؼ، يتكقع تحقيؽ األىداؼ التالية

أف يتبيف بعض كجكه إعجاز القرآف الكريـ،  .ُ
. كأثره في تثبيت العقيدة

أف يدرؾ خطر النفاؽ كالمنافقيف كأثر ذلؾ  .ِ
. عمى المجتمع اإلسبلمي

أف يتعرؼ عمى األحكاـ الفقيية كاآلداب  .ّ
. الكاردة في السكرة كيحفظيا

– اإلعجاز الببلغي – إعجاز القرآف الكريـ  -
. إخباره بالمغيبات كقصص األمـ الماضية

– التشريعي – . إعجاز القرآف الكريـ -
. العممي

. معالجة القرآف لظاىرة النفاؽ -
-1)أحكاـ شرعية اآليات / سكرة النكر -

10 .)
حكـ قذؼ المؤمنات / سكرة النكر  -

(. 20-11)اآليات . المحصنات
. حرمة إتباع خطكات الشيطاف/ سكرة النكر -

(. 29-21)اآليات 
اآليات . آداب كأحكاـ إسبلمية/ سكرة النكر -

(30-34 .)
اآليات . مف صفات المنافقيف/ سكرة النكر -

(47-57 .)
- 58)اآليات . يسر اإلسبلـ/ رة النكركس -

. (آخر السكرة
الحديث النبكم 
الشريؼ كعمكمو 

 
: عدد الحصص

6 

يفترض في الطالب بعد حفظة كفيمو 
لممقرر مف األحاديث الشريفة أف يككف 

:- عمى دراية بما يمي
يتعرؼ معاني المفردات كالمصطمحات  .ُ

. الصعبة في األحاديث
يفيـ األحاديث فيمان جيدان، كذلؾ مف خبلؿ  .ِ

عف عمقمة بف ": إنما األعماؿ بالنيات" -
سمعت عمر بف : كقاص الميثي قاؿ

: الخطاب رضي ا عنو عمى المنبر قاؿ
سمعت رسكؿ ا سمى ا عميو كسمـ 

نما لكؿ امرئ : "يقكؿ إنما األعماؿ بالنيات كا 
ما نكل فمف كانت ىجرتو إلى ا كرسكلو، 
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. شرحيا كحفظيا
يعرؼ بعضان مف حياة كسيرة ركاة األحاديث  .ّ

. مف الصحابة الكراـ
يستنتج التكجييات النبكية الكريمة المتعمقة  .ْ

. باآلداب اإلسبلمية في األحاديث

فيجرتو إلى ا كرسكلو كمف كانت ىجرتو 
إلى دنيا يصيبيا أك إلى امرأة ينكحيا 

. ركاه البخارم". فيجرتو إلى ما ىاجر إليو
-  

 الحديث النبكم …
الشريؼ 

ضركرة تصحيح النية عند كؿ عمؿ أك  .ٓ
مسمؾ يقـك بو الفرد كأف يقصد بذلؾ كجو 
ا الكريـ، حتى يناؿ رضا المكلى سبحانو 

. كيحكز عمى األجر
حرمة االنتحار بغض النظر عف الظركؼ  .ٔ

. كالكركب الداعية لذلؾ
ضركرة المحافظة عمى كحدة كتماسؾ  .ٕ

األمة، كعدـ جكاز االنتصار لمعصبية إذا 
. كانت عمى باطؿ كظالمة لآلخريف

كجكب المحافظة عمى االلتزاـ بأكامر  .ٖ
الشارع اجتناب نكاىية كال نافع كال ضار إال 

. ا سبحانو
معرفة الجيكد الكبيرة التي بذليا عمماء  .ٗ

المسمميف كنقادىـ حياؿ نقمو الحديث 
النبكم الشريؼ، كالتعرؼ عمى ثمرة ىذه 

الجيكد 

عف أبي ىريرة رضي ا ": تحريـ االنتحار" -
: قاؿصمى ا عميو كسمـعنو عف النبي 

مف تردل مف جبؿ فقتؿ نفسو فيك في نار "
جينـ يتردل فيو خالدا مخمدان فييا أبدان، كمف 
تحسى سمان فقتؿ نفسو فسمو في يده يتحساه 
في نار جينـ خالدان مخمدان فييا أبدان، كمف 
قتؿ نفسو بحديدة فحديدتو في يده يجأ بيا 
". في بطنو نار جينـ خالدان مخمدان فييا أبدان 

. ركاه البخارم
عف أبي ىريرة ": حرمة العصبية القبمية" -

صمى ا عميو رضي ا عنو عف النبي 
مف خرج مف الطاعة : "، أنو قاؿكسمـ 

. كفارؽ الجماعة فمات مات ميتة جاىمية
كمف قاتؿ تحت راية عٌمٌية يغضب لعصبة 

أك يدعك إلى عصبة أك ينصر عصبة 
فقتؿ، فقتمة جاىمية، كمف خرج عمى أمتي 

يضرب برىا كفاجرىا، كال يتحاشى مف 
مؤمنيا، كال يفي لذم عيد عيده، فميس 

". مني كلست منو
عف عبد ا بف "": ال يضر كال ينفع إال ا" -

كنت خمؼ : عباس رضي ا عنيما، قاؿ
يا : "، فقاؿ ليصمى ا عميو كسمـالنبي 

احفظ ا : غبلـ إني أعممؾ كممات
يحفظؾ، احفظ ا تجده تجاىؾ، إذا سألت 
ذا استعنت فاستعف با، كاعمـ  فاسأؿ ا، كا 

أف األمة لك اجتمعت عمى أف ينفعكؾ 
بشيء لـ ينفعكؾ إال بشيء قد كتبو ا لؾ، 

ف اجتمعكا عمى أف يضركؾ بشيء ال  كا 
يضركؾ إال بشيء كتبو ا عميؾ، رفعت 

ركاه الترمذم ". األقبلـ كجفت الصحؼ
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. حسف صحيح: كقاؿ
تعريفة، مجالو أك مكضكعو، : عمـ الرجاؿ -

التعريؼ بجيكد العمماء في ىذا الميداف، 
ضركرتو، ذكر بعض المؤلفات فيو، ذكر 

 .نماذج مف رجاؿ الحديث
-  

السيرة النبكية 
 

 8: عدد الحصص

بعد دراسة المقرر مف مادة العقيدة اإلسبلمية 
: ليذا الصؼ، يتكقع تحقيؽ األىداؼ التالية

تعزيز اإليماف كالثقة بصدؽ نبكة الرسكؿ  .ُ
. كرسالتو صمى ا عميو كلسمـ

ضركرة االلتزاـ كاإلتباع لما كاف عميو  .ِ
.  مف أفعاؿ كأقكاؿالرسكؿ 

التعرؼ عمى الجكانب المشرقة كالمغيبية في  .ّ
.  حياة صحابة رسكؿ ا 

األدلة  (1). إثبات نبكة محمد عميو السبلـ -
النقمية مف الديانات السابقة عمى نبكة محمد 

. صمى ا عميو كسمـ
األدلة  (2)إثبات نبكة محمد عميو السبلـ  -

األدلة العقمية عمى صدقو / النقمية مف القرآف
. قبؿ النبكة كبعدىا

األدلة  (3)إثبات نبكة محمد عميو السبلـ  -
العقمية عمى صدؽ نبكتو مف خبلؿ األحاديث 
الشريفة، األدلة العقمية عمى صدؽ نبكتو مف 

. كاقع انتشار اإلسبلـ
التاسي، – أىمية دراسة السيرة النبكية  -

. كاإلتباع
معاكية بف أبي : مف أصحاب رسكؿ ا  -

. رضى ا عنو– سفياف 
مف أصحاب رسكؿ ا صمى ا عميو  -

السيدة عائشة أـ المؤمنيف رضى ا : كلسمـ
 .عنيا

-  
الفقو اإلسبلمي 

 
 10: عدد الحصص

بعد دارسة الطالب لمحتكل مقرر الفقو ليذا 
: الصؼ، يتكقع منو تحقيؽ األىداؼ التالية

أف يقؼ عمى خصائص العقكبة في الفقو  .ُ
. اإلسبلمي كأثارىا

. أف يحدد أنكاع العقكبات في اإلسبلـ .ِ
. أف يتعرؼ عمى مفيـك الديات كالتعازير .ّ
أف يقدر دكر نظاـ العقكبات في حماية  .ْ

. الفضيمة كتحقيؽ األمف
أف يتعرؼ مفيـك الزكاج كحكمو كأركانو  .ٓ

. كشركطو
أف يعدد أنكاع المحرمات مف النساء عمى  .ٔ

– الحدكد  (1)العقكبات في اإلسبلـ  -
. تعريفيا، أنكاعيا

.- القصاص (2)العقكبات في اإلسبلـ  -
. تعريفو، أحكامو، أنكاعو

. تعريفيا، أجناسيا، أحكاميا.- الديات -
– . التعزير (3)العقكبات في اإلسبلـ  -

. تعريفو، أنكاعو
أركانو، – الزكاج . األحكاؿ الشخصية -

. شركطو، أنكاعو
– . المحرمات مف النساء عمى التأبيد -

. الرضاع، المصاىرة– النسب 
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. التأبيد
أف يذكر أنكاع المحرمات مف النساء عمى  .ٕ

. التكقيت
. أف يتعرؼ معنى الصرؼ، كيفيـ أحكامو .ٖ
أف يتعرؼ مكقؼ اإلسبلـ مف الممكية  .ٗ

. كأنكاعيا
أف يتبيف مكقؼ اإلسبلـ مف تنظيـ  .َُ

. النسؿ، كمف تحديده، كالفرؽ بينيما

. المحرمات مف النساء عمى التكقيت -
. الصرؼ -
. الممكية كخصائصيا كأنكاعيا -
. تنظيـ النسؿ -

األخبلؽ كالتيذيب 
 

 5: عدد الحصص

يتكقع  بعد دراسة الطمبة ليذه الكحدة أف يحقؽ 
: األىداؼ التالية

معرفة معنى األخبلؽ كأىميتيا، كدكرىا في  .ُ
. المجتمع اإلسبلمي

تقدير دكر األخبلؽ في تربية الفرد  .ِ
. كالمجتمع

:- تعميؽ الميؿ لمتحمي باألخبلؽ التالية .ّ
البذؿ كالتضحية، تحمؿ المسؤكلية، البعد 

. عف الحسد
إدراؾ ما لمدعاء مف أثر في تقكية الصمة  .ْ

. با عز كجؿ

تعريفيا، – . (1)األخبلؽ كالقيـ اإلسبلمية  -
. مكانتيا في اإلسبلـ، أىمية االلتزاـ بيا

. البذؿ كالتضحية– . (2)األخبلؽ اإلسبلمية  -
. تحمؿ المسؤكلية– . (3)األخبلؽ اإلسبلمية  -
النيي عف – . (4)األخبلؽ اإلسبلمية  -

. الحسد
. الدعاء في اإلسبلـ -

الفكر كالنظـ 
اإلسبلمية 

 
 8عدد الحصص 

يتكقع بعد دراسة ىذه الكحدة كفيميا تحقيؽ 
:- األتي

أف يعرؼ أسس كخصائص الحكـ  .ُ
. اإلسبلمي

. أف يتبيف أركاف الحكـ اإلسبلمي .ِ
. أف يدرؾ مسؤكليات الدكلة تجاه أفرادىا .ّ
. أف يتفيـ أسس نظاـ األسرة في اإلسبلـ .ْ
. أف يتبيف خصائص نظاـ األسرة اإلسبلمية .ٓ
أف يعتز بما قدمو اإلسبلـ مف األساليب  .ٔ

. الناجعة كالمتطكرة لمشكمتي الفقر كالبطالة
أف يتعرؼ عمى جممة مف عمماء فمسطيف  .ٕ

. كيعرؼ بعض إنجازاتيـ العممية

. قكاعد الحكـ اإلسبلمي كخصائصو -
. أركاف الحكـ اإلسبلمي -
. مسؤكليات الدكلة اإلسبلمية تجاه أفرادىا -
. أسس نظاـ األسرة في اإلسبلـ -
. خصائص األسرة في اإلسبلـ -
. معالجة اإلسبلـ لمشكمتي الفقر كالبطالة -
. ابف حجر العسقبلني -
. الشيخ محمد عزت دركزة -
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لصف الثاني الثانوي التربية االسالميية لمضامين وأهداف مقرر (7)ملحق 

المحتوى  األىداف  عنوانيا والوحدة 
العقيدة اإلسبلمية 

 
 9: عدد الحصص

بعد دراسة المقرر مف مادة العقيدة اإلسبلمية 
: ليذا الصؼ، يتكقع تحقيؽ األىداؼ التالية

أف يتعرؼ الطالب عمى التصكر اإلسبلمي  .ُ
.  تعالى كلمرسؿ

أف يدرؾ أف العقيدة اإلسبلمية مكافقة  .ِ
. لمفطرة اإلنسانية كالعقؿ

. أف يتبيف أف العقيدة اإلسبلمية إيجابية .ّ
. أف يكقف أف الرزؽ كاألجؿ بيد ا .ْ

. التصكر اإلسبلمي  تعالى -
. النظرة اإلسبلمية إلى الرسؿ -
. مكافقة العقيدة اإلسبلمية لمفطرة اإلنسانية كالعقؿ -
. إيجابية العقيدة اإلسبلمية -
. الرزؽ كاألجؿ بيد ا -

القرآف الكريـ 
كعمكمو 

 
: عدد الحصص

11 

يتكقع تحقيؽ عدة أىداؼ مف دراسة الطمبة 
لمقرر ىذا الصؼ مف كحدة القرآف الكريـ 

:- كاألتي
أف يتبيف ما لمقرآف مف أثار عظيمة عمى  .ُ

المجتمع اإلسبلمي، كالمجتمعات اإلنسانية 
. بشكؿ عاـ

أف يفيـ الطالب المعنى اإلجمالي لآليات  .ِ
كالسكر المقررة، كيتعرؼ عمى معانييا 

. كمفرداتيا الغريبة
أف يدرؾ األحكاـ الشرعية كاآلداب  .ّ

. اإلسبلمية الكاردة في اآليات كتمثيميا

. أثر القرآف الكريـ عمى المجتمع اإلسبلمي -
. أثر القرآف الكريـ عمى المجتمع اإلنساني -
كاعتصمكا بحبؿ "اآليات – . االعتصاـ بحبؿ ا -

". كا عميـ بالمتقيف… ا جميعان كال تفرقكا
. آؿ عمراف (103-115)

قؿ تعالكا أتؿ "اآليات – كصايا مف سكرة األنعاـ  -
" قؿ انتظركا إنا منتظركف… ما حـر ربكـ عميكـ

. األنعاـ (151-158)
اآليات - قصة أصحاب الكيؼ/ سكرة الكيؼ -

(1-26 .)
اآليات – قصة أصحاب الجنتيف / سكرة الكيؼ -

(27-44 .)
– مكقؼ المشركيف في اآلخرة / سكرة الكيؼ -

(. 59-45)اآليات 
– قصة مكسى مع الرجؿ الصالح / سكرة الكيؼ  -

(. 82-60)اآليات 
-83)اآليات – قصة ذم القرنيف / سكرة الكيؼ -

99 .)
اآليات – الجزاء مف جنس العمؿ / سكرة الكيؼ -

. (آخر السكرة-100)
الحديث النبكم 
الشريؼ كعمكمو 

 

يفترض في الطالب بعد دراسة ىذه األحاديث 
:- كحفظيا أف يككف قد فيـ كتعرؼ اآلتي

يتعرؼ معاني المفردات كالمصطمحات  .ُ

عف ابف ": كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو" -
 صمى ا عمر رضي ا عنيما أف رسكؿ ا 

كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف : "، قاؿعميو كسمـ
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. الصعبة في األحاديث 7: عدد الحصص
يفيـ األحاديث فيمان جيدان، كذلؾ مف خبلؿ  .ِ

. شرحيا كحفظيا
يعرؼ بعضان مف حياة كسيرة ركاة األحاديث  .ّ

. مف الصحابة الكراـ
يستنتج التكجييات النبكية الكريمة المتعمقة  .ْ

. باآلداب اإلسبلمية في األحاديث
الكؿ في المجتمع مناط بو مسئكلية،  .ٓ

كمسئكؿ عنيا مف رئيس الدكلة إلى الخادـ، 
. كؿ عمى قدر مكانتو ككسعو

تعدد المسئكليات كالكاجبات، ككثرة سبؿ  .ٔ
. الخير كالمعركؼ

رعيتو، فاإلماـ راع كمسئكؿ عف رعيتو، كالرجؿ 
راعو في أىمة كمسئكؿ عف رعيتو كالمرأة راعية في 
بيت زكجيا كمسئكلة عف رعيتيا، كالخادـ راع في 

ماؿ سيدة كمسئكؿ عف رعيتو، ككمكـ راع 
. ركاه البخارم". كمسئكؿ عف رعيتو

عف أبي ىريرة رضي ا عنو، ": تنكع الصدقات " -
كؿ : " صمى ا عميو كسمـقاؿ رسكؿ ا : قاؿ

سبلمي مف الناس عميو صدقة، كؿ يـك تطمع فيو 
الشمس، تعدؿ بيت أثنيف صدقة، كتعيف الرجؿ 

في دابتو، فتحممو عمييا، أك ترفع لو عمييا متاعو 
صدقة، كالكممة الطيبة صدقة، كبكؿ خطكة 

تمشييا إلى الصبلة صدقة، كتميط األذل عف 
. ركاه البخارم كمسمـ". الطريؽ صدقة

 الحديث النبكم …
الشريؼ 

أىمية التقكل كالتزاـ السنة كالبعد عف البدع  .ٕ
. كالضبلالت

طرؽ الجنة الكثيرة، ككسائؿ الكقاية مف  .ٖ
. النار

أىمية عمـ الجرح كالتعديؿ بؿ عف  .ٗ
المسمميف كضركرتو كأىميتو لمكقكؼ عمى 

الصحيح مف الحديث كالضعيؼ، كأف 
األمة اإلسبلمية انفردت بيذه الميزة عف 

. سائر األمـ

عف أبي نجيح، ": االعتصاـ بالسنف كترؾ البدع" -
كعظنا : العرباض بف سارية رضي ا عنو قاؿ

 مكعظة كجمت  صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 
يا رسكؿ : منيا القمكب، كذرفت منو العيكف فقمنا

أكصيكـ : ا، كأنيا مكعظة مكدع، فأكصنا، قاؿ
ف تأمر  بتقكل ا عز كجؿ كالسمع كالطاعة، كا 
عميكـ عبد، فإنو مف يعش منكـ فسيرل اختبلفان 

كثيران، فعميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف 
ياكـ كمحدثات  الميدييف، عضكا عمييا بالنكاجذ، كا 

ركاه أبك أكد ". األمكر، فإف كؿ بدعة ضبللة
. حديث حسف صحيح: الترمذم، كقاؿ

عف معاذ ": طرؽ الجنة كسبؿ الكقاية مف النار" -
يا رسكؿ، أخبرني : قمت: بف جبؿ رضي ا، قاؿ

لقد : بعمؿ يدخمني الجنة كيباعدني مف النار، قاؿ
سألت عف عظيـ، كأنو ليسير عف مف يسره ا 

تعبد ا ال تشرؾ بو شيئان، كتقيـ : تعالى عميو
الصبلة، كتؤتي الزكاة، كتصـك رمضاف، كتحج 

أال أدلؾ عمى أبكاب الخير؟ : البيت، ثـ قاؿ لو
الصـك جنو، كالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ 
الماء النار، كصبلة الرجؿ في جكؼ الميؿ، ثـ 

حتى بمغ … تتجافى جنكبيـ عف المضاجع : تبل
أال أخبرؾ برأس األمر : ثـ قاؿ". يعممكف"
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بمى يا رسكؿ ا، : كعمكده، كذركة سنامو؟ قمت
رأس األمر اإلسبلـ كعمكده الصبلة، كذركة : "قاؿ

أال أخبرؾ بمبلؾ ذلؾ : ثـ قاؿ" سنامو الجياد
ثـ . بمى يا رسكؿ ا، فأخذ بمسانو: كمو؟ قمت

نا : كؼ عميؾ ىذا، قمت يا بني ا: "قاؿ كا 
ثكمتؾ أمؾ يا : "لمؤاخذكف بما نتكمـ بو؟ فقاؿ

معاذ، كىؿ يكب الناس في النار عمى كجكىيـ 
" إال حصائد ألسنتيـ؟ (عمى مناخرىـ: أك قاؿ)

. حديث حسف صحيح: ركاه الترمذم كقاؿ
التعريؼ بو، ما يشترط لو، : عمـ الجرح كالتعديؿ  -

أسسو كقكاعده، التعريؼ بجيكد العمماء المسمميف 
في ىذا المجاؿ، مراتبو، ثمار ىذا العمـ 

كضركرتو، ذكر نماذج مف المؤلفات مع مؤلفييـ 
. في ىذا الميداف

السيرة النبكية 
 

 8: عدد الحصص

يؤمؿ بعد دراسة الطالب لمقرر ىذا الصؼ مف 
: السيرة النبكية تحقيؽ األىداؼ التالية

أف يقؼ عمى طريقة الرسكؿ عميو السبلـ  .ُ
عداد األجياؿ . في التربية كالتعميـ كا 

أف يتعرؼ عمى منيج كصفات القائد  .ِ
الناجح مف خبلؿ شخصية الرسكؿ عميو 

. السبلـ
أف يتعرؼ عمى الجكانب اإلنسانية في  .ّ

التعامؿ مع األصدقاء كاألعداء مف خبلؿ 
. منيجية الرسكؿ عميو السبلـ

. أف يدرؾ أثر السيرة النبكية في التربية .ْ
أف يطمع عمى الجكانب المشرقة في حياة  .ٓ

. صحابة رسكؿ ا، كيقتدم بيـ

. منيج الرسكؿ عميو السبلـ في التربية كالتعميـ -
. القائد صمى ا عميو كسمـالرسكؿ -
.  اإلنساف صمى ا عميو كسمـالرسكؿ -
. أثر دراسة السيرة عمى سمكؾ -
أسامة :  صمى ا عميو كسمـمف صحابة رسكؿ  -

. بف زيد رضي ا عنو
:  صمى ا عميو كسمـمف صحابة رسكؿ ا  -

.  الربيع بنت معكذ رضي ا عنيما
عمي  صمى ا عميو كسمـمف صحابة رسكؿ ا -

 .بف أبي طالب رضي ا عنو

الفقو اإلسبلمي 
 

: عدد الحصص
10 

بعد دارسة الطالب لمحتكل مقرر الفقو ليذا 
: الصؼ، يتكقع منو تحقيؽ األىداؼ التالية

أف يتبيف مفيـك األسرة في اإلسبلـ، كما  .ُ
. يتعمؽ بيا مف حقكؽ كأحكاـ

أف يتبيف حقكؽ األباء عمى أكالدىـ،  .ِ
. كحقكؽ األبناء عمى آبائيـ

أف يتعرؼ عمى أسباب انحبلؿ الزكاج  .ّ
. كمشاكؿ األسرة المعاصرة

: يدرس الطالب في ىذا الصؼ ما يأتي -
. حقكؽ الزكجيف ككاجباتيما -
. حقكؽ األباء -
. حقكؽ األكالد -
. انحبلؿ الزكاج كآثاره -
. العدة كالنسب -
. مفيكمو، أنكاعو، أحكامو– . الطبلؽ -
خصائصو  (1)النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ  -
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األخالق 
والتيذيب 

 
 5: عدد الحصص

بعد دراسة ىذه الوحدة يتوقع أن 
:- تتحقق لديو األىداف التالية

تثميف خمؽ التكافؿ االجتماعي، كأثرة  .ُ
. في تماسؾ األمة ككحدتيا

التعرؼ عمى آداب الدعكة إلى ا  .ِ
. كأساليبيا

إدراؾ أىمية الرابطة اإلسبلمية، كأنيا  .ّ
. فكؽ كؿ رابطة

تقدير احتراـ اإلسبلـ لئلنساف حيان  أك  .ْ
. ميتان 

. خصائص األخبلؽ اإلسبلمية
. التكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ -
. آدابيا كأساليبيا– . الدعكة إلى ا -
. الركابط االجتماعية في ميزاف اإلسبلـ -
. احتراـ اإلسبلـ لؤلحياء كاألمكات -

الفكر كالنظـ 
اإلسبلمية 

 
 8: عدد الحصص

يؤمؿ تحقيؽ جممة مف األىداؼ مف خبلؿ 
:- دراسة ىذه الكحدة كاآلتي

أف يتعرؼ عمى مزايا النظاـ المالي في  .ُ
. اإلسبلـ

أف يدرؾ خطكرة الغزك الفكرم الذم  .ِ
. تتعرض لو ببلد اإلسبلـ

أف يمـ بأسس العبلقات الدكلية في  .ّ
. اإلسبلـ

أف يدرؾ أف اإلسبلـ كاف سباقان في  .ْ
. إعطاء اإلنساف حقكقو

أف يتعرؼ بعض الجكانب المشرقة مف  .ٓ
. حياة بعض عمماء كقادة المسمميف

. نظرة اإلسبلـ إلى الماؿ -
. االستشراؽ -
. التبشير كأثاره -
. العممانية كمخاطرىا -
. العبلقات الدكلية في اإلسبلـ -
الحرية، – . حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ -

. المساكاة، األمف، الكرامة
. ابف قدامة المقدسي -
. صبلح الديف األيكبي -

 
 
 

كيعرؼ – أف يكضح معنى العدة كالنسب  .ْ
. أحكاـ كؿ منيما

أف يتبيف أنكاع الطبلؽ كأقسامو كيستكعب  .ٓ
. الحكمة مف تشريع الطبلؽ

أف يتعرؼ مفيـك االقتصاد في اإلسبلـ  .ٔ
. كنظرة اإلسبلـ إلى الماؿ كطرؽ إنفاقو

أف يحيط عممان ببعض حقكؽ اإلنساف في  .ٕ
. اإلسبلـ

.  أف يقدر نظرة اإلسبلـ إلى اإلنساف .ٖ

. كمميزاتو
. الصارؼ (2)النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ  -
حؽ الحرية، . )(1)حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ  -

. (حؽ المساكاة
حؽ األخاء،  )(2)حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ  -

. (حؽ العمؿ
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 نماذج من تحميل كتاب التربية اإلسالمية لمصف األول الثانوي: (8)الممحق 


 الدرس الفقرة المعيار المجاالت
 

 
اإليماني 
 كالركحي

 
 اإليماف العميؽ

 
صمى )األدلة النقمية عمى اثبات نبكة محمد - 

 (ا عميو كسمـ
 (صمى ا عميو كسمـ)شيادة ا بنبكة محمد  - 

 كمحبتو ك شيادة األنبياء بثبكت نبكتو
 بشارة الكتب بنبكتو- 
 التأييد اإلليي ال يككف إال صادؽ- 

 
األدلة النقمية عمى 
اثبات نبكة محمد 

صمى ا عميو )
 (كسمـ

 
االيماني 
 كالركحي

 
 العبادة الخاصة

 
اإللتزاـ بطاعة ا كالتكجو إليو بالعبادة يدخؿ 
الجنة كأنو سيككف مف السبعة الذيف يظميـ ا 

 بظمو يـك ال ظؿ إال ظمو

 
مف كصايا الرسكؿ 

صمى ا عميو )
 (كسمـ

 
االيماني 
 كالركحي

 
 الرضا كالصبر

 
االبتبلء سنة ا في عباده المؤمنيف كتمحيص 

 ليـ ،كاف الرسؿ أكثر الناس إبتبلءن فصبركا

 
ثبات كبشرل 

 بالنصر

 
 المجاؿ االيماني

 

 
 الرقابة الذاتية

 
 صفات بطانة الخير تقكل ا كمراقبتو

 
بطانة الخير كبطانة 

 الشر
 

المجاؿ 
الشخصي    

 كالذاتي

 
فيـ حقيقة النفس 

 ككظيفتيا

 
االستخبلؼ في األرض ال يعني  مجرد الممؾ 
كالغمبة بؿ مكجو نحك الخير كالصبلح كالتعمير 

 كالبناء كتحقيؽ المنيج الذم رسمو ا

 
 (5)سكرة النكر 

 
المجاؿ 

الشخصي    
 كالذاتي

 
 تحمؿ المسؤكلية

 
 مسؤكلية اإلنساف أماـ ا
 شمكلية مفيـك المسؤكلية

 اإلنساف مسؤكؿ عف كؿ ما أنعـ ا بو عميو

 
 تحمؿ المسؤكلية

 
المجاؿ 

الشخصي    
 كالذاتي

 
 الثبات كاالستقرار

 
عمى الدعاة أف يثبتكا عمى ما يدعكف إليو  مف 

قدكتيـ في ذلؾ رسكؿ ا صمى ا .. مبادمء
عميو كسمـ الذم بقي ثابتا عمى مكقفع رغـ ما 

 تعرض لو مف أذل

 
ثبات كبشرل 

 بالنصر
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المجاؿ 

الشخصي    
 كالذاتي

 
 الطمأنينة كالتفاؤؿ

 
تمكيف الديف اإلسبلمي في األرض لتحقيؽ 

األمف لممؤمنيف بإبداؿ حاليـ التي كانك عمييا 
 مف الخكؼ إلى األمف كالطمأنينة

 
 (5)سكرة النكر 

 

المجاؿ 
الشخصي    

 كالذاتي

 

االعتدالفي تحقيؽ 
 الحاجات األساسية

 

كمف حرص اإلسبلـ عمى الكقاية مف الجريمة ، 
حاربيا طرؽ متعددة منيا كفالة حاجات اإلنساف 
األساسية  باف كفؿ لكؿ فرد حؽ العمؿ كاألجر 

 العادؿ كالمعيشة الكريمة

 

 

نظاـ  العقكبات في 
 اإلسبلـ

 المجاؿ
الشخصي    

 كالذاتي

االعتداؿ كالكسطية 
كالتكازف كالحماية 

مف االفكار 
 المنحرفة

 مسؤكلية اإلنساف أماـ ا عز كجؿ- 
شمكؿ مفيـك المسؤكلية في اإلسبلـ لعمـك - 

 لمرجؿ كالمرأة لمحكاـ كالمسؤكليف/الناس 
 اإلنساف مسؤكؿ عف كؿ ما أنعـ ا بو عميو- 
 

 تحمؿ المسؤكلية

 
 المجاؿ الفكرم

 
االدراؾ بأف اليداية 

 كالضبلؿ بيد ا

 
ال يجكز في الشرع تكفير المسمميف لمجرد ظف 
أك كىـ أك اختبلؼ في بعض اآلراء ، فقد نيت 

أحاديث كثيرة عف تكفير المسمـ الذم أقر 
 بالشيادتيف

 
 الحدكد

 
 المجاؿ الفكرم

 
مبادئ المساكاة 

 كالحرية

 
االختبلؼ في الرأم ظاىرة صحية ، كلقد اختمؼ 

السمؼ الصالح رضكاف ا عمييـ  كلكف 
 اختبلفيـ لـ يكف سببا الفتراقيـ

 

 
أدب االختبلؼ 

 كالخطاب

 
 المجاؿ الفكرم

 
 معالجة قضايا المرأة

 
حقكؽ الزكجة عمى زكجيا حسف المعاشرة 

 كالمير كالنفقة

 
 (2 )الزكاج 

 
 المجاؿ الفكرم

 
 المركنة كااليجابية

كالثبات في العقيدة ال يعني تجميد النشاط 
نما يعني اإللتزاـ بمقاييس ثابتة  اإلنساني ، كا 

كال أدؿ عمى ... يستطيع مف خبلليا أف يتحرؾ
ذلؾ مف المركنة التي اتصؼ بيا الفقو 

اإلسبلمي كالشريعة اإلسبلمية التي تتعمؽ 
 .بمجاالت الحياة

 
مف خصائص 

 العقيدة اإلسبلمية

الحفاظ عمى الفكر  المجاؿ الفكرم تفكؽ عالمية اإلسبلـ عمى العكلمة ، فالفرؽ  مكقؼ اإلسبلـ مف 
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كبير بيف اإلسبلـ الذم يقـك عمى  تعزيز القيـ  كاليكية اإلسبلمية
كالعكلمة التى تقـك عمى تعظيـ األرباح  كنيب 

الخيرات كتغميب الثقافة الغربية عمى القيـ 
 اإلسبلمية

 كيؼ نكاجو العكلمة- 

 العكلمة

 
المجاؿ 

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 
حب األسرة 

 كاالنتماء الييا

 
األسرة في اإلسبلـ  المبنة األكلى في بناء 

 المجتمع
 مظاىر عناية اإلسبلـ باألسرة- 
 كاجبات األسرة ككظائفيا- 

 
 النظاـ االجتماعي

 
المجاؿ 

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 
االرتباط بالمجتمع 
 كالتفاعؿ مع أفراده

 
أىمية  تنظيـ العبلقات مما يسيـ في حماية - 

 المجتمع كقكة األمة كتقدميا كازدىارىا
حرص االسبلـ أف تككف العبلقة إيجابية - 

 كفاعمة كمؤثرة

 
 النظاـ االجتماعي

 
المجاؿ 

االجتماعي 
 كاالخبلقي

 
العقكبات كتحصيف 

 المجتمع

 
بياف العقكبة التي أعدىا ا تعالى لمعديد مف 
الجرائـ  كحكمة مشركعيتيا ك شركط اقامتيا 

 كأنكاع العقكبة

 
نظاـ العقكبات في 

 اإلسبلـ

 
المجاؿ 

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 
حفظ الحقكؽ 

كمقاصد الشريعة 
 (...النفس كالماؿ)

 
حرص اإلسبلـ عمى عدـ االعتداء عمى النفس 
اإلنسانية السيما نفس المسمـ بغير حؽ كعد 
 االعتداء عمييا جريمة تعدؿ قتؿ الناس جميعا

 كمنع اإلسبلـ االعتداء عمى أمكاؿ المسمميف-
كحـر اإلسبلـ إيذاء المسمميف في أعراضيـ -

بأم صكرة كانت ، ككضح أف اتياـ  الناس 
 .بالزنا جريمة خطيرة

 
تعظيـ حرمات 
المؤمنيف كبياف 

 حقكقيـ

 
المجاؿ 

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 
المكازنة بيف 

مصمحة الفرد 
 كالجماعة

 
 كاجب الحكاـ تجاه بطانتو

كمنيـ مف يحاكؿ استغبلؿ قربو مف المسؤكؿ في 
 .تحقيؽ مكاسب خاصة 

 
بطانة الخير كبطانة 

 الشر

 
المجاؿ 

االجتماعي 

 
العدؿ )حسف الخمؽ 

، الصفح،األمانة ، 

 
 احساف الظف باآلخريف- 
 كترؾ الطعف كالتجريح- 

 
أدب االختبلؼ  

 كالخطاب
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 البعد عف المراء في الخصكمة-  حسف الظف كاألخبلقي
 حسف االنصات كالفيـ- 

 
 المجاؿ العممي

 
 المكاطنة الصالحة

 
بطانة الخير تساعد الحكاـ عمى تحقيؽ مصمحة 

 .األمة

 
بطانة الخير كبطانة 

 الشر
 

 المجاؿ العممي

 
العمؿ كاألخذ 

 باألسباب

 
كمف أجؿ تحقيؽ األمف الداخمي كالخارجي ، - 

فقد حرص عمى انشاء جيش قكم كجيزه بما 
 .يمزمو مف كسائؿ قتالية

 .كاعطاء مخصصات مالية كافية لقادة الجيش

 
عمي بف أبي طالب 

 رضي ا عنو

الحكار بالتي ىي أحسف كالمكعظة الحسنة   النصيحة كالحكار المجاؿ العممي
البعيدة عف القسكة في التعبير أك خشكنة في 
التعامؿ فالكممة العنيفة ال لزـك ليا إال اأنيا 

تجرح المشاعر كتغير القمكب كاألكلى اإللتزاـ 
 .بأداب الحكار كالمكضكعية 

أدب االختبلؼ  
 كالخطاب

التأسي كاالقتداء  المجاؿ العممي
 بالنماذج اإليجابية

 القدكة في مجاؿ التعامؿ- 
كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ يضرب المثؿ 

الرائع في تعاممو مع أىمو كمع أصحابو كمع 
 أعدائو كمع القضاة كالكالة

 كالقدكة في مجاؿ الدعكة- 

 (2)الرسكؿ القدكة 

 
 المجاؿ العممي

 
السعي لمعمـ 

 كتكظيؼ العقؿ

 
تكجيو العقؿ الى اداء دكره ككظيفتو كذـ مف - 

 يمغي دكر العقؿ  دكف حجة أك دليؿ
 استخداـ اأساليب المقابمة الجدؿ كالمناظرة-

 
أساليب القرآف في 
االستدالؿ عمى 

 كجكد ا
 

 المجاؿ العممي

 
اإللتزاـ باألكامر 

 كالنكاىي

 
النيي عف التناجش في البيع كالنيي عف - 

التدابر كالتباغض ، كالنيي عف البيع عمى بيع 
 أخيو كتحريـ الظمـ

 عدـ تخمي المسمـ عف نصرة أخيو المسمـ-
 تحريـ احتقار اآلخريف- 

 األمر بالعفة كالطيارة

 
تعظيـ حرمات 
المؤمنيف كبياف 

 حقكقيـ
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 نماذج من تحميل كتاب التربية اإلسالمية لمصف الثاني الثانوي: (9)ممحق 
 

 المجاالت
 

 الدرس الفقرة المعيار

 
المجاؿ 
الركحي 
 اإليماني

 
اإليماف 
 العميؽ

 
 .منيج القرآف فيعرض قضية األلكىية

 .اسثار القرآف العاطفة في عرض قضية األلكىية
 .التأكيد عمى صفات الكماؿ  تعالى 

 .جعؿ القرآف الكريـ كالتكحيد أساسا لحياة الفرد كاألمة

 
منيج القرآف 
في عرض 

قضية 
 األلكىية 

 
المجاؿ 
الركحي 
 اإليماني

 
العبادة 
 الخاصة

 
 .مف األعماؿ التي الينقطع ثكابيا الصدقة الجارية

 .قد أمر ا تعالى المؤمنيف بالدعاء لمكالديف
الصدقة عف ركحيما فالصدقة عف الكالديف بعد 

 .مكتيما تنفعيما

 
األعماؿ التي 

ال ينقطع 
 ثكابيا 

 
المجاؿ 
الركحي 
 اإليماني

 
الخكؼ 
 كالرجاء

 
ليرتبط المسمـ بربو ارتباطا عميقا استثار العكاطؼ 

 التالية 
الرجاء فا تعالى يقبؿ التكبة فالرحمة كالمغفرة مف 

 .صفات العاطفة
 .الخكؼ فا تعالى قكم جبار شديد العقاب 

 
الدرس منيج 
القرآف في 

عرض قضية 
 األلكىية 

 
المجاؿ 
الركحي 
 اإليماني

 
 لرضا كالصبر

 
 .أىمية الصبر ، كصكر اإلبتبلء ،  كجزاء الصابريف

 
التربية 

 اإليمانية 

 
المجاؿ 
الركحي 
 اإليماني

 
الرقابة الذاتية 
 كتزكية النفس

 
آثار نعمة ا تتجمى في جانبيف ميميف ىما، تطيير 

 .النفس مف العيكب كالرذائؿ كتربيتيا عمى الفضائؿ

 
التربية 
 اإليمانية

 
المجاؿ  

 الشخصي 

 
فيـ حقيقة 

النفس 
 ككظيفتيا

 
حقيقة أف اإلنساف مستخمؼ في األرض كالخبلفة 

تتطمب منو عمارة األرض كفؽ منيج ا ،اإلنساف إذ 
اختاره ا خميفة في األرض كينبغي أف ال يخرج عف 

 .حدكد الشرع 
 سجكد المبلئكة  آلدـ سجكد تكريـ كاحتراـ 

 
قصة آدـ 

 عميو السبلـ 
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 .اسكاف آدـ كزكجتو الجنة
 .العداء المستمر بيف الشيطاف كاإلنساف 

 
المجاؿ 

 الشخصي 

 
تحمؿ 

 المسؤكلية

 
 تكجييات نبكية في المسؤكلية 

كضع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مف خبلؿ - 
 سيرتو كاحاديثو أسسا في تحمؿ المسؤكلية كاإلدارة 

 .المسؤكلية تكميؼ- 

 
منيج الرسكؿ 
عميو السبلـ 
 في التربية 

 
المجاؿ 

 الشخصي

 
الطمأنينة 
 كالتفاؤؿ

 
مف آثار اإليماف تحقيؽ السكينة كالطمأنينة لنفس 

اإليماف يجعؿ اإلنساف مطمئنا عمى حياتو / البشر
 .كرزقو ألنو يعمـ أنو بيد ا تعالى

 
أثر اإليماف 
 في الحياة 

 
المجاؿ 

 الشخصي

 
االعتداؿ في 

تحقيؽ 
الحاجات 
 األساسية 

 
كفالة الدكلة لحاجات الناس األساسية في حياتيـ، فقد 

كفؿ عمر اليتامى، كقضى الديف عف المدينيف، 
 .كافتدل األسرل، كفرض العطاء لممكلكد كالفطيـ

 

 
عمر بف عبد 

 العزيز

 
المجاؿ  
 الفكرم

 
االعتداؿ 
كالكسطية 
كالتكازف 

كالحماية مف 
األفكار 
 المنحرفة

 
يقـك منيج اإلسبلـ عمى االعتداؿ فيرفض كؿ األفكار 
كالمذاىب التي تدعك إلى الرىبانية، كفي الكقت ذاتو 
يرفض أف تسيطر ىذه الغريزة عمى اإلنساف فيصبح 

 .عبدا ليا
يقـك المكقؼ اإلسبلمي مف الغريزة الجنسية أنو ال 
ينكر ميؿ كؿ مف الجنسيف إلى اآلخر كال يرل فيو 
عيبا أك نقصا يتعارض مع تقكل اإلنساف كصبلحو 

 .إذا أشبعو بالطريؽ الشرعي

 
تنظيـ االسبلـ 
لمعبلقة بيف 

 الرجؿ كالمرأة 

 
المجاؿ 
 الفكرم

 
مبادئ 

المساكاة 
 كالحرية

 
حقكؽ ذكم االحتياجات الخاصة في اإلسبلـ التكريـ 

 .كالمساكاة فقد أكد عمى كرامة اإلنساف

 
عناية اإلسبلـ 

بذكم 
االحتياجات 

 الخاصة 

 
المجاؿ 
 الفكرم

 
معالجة 

 قضايا المرأة

 
فقد شاركت المرأة في العمـ فمـ يفرؽ اإلسبلـ بيف 
الرجؿ كالمرأة في طمب العمـ، كمشاركة المرأة في 

الحياة االجتماعية كخاصة في المظاىر االجتماعية 

 
دكر المرأة في 
 عصر النبكة 
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 .كالشعائر الدينية
كمف حقكؽ المرأة العمؿ، ككاف ليا أثر كبير في شتى 
مجاالت الحياة، كمشاركة المرأة في الحياة السياسية 

 .فكانت تبدم الرأم كالمشكرة

 

 

المجاؿ 
 الفكرم

 
المركنة 
 كاإليجابية

 
العادات الحسنة التي التتناقض  مع الشرع كما يحدثو 
الناس يككف مقبكال إذا لـ يخالؼ الشريعة كعاد عمى 

 .الناس بالنفع

 
مكقؼ 

اإلسبلـ مف 
 البدع 

 
المجاؿ  
 الفكرم

 
الحفاظ عمى 
الفكر كاليكية 

 االسبلمية

 
مف آثار الكالء كالبراء المحافظة عمى ىكية األمة 
فعقيدة الكالء كالبراء تجمع األمة عمى آماؿ كىكية 

 .مشتركة

 
 الكالء كالبراء  

 
المجاؿ 

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 
األسرة 

 كاإلنتماء إلييا 

 
حرص اإلسبلـ عمى قياـ األسرة عمى المحبة كالمكدة 

 .كالتعاكف
كيككف انياء رباط الزكجية بالحد الطرؽ الثبلثة اآلتية 

 .(الطبلؽ كالمخالعة كالتفريؽ عف طريؽ القضاء )

 
 الطبلؽ

 
المجاؿ 

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 
االرتباط 
بالمجتمع 

كالتفاعؿ مع 
 أفراده

 
تقكية أكاصر الترابط االجتماعي بالعبادات كزيادة 

 .كالمكدة كاأللفة بيف أفراد المجتمع 
 .فصبلة الجماعة تذيب كؿ الفكارؽ االجتماعية- 
 .كالزكاة تكافؿ اجتماعي- 
 .كالحج مؤتمر كبير تحضره أعداد ىائمة-

 
 نظاـ 

العبادات في 
 اإلسبلـ 

 
المجاؿ 

االجتماعي 
 كاالخبلقي

 
حفظ الحقكؽ 

كمقاصد 
الشريعة 

النفس )
 (...كالماؿ

 
تقـك الشريعة اإلسبلمية عمى تحقيؽ مصالح العباد 

قامة حياتيـ عمى الخير كالعدؿ كرفع الحرج  كا 
تقـك الشريعة اإلسبلمية عمى حفظ المقاصد /عنيـ

الخمس كيككف ذلؾ بإقامة أركانيا كمنع اإلعتداء 
مقاصد الشريعة اإلسبلمية عمى  ثبلثة مراتب / عمييا

 .حسب أىميتيا لمحياة

 
مقاصد 

الشريعة  
 اإلسبلمية  

 
المجاؿ 

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 
المكازنة بيف 

مصمحة الفرد 
 كالجماعة

 
/ المكازنة بيف المصالح /ضكابط األخذ بالمصمحة 

تقدـ الشريعة اإلسبلمية األىـ عمى األقؿ أىمية عند 
 .التعارض

 
مقاصد 
الشريعة 
 اإلسبلمية
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المجاؿ 

االجتماعي 
 كاألخبلقي

 
حسف الخمؽ 

، العدؿ)
األمانة 

، الصفح،
 حسف الظف

 
مف آثار القرآف الكريـ عمى البشرية إقامة الحياة 

 .اإلنسانية عمى الفضيمة كالخمؽ القكيـ 
يقيـ القرآف العبلقة مع غير المسمميف عمى القسط 

 .كالبر إذا لـ يظممكا كلـ يعتدكا
يدعك القرآف إلى مكاـر األخبلؽ كفضائؿ األعماؿ 

 .كالصدؽ كالبر 

 
أثر اإليماف 
 في الحياة 

 
المجاؿ 
 العممي

 
المكاطنة 
 الصالحة

 
مف مقكمات األمة اإلسبلمية االعتصاـ كالكحدة 

كالمكاطنة الصالحة لتككف متماسكة متحدة في كجو 
 .أعدائيا

 
كحدة األمة 
 اإلسبلمية 

 
المجاؿ 
 العممي

 
العمؿ كاألخذ 

 باألسباب

 
التقدـ المادم مرتبط بأسباب منيا إتقاف العمؿ كضع 
الشخص المناسب في المكاف المناسب، كاستغبلؿ 

الكقت كالمجتمعات التي تربي أكالدىا عمى ذلؾ تحرز 
 .تقدما ماديا

 
سنف ا في 
المجتمعات 
كما عرضيا 
 القرآف الكريـ

 
المجاؿ 
 العممي

 
النصيحة 
 كالحكار

 
مف صكر الكالء لممؤمنيف نصح المؤمنيف كحب الخير 

 ليـ
كمف صكر اإلحساف الى الكفار غير المعاديف الميف 

 في مخاطبتيـ 

 
 الكالء كالبراء 

المجاؿ 
 العممي 

االقتداء 
بالنماذج 
 اإليجابية

مف عمماء المسمميف الذيف يقتدل بيـ في العمـ 
كاإلسبلـ الشيخ محمد رشيد رضا الذم ركز عمى 

 .أىمية تكحيد المسمميف
مف كاجبات المسمميف دراسة سير عمماء المسمميف 

عمى مر العصكر لبلقتداء بيـ كما بيا مف أىمية مف 
 .ترقية النفس كتحريؾ اليمـ

مف عمماء المسمميف الذيف يقتدل بيـ في أفكارىـ 
الشيخ أحمد شاكر الذم دعا الى نبذ التعصب 

 المذىبي

مف عمماء 
المسمميف في 

العصر 
 الحديث 

 
المجاؿ 
 العممي

 
السعي لمعمـ 

كتكظيؼ 
 العقؿ

 
عمـ ينتفع بو كىك العمـ الذم نشره صاحبو يبتغي بو 
كجو ا تعالى كظؿ الناس يستفيدكف منو بعد كفاتو، 
كالعمـ المقصكد يشمؿ كؿ عمـ مفيد مف عمـك الديف 

 كالدنيا 

 
منيج الرسكؿ 
عميو السبلـ 
 في التربية 
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 لمجاؿ العممي

 
اإللتزاـ 
باألكامر 
 كالنكاىي

 
مف تكجييات اإلسبلـ لمنع انتشار الفاحشة النيي عف 
 المجاىرة بالفكاحش ك ستر العكرة كتحريـ النظر الييا
 .كمنع انتشار الفاحشة بتحريـ الخمكة بالجنس اآلخر

 
تنظيـ اإلسبلـ 
لمعبلقة بيف 

 الرجؿ كالمرأة 
 

المجاؿ 
 العممي

 
االستثمار 
الحسف لما 
في الككف 
 كالطبيعة

 
تنظيـ اإلسبلـ لمحياة االقتصادية مف خبلؿ الحث 

االىتماـ )عمى العمؿ كاستغبلؿ المكارد الطبيعية 
 (باالنتاج

 
النظاـ 

االقتصادم  
 في اإلسبلـ 
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 كتاب تسييل ميمة لمشؤون األكاديمية  (10)الممحق 

 
 

 :فيرس المالحق
 
 

 الصفحة عنوان الممحق الرقم
 133 األسئمة المكجية لممفكريف 1
 135 أسماء المجيبيف عمى االسئمة المكجية لممفكريف 2
 136 معايير األمف النفسي مف منظكر إسبلمي 3
 139 استبانة األمف النفسي 4
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 143 أسماء مف قامكا بتحكيـ االستبانة 5
 144  الثانكممضبمُنوأھذافممشسانتشبُتاالسالمُتنهصفاألول 6
 148 لصؼ الثاني الثانكم التربية االسبلميية ؿمضبمُنوأھذافممشس 7
 152 نماذج مف تحميؿ كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ األكؿ الثانكم 8
 156 نماذج مف تحميؿ كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني الثانكم 9

 161 كتاب تسييؿ ميمة لمشؤكف األكاديمية 10
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