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 َيْلِبُسوا َوَلمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  " قال تعالى  

 َوُهمْ  اْألَْمنُ  َلُهمُ  ِئكَ لَٰ وأُ  ِبُظْلمٍ  إِيَماَنُهمْ 

  " ُمْهَتُدونَ 
 صدق هللا العظيم           
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 هداءإ

 

 إلى  من غرس في نفسي  حب العلم والدين إلى روح أبي الطاهرة

أتممت هذه الرسالة إلى القلب الحنون  المستمرها ئمن كان بفضل دعاإلى 
 إلى أمي الغالية

 كثيرا من الدعم المعنوي والتعزيز إلى زوجي الحبيب إليّ  إلى من قدم

 نتظرن تقدمي ونجاحيوا دعمنإلى أخواتي الغاليات الالتي 

باء أبنائي  وعلى رأسهم بلقيس الذين تحملوا معي  أع قلبي  إلى أحباب
 الدراسة

 إلى كل من ساندني ودعا لي بالنجاح

 . أهدي جهدي المتواضع هذا
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 شكر وتقدير                                   

 

ة وعلى إتمام هذا الجهد أحمد هللا وأثني عليه على أن أعانني على إنهاء هذه الدراس

كما يسعدني ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذتي الفاضلة المشرفة على المتواضع، 

عواطف عبد المجيد السامرائي على جهدها المتميز معي في هذه الدراسة وعلى الفكر  .دالرسالة 

، لعمل في هذه الدراسة  بأحسن وجهمنها ، وحرصها الشديد على أن يتم ا أفدتوالخبرة والدقة التي 

 وعلى وقتها الثمين الذي لم تبخل فيه من تقديم النصح والتوجيه 

على اتساع قلبها  يكما أتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذة الفاضلة الدكتورة زينب الجميل

 وحسن تعاملها وتصويباتها اللغوية 

 :والشكر الجزيل لكل من 

 أعضاء لجنة التحكيم  -

 أعضاء لجنة المناقشة  -

 جامعة السلطان قابوسفي ستاذ الدكتور عبد القوي الزبيدي  األ -

 جامعة السلطان قابوسفي الدكتور علي إبراهيم  -

 جامعة السلطان قابوسفي الدكتور علي كاظم  -

  جامعة السلطان قابوسفي الدكتور محسن السالمي  -

 هياجنة  في جامعة نزوىالدكتور أمجد  -

  وزارة التربية والتعليم في الدكتور محمد العقلة  -

 جامعة السلطان قابوس في الدكتورة  شريفه آل سعيد  -

 وزارة التربية والتعليم  في  البريدي أحمد األستاذة  فاطمة  -

محافظة مسقط الذين شملتهم الدراسة  في ) ١٢ -١١(مدراء مدارس التعليم العام  -

      .)   عينة الدراسة (وطلبة مدارس محافظة مسقط  



 ه 

 

 فهرس المحتويات                    

 الصفحة الموضوع م

 أ أعضاء لجنة المناقشة ١

 ب اإلهداء ٢

 د شكر وتقدير ٣

 و -هـ  فهرس المحتويات ٤

 ز قائمة المالحق ٥

 ط –ح  قائمة الجداول ٦

 ي قائمة األشكال ٧

 ل – ك الملخص باللغة العربية ٨

 ١ الفصل األول ٩

   ٤ -٢ المقدمة ١٠

  ٨ - ٤ مشكلة الدراسة ١١

  ٨ أسئلة الدراسة ١٢

  ١٠ -٩ أهمية الدراسة ١٣

 ١٠ أهداف الدراسة ١٤

  ١٠ حدود الدراسة ١٥

 ١٣ -١١ تحديد مصطلحات الدراسة ١٦

 ١٤ )اإلطار النظري ودراسات سابقة (الفصل الثاني   ١٧

 ٣٦ – ١٧ القيم الدينية -١ طار نظريإ: أوال  ١٨

  ٤٨ -٣٦ النفسياألمن  -٢ ١٩
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 تابع فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع م

 ٥٠- ٤٦ األمن النفسيبعالقة القيم الدينية  -١ ٢٠

 ٥٥ -٥١ النظريات المفسرة  لموضوع الدراسة -٢ ٢١

 ٨٢ -٥٥ الدراسات السابقة: ثانيا  ٢٢

  ٨٥ -٨٢ مناقشة الدراسات السابقة: ثالثا  ٢٣

 ٨٦ )الدراسة وإجراءاتها منهجية (الفصل الثالث  ٢٤

 ٨٧ منهج الدراسة ٢٥

 ٨٩ – ٨٧ الدراسة وعينتهامجتمع  ٢٦

      ٩٠ - ٨٩ الدراسة اةأد ٢٧

 ٩٩ – ٩٠ األمن النفسي مقياس إعدادإجراءات  ٢٨

 ٩٧ – ٩١ المقياسصدق  ٢٩

 ٩٨ – ٩٧ المقياسثبات  ٣٠

  ٩٩ الدراسة جراءاتإ ٣١

 ١٠٠ – ٩٩ األساليب اإلحصائية ٣٢

 ١٢١ – ١٠١ نتائج الدراسة: الفصل الرابع  ٣٣

 ١٣٢ – ١٢٢ تمناقشة النتائج والتوصيا: الفصل الخامس  ٣٤

 ١٣٤- ١٣٢ التوصيات والمقترحات ٣٥

 ١٤٨ -١٣٥ المراجع ٣٦

 ١٨٤ -١٤٩ المالحق ٣٧

 a – c الملخص باللغة اإلنجليزية ٣٨
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 قائمة المالحق

 

 

                           

 

 

 

 

                          

 الصفحة اسم الملحق م

 ١٥٠ خطاب رسمي لتسهيل مهمة باحث من جامعة نزوى ١

خطاب رسمي لتسهيل مهمة باحث من المكتب الفني للدراسات  ٢

 والتطوير في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

١٥١ 

   ١٥٣-١٥٢ قائمة بأسماء المحكمين لتحكيم مقياس القيم الدينية واألمن النفسي ٣

 ١٦٢ – ١٥٤ )الصورة األولية ( مقياس القيم الدينية ٤

 ١٧٠ -١٦٣ )الصورة األولية (مقياس األمن النفسي  ٥

 ١٧٤ - ١٧١ )الصورة النهائية (مقياس القيم الدينية  ٦

 ١٧٨ - ١٧٥ )الصورة النهائية ( مقياس األمن ٧



 ح 

 

 قائمة الجداول                           

رقم 
 الجدول

 رقم الصفحة الموضوع

 ٨٨ حسب الواليات وعدد المدارس والطلبة ذكورا وإناثاعلى توزيع مجتمع الدراسة  )١(

حسب الواليات وعدد المدارس وأعداد الطلبة على توزيع أفراد عينة الدراسة  )٢(
 ذكورا وإناثا

٨٩ 

 ٩٦ اإلرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس األول القيم الدينيةمعامالت  )٣(

 ٩٧ رتباط بين الدرجة الكلية للمقياس الثاني األمن النفسيمعامالت اال )٤(

 ٩٨ و معامل ثبات مجاالته الثالثةلمقياس القيم الدينية معامل الثبات الكلي  )٥(

 ٩٨ ثبات مجاالته الثالثة معامل الثبات الكلي لمقياس األمن النفسي ومعامل )٦(

 ١٠٣ تقدير استجابة أفراد العينة للقيم الدينية معيار لتفسير المتوسطات الحسابية  )٧(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات عينة  )٨(
 الدراسة على المجاالت الثالثة اللتزام القيم الدينية

١٠٣ 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات عينة  )٩(
 الدراسة على عبارات المجال األول القيم العقائدية

١٠٥ 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات عينة  )١٠(
 القيم التعبدية الثانيالدراسة على عبارات المجال 

١٠٧ 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات عينة  )١١(
 القيم األخالقية الثالثالدراسة على عبارات المجال 

١٠٩ 

للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على ) ت(نتائج اختبارات  )١٢(
 مجاالت مقياس القيم الدينية وفقا للنوع

١١٠ 

 ١١٢ معيار تفسير متوسطات تقدير استجابة أفراد العينة لألمن النفسي )١٣(

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات عينة  )١٤(
 الدراسة على المجاالت الثالثة لألمن النفسي 

١١٢ 
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المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات عينة  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات )١٥(
 الدراسة على المجال األول  الشعور باألمن النفسي

١١٤ 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات عينة  )١٦(
 الدراسة على المجال الثاني  الشعور باإلنتماء

١١٦ 

المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات عينة  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات )١٧(
 الدراسة على المجال الثاني  الشعور بالحب

١١٨ 

للفروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة على مجاالت ) ت(نتائج اختبارات  )١٨(
 )ذكورا وإناثا(وفقا للنوع  لألمن النفسي ومجموع مجاالت الدراسة

١١٩ 

 ١٢٠ بين مجاالت القيم الدينية واألمن النفسي  معامل ارتباط بيرسون )١٩(
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 قائمة األشكال                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل 

 ٢٤ معايير تصنيف القيم  ١

 ٢٤ ألنماط القيم من حيث محتوى القيمة تصنيف سبرانجر ٢

 ٢٦ تقسيم القيمة باعتبار شدتها  ٣

 ٣٩ هرم ماسلو للحاجات الفسيولوجية ٤



 ك 

 

 ملخص الدراسة

 لدى طلبة الصف الثاني عشر بعض القيم الدينية وعالقتها باألمن النفسي

 بمحافظة مسقط

 الشندوديةفايزة  بنت علي بن عبدهللا : إعداد 

 زينب الجميلي:عادل شكري   د:د عواطف السامرائي   د: لجنة اإلشراف 

لzدى طلبzة الصzف  إلى تقصي العالقة بين القيم الدينية واألمن النفسzي ، الدراسةهدفت 

خمسzة  سzلطنة عمzان مzن خzالل اإلجابzة عzن – الثاني عشzر فzي مzدارس محافظzة مسzقط

) ٢١٦(طالبzا وطالبzة مzنهم ) ٤١٢(مzن تكونzت عينzة الدراسzة أسئلة محددة في الدراسة ،

، وتضzمنت عينzة الدراسzة الطبقيzة  طالبات، اختيروا بالطريقة العشzوائية) ١٩٦(طالب و

مسzقط ،ومطzرح، وبوشر،والسzيب ، (تها الست امن طلبة مدارس محافظة مسقط في والي

ج الوصzفي ، وقامzت  ببنzاء وقد انتهجت الباحثة في دراستها المzنه) والعامرات، وقريات 

مقياس القيم الدينية ،و مقياس األمن النفسي ، واشتمل مقياس القيم الدينية ( أداتي الدراسة 

القzيم العقائديzة ، والقzيم التعبديzة والقzيم : فقرة موزعة في  ثالثة مجzاالت هzي ) ٦٢(على 

ة  فzzي  ثالثzzة فقzzرة ، موزعzz) ٥٦(األخالقيzzة ،ومقيzzاس األمzzن النفسzzي الzzذي اشzzتمل علzzى 

التحقّق من صدق   نتماء ، والشعور بالحب وتمّ الشعور باألمن والشعور باال: مجاالت هي

األداتين  من خالل اسzتعمال أسzلوب التحكzيم المتبzع فzي الدراسzات التربويzة ، والنفسzية ، 

ومن خالل الصzدق التكzويني الzذي أحتسzب عzن طريzق معzامالت االرتبzاط بzين المقيzاس 

ع ته ، كما تم تقدير ثبzات األداة بطريقzة ألفzا كرونبzاخ ، وأظهzرت النتzائج تمتzّككل ومجاال

 .وثبات مقبولين ألغراض هذه الدراسة ،األداتين  بمعاملي صدق 

باسzzتخدام المتوسzzطات الحسzzابية  spssعولجzzت بيانzzات الدراسzzة بالحزمzzة اإلحصzzائية  

لإلجابzة عzن  أسzئلة الدراسzة، ومعامzل ارتبzاط  )t-test (نحرافات المعيارية واختبار واال

 لكشف عن العالقة االرتباطية بين القيم الدينية،او بيرسون لتقدير الصدق البنائي للمقياس،

 .واألمن النفسي وألفا كرونباخ لتقدير ثبات المقياس المستخدم في هذه الدراسة

 

 



 ل 

 

 

 :أبرز النتائج اآلتية وهي  إلى بعد تطبيق األدوات على عينة الدراسة ؛ توصلت الدراسة

أظهzرت النتzائج أن درجzة التzزام الطلبzة فzzي محافظzة مسzقط بzالقيم الدينيzة كانzت كبيzzرة  -١

القzzيم العقائديzة، واألخالقيzzة، والتعبديzة ، إذ بلzzغ : وبداللzة معنويzzة فzي المجzzاالت الثالثzة 

 ).٣٫٩٨٩(المتوسط الحسابي لجميع المجاالت 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الzذكور واإلنzاث مzن عينzة الدراسzة توجد ال   -٢

 t ) ت(والتعبدية ،ومجموع المجاالت الثالثة إذ  كانت قيمة ،في مجاالت القيم العقائدية 

– test)( غير دالة عند مستوى داللة)a=ت(بينما أشارت نتائج اختبار ). ٠٫٠٥( t – 

test) ( د إلى وجود فروق ذات مستوىzائية عنzة إحصzدالل)a=تجابات ).٠٥,٠zين اسzب

، ولصالح اإلناث بمتوسط  في المجال األخالقيأفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع 

 .) ٣٫٩٧٥(حسابي قدره 

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الشعور باألمن النفسzي كانzت كبيzرة ، وبداللzة معنويzة  -٣

والشzzعور بالحzzب بمzzدارس ،شzzعور بzzاألمن وال،نتمzzاء الشzzعور باال: ولكافzzة المجzzاالت 

 ).٣٫٤٢٤(محافظة مسقط ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لجميع المجاالت 

واإلنzاث مzن عينzة الدراسzة ،فروق ذات داللة إحصائية بzين متوسzطات الzذكور توجد ال  -٤

غيzر  ) t- test() ت( حيzث كانzت قيمzة في مجاالت الشzعور بzاألمن، والشzعور بالحzب،

 )(t – test) ت(في حين أشzارت نتzائج اختبzارات  )٠٫٠٥ ≤ a(دالة عند مستوى داللة 

بzzين اسzzتجابات أفzzراد عينzzة  )٠٫٠٥ ≤a (إلzzى وجzzود فzzروق ذات مسzzتوى داللzzة عنzzد 

 .الدراسة تعزى لمتغير النوع، في مجال الشعور باالنتماء  ولصالح اإلناث

إيجابيzzة دالzzة إحصzzائيا بzzين القzzيم الدينيzzة واألمzzن النفسzzي بدرجzzة  هنzzاك عالقzzة ارتباطيzzة -٥

، وهzzذا يعنzzي أن كلمzzا زاد اإللتzzزام بzzالقيم ) ,٥٤(رتبzzاط  متوسzzطة ، إذ بلzzغ  معامzzل اال

 .  باألمن النفسي لدى الطلبة  الشعورإلى الدينية، أدى ذلك 
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 )مشكلة الدراسة وأهميتها (الفصل األول 

 المقدمة -                       

 مشكلة الدراسة وأهميتها -                       

 أهداف الدراسة -                       

 حدود الدراسة -                       

 تحديد مصطلحات الدراسة -                       
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

        المقدمة

ا  لكي يحيون حياة يشهد العصر الحالي تطورات متسارعة يسعى األفراد إلى مواكبته  

الشعور والحاجة إلى ،والضيق  ،، لكن قد تثير تلك التطورات لدى بعضهم  التوترطبيعية مستقرة

لسبل الكفيلة ، لذا يبحثون عن اذي يعد من الحاجات  الضرورية جدا، الواالطمئنان النفسي ،باألمن

، من خالل التمسك اجة إلى األمن واالطمئنان النفسيوتأمين حاجاتهم كالح، للتخلص من توتراتهم

 .الدينية واالجتماعيةبالمعايير والقيم 

ففي  ،استمرار أحداث الحياة وضغوطاتها النفسية المتواصلةلحاجة لألمن النفسي مستمرة فا

، التقدم المادي الذي تحقق لهمن رغم على الهذا العصر تعددت المصادر التي تهدد أمن اإلنسان 

دوات ما يمكنه من الحياة واالكتشافات العلمية الباهرة، أصبح لدى اإلنسان من األجهزة واأل

اإلنسان  فإن هللا تعالى يعلم أننه من الحياة السعيدة الهادئة، لذا تمك، من جانب آخر قد ال المرفهة

إذ ) ٢٠٠٧الطهراوي ،( ان متحققا بمجرد ذكرهفجعل تحصيله يسيرا فك ،بحاجة مستمرة إلى األمن

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب :"قال تعالى  ِ ۗ أََال بِِذْكِر هللاَّ   .١"الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُهُْم بِِذْكِر هللاَّ

 ،ولدعوتهم إلى عقيدة التوحيد ،هو األساس لهداية الناسومما الشك فيه أن القرآن الكريم 

وك السليم الذي فيه وإلرشادهم إلى السل، والحياة  ،وأساليب جديدة من التفكير ولتعليمهم قيما،

وتنشئتها تنشئة سليمة  ،إلى الطرق الصحيحة لتربية النفس ، ولتوجيههموالمجتمع ،صالح اإلنسان

 .) ١٩٩٧عبدهللا، والعتوم (

وكل منهما يالحق  واالنفجار المعرفي ،،ويؤكد الواقع الراهن أننا في عصر التطور التقني 

هذا التطور والتنامي سلوكيات مصاحبة ،يخشى أن تستهوى األفراد ول اآلخر بسرعة متنامية،

والجماعات دون أن يكون لها رصيدا قيميا وسلوكا يضبط حركة الحياة ،كما قد يؤدي مع مرور 

احبة ،مما يهدد االنتماء إلى األمة صالوقوع في التبعية المعرفية ،والثقافية المإلى الوقت 

 .)١٩٩٣للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا،المجلس القومي .(المتدينة

ونفسا سعيدة  ،مواطنا صالحاإن القيم الدينية اإلسالمية هي التي تجعل من اإلنسان اليوم 

واألجيال الجديدة القيم اإلسالمية الربانية التي ، ناء، فنحن بحاجة ألن نكسب أبنامطمئنة هانئة

                                                           

 )٢٨(سورة الرعد ، اآلية  ١
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  واألمان النفسي ،مطمئنة يشعرون فيها بالسعادة ياةوتؤمن لهم ح ،حفظهم من الضياعت

في تكامل شخصيته  ولها دور فاعل، ومحددة لسلوك الفرد، القيم دوافع محركةف .)٢٠٠٥الكافي،(

، فالصراعات في نظامه القيمي تؤدي إلى اضطرابات الذي يعتمد على اتساق القيم لديهذلك التكامل 

أبو (ى الفرد أحد المحاور الرئيسة التي تفهم بها سلوكه وتفسره لذا يمكن اعتبار نظام القيم لد، نفسية

 .)٢٠٠٢حرب ،وآخرون ،

أساليبه  عن طريقو ،حراف من خالل القيم الموجودة فيهناإلسالم يحمي أفراده من اال و

 . )Charles , 2006(  ة العالقات المحرمة، وممارسختالط،ومنها عدم اال الوقائية،

ومن هؤالء  ،علماء النفس على أن اإليمان باv هو أعظم عالج للقلقتجاه ذاته يؤكد وباال

 )٢٠٠٩كماورد في العيسي ( (William James) )وليم جيمس ( األمريكيالعلماء عالم النفس 

الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَهُْم  " عام  إذ قال تعالى ١٤٠٠وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم منذ  

ئَِك لَهُُم اْألَْمُن َوهُْم ُمْهتَُدونَ بِ  والسنة في  ،لقيم الدينية المستقاة من الكتابغرس ايعد لذلك ،  ١"ظُْلٍم أُولَٰ

فاالفتقار للقيم  والطمأنينة النفسية، شعرون باألمن وتأكيد المحافظة عليها تجعلهم ي ،نفوس األفراد

، الذي يعد مؤدية لضعف الشعور باألمن النفسيال وضعف االلتزام بتطبيقها يعد من العوامل ،الدينية

وضغوطات  ،ن الذين كثيرا ما تعتريهم مشكالتوالمراهقي،ضرورة ملحة لألفراد وبخاصة الطلبة 

 .وتوتر تنعكس على سلوكياتهم  ،ومشاعر ضيق ،واجتماعية ،نفسية

 التغيرات بدون حصانة قيمية ،ولعل لألمام  ن يسير أيمكن  كما أن أي مجتمع ال

حرص الدعوة كان ،لذلك  والتحوالت التي طرأت على منظومة قيمنا من أهم أسباب أزماتنا

جتماعية التي تشكل الربط بين أصول العقيدة ،وبين القيم اإلنسانية ، واال ىاإلسالمية منذ بدايتها عل

 ).٢٠٠٨سعيد ،(  ةطاقة التعمير ونهضة األم

الماضية تصاعدا كبيرا في بناء المدارس الدينية مما سنة ن يالعشرفي شهدت أمريكا وقد 

في هذا االرتفاع المفاجئ في  أسهمتجعل كثير من الدراسات تسعى إلى الكشف عن العوامل التي 

 ينوالمسلم، ن يإلى أن اآلباء المسيحي تلك الدراساتتوصلت كثير من وبناء المدارس الدينية ، 

 عالجة مخاوفهم حول القيم األخالقية لدى أطفالهميعتقدون أن هذه المدارس هي مالئمة لم

)Charles , 2006, pg44( 

                                                           

 )٨٢(سورة األنعام ، آية  ١
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 إذ، نة عمان أو في دول الخليج العربيإال باهتمام قليل في سلط إن  دراسة القيم لم تحظ  

لخالفات أساسية بين المدارس  اومازالت محور ،وم من المفاهيم المهمة التي كانتأن هذا المفه

 . )٢٠٠٩الحبسية ،(الفلسفية  والمذاهب ،ةالفكري

عقد في رحاب جامعة ) الشباب الجامعي ثقافته وقيمه في عالم متغير(وأكد مؤتمر بعنوان 

أن تقوم  ":ها شهربعدد من التوصيات أ  ٢٠٠٤تموز  ٢٩-٢٧الزرقاء األهلية في الفترة من 

 ،ة الجامعاتالجامعات بوضع خطط واضحة المعالم حول األنشطة التي تنمي القيم لدى طلب

والتركيز على  ،اسية الجامعية الموضوعات الدينية، واألخالقية، والقيميةوتضمين المقررات الدر

 . )٤٤، ٢٠٠٦الزيود ،( "واإلسالمية وإبراز جمالياتها ،مكونات الثقافة العربية

المختلفة أزاء هذه المتغيرات ضرورة ، وذات أهمية دراسة منظومة القيم للطلبة  لذلك  تعد

، إذ قد تعترض شعورهم باألمن النفسي ، ومدى تأثيرها على القيم لديهم لتوضيح مالمح،في حياتهم 

كمشكلة قلق  كثير من المشكالت ،وبخاصة الصف الثاني عشر، حياة طلبة المرحلة الثانوية 

، فسيم إلى  ضعف الشعور باألمن الناالمتحان حول معدل الثانوية العامة ، مما قد  يعرضه

، والشعور تزام بالقيم الدينيةلواستنادا لما ذكر آنفا تحاول الدراسة الحالية معرفة العالقة بين اال

 .باألمن النفسي لدى طلبة الصف الثاني عشر 

 :مشكلة الدراسة 

 تغييرإن التغيرات التي شهدتها المجتمعات العربية في السنوات األخيرة كان لها األثر في 

، فبدأ البعض وتصرفاتهم ،ومة القيم الحاكمة لسلوك األفرادواضطراب منظ ،معاني الحياة اإلنسانية

 والمعايير اإليجابية في سلوكه على أنه أمر مرغوب في ظل السياق، لتزام بالقيمينظر إلى عدم اال

زامه والت ،هء خبرته لمعطيات الواقع أن تمسكألنه أدرك في ضو ،جتماعي الذي يعيش في إطارهاال

 .والتعايش مع هذه التحوالت، بالقيم ال يمكنه من التوافق

التي ال تقل ، لمكونات المؤثرة في سلوك اإلنسانمنظومة القيم الشخصية من ا تعدو 

نا كائ هبعدّ ألنها تتيح لنا أن ننظر إلى الشخص  ،سمات الشخصيةخطورة بالنسبة لتفسير السلوك عن 

وشخصيته ونسقه ،، فالقيم تمثل مركزا رئيسا في تكوين سلوك الفرد تحيطهمتفاعال مع البيئة التي 

لمراهقة، ومرحلة ا ،لتوترات النفسية في مرحلة الشبابوتزداد ا .)٢٠٠١خليفة ،( المعرفي

 ،التغيراتبسبب  ؛التوازن وانعدام ،صاحبها شيء من التصرفات الصاخبة، واالرتباكاتت

ولعل من   .)٢٠٠٧حارث ،با(والعقلية المصاحبة لعملية النمو  ،والنفسية، والتطورات الجسمية

من التي تمتد المتوسطة ووخاصة مرحلة المراهقة االمراهقة هي فترة نمو اإلنسان أصعب فترات 
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ونفسية  ،فيها اإلنسان بتغيرات جسديةيمر وهي فترة )  حتى السابعة عشرةوعشر الرابعة (عمر

، وتكتمل له أم أنثى ،سواء كان ذكرا الفردمن حيث التغيرات النفسية تتضح شخصية ف، مهمة

وإن األهل الذين ينجحون في  ،ثقة بالنفس، واإلعجاب بما يملكوال ،دعتداواال ستقاللعناصر اال

يجدوا عناءا كبيرا في لن  الفترة  التي تسبق هذه المرحلة والمرحلة المتوسطةتربية أوالدهم في 

 .)  ١٩٩٧مولوي ، (، ألنهم وضعوا األساس الصحيح لبناء أنفسهم  أوالدهم بعد ذلك تربية

الشباب المراهقين ينخرطون في نسبة أن  األجنبية أوضحت كثير من الدراساتوقد 

 تعدّ ، وأن القيم الدينية والروحية )المخدرات(محفوفة بالمخاطر مثل ، وسلوكيات غير صحيحة

 . (Kom, & Krazler, 2008) .عوامل وقائية لمثل تلك السلوكيات لدى المراهقين

وأمناً نفسياً  ،والمحافظة عليها تجعل حياة الفرد أكثر اطمئنانا ،إن االلتزام بالقيم الدينية  

على أن األشخاص األكثر  Henry Litck)( ) هنري ليتك(األمريكي  أثبتت دراسة عالم النفسو

ال  ، أووأفضل من الذين ال دين لهم ،ور العبادات يتمتعون بشخصية أقوىوالمترددين على د ،اً نديت

 . )١٩٨٩كفافي ، كما ورد  ( يقومون بأية عبادة

ة إال أن هناك اهتزازا للقيم الديني؛ لتقدم الذي يعيشه المجتمع البشريا منوعلى الرغم 

ير من جوانب حياة الفرد بشكل ر على كثثّ مما أّ  ،والمبادئ الفاضلة ،نتيجة لطغيان المادة على القيم

، واإليمان يؤدي إلى األمان ،ستقرار، ولهذا فإن الدين يساعد على االوالطلبة بشكل خاص ،عام

 .)٢٠٠٩العيسي ،(ثم إلى شيخوخته  ،من طفولته عبر مراهقته إلى رشده الطريق أمام الفردوينير 

تنادي بأهمية الدين في  ،بعض علماء النفسيثا اتجاهات بين حد في الظهوربدأت وقد 

، فاإليمان باv قوة عظيمة  تمد الفرد المتدين بطاقة روحية والتكيف االجتماعي ،الصحة النفسية

 ،كثير من الناس في هذا العصرإليه وتجنبه القلق الذي يتعرض  ،تحمل مشاق الحياة على تعينه 

والذي  ،نافس الشديد من أجل الكسب الماديوالت ،الماديةاالهتمام الكبير بالحياة الذي يسيطر عليه 

واألمراض  ،صابة بالقلقاإل ة إلىمما يجعله عرض ،في الوقت نفسه إلى الغذاء الروحييفتقر 

 ،ية في إحساس الفرد باألمن النفسيومما يؤكد دور القيم الدين )١٩٩٧عبدهللا، و العتوم(،النفسية

 أن الذين كانتمن  )٢٠٠٧، وزمالئه (Patrick)ك إليه دراسة باتريتوصلت والتفاؤل ما ،والسعادة 

                 .، يتمتعون باألمل، والبشاشة، والتقبل النفسي، والذهنيدرجاتهم عالية في القيم الدينية

         .  ( Heaven, , et.at , 2007)  

فاألمن  ،إال انعكاس لمدى التزام الفرد هما والطمأنينة النفسية للفرد ما ، ألمن النفسيإن ا 

 ،النفسي في اإلسالم حققه القرآن الكريم لإلنسان من خالل ارتباطه باإليمان باv تعالى،وكتبه ورسله
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وكلما قويت درجة  ،في السنة النبوية من توضيح ذلك ه ،وأيضا ما جاءوشرّ ،واليوم اآلخر خيره 

 .)٢٠٠٤العقيلي ،(واستقراراإيمان الفرد كلما أصبح أكثرا آمانا 

بالنفس والقدرة على  من حيث زيادة الثقة ،عظيم في نفس اإلنسان مان تأثيركما أن  لإلي

وبخاصة الدين ، ، والدراسات لتاريخ األديان والطمأنينة في النفس،وبث األمن  ،تحمل المشاق

، وتحقيق الشعور باألمن ،  اإلسالمي تمدنا بأدلة نجاح اإليمان باv في شفاء النفس من أمراضها

العتوم ( وما قد ينشأ من أمراض نفسية أو مشكالت تكيفية ،والوقاية من الشعور بالقلق، أنينة والطم

فسي لدى القيم اإلسالمية ذات أثر كبير في توفير األمن الن  تعدّ وفي هذا اإلطار . )  ١٩٩٧عبدهللا، و

القيمة األولى في الدين اإلسالمي ، ويكسب  يعد، فاإليمان باv وسلوكا ،ومحتضنيها فكرا، معتنقيها 

صادقا ال يخاف شيء في هذه ووقاية من األمراض النفسية فالمؤمن باv إيمانا ،اإلنسان مناعة 

أو أذى إال بمشيئة هللا ، لذلك فالمؤمن الصادق اإليمان ال يتملكه  ،، فهو يعلم أنه لن يصيبه شرالحياة

 .)١٩٩٣أبو بكرة ، (لقلق أو ا،الخوف 

والتعليم الجيد ، فبقدر ما تنغرس ،وجوهريا بالتربية  ،ويرتبط األمن النفسي ارتباطا وثيقا    

، العنزي(  واالستقرار ،والطمأنينة ،بقدر ما يسود ذلك المجتمع األمن القيم األخالقية النبيلة

د كي الفر إليهاكما يعد األمن النفسي من المتطلبات األساسية للصحة النفسية  التي يحتاج  .)٢٠٠٦

سبب للفرد اضطرابات ، وتدل البحوث على أن القلق الزائد يومنتجة ،يتمتع بشخصية إيجابية متزنة

وتحدث ماسلو ".  )٢٠٠٩الصوافي ، ( إحساس بضعف الشعور باألمن النفسيو نفسية متعددة

)Maslow(  ومن هذه الحاجات التي يجب إشباعها لدى الفردفي  نظريته عن الحاجات اإلنسانية ،

إشباعها أن يرتقي إلى  بالالتي وردت في هرم ماسلو ، الحاجة إلى األمن حاجة ال يستطيع اإلنسان 

ت والحاجا،إشباع الحاجات النفسية، واالجتماعية والحضارية بما فيها الحاجة لتحقيق الذات 

فالحاجة لألمن النفسي تأتي في المرتبة الثانية بعد إشباع الحاجات  .) ٢٠٠٦العنزي ، (  "الجمالية 

لدى الفرد يؤدي إلى آثار سلبية فإن عدم الشعور باألمن النفسي  ومن ثم  ،) األساسية ( الفسيولوجية 

 .) ٢٠٠٤العقيلي ، ( كال كامالوأضرار على المجتمع 

وبخاصة مجتمعاتنا العربية بما فيها المجتمع العماني تعاني من  ،معظم المجتمعات فنجد          

إذ ) الصف الثاني عشر(  ما بعد األساسي التعليم أو طلبتها ، وبخاصة في مرحلة ،أزمة مراهقيها 

اح وانفت هده المجتمع من تغييرات متسارعة بعيدين عن القيم الدينية األصيلة نتيجة لما يش نقد يكونو

وثروته تمع العماني بحكم موقعه الجغرافي وأن المج ،بأمور غير مجدية ن، أو ينشغلوعلى العالم

يتبع ذلك من تغيرات  وما،توجهه إلى التكنولوجيا الغربية  بببس ؛النفطية يعيش نقلة حضارية جديدة
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 نقد يعانو أو .)٢٠٠٢الجعفري ،(ة عليه يبتجعله عرضة لتبني قيم جديدة ،وأحيانا غراجتماعية 

تخطي هذه المرحلة  انعدامكالقلق من : من مشكالت نفسية كثيرة ) طلبة الصف الثاني عشر (

وضعف  والتوتر،الضيق  ن، وكذلك تضخيم المحيطين بالطلبة لهذه المرحلة مما يجعلهم يعانوبسالم

، أو عدم الثانوية العامةصلة التعليم بعد القدرة على موا انعدام، والقلق من الشعور باألمن النفسي

إضافة إلى ما يعترض  ،، أو الخوف على المستقبل الوظيفيالحصول على التخصص المرغوب

أن ) ٢٠٠٦،مهندس(دراسة  أظهرتإذ  ،وضغوطاتها ،الطلبة الدراسية من متاعب الحياةمسيرة 

ويرجع ،ف الدنيالى منه من طالبات الصفووعدم األمن النفسي لدى طالبات الصفوف العليا أع ،القلق

) ١٩٨٨خضر ،(أظهرت نتائج دراسة  اكم "،والمدرسةللضغوطات المختلفة من قبل األسرةذلك 

دراسة  أن،كما ومجتمعية مدرسية عند طلبة المرحلة الثانويةوجود مشكالت نفسية تعليمية 

 ،التغيير الثقافييا في من التغييرات التكنولوجيا كانت سببا رئيس اأن كثير تؤكد على )٢٠٠٢،العابد(

 . )٢٠٠٦كما ورد  الزيود ،(طلبة المرحلة الثانوية  والقيمي لدى الشباب من ضمنهم ،واألخالقي

ورها اإليجابي ود ،ةة تسليط الضوء على القيم الديني، ترى الباحثة ضرورمن ذلكوانطالقا 

بدراسة القيم الدينية وعالقتها باألمن النفسي، أن هذا  ومما زاد من أهمية القيام، في حياة األفراد

من ال يوجد إال القليل  إذ، دى الباحثين على حد علم الباحثةالموضوع لم يحظ باهتمام كبير ل

وباألخص لدى طلبة الصف الثاني  ،وأثرها على الجانب النفسي، دراسات التي تهتم بالقيم الدينيةال

، وستسهم الدراسة ، أم على مستوى المجتمع العمانيعشر سواء على مستوى المجتمعات العربية

، رات الهائلة التي يشهدها المجتمعوالعمانية من خالل ربط نتائجها بالتغي،في إثراء المكتبة العربية 

التربوية كمعلمة ومشرفة ومدربة خبرتها ي المالحظة المباشرة فالتي لمستها الباحثة من خالل و

إذ لمست لديهن ، وبخاصة الطالبات الطلبة،تواصلها المباشر مع و،على مدى ثمانية عشر عاما 

وزعزعة والخوف من المستقبل ،،وانعدام الثقة ،كتئاب واال ،الحاجات واألزمات النفسية مثل القلق

،إال أن ذلك كان له أثرا سلبيّا على يصل إلى االمتيازمع أن المستوى التحصيلي للكثير منهن  ،القيم 

عبر السنوات الماضية للباحثة المباشرة المالحظة تلك من خالل ف .جوانب مختلفة في حياتهن 

 .في تلك المرحلة للطلبة أهمية ربط القيم الدينية باألمن النفسي استنتجت  

األساسي  ما بعد التعليممدى التزام طلبة  أهمية معرفةالباحثة  ترىبناءا على ما تقدم  

، أو التعرف قيم الدينية باألمن النفسي لديهم، ومدى ارتباط تلك البالقيم الدينية) الصف الثاني عشر (

، وتوفر األمن وية بين التزامهم بالقيم الدينيةفيما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية ذات داللة معن

رة  التنمية التي ستقود مسي ،لبة التي تشكل ثروة حقيقية للبلدمن الطالنفسي لدى هذه الفئة المهمة 

 . والتطور في المستقبل
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 :لذلك سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة التالية 

 

القيم (مجاالت الثالثة في الما مدى التزام طلبة الصف الثاني عشر بالقيم الدينية  -١

من وجهة نظر  مدارس محافظة مسقط في ) والقيم األخالقية  ،والقيم التعبدية ،العقائدية

 ؟الطلبة أنفسهم 

مجاالت الثالثة في اللتزام بالقيم الدينية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اال -٢

في  ربين طلبة الصف الثاني عش) والقيم األخالقية  ،والقيم التعبدية ،القيم العقائدية(

من وجهة نظر الطلبة )وأنثى  ،ذكر(متغير النوع مدارس محافظة مسقط على وفق 

 ؟)أنفسهم

والشعور  ،الشعور باألمن(المجاالت الثالثة في الشعور باألمن النفسي  ىما مستو -٣

مدارس محافظة مسقط في لدى طلبة الصف الثاني عشر ) والشعور بالحب  ،نتماءباال

 ؟من وجهة نظر الطلبة أنفسهم 

الثالثة  في المجاالتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الشعور باألمن النفسي  -٤

بين طلبة الصف الثاني عشر ) نتماء، والشعور بالحب، والشعور باالالشعور باألمن(

 ؟ ) ذكر وأنثى(النوع وفق  متغير ، مدارس محافظة مسقطفي 

النفسي لطلبة والشعور باألمن  ،عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم الدينية هل توجد -٥

 ؟ مدارس محافظة مسقطفي الصف الثاني عشر 

 

 :الدراسةأهمية 

ؤثر في مختلف جوانب ي قد،وتفجرا معرفيا هائال  ،تشهد المجتمعات تطورات متسارعة 

فقد  ،نائهم النفسيالتي من أهمها منظومتهم القيمية التي تؤثر في ب ،وشخصياتهم ،حياة األفراد

الضيق، والتوتر، ، أو على العكس من ذلك تجدهم يشعرون بطمئنانواال ،باألمنيشعرون 

 ،ة كشف العالقة بين القيم الدينيةأو تهديدا ألمنهم النفسي ،لذلك تبرز أهمي ،والضغوط النفسية

 :ته الثالثةالدراسة الحالية تناولت مستوى القيم الدينية في مجاال أن إضافة لما تقدم ف ،واألمن النفسي

الشعور (وعالقتها باألمن النفسي في مجاالته الثالثة ) والقيم األخالقية  ،والتعبدية ،يم العقائديةالق(



9 

 

محافظة مسقط  لدى طلبة الصف الثاني عشر في ) نتماء ،الشعور بالحب باألمن ،الشعور باال

 :لمؤشرات اآلتيةاخالل النتائج التي يمكن أن تتحقق من وسلطنة عمان ،وكذلك تنبع أهمية الدراسة ب

  .وعالقتها باألمن النفسي ،التي بحثت في مجال القيم الدينيةوجود قلة من الدراسات  -١

في الشعور باألمن  ارئيس عامالبالقيم الدينية ، ومدى ارتباطها الكشف عن أهمية االلتزام  -٢

 .النفسي للطلبة 

أو الطلبة من الوقوع في ،إلقاء الضوء على أهمية االلتزام بالقيم الدينية لوقاية األفراد  -٣

 .الصراعات النفسية التي تهدد أمنهم النفسي

بمرحلة  أنهم يمرون السيما ،باألمن النفسي  الصف الثاني عشرتحديد مدى شعور طلبة  -٤

يجعلهم أكثر قدرة على شعورهم باألمن النفسي إذ أن ، حرجة وهي مرحلة المراهقة

 .واإلنجاز الدراسي الجيد ،التحصيل

ضرورة تنشئة األبناء على القيم الدينية بسر الطلبة مؤشرات علمية واقعية ألإعطاء  -٥

 .واألمن النفسي ،وغرسها لديهم لكي تشبع حاجاتهم إلى االطمئنان 

 ،لمناهج الدراسيةتعطي نتائج هذه الدراسة  مؤشرات يمكن اإلفادة منها في تطوير اربما  -٦

أو ،االهتمام بمادة التربية الدينية ة وبضرورة واإلرشادية الخاصة بالطلب،والبرامج التربوية 

وتدريسها بأساليب ،التربية اإلسالمية واستثمارها في غرس وتعزيز القيم الدينية لدى الطلبة 

 .ليتحقق األمن واالطمئنان النفسي ومشوقة  ،وفنيات  فاعلة

واهتمام المرشد  ،توجيه عنايةمن الممكن أن تكون نتائج هذه الدراسة نواة لقاعدة بيانات في  -٧

واالجتماعي  بأهمية تعزيز القيم الدينية لدى  ،أو األخصائي النفسي ،أو التربوي، النفسي

 .الطلبة ليسهموا بفاعلية في تحقيق األمن النفسي 

هتمام االتفعيل دور اإلعالم بضرورة ربما تعطي هذه الدراسة مؤشرات واقعية علمية في  -٨

  خصوصا لدى األفراد عامة والطلبة  عور باألمن النفسيبالقيم الدينية التي هي أساس للش

 .ليشيع األمن  واالطمئنان النفسي 

 :أهداف الدراسة 

 :  إلىالحالية تهدف الدراسة 

 . مدارس محافظة مسقطفي بالقيم الدينية   الصف الثاني عشرمدى التزام طلبة معرفة  -١

لتزام بالقيم الدينية بين طلبة فروق ذات داللة إحصائية في اال ا إذا كانت هناك مّ عالتعرف  -٢

  ).  ذكر وأنثى (وفق متغير النوع  ، ،مدارس محافظة مسقطفي  رالصف الثاني عش
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مدارس محافظة في الصف الثاني عشر طلبة الشعور باألمن النفسي لدى   مستوىمعرفة  -٣

 .، مسقط

فروق ذات داللة إحصائية في الشعور باألمن النفسي بين طلبة  ا إذا كانت هناكمّ عالتعرف  -٤

 .) ذكر وأنثى(النوع وفق  متغير  مدارس محافظة مسقط ، في الصف الثاني عشر 

والشعور باألمن ،مدى العالقة االرتباطية الدالة معنويا بين االلتزام بالقيم الدينية الكشف عن   -٥

 .، مدارس محافظة مسقطلدى طلبة الصف الثاني عشر في النفسي 

  : دراسةال حدود

  محافظة مسقط في ) الصف الثاني عشر (  التعليم ما بعد األساسي مدارس : الحدود المكانية  -

  )قريات   –العامرات  –السيب –بوشر  –مطرح  –مسقط (بوالياتها الست 

 . ) ٢٠١٠ -٢٠٠٩(العام الدراسي : الحدود الزمانية  -

 .واإلناث ،طلبة الصف الثاني عشر من الذكور :الحدود البشرية -

  :تحديد المصطلحات

 القيم/أوال 

 :   valuesتعريف  القيم   -١

، أو جمالي وتستخدم عادة في صيغة نفسي، أو اجتماعي، أو أخالقيخاصية تقدر لسبب "هي  -

 )٩، ٢٠٠٣زهران ،وسرى( " الجمع

، ويدافعون عنها في نفوسهم، ويتوارثها األجيال المثاليات، التي تسود في األفراد، وتتغلل"هي  -

 .)١٨، ٢٠٠٥الكافي ،( "قدر اإلمكان 

والحالة   ،والعرق والدين ،سلوكية محددة ومرتبطة بنوع الجنسهي معتقدات وأفعال  -

واإلقليم الجغرافي والسوابق  ،وأسلوب الحياة ،واآلراء السياسية ،، واالقتصاديةاالجتماعية

 .)٢٠٠٢الجعفري ،( تنسجم مع الثقافة السائدةة التي التاريخي

، الجمل( "اه المواقف التي تقدم لهاألحكام التي تصدر من الفرد بالتقبل أو التفضيل تج"هي  -

٢٢ ،١٩٦٩( . 

 ).٢٠٠٨،١٧سعيد،(هي معايير عقلية للفن ،والعلم ،واألخالق ، للحكم ،أو التفضيالت  -
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لدى الفرد التي تعمل على توجيه سلوكه  هي مجموعة من المعتقدات ،والمبادئ،الكامنة -

 ).٢٠٠٦الزيود ،(وضبطه،وتنظيم عالقاته في المجتمع في جميع نواحي الحياة

 

 : values) (Religiousتعريف القيم الدينية   -٢

ما وراء العالم الظاهري،  ، والسلوك الديني مثل معرفة الفردالتي تتعلق بالتعاليم الدينيةهي  -

، والسعي وراء اإليمان باv المسيطر على الكونو ،اإلنسان ومصيرهأصل ورغبته في معرفة 

   .) ٢٠٠٣،زهران، سرى(الحياة الدنيا على اعتبار أن هذا العمل ديني 

وثقافتهم ، تحتوي على فكر ،معايير أخالقية يصدقها عدد من البشر، في ضوء معتقداتهم هي  -

، وتضبط تصرفاتهم ، سلوكياتهم لحياة والمجتمع ، توجهوآخر متطور مع تطور ا،ثابت 

ويترجمونها أفعاال عملية في حياتهم ، بحيث  ،مويشعرون بها بأحاسيسه،يدركونها  بعقولهم 

 ،حرب أبو( واآلخر ،تتحدد نظرتهم في ضوئها إلى الذاتتصبح مرجعا ألحكامهم في الدنيا، و

 .)  ٢٠٠٢، وآخرون

، ويهدف إلهي ، يوجه السلوك ويدفعه مصدرهتكوين نفسي  معرفي عقلي وجداني أدائي وهي  -

 .) ٢٠٠٤الغرايبة ، ( باستمرار إلى إرضاء هللا تعالى 

 

 :تعريف القيم من منظور إسالمي   -٣

الوحي ،التي يؤمن بها والقواعد ،والمثل العليا التي نزل بها ،مجموعة المبادئ "هي  -

وتكون مرجع حكمه في كل ما يصدر عنه من أفعال ،ويتحدد سلوكه في ضوئها اإلنسان 

 v١٤٦، ٢٠٠٦ناصر ،(" والكون ،وأقوال وتصرفات تربطه با(.  

 والضوابط، والوسائل، والتشريعات، والمعتقدات، والغايات مجموعة من المثل العليا"هي -

 ).٢٠٠٦،٣٠الزيود ،(وجل  مصدرها هللا عز والجماعات، األفراد لسلوك والمعايير

 

مشتركة تمكنها من صوغ  قواسم فيما بينهاأن بعد مراجعة التعاريف السابقة تجد الباحثة 

 :تعريف نظري تلتزم به في بناء المقياس وتفسير النتائج
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 ،هتوجه سلوك، ولدى الفرد تعكس معتقداته، وثقافتهوقواعد ،مبادئ : التعريف النظري للباحثة -

، ويشعر بها بأحاسيسه، ويترجمها أفعاال، عملية،يدركها بعقله وتضبط تصرفاته ف ،واتجاهاته

 .بحيث تصبح له مرجعا في حياته 

 .المفحوص على مقياس القيم الدينيةالدرجة التي يحصل عليها  هي:التعريف اإلجرائي -

 

 األمن النفسي / ثانيا 

   (EMOTIONAL SECURTY ) :مفهوم األمن النفسيتعريف 

 

 من والسكينة والتحرر ،واالستقرار ،لة بفضل هللا تعالى من الطمأنينةالحاصالحالة النفسية  هو -

 . ) ١٩٩٦ ، التل وأبو بكرة( والمخاوف، القلق

حالة يكون  وهو األمن الشخصي أو أمن كل فرد على حدة، وهو ،أو االنفعالية ،الطمأنينة النفسية -

وترتبط  ،أمنهوهو محرك الفرد لتحقيق ، وغير معرض للخطر  ،إشباع الحاجات مضمونا

 . ) ٢٠٠٥قرع ، أ( المحافظة على البقاء  غريزةحاجة إلى األمن ارتباطا وثيقا بال

والطمأنينة االنفعالية ، والتحرر من الخوف ،أحد الدعائم التي ترتكز عليها الصحة النفسية هو  -

باالطمئنان والحب واالنتماء ، ولكي الذي يهدد حياة الفرد ، وهو حاجة أساسية للفرد ليشعر 

 . ) ٢٠٠٤الغرايبة ،(يتمتع بشخصية إيجابية منتجة 

واالرتياح ، عملية إشباع الفرد بالحاجات التي تثير دوافعه بما يحققه الرضا عن النفس "هو  -

(  "وتوفير الهدوء النفسي واالطمئنان لديه ، للتخلص من التوتر الناشئ عن الشعور بالحاجة 

 . )٢٠، ٢٠٠٤ي ،السهل

وحبهم إياه، يعاملونه  ،شعور الفرد بتقبل اآلخرين له": بأنهويعرف عبد السالم األمن النفسي  -

ومودة، وشعور باالنتماء إلى الجماعة، وأن له دورا فيها، وإحساسه بالسالمة، وقلة  ،بدفء

 ). ١٥، ٢٠٠٦ ،المومنيكما ورد في ("قوالتهديد والقل ،شعوره بالخطر

 

 :األمن النفسي من المنظور اإلسالمي تعريف 

هو راحة النفس ،وانشراح الصدر ،وسعادة الحس ،،والوجدان ،وهو البر في اإلسالم بكل "

 ) .١٩٩٥،٧٩خليل ،(أبعاده 

 



13 

 

مشتركة تمكنها من صوغ تعريف قواسم بعد مراجعة التعاريف السابقة تجد الباحثة فيما بينها 

 :وتفسير النتائجفي بناء المقياس نظري تلتزم به 

 

بها الفرد نتيجة  واالطمئنان النفسي التي يشعر ،حالة السكينة واالستقرار: التعريف هو -

 .ماء للجماعةتنوشعوره باال ،التوتر وإحساسه بتقبل اآلخرين لهو ،تحرره من القلق

 

 :التعريف اإلجرائي  لألمن النفسي 

 .ماسلو  لألمن النفسي هي الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس   -
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 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري  -

 دراسات سابقة -

 مناقشة الدراسات السابقة -
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 : طار نظري إ: أوال 

 الدينيةالقيم   - أ

 األمن النفسي - ب

 عن القيمعامة مقدمة                                             

ه، وأهل"""ه س"""واء ئ"""وعلما ،الم"""يالدي أبش"""ع هج"""وم عل"""ى اإلس"""الم ش"""هد الق"""رن العش"""رون

أم م""""ن المس""""لمين ال""""ذين ت""""أثروا ب""""الفكر الم""""ادي تح""""ت ش""""عارات خادع""""ة مث""""ل   ،ع""""داءم""""ن األ

حرك"""ة التن"""وير، وغيره"""ا م"""ن الحرك"""ات المادي"""ة الت"""ي زعزع"""ت فريق"""ا م"""ن المس"""لمين وأبع"""دتهم 

 .ات""ت حي""اتهم خالي""ة م""ن الق""يم اإلنس""انية، فبا ك""ل مع""ايير األخ""الق ف""ي ك""ل اتج""اهع""ن دي""نهم ففق""دو

  .)١٩٩٥حريري ،(

لتواص""""ل ب""""ين نج""""د كثي""""ر م""""ن الدراس""""ات توص""""ي ب""""الرجوع إل""""ى ال""""دين م""""ن أج""""ل  او

لتواص""""ل  الت""""ي ت""""وفر أدوات مهم""""ة لمس""""اعدة الن""""اس عل""""ى ا ،والح""""وار ب""""ين األدي""""ان، الثقاف""""ات

وكيفي""ة إث""راء ، ب""ين الن""اسزي""ادة التف""اهم و ،لح""ل الص""راعات ب""ين الش""عوب بط""رق أكث""ر إيجابي""ة

 (Groff, , 2001).   ات الشعوب األخرىفهم ثقافقضايا الصراع، و الروح لحل

  :وأولها  القيم ،مصطلحات الدراسة بشيء من التفصيلوسنتطرق هنا في الحديث عن 

 القيم  - أ

م""""""ن الناحي""""""ة النفس""""""ية  ، وله""""""ا أهمي""""""ة خاص""""""ةللق""""""يم دورا كبي""""""را ف""""""ي المجتم""""""ع 

، لألف""راد واالجتماعي""ة ،النفس""ية لم""ا له""ا م""ن مق""درة ف""ي الت""أثير عل""ى الحي""اة وذل""ك ،واالجتماعي""ة

ولق""د اعتق""د كثي""ر م""ن الب""احثين أن للق""يم الديني""ة ت""أثيرا إيجابي""ا عل""ى التك""وين النفس""ي الس""ليم ل""دى 

الف"""رد م"""ن خ"""الل التكام"""ل ال"""ذي تحدث"""ه ف"""ي جوان"""ب الحي"""اة المختلف"""ة مم"""ا يكس"""ب الف"""رد درج"""ة 

 .                                       نفعالي واألمن النفسيعالية من الثبات اال

كما أن هناك اتجاه"ات تؤك"د عل"ى أهمي"ة الق"يم الديني"ة ف"ي الص"حة النفس"ية، واألم"ن النفس"ي   

واألناني""ة، والتط""احن، ولتق""ف ض""د النزع""ة  ، والت""وتر،والقل""ق،ل""يص الن""اس م""ن مش""اعر ال""ذنب لتخ

، وم"""ن ذل"""ك م"""ا ذه"""ب إلي"""ه ول"""يم وانع"""دام األم"""ن النفس"""ي ،م"""ن الض"""غط، ، وم"""ا تس"""ببهالمادي"""ة

  .) ١٩٩٣أبو بكر،( من اعتبار أن الدين أعظم عالج للقلق  (William James)جيمس
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والروحي"ة له"ا  ،على أن القيم الدينية)  ٢٠٠٨وكرانزلر،  ،كوم (ولقد توصلت نتائج دراسة 

هذه القيم تلعب دورا كبيرا ف"ي ق"رارات الش"باب على التقليل من السلوكيات المنحرفة ، كما أن ر تأثي

 .( Kom, & Kranzler, 2008 ) نخراط في مثل هذه السلوكياتنحو اال

ه ،وتوجه"ه ف"ي مج"االت وتتصل الق"يم اتص"اال مباش"را بالس"لوك اإلنس"اني ، فه"ي الت"ي تح"دد

، واالقتص"""اديةوالتنظيم"""ات االجتماعي"""ة، ،، وتق"""ف وراء جمي"""ع األنش"""طة اإلنس"""انية الحي"""اة كاف"""ة

يعيش فيه، ونظرته إل"ى نفس"ه، وإل"ى غي"ره م"ن أنها تمثل عالقة اإلنسان بالعالم الذي ، أي والسياسية

 .) ٢٠٠٩الخزعلي ،(.ومكانته في المجتمع ،وإلى سلوكه ،األفراد

واألربعينات من القرن الماضي تنحو إلى المزي"د م"ن  ،بدأت دراسة القيم في الثالثينات ولقد

)  ١٩٥٤(االلتزام بالمنهج العلمي ، ولعل الفضل في ذلك إلى اثنين من علماء ال"نفس هم"ا ثيرس"تون 

(THURSTON 1954)  وما قدمه من تصور لمعالجة الق"يم ف"ي إط"ار الم"نهج العلم"ي مس"تندا ف"ي

أح"د المفك"رين األلم"ان )  SPRANGER( وشبرانجر ، المعاصرة "السيكوفيزيقيا" ذلك إلى مبادئ

الذي نشر خالل تلك الفترة نظريته في األنماط والتي انتهى منها على أن  الناس يتوزعون ب"ين س"تة 

 ،والجمالي""ة ،القيم""ة النظري""ة: دة واح""دة م""ن الق""يم التالي""ة عل""يهم، أو س""ياإل""ى غلب""ة اأنم""اط اس""تناد

، تلك القيم التي ص"اغها الب"ورت وفيرن"ون فيم"ا بع"د ، والدينيةية، واالقتصاد، والسياسيةواالجتماعية

ويالح"ظ أن الق"يم توج"د ل"دى  .)١٩٩٣أب"و بك"رة ،كما ورد ف"ي ( .إجرائيا في مقياس سمي  باسميهما

 .، أو ضعفا ومن جماعة ألخرى قوةها تختلف في الدرجة من فرد آلخر ، ولكنكل فرد

وج"داني أدائ"ي يوج"ه الس"لوك و ،نفسي معرفي عقلير اإلسالمي مكون إن القيمة في اإلطا"

وق"د ،  )١٨، ٢٠٠٢الجعف"ري،( "يه"دف إل"ى إرض"اء هللا تع"الى دائم"ا، إلهي المص"در ، ولكنهويدفعه

أو فأفض"لها عل"ى اخ"تالف  "فأرفعه"ا"أن بض"ع وس"بعون ش"عبة أعاله"ا  " :ورد في صحيح البخاري

وإماطة  ١"عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان األذىال إله إال هللا وأدناها إماطة : الروايات قول 

 .)١٩٨٩البخاري ،(األذى قيمة  اجتماعية  

واهتم""ام دين""ي، وترب""وي، وثق""افي، فه""ي م""ن الكلم""ات الش""ائعة  ،وتحت""ل كلم""ة الق""يم مكان""ة

وغي"رهم فق"د  كث"ر الح"ديث  ،والمثقف"ين ،والمفك"رين ،تتردد كثيرا على ألسنة الترب"وييناالستخدام، و

 ؟وما دالالتها اللغوية والمعنوية ،فما القيم...المتداول، عن أهمية القيم، أو تغير القيم، أو تدريس القيم

 

                                                           

 حديث صحيح البخاري ١
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 :مفهوم القيم في اللغة  - ١

، وجمعه"ا ق"يم،  وتظه"ر األص"ول م اللغوية في مجموع"ة م"ن ال"دالالتكلمة قيمة توردها المعاج" -

الذي تعدد موارده ومعانيه، فقد استخدمت الع"رب  "قوم "اللغوية أن كلمة القيمة مشتقة من الفعل 

 .)١٩، ٢٠١٠الجالد ،("هذا الفعل ومشتقاته للداللة على معان عدة

وقوم"ت الش"يء فه"و ق"ويم أي مس"تقيم،  القيمة مقام الشيء، يقال السلعة، واالس"تقامة واالعت"دال،" -

 ،المل"ك الح"افظ ل"ه، المق"اموالق"ائم ف"ي ..، وحس"ن طول"ه وق"وام الرج"ل أيض"ا قامت"ه .والقوام الع"دل

 ،ال"رازي " (إذا لم ي"دم الش"يء :، وما لفالن قيمةء قائم أي دائم، وماالذي تقيم فيهوالمقامة المكان 

قُْل إِنَّنِي هََدانِي َربِّي إِلَٰى ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم ِدينًا قِيًَما "إذ قال تعالى  ). ٢٠٠٩،٩الفقيه،(و) ٨٥٨د،ط 

 ١"نِيفًا ۚ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ِملَّةَ إِْبَراِهيَم حَ 

جانبه""ا الس""لبي بالنق""ائض  ، وف""ياإليج""ابي بالفض""ائل الخلقي""ة ف""ي جانبه""اوق""د ارتبط""ت القيم""ة " -

 –أو بص"حة جي"دة  )أن"ا أق"وى(الفع"ل الالتين"ي بمعن"ى  ، وقد وردت كلمة القيمة مشتقة م"نالرذائل

 ).١٧، ١٩٩٦، الجمل(  "والصالبة وهذا يعني أن القيمة تحتوي على معنى المقاومة

 : مفهوم القيم في االصطالح   -٢

 :صطالحي هي إلى أن هناك ثالث اتجاهات للقيم في معناها اال) ٢٠١٠(أشار الجالد 

 : تجاه األول اال

 .والمقاييس التي يحكم بها على األشياء من حيث الحسن والقبح ،مجموعة المعايير: القيم  -

 :تجاه الثاني اال

كم"""ا ورد ف"""ي ( )Mours()م"""وريس ( كم"""ا أش"""ار اعتب"""ار الق"""يم تفض"""يالت ، يختاره"""ا الف"""رد ،  -

ل""ذي وص""ف الق""يم بأنه""ا عل""م الس""لوك التفض""يلي ،إذ أن أي س""لوك للف""رد يمث""ل ا) ٢٠١٠،الج""الد

ش"خاص عوام"ل أن ف"ي الق"يم الت"ي يتبناه"ا األ) وت"وفلر ،ب"اير(تفضيال لمس"لك عل"ى اآلخ"ر، ورأى

              .لسلوكهممهمة ومحددة 

 

 

                                                           

 )١٦١(سورة األنعام ، اآلية  ١
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 :تجاه الثالثاال 

يمث"ل ه"ذا واعتبار القيم حاجات ، ودوافع ، واهتمامات ، واتجاهات ، ومعتقدات ترتبط بالفرد ، " -

 ،س""تعدادتهاو، ددون نظ""رتهم للق""يم ف""ي س""مات الف""ردجتم""اعي ال""ذين يح""تج""اه علم""اء ال""نفس االاال

 ) ٢٤-٢٢، ٢٠١٠الجالد ،( "واستجاباته فيما يتصل باآلخرين 

وص""فة ض""رورية ف""ي نف""س الوق""ت ألي عالق""ة ب""ين ال""ذات ،الق""يم ه""ي عب""ارة ع""ن ص""فة كمي""ة " -

 .)٤٤، ٢٠٠٦كمال ، (  "والموضوع

 : هي طالح صومعنى القيم في اال

أساس""ه المرغ""وب في""ه  ونق""يس ب""ه ونح""دد عل""ى ،أو مقي""اس أو معي""ار نحك""م بمقتض""اه ،مس""توى -

 .والمرغوب عنه

تختل"""ف  وتختل"""ف به"""ا ع"""ن الحي"""اة الحيواني"""ة كم"""ا ،عليه"""ا الحي"""اة اإلنس"""انيةلت"""ي تق"""وم القواع"""د ا -

 .الحضارات بحسب تصورها لها

ارتض"اها الش"رع والمع"ايير الت"ي  ،شيء ما مهت"ديا بمجموع"ة المب"ادئ حكم يصدره اإلنسان على -

 .)٢٠٠٩،  الفقيه(والمرغوب عنه من السلوك  ،محددا المرغوب فيه

 : مفهوم القيم الدينية -٣   

ة يغل"ب أن يجع"ل ، فحيث تسود هذه الثقافقيم الثقافة السياسية التقليدية إن التدين يشكل إحدى

جتم""اعي، كم""ا تتمث""ل ف""ي واال، ، كمح""دد رئيس""ي لس""لوكه السياس""يه""ا، كم""ا يفهمالم""رء م""ن العقي""دة

جتم"ع الف"رد إل"ى ال"ربط ب"ين ، ويت"ي تس"يطر عل"ى األف"راد نزع"ة قدري"ةوالتعلق بالغيبي"ات ال ،التمسك

يه"ا الق"يم ، وحتى في المجتمعات العلمانية تسود فوالقيم الدينية قيم أساسية ،والسياسة، والتدين ،الدين

، حيث يتاح لهم ممارسة الش"عائر الديني"ة دون وض"ع ه"ذه الق"يم ف"ي ووجدانهم ،الدينية أعماق األفراد

 .) ٢٠٠٥، الكافي( جتماعي لتنظيم المجتمعاال أو ،أو الفئوي ،عتبار عند وضع السلم الطبقياال

، رجات معينة من التفضيل للموضوعاتإن القيم عبارة عن األحكام التي يصدرها الفرد بد"

 .)١٢،   ٢٠٠٥خليفة ، (  "أو األشياء في ضوء تقويمه لهذه الموضوعات
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 :مفهوم القيم اإلسالمية  -٤

، فالبح"ث ف"ي الح"ديث عنه"ا ل"يس بالس"هولة ة  جعلوشمول مفهوم  القيم اإلسالمي ،إن اتساع

، والسنة، وما تتضمنه القرآن: يم اإلسالمية بحث في اإلسالم كله، فهي تعني اإلطار اإلسالمي كلهالق

، كم"ا أنه"ا تع"الج جمي"ع ن"واحي الحي"اة البش"رية فه"ي الت"ي ومعامالت، وعبادات، وأخالق قائد،من ع

أب""و (ة عل""ى التفاع""ل الح""ي م""ع المجتم""عمتكامل""ة ق""ادر، وتجـ""ـعلها ص""نع نس""يج الشخص""ية اإلس""الميةت

 .) ١٩٩٣ة،بكر

 :مفهوم القيم اإلسالمية هما  األطر التي يقوم عليها 

والوجداني""ة ،ال""ذي يتض""من توض""يح األص""ول المعرفي""ة " اإلط""ار الفلس""في واإلي""ديولوجي  -

 .ومميزاتهاطبيعتها، ومصادرها، وخصائصها، : والسلوكية لتصور اإلسالم للقيم من حيث

قابل غيرها اإلطار الحضاري  الذي يعني بتوضيح  منظومة قيم اإلسالم الحضارية في م -

 نظومة على مصادر الفكر اإلسالمي ، حيث تبنى هذه الممن المنظومات القيمية

، إذ قد تتفق معها أو ن غيرها من المنظومات القيميةوتصوراته ، مما يجعلها متميزة ع

 .) ٢٠١٠، الجالد. (تختلف عنها

 :المنظومة القيمية في اإلسالم 

، وه"ي الس"مة ف"ي اإلس"الم إن التعاليم الدينية هي األساس الت"ي تق"وم علي"ه المنظوم"ة القيمي"ة

، فح""ديث ل""دين اعتب""ار ف""ي تش""كيلتها القيمي""ةالفارق""ة له""ا ع""ن غيره""ا م""ن المنظوم""ات ، الت""ي ل""يس ل

لدرج""ة اعتب""رت فيه""ا الق""يم حيادي""ة،  ،ت األخ""رى ع""ن الق""يم م""ن منظ""ور م""ادي، فلس""فيالمنظوم""ا

ري"""ة الشخص"""ية، في"""رى ، ألنه"""ا ج"""زء م"""ن الحأو فرض"""ها،ومتغي"""رة، ووس"""ائلية، ال يج"""ب تلقينه"""ا 

 ثب"ات له"ا كم"ا ، والق"يم متغي"ر الاختي"ار الق"يم م"ا دام يحق"ق وج"وده ، أن اإلنسان حر ف"يالوجوديون

، س""المية ذات طبيع""ة متمي""زة متف""ردةل""ذلك تعتب""ر الق"يم اإل .) ٢٠١٠الج""الد ، (  ي"رى البراجم""اتيون

وليس من المصلحة المؤقتة ،وتجعل اإلنس"ان األس"اس ال"ذي ،ألنها تنبع من العقيدة اإلسالمية أساسا 

، ب"ل ن التي ال تقف عند الحي"اة ال"دنياتقوم عليه كافة القيم ،كما أنها تهدف إلى تحقيق مصلحة اإلنسا

 .)١٩٩٣أبو بكرة ،(تمتد إلى الحياة اآلخرة 
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 : الفرق بين القيم ومفاهيم أخرى تداخلت معها  

 : القيمة والحاجة -١

يرى ماسلو أن مفهوم القيمة مساو لمفهوم الحاجة، وي"رى ال"بعض أن القيم"ة أساس"ا 

بيولوجي""ا فه""ي تق""ّوم الحاج""ات األساس""ية ، ويش""ير أغل""ب الب""احثين إال أن القيم""ة أس""مى م""ن 

،وأرق""ى منه""ا ،فم""ثال الص""يام فهن""اك حاج""ة ل""دى الص""ائم إل""ى الطع""ام ،ولكن""ه يح""بس الحاج"ة 

 .) ٢٠٠٨،سعيد (حاجته عن الطعام طواعية لقيمة سامية تتشكل في طاعة هللا تعالى 

 :القيم واالتجاه -٢

ال""بعض  تأكي""دكثي""ر م""ن الب""احثين مفه""وم القيم""ة م""رادف لمفه""وم االتج""اه ،واس""تخدم 

الف"رق ف"ي درج"ة يتمث"ل ، واآلخر على وجود فرق بين المصطلحين رغم االرتباط بينهما ، 

ودرجة الوعي ، فالقيم أكث"ر ،والموافقة االجتماعية  ،والتكوين والعمومية،والثبات ،التجريد 

تجري""دا م""ن االتجاه""ات وله""ا ص""فة العمومي""ة ، ألنه""ا تعب""ر ع""ن أحك""ام بدرج""ة أكث""ر م""ن 

واش"مل م"ن االتجاه"ات ، فتش"كل مجموع"ة االتجاه"ات فيم"ا ،كذلك أن القيم أعم االتجاهات، 

بينها عالقة قوية لتكون قيمة معينة لذلك تمثل القيم موقعا أكثر أهمية من االتجاهات في بناء 

                                .)١٩٩٦ الجمل ،(شخصية الفرد 

 : القيم واالهتمام -٣

المظاهر العديدة للقيمة ، فظهور اهتمامات معينة لدى الفرد إنما االهتمام مظهر من 

هتمام""ات مفهوم""ا أض""يق م""ن يكتش""ف ع""ن ب""زوغ ق""يم معين""ة ت""رتبط به""ذه االهتمام""ات ، واال

أو االلتزام في حين ترتبط ،، حيث يرتبط بالتفضيالت المهنية التي ال تستلزم الوجوب القيمة

 غاي""ة م""ن الغاي""ات ويس""تلزم الوج""وب أو، القيم""ة بض""رب م""ن ض""روب الس""لوك المثالي""ة

 ).٢٠١٠،الجالد(

 :القيمة والسمة  -٤

 ،عقالني"ة واعي"ةالسمة حالة فطرية طبيعية الواعية في األغل"ب ،بينم"ا القيم"ة حال"ة 

 .)٢٠٠٨سعيد ،(وهذا فرق جوهري بينهما 

 : القيم والمعتقد -٥

تتميز المعارف في القيم عن المعارف األخرى التي تتضمنها المعتقدات في الجانب 

أو غي"ر مفض"ل كم"ا ،التقويمي حيث يخت"ار الش"خص م"ن الب"دائل ف"ي تقييم"ه م"ا ه"و مفض"ل 

أو س""يء ف""ي ح""ين أن ،تختل""ف القيم""ة ع""ن المعتق""د م""ن أنه""ا تش""ير غالب""ا إل""ى م""ا ه""و أحس""ن 

 ).٢٠١٠الجالد ،(و صحيح أو زائفالمعتقدات غالبا ما تشير إلى ما ه
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 :القيم والسلوك -٦

القيم أكثر تجريدا من السلوك فهي ليست مجرد سلوك انتقائي كما ي"رى ال"بعض ب"ل 

اه"ات ه"ي محص"لة للتوجيه"ات تتضمن المعايير التي يحدث التفض"يل عل"ى أساس"ها ، فاالتج

اه"ات المعياري"ة تجويع"رف ال"بعض القيم"ة بأنه"ا مجموع"ة م"ن اال ) .١٩٩٦الجمل ،(القيمية

جتماعية فتحدد أهدافه العامة في الحياة والتي تتضح من المركزية لدى الفرد في المواقف اال

 ).٢٠٠٨سعيد،(واللفظي  ،خلال سلوكه العملي

 : القيم والدافع -٧

الجوان"ب لمفه"وم ، والنظر إلى القيم أنها أح"د د خلط بين الباحثين في المفهومينيوج

، فالدافع هو استعداد داخلي يس"هم ف"ي توجي"ه الس"لوك نح"و غاي"ة أو ه"دف أشمل من الدافعية

والقيم"ة  )١٩٩٦،الجم"ل(معين في حين أن القيمة عبارة عن التصور القائم خلف هذا الدافع 

طارها الدوافع ،فالدفع يتولد عن قيمة تمثل نظاما إشكل في تتسبق الدافع فهي األساس التي ت

 ).٢٠١٠الجالد،( معينا وتبريرا لتوجيه السلوك وإعطائه معنى

 :أهمية القيم 

إن وراء أي سلوك إن دراسة السلوك اإلنساني  هو جزء من دراسة القيم ، ولذلك يتضح 

لذلك فإن عدم مقدرة الفرد في استبصار منظومته القيمية وفشله في ، تجاهات، واالمجموعة من القيم

 )٢٠٠٩، الحبسية( يشعر باإلحباط من ثمو التعرف عليها يجعله يندمج في أعمال غير منظمة،

والدراسات التي عقدت في بعض البالد العربية إلى وجود  ،والمؤتمرات ،وتشير كثير من الندوات

لدى الشباب ، فعلى سبيل المثال كانت من ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذي  أزمة قيمية

القيام بأبحاث تتعلق بأثر التقنيات الحديثة في القيم ، والتوازن : عقد في جامعة اليرموك حول القيم  

إلى بين القيم المعنوية ،والمادية ، وكذلك دعوة المؤتمرات كليات التربية في الوطن العربي 

ضرورة متابعة البحوث العلمية في مجال القيم سواء بحوث أعضاء هيئة التدريس أم البحوث التي 

 .)٢٠٠٦الزيود ، (يقوم بها طلبة الماجستير والدكتوراه 

 :أهمية القيم للفرد 

والتح"ديات ق للفرد اإلحس"اس باألم"ان ، فه"و يس"تعين به"ا عل"ى مواجه"ة ض"عف نفس"ه، تحقّ  -

 هتعطي"للتعبي"ر ع"ن نفس"ه ، وتأكي"د ذات"ه كم"ا  تعطي للفرد فرص"ةو، حياته التي تواجهه في 

 إمكاني"""ة م"""ا ه"""و مطل"""وب من"""ه ليك"""ون ق"""ادرا عل"""ى التكي"""ف، والتواف"""ق بص"""ورة إيجابي"""ة

 .)٢٠٠٩،العيسي(



22 

 

، وق"د ج"اء ف"ي كتاب"ه الك"ريم بي"ان وإدراك"ه ،على دوافع الفرد، وقيمه ف"ي انتباه"هالقيم  تؤثر -

اإليم""ان جع""ل قيم""ة  له""ذه الحقيق""ة ف""ي مواض""ع كثي""رة، م""ن ذل""ك م""ا ذك""ره هللا تع""الى ب""أن 

وانتب""اه إل""ى االس""تماع لم""ا ين""زل م""ن آي""ات هللا في""دركونها إدراك""ا ،الم""ؤمنين ف""ي حال""ة تهي""ؤ 

المشركين ش"يئا م"ن  اآليات ال تحدث لدىفهما دقيقا بينما كانت نفس هذه  واعيا، ويفهمونها

ْنِس ۖ لَهُْم "إذ قال تعالى   .)٢٠٠١، الزهراوي ( التأثير َولَقَْد َذَرْأنَا لَِجهَنََّم َكثِيًرا ِمَن اْلِجنِّ َواْإلِ

ئِ"كَ  َكاْألَْنَع"اِم  قُلُوٌب َال يَْفقَهُوَن بِهَا َولَهُْم أَْعيٌُن َال يُْبِصُروَن بِهَا َولَهُْم آَذاٌن َال يَْس"َمُعوَن بِهَ"ا ۚ أُولَٰ

ئَِك هُُم اْلَغافِلُونَ   . ١"بَْل هُْم أََضلُّ ۚ أُولَٰ

إذ أن تفكير اإلنس"ان ف"ي األموروالمواق"ف  ،القيم تحدد مسارات الفرد وسلوكياته في الحياة  -

التي تدور حوله ، وبناء تصوراته عنها هو الذي يح"دد منظومت"ه القيمي"ة ، وم"ن ث"م تص"در 

منظوم"ة ، وبن""اء عل"ى ذل""ك ت"أتي أهمي"ة الق""يم كمنظم"ات لس""لوك أنم"اط الس"لوك وف""ق ه"ذه ال

  )٢٠١٠الجالد ،  (، واالبتعاد عنه والتحلي به ، وفيما ينبغي تركه،ه فراد فيما ينبغي فعلاأل

ضطرابات الخلقية ،والسلوكية التي بدورها تؤدي إل"ى اض"طرابات القيم تحمي الفرد من اال -

 .)١٩٩٧السامرائي، ( نفسية

م""ن ، فنج""رار وراء ش""هوات ال""نفس ، وغرائزه""ا واال ،تحم""ي الف""رد م""ن االنح""رافالق""يم  -

م"ا قيمي"ا المعلوم م"ا للغرائ"ز م"ن ت"أثير عل"ى ال"نفس البش"رية ، ل"ذلك وض"ع له"ا اإلس"الم نظا

، فتك""ون خادم""ة والش""هوات، يعم""ل عل""ى ض""بطها، وتنظيمه""ا ،مس""يطرا عل""ى تل""ك الغرائ""ز

س"ياج  فه"وعلى الم"ؤمنين ب"أن ه"داهم إل"ى ال"دين الق"يم ، لإلنسان ال سيدة عليه، وقد امتن هللا

ت""زود الق""يم و  ،، والجس"دي، واالجتم""اعييحف""ظ اإلنس"ان م""ن االنح""راف النفس""يالق"يم ال""ذي 

،  األهداف في الحياة للفرد تحدد و ،وتبعده عن السلبية ،نسان بالطاقات الفاعلة في الحياةاإل

، الس""عادة الحقيقي""ة الكامن""ةوالتق""دم ، وتبع""ث وه""ي الت""ي تش""عر اإلنس""ان بالنج""اح، واإلنج""از 

  )٢٠١٠الجالد ،  (واالحترام للنفس   ،والتقدير ،والفشل، وتعزز الثقة ،وتبعد التعاسة

نظ"ام إل"ى نس"ق أو  ،ش"ياء، واألة ف"ي تعامل"ه م"ع األش"خاص والمواق"فالفرد في حاج"ة ماس" -

، وبن"اء تش"كيل س"لوك الف"رد ثره"ا الب"الغ ف"ي، وأويتفق الجمي"ع عل"ى أهمي"ة الق"يم" ،للمعايير

 .) ٢٠٠٩، العيسي( )وتعريفه بذاته شخصيته

 

 

                                                           

 )١٧٩(سورة األعراف ، اآلية  ١
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 :أهمية القيم للمجتمع 

مره""ون بم""ا واس""تمراريتها  ،ق""اء المجتمع""اتبف، الق""يم تحف""ظ للمجتم""ع بق""اؤه، واس""تمراريته -

الت"ي يبن"ى عليه"ا تق"دم  والموجهات السلوكية ،، فهي األسسوخلقية ،تملكه من معايير قيمية

المجتمعات، ورقيها، ورس"م مع"الم التط"ور والرق"ي، وف"ي حال"ة اخ"تالل الم"وازين، وفق"دان 

ع إل""ى الض""عف  وخيم""ة ت""ؤول ب""المجتم ، ف""إن عواق""ب ذل""ك ال محال""ةالبن""اء القيم""ي الس""ليم

أنه"ا القيم تربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها حتى تبدو متناس"قة كم"ا ، ووالتفكك، واالنهيار

تعمل على إعطاء النظم االجتماعي"ة أساس"ا عقلي"ا يص"بح عقي"دة ف"ي ذه"ن أعض"اء المجتم"ع 

 .) ٢٠٠٩، العيسي(المنتمين لهذه الثقافة 

االجتماعية ،واألخالقية الفاسدة ، ف"القيم ت"ؤمن للمجتم"ع  القيم تحفظ المجتمع من السلوكات" -

حص""نا راس""خا م""ن الس""لوكيات، والق""يم ، واألخ""الق الت""ي تحف""ظ ل""ه س""المته م""ن المظ""اهر 

الس""لوكية الفاس""دة ، مم""ا يجعل""ه مجتمع""ا قوي""ا بقيم""ه ومثل""ه ، تس""وده ق""يم الح""ق والفض""يلة 

 .)٤٣-٣٩، ٢٠١٠،  الجالد ( "واإلحسان ، وتحارب فيه قيم الشر والفساد 

ص الطلب""ة ف""ي المؤسس""ات التعليمي""ة الح""ل ال""ذي يخلّ""هتم""ام به""ا ه""و لت""زام ب""القيم، واالإن اإل -

لتعليمي"ة ، المختلفة من المشاكل ، واألزم"ات المختلف"ة الت"ي تعت"رض الطلب"ة ف"ي مس"يرتهم ا

ني""ة ، واإلنس""اني م""ا ه""و إال نتيج""ة البع""د ع""ن الق""يم الديفهب""وط المس""توى الخلق""ي، والعلم""ي

 . )٢٠٠٢الغوري ، ( وتطبيقها في شتى مجاالت الحياة  

 

 :مكونات القيم 

 :القيم لها ثالثة أبعاد وهي 

 .، والمعارفوالحقائق ،والمفاهيم ،وتشمل المدركات :البعد المعرفي" -

لدى سلوك الفرد، وميله ف"ي الموق"ف ال"ذي تنش"ط  االنفعاليةوتشمل الشحنة : البعد الوجداني -

 . فيه القيم

ويتمثل في الكيفية والطريقة التي يجب أن يس"لكها الف"رد تج"اه : أوالسلوكي  ،البعد النزوعي -

 .)١٤٨، ٢٠٠٦ناصر ،( "موقف معين
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 : عامةتصنيف القيم  

أن"ه ال يوج"د  رية في التصنيفات المختلفة للق"يم، أدى إل"ى، والفكإن اختالف األطر الفلسفية" -

، بل من الصعوبة بمكان القيم تصنيف يمكن االتفاق عليه في التراث الفكري المهتم بدراسة

، ويق"رر حيث يمك"ن وض"عها تح"ت أكث"ر م"ن مج"ال، د فئات القيم داخل المجال الواحدتحدي

إنن"ا ل"م نتوص"ل بع"د إل"ى تص"نيف : قائال ،)كالكهون(أحد المفكرين العاملين في التصنيفات 

هناك تصنيفات مقترحة و. )٣٢١ ،،٢٠٠٢وآخرون ،  في أبو حربكما ورد ( "شامل للقيم

ونظري"""ة،  ،وق"""د ج"""اءت معب"""رة ع"""ن فلس"""فة أص"""حابها، ونظ"""رتهم للق"""يم كمفه"""ومللق"""يم 

  .)٢٠١٠الجالد ،( .،وفيما يلي أهم هذه التصنيفات التي تعتمد على ستة معاييرومنظومة

 )١(شكل                                        

 معايير تصنيف القيم                                 

 
  

 

 دوام القيمة        محتوى القيمة    المقصد من القيمة       شدة القيمة       عمومية القيمة      وضوح القيمة

 
 : المعيار األول

وأهم هذه التصنيفات في هذا المجال تص"نيف الع"الم ال"نفس األلم"اني س"برانجر  : محتوى القيمة "

 )Spranger (أنماط الرجال"في كتابه )"Types of Men  ( حيث قسم الناس إلى س"تة أنم"اط

 .)٢٠١٠/كماورد في الجالد ( "بناء على القيم األساسية التي يعتقدون بها

 )٢٠١٠الجالد ،(كماوردفي )٢(شكل                        
 تصنيف سبرانجر ألنماط القيم  من حيث محتوى القيم           

 
 
  
 
 
 

 القيم السياسية       القيم الدينية     القيم النظرية       القيم اإلقصادية       القيم الجمالية      القيم اإلجتماعية
 



25 

 

ف على القوانين، ، والسعي إلى التعربالمعرفة واكتشاف الحقيقةتعني االهتمام  :القيم النظرية -١

 .، وتمثل العالم والفيلسوف وحقائق األشياء

روة  والث ،والسعي إلى المال ،من االهتمام بالمنفعة االقتصادية، والماديةوتتض: القيم االقتصادية -٢

 .، وتمثل رجال اإلعمال واالقتصادوزيادة اإلنتاج  واالستثمار

، وتمثل الشخص ذا االهتمامات تعبر عن االهتمام بالجمال والشكل، وبالتناسق :لجماليةلقيم اا -٣

 . الفنية

والنظر فيهم نظرة إيجابية  ،ومساعدتهم ،ومحبتهم ،وتتضمن االهتمام بالناس :جتماعيةالقيم اال -٤

 . جتماعيوتجسم نمط الفرد اال ،ات ال وسائل لتحقيق غايات الشخصكغاي

 .والسيطرة عليها ،والتحكم في األشياء، والسلطة ،تتضمن عناية الفرد بالقوة :القيم السياسة -٥

، والبحث عن لغيبية، واوالدينية ،والقضايا الروحية ،وتتضمن االهتمام بالمعتقدات :القيم الدينية -٦

وال يعني وصف الفرد بنمط قيمي معين أن ال تكون لديه قيم من . وأسرار الكون ،حقائق الوجود

سم به ولذلك و ،وظاهر في سلوكه ،أن هذا النمط من القيم غالب عليهأنماط أخرى، بل 

 .)٢٠٠٥،السيابي(

 :المعيار الثاني 

 :تنقسم في هذا المجال إلى قسمين : المقصد من القيمة

وس"يلة لغاي"ات أبع"د ،فه"ي ليس"ت مقص"ودة ل"ذاتها ب"ل لتحقي"ق وهي القيم الت"ي تع"د  :قيم وسائلية  -١

 .غاية عليا أبعد منها

أو الفض"ائل الت"ي تح"ددها ،وهي الق"يم الت"ي تك"ون غاي"ة ف"ي ح"د ذاته"ا فه"ي األه"داف  :قيم غائية -١

م الغائي"ة، ويص"عب وهن"اك ت"داخل ب"ين الق"يم الوس"ائلية وب"ين الق"ي. واألفراد ألنفس"ها ،الجماعات 

 .)٢٠١٠الجالد ،( ماالتمييز بينه

 :المعيار الثالث

، القيم بدرجة اإللزام التي تفرضهاوتقدر شدة ،تتفاوت القيم من حيث شدتها تفاوتا كبيرا : شدة القيمة 

     .) ٢٠٠٥السيابي ،(وتوقع الجزاء الذي تقرره ، وتوقعه على المخالف 

                                       :فالقيمة باعتبار شدتها تنقسم إلى ثالثة أقسام 
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 )٢٠١٠كماورد في الجالد ،()٣(شكل                         

 تقسيم القيمة باعتبار شدتها                            
 

    

 القيم المثالية                                القيم التفضيلية     القيم الملزمة                      

 

ها ،ويكون جزاء من يخالفها تتعلق فيما ينبغي أن يكون، ويجب االلتزام ب :القيم الملزمة  -١

وفضائل ،وبما تعارف عليه المجتمع من قيم  ،غالبا ما تتعلق بالمصلحة العامة وهي ،شديدا

وبعدم االعتداء عليها،  ،تعلقة بالمعتقدات الدينيةقيم المومن أمثلتها ال ،واستقراره ،حقق أمنهت

 .وااللتزام بمعايير المجتمع الخلقية، وتكون ملزمة للجميع

وهي القيم التي يفضل أن تكون حيث يشجع الفرد على تمثلها بصورة  :القيم التفضيلية  -٢

تفضيلية غير ملزمة ، وال يكون من يخالفها شديدا ، أو صارما ، ومن أمثلتها إكرام الضيف، 

 .)٢٠٠٦الزيود ، (واإلحسان إلى الجار 

ولكن  ،سلوكهمتطلع الناس إلى تمثلها في هي القيم التي يرجى أن تكون ،والتي ي: القيم المثالية -٣

ولها درجة كبيرة من األهمية ألن أثرها  ،تحققها بشكل دائم ،وبصورة كاملة يشعرون بصعوبة

والتضحية  ،يا ،ومن أمثلتها الزهد في الدنيايعمل على توجيه سلوك األفراد نحو المثل العل

 . والعطاء 

 :المعيار الرابع

 :،وانتشارها ،وتصنف إلى قسمين ويقصد بها مدى شيوع القيمة : عمومية القيمة 

والمنتشرة في المجتمع بغض النظر عن فئاته، وطبقاته، ،وهي القيم الشائعة  :القيم العامة  -١

 .، وأحكامهموتمثل القيم الشائعة والمنتشرة في المجتمع في سلوكياتهم ،وبيئاته

ثلتها معينين، ومن أم، ومكان أو تتحدد بزمان ،هي القيم التي ترتبط بفئة خاصة :القيم الخاصة -٢

 .) ٢٠١٠الجالد ، (، والصالة في مصلى العيد إخراج الزكاة في شهر رمضان

 : المعيار  الخامس

 :وضوح القيمة وهي 

 .هي القيم التي يصرح بها الفرد،ويعلن عنها بالكالم :القيمة الصريحة -١
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الذي يصدر عن وك المنتظم وهي القيم التي يستدل عليها من خالل السل :القيم الضمنية -٢

يدل على القيمة هي آثارها الظاهرة  ولذلك تعتبر قيما حقيقة صادقة ،إذ أنها أفضل ما ،األفراد

 .)٢٠٠٥السيابي ، (في السلوك  

 :المعيار السادس

 : وهي دوام القيمة 

ا ،أو  ظاهرة معينة تزول وهي التي ال تدوم طويال،وذلك الرتباطها بحدث م" :قيم عابرة -١

معين، ثم سرعان ما تتالشى ، فقد تظهر قيمة بين طلبة الجامعة تتعلق بموضة أو سلوك بزوالها

 .وتذهب

فة صوهي القيم التي تدوم طويال، ويتناقلها الناس من جيل إلى جيل ،وتتخذ  :القيم الدائمة -٢

 . )٥١- ٤٧، ٢٠١٠الجالد،( "اإللزام والتقدير كالقيم الخلقية من صدق وأمانة وعدل

 :القيمةمستويات 

 Masslo)(،  وماس"لو )Bloom(وبل"وم )  Krathwohl(  م"ن كروث"ل :يعد تصنيف كال"

 (كراث"ول  ويح"دد " )٣٠، ١٩٩٦الجمل،( "أكثر التصنيفات شيوعا وانتشارا في المجال الوجداني

Krathwohl(،  كم"ا أن  ،س"تيعابثالثة مستويات للقيمة يدل على مرحلة من مراحل اال مالؤه وز

 : وهذه المستويات هي " كال منها  قابل للقياس

وهو المستوى ال"ذي يش"ير إلي"ه ف"ي الت"راث الس"يكلوجي بالمص"طلح اعتق"اد  :مستوى التقبل -

ال""ذي يع""رف بأن""ه  تقب""ل انفع""الي لقض""ية ،أو مب""دأ عل""ى أس""س يعتبره""ا الم""رء ض""منيا أسس""ا  

 .ع في أدنى درجاته مالئمة ،أو من حيث درجة اليقين  فإن هذا المستوى يق

لت""زام واال"المس""توى األول "وه""و مس""توى يق""ع ف""ي منزل""ة ب""ين التقب""ل  :مسggتوى التفضggيل -

،ويتمث""ل ف""ي ان""دماج الف""رد ف""ي موض""وع القيم""ة ،أم""ا م""ن حي""ث "المس""توى الثال""ث "الكام""ل 

 .درجة اليقين فإنه في منزلة متوسطة 

ك عتقاد بدون أدن"ى ش"مستوى  اال وفيه يوجد أعلى درجات اليقين ، وهو :لتزاممستوى اال -

 ) ٢٨ -٢٧، ،٢٠٠٢الجعفري ،(أو األيدولوجية "العقيدة "أو 

 

 :تصنيف القيم في التصور اإلسالمي

فاإلمام البهيقي ومحاوالت إسالمية لتصنيف القيم من منظور إسالمي ، ،ظهرت تصنيفات 

شعبة تندرج تحت اإليمان ، وقد رتبها هرميا أعالها قيمة ) ٧٧(حدد  ،هجري)٤٨٥(المتوفي سنة 
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، ومن ضمن هرمية ن يحب الرجل ألخيه ما يحبه لنفسهاإليمان با� وحده ال شريك له ، وأدناها أ

ابن مسكويه "، إذ قدم تأتي قيمة إماطة األذى عن الطريق، ثم جاءت تصنيفات أخرىالبهيقي 

وهي تقوى أو تضعف  ،تباينة تؤثر في الفضائل واألخالقالث قوى متصنيفا مفاده أن هناك ث"

والقوى  ،والقوى الشهوية، وهذه القوى هي كالقوى الناطقة بحسب التأديب ، والعادة،والمزاح 

  )٢٠٠١وآخرون  ،  في أبو حربكما ورد (الغضبية، وتعد أضدادها رذائل 

ثggوا فggي القggيم األخالقيggة اإلسggالمية وهنggاك تصggنيف للعلمggاء المسggلمين المحggدثين الggذين بح"

 : "صنفت إلى ستة أنواع

 ومنها العبادات: القيم الروحية  -١

 ومنها رعاية الجسم :القيم البيولوجية  -٢

 ومنها األمانة والكرم: القيم السلوكية  -٣

 ومنها المحبة العطف: نفعالية القيم اال -٤

 ومنها األخوة ،والدعوة إلى الخير : جتماعية القيم اال -٥

 )٩٨، ٢٠٠٦ناصر، (ومنها التفكير السليم والتعليم : العقلية  القيم -٦

وهنggاك فريggق مggن البggاحثين المسggلمين المحggدثين قggاموا بتصggنيف القggيم مggن منظggور إسggالمي 

 :فصنفوها في فئتين هما

 .وتضم القيم الروحية التي تتصل بعالقة اإلنسان با�،وبعالم الغيب: الفئة األولى  -

تع"الج ، كونه"ا لت"ي تتص"ل بح"ال اإلنس"ان ف"ي الحي"اة، تل"ك ايم العبودي"ةوهي ق": لفئة الثانية ا -

، والق""يم الق""يم العقلي""ة: ج تح""ت ه""ذه الفئ""ة وبأهل""ه، وتن""در ،ش""ؤونه، وت""نظم عالقت""ه بنفس""ه

 أب"و ح"رب( .جتماعي"ةاألخالقية، والق"يم النفس"ية ، والق"يم المادي"ة،والقيم الجمالي"ة ،والق"يم اال

  .)٢٠٠٢وآخرون ، 

 :آخر يعتمد على تعدد ميادين السلوك اإلنساني ، فقسموها إلى فئتينتصنيف و

، أو القيم األم، ويقصد بها القيم الحاكم"ة أو الملزم"ة، وسميت القيم المحورية:  ة األولىالفئ -

ت""ي توج""ه س""لوك اإلنس""ان ف""ي والت""ي ت""رتبط بالعقي""دة والش""ريعة ارتباط""ا مباش""را وه""ي ال

 :وهناك نوعين  أحكامه،، كما أنها المرجع لكل المجتمع

وه""ي الق""يم المرتبط""ة باإليم""ان با�،ومالئكت""ه ،،وكتب""ه ورس""له،واإليمان :الق""يم العقدي""ة   - ١

 .بالغيب،والقضاء والقدر 
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وهي  القيم التي توج"ه س"لوك الم"ؤمن ، ق"ي أثن"اء قيام"ه بف"رائض ال"دين : القيم التعبدية  – ٢

والن"واهي الت"ي ح"ددها هللا تع"الى ، ،ع األوامر المختلفة ، كالصالة وغيرها ، وكذلك في جمي

 .والقيم العقدية والتعبدية هي قيم ثابتة ، وال تخضع للتغيير أو للتبديل 

  وتتض""من ق""يم العب""ادة اليومي""ة ، وه""ي الق""يم المرتبط""ة باألنش""طة االجتماعي""ة :الفئggة الثانيggة 

واإلنسانية المباشرة ، وضمن هذه الفئ"ة توج"د ق"يم فرعي"ة ، ك"القيم االقتص"ادية، والسياس"ية، 

جتماعي""ة ، وق""يم المج""ال الص""حي والترفيه""ي ، ث""م ق""يم المج""ال والتربوي""ة ، وق""يم البني""ة اال

  .األيكلوجي

 : ومن التصنيفات اإلسالمية للقيم تصنيف القيم وفق مبدأ الثبات

 دل ،والمساواة،والحرية مثل الع: قيم ثابتة -١

 التي تؤدي إلى تحقيق القيم الثابتة سائليةوهي القيم الو :قيم متغيرة -٢

أح""دهما موج""ب وه""و الن""وع ال""ذي يتص""ل بم""ا ه""و :  انوف""ي الق""يم اإلس""المية يمي""ز ي""ن نوع""

 .)٢٠٠٢وآخرون ،  أبوحرب. (مفروض، واآلخر سلبي، وهو ما يتصل بما هو محرم

بتصنيف القيم في ضوء مفهوم اإلسالم وما فيه من مجموعة من العقائد والعبادات  وقد قام عثمان"

 :"واألخالق التي جاء بها القرآن الكريم وقام بتفسيرها الرسول الكريم إلى 

وتضم الجانب العقائدي ، اإليمان با� ،ومالئكته ، وكتبه، ورسله، : قيم عقائدية  -١

 .شرهواليوم اآلخر، والقضاء والقدر خيره و

 .وصوم رمضان ،وأداء الحج  إقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،: قيم تعبدية  -٢

الصدق ،واألمانة ،والوفاء بالعهد ،، العقود، والتواضع ، والرحمة : أخالقية قيم  -٣

 .)٢٩، ١٩٩٦الجمل ، كما ورد . (الخ...وإفشاء السالم  والكرم،

 )١٩٩٦،في الجمل  القيم الدينية كما قام به عثمان المذكور تصنيفهذه الدراسة قد اعتمدت و

ق"يم  منظ"ور إس"المي ، وأس"ماه نس"ق الق"يم اإلس"المية م"ن لا تص"نيفب) ١٩٨٨( قام أب"و العين"ين وقد 

والس""نة وه""ي متعلق""ة  بأبع""اد الشخص""ية اإلس""المية المس""لمة وجوانبه""ا، فوض""عها ف""ي س""بعة  ،الق""رآن

  :مجاالت رئيسة هي

 .قيمة فرعية) ٢١(وهي القيم المنظمة لعالقة اإلنسان با� ويضم  :الروحية العقدية القيم -١

 . قيمة فرعية) ٩٧(وهي التي تتصل بشعور اإلنسان بالمسؤولية والجزاء ويضم : القيم الخلقية  -٢
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ه"ا ، ووظيف"ة المعرف"ة، وأدب هي القيم الت"ي تتص"ل بالمعرف"ة وط"رق الوص"ول إلي:القيم العقلية  -٣

 . قيمة فرعية) ٢١(ويشتمل على  ،البحث

اعي ،وتنظ""يم العالق""ات ف""ي جتم""وه""ي تل""ك الت""ي تتص""ل بوج""ود اإلنس""ان اال :جتماعي""ةالق""يم اال -٤

 . قيمة فرعية) ٩٧(ويضم  ،المجتمع

م"ن نفعالي"ة ف"ي حي"اة اإلنس"ان ، وهي القيم التي تتصل بالجوان"ب اال :)نفعاليةاال(القيم الوجدانية  -٥

 .قيمة فرعية) ١٢(ويضم  وغيرة، ،غضب، وحب

عناص"ر المس"اعدة وهي القيم التي تتعلق باإلطار المادي لحياة اإلنسان ،وتتصل بال:القيم المادية  -٦

 .قيمة فرعية ) ١١(ويشمل على  ،على وجوده المادي

 ،تس"اق ف"ي حي"اة اإلنس"انوإدراك اال ،الق"يم الت"ي تتص"ل بالت"ذوق الجم"اليوهي  :القيمة الجمالية -٧

 . يةقيم فرع) ١٠(ويضم 

جتم"اع ،ووض"ع بداخل"ه قيم"ا إس"المية حي"ث ال يوج"د أي"ة وهذا التصنيف أخذ إطار علماء النفس واال

 .)١٩٨٨أبوالعينين،( "عالقة تبادلية بين مجاالت التصنيف الرئيسة

 

 :دور األسرة في تنمية القيم الدينية

لألس""رة ال""دور األساس""ي ف""ي تنمي""ة الق""يم بش""كل ع""ام ،والق""يم األخالقي""ة بش""كل خ""اص ،فه""ي 

والع""ادات ،الم""ؤثرة ف""ي نف""وس الناش""ئة حي""ث أنه""ا الوس""يط األول للتربي""ة ف""ي تعل""يم أنم""اط الس""لوك 

جتماعية المرغوب فيها ،من خالل التفاعل الع"ائلي ،والعالق"ات الت"ي تتك"ون ب"ين أعض"اء األس"رة اال

من خاللها يتم تنمي"ة الق"يم ، وال"دين ه"و أس"اس التربي"ة عن"د األس"رة المس"لمة ، فه"ي الت"ي تش"بع التي 

كتس""اب والعقلي""ة ،والحاج""ات الخلقي""ة ،وغيره""ا م""ن الحاج""ات الت""ي تؤهل""ه ال،حاج""ة الطف""ل الجس""مية 

جتم""اعي ، والحاج""ة لتعل""يم الس""لوك وغيره""ا ، وب""ذلك يكتس""ب كالحاج""ة لألم""ن ،والتقب""ل اال ،الق""يم

 ) ٢٠٠٩العيس"ي، (.كتساب القيمي الس"ليم للس"لوك الص"حيح الشخصية المتوازنة التي تساعده في اال

 ،وص"يام والتي تسبق عادة التكاليف الشرعية من صالة، ،هي األساس األول للتربية الخلقيةفاألسرة 

وم"""ؤازرة لجه"""ود المؤسس"""ات التربوي"""ة  ،مر دور األس"""رة الحق"""ا ف"""ي ص""ورة دع"""م، ويس"""توغيره""ا

 .)٢٠٠٦وآخرون ، قرعوش (

وب""ذلك ،ودور المرب""ي ف""ي تطبي""ع األطف""ال تطبيع""ا خلقي""ا ، أي جع""ل األخ""الق طبيع""ة ثاني""ة 

. تصبح المب"ادئ األخالقي"ة  ع"ادة يق"وم به"ا األطف"ال ، كم"ا ي"ؤدون الع"ادات وال يس"تطيعون مخالفته"ا

 .)٢٠٠٥العك ، (
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وتربيتهم على التوكل على هللا وه"ي ،واألخالق ،إن التربية عند المسلمين تعتمد على القيم "

 )Charles,2006,pp 48(. "مستمدة من القرآن والسنة النبوية

الديني""ة ف""ي حي""اة  ترس""يخ اإليم""ان ،والعم""ل الص""الح ه""و المح""ور الرئيس""ي  للتربي""ة ع""دوي"

، والقدر خيره وشره ويتضمن ذلك اإليمان با� ،ومالئكته ورسله، ،وبناء شخصيته ،اإلنسان المؤمن

إن دور المرب""ي ف""ي تنمي""ة و .)٦٠، ٢٠٠٣زه""ران ، وس""رى ، ("والعم""ل الص""الح الم""رتبط باإليم""ان

وتربيتهم عل"ى الق"يم ا قويا القيم اإلسالمية هو محاولة ترسيخ أركان اإليمان في نفوس األبناء ترسيخ

 ،ب"دينهم هم حت"ى يتمكن"وا م"ن النه"وضوتنميتها ف"ي نفوس" ،السلوكية المنبثقة من الشريعة اإلسالمية 

وهذا يتطلب م"ن المرب"ي التنوي"ع ف"ي التحديات العديدة التي تعصف بهم وبالتالي يستطيعون مواجهة 

وعلمي"ا ،وخلقي"ا  ،لنه"وض به"م ديني"اوالنبوي"ة الخاص"ة ،ل،استخدام عدد من األساليب التربوية العامة 

 .)٢٠٠٨الشنقيطي ، (وفكريا 

 ،نحراف""""ات الخلقي""""ةلك""""ونهم عرض""""ة لالهتم""""ام الع""""ام بالش""""باب االم""""ن غم وعل""""ى ال""""ر

والمزال"""ق الس"""لوكية ف"""إن انحراف"""اتهم ف"""ي تزاي"""د مس"""تمر خاص"""ة م"""ن فئ"""ات الش"""باب دون س"""ن 

 ،وأسس"""ها ،واق""ع التربي""ة الخلقي""ة ف""يالعش""رين عام""ا م""ن الجنس""ين ،مم""ا يس""توجب إع"""ادة النظ""ر 

عم"""ر الش"""باب ، هتم"""ام والرعاي""ة وف"""ي ه""ذه الفت"""رة الحرج""ة بال"""ذات م""ن وإعطائه""ا مزي"""دا م""ن اال

وال يمك"""""ن   ،واألخ"""""الق، فمهم"""""ة التربي"""""ة تص"""""بح س"""""هلة إذا وج"""""دت معي"""""ارا ص"""""ادقا للق"""""يم 

 ،المناس"""ب الحص"""ول عل"""ى معرف"""ة أخالقي"""ة موث"""وق فيه"""ا دون اللج"""وء إل"""ى المص"""در الس"""لطوي

وح""ق اإلل""زام  به""ا ، ف""ا� تع""الى ه""و المص""در أو ه""و ال""ذي يمل""ك  ،ال""ذي يمل""ك ح""ق إص""دار الق""يم

 .)٢٠٠٧باحارث ،(ها ،ويملك اإلنسان بأهوائه الحياة بأسر

،وينتج عنه اآلباء ينعكس على شخصية األبناء  وتناقضها لدى ،اضطراب القيم أنكما 

 .)١٩٩٧السامرائي ، ( والقيمي ، ضعف الوازع الديني

إن مشكالت المراهقة ترجع إلى األساليب التي تعامل بها الثقافة ،والمجتمع المراهق " 

وللموعظة الحسنة دورا كبيرا في غرس ، )٣٧، ١٩٨٥الطحيح ،(تطور المراهق جسديا وليس إلى 

بد أن يتصف القيم اإلسالمية لدى األبناء ، وحتى  تكون الموعظة الحسنة مسموعة لدى األبناء ال

والمكرمات باقتدائه بوالديه ومن ، األخالق، ويترقى نحو الفضائلوأكمل ، صاحبها بأفضل الصفات

 .) ٢٠٠٦هرموش ، (  األصحابحوله من 

ف"ي (ورد  لتصنيف القيم الذي اعتمدته الدراسة الحالي"ة فه"و تص"نيف عثم"ان كم"اأما بالنسبة 

 :وما يلي نبذة مختصرة عن القيم في هذا التصنيف ) ١٩٩٦الجمل ،
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 :القيم العقائدية   -١

وتزكيت"ه ، والعقي"دة ، للعقيدة القوية السليمة أثرها الفعال ، ودورها الهام ف"ي إص"الح الف"رد  

الصحيحة هي األساس الذي وضعه اإلسالم لتكوين الفرد المسلم ، وهي القوة الدافعة للحي"اة ، ومنه"ا 

وتص"رفاته ،وم"ن المعل"وم أن س"لوك اإلنس"ان ، ويبلغ غايت"ه،يستمد المسلم طاقته ، وبها يحدد طريقه 

 ،فس""د،  تس""تقام ، وإذا فس""دوا،ف"ي الحي""اة مظه""ر م""ن مظ""اهر عقيدت""ه ، ف""إذا ص""لحت ص""لح الس""لوك 

ويحق"ق ،واعوج ، ومن ثم كانت عقيدة التوحيد ضرورة ال يستغنى عنها اإلنسان ليستكمل شخصيته 

اإليم"ان : تستند قيم العقيدة اإلسالمية عل"ى س"تة أرك"ان وه"ي و" )٢٠٠٢عمر ، وحمودة (إنسانيته   

 .)٢٩، ١٩٩٦الجم""ل ،( " ره وش""رهب""ا� ، ومالئكت""ه ، وكتب""ه ،ورس""له  والي""وم اآلخ""ر ، والق""در خي""

فاإليمان با� تعالى يفجر المشاعر النبيلة ، ويوقظ  ح"واس الخي"ر ، ويرب"ي ملك"ة المراقب"ة ، ويبع"ث 

واإليم"ان وسفاس"فها ، عم"ال وأش"رافها ، وين"أى ب"المرء ع"ن محق"رات األ ،على طلب مع"الي األم"ور

كم"ا ي"دعو إل"ى اليقظ"ة  والتع"اون معه"م عل"ى الح"ق والخي"ر ،بالمالئكة يدعو اإلنسان إلى التشبه به"م 

والق"يم العقائدي"ة ه"ي أس"س التربي"ة الديني"ة ، وه"ي  ب"ذر . التامة فال يصدر منه إال ما هو حسن ك"ريم

 ون""ه فق""طوتأكي""د أس""س العقي""دة اإلس""المية ف""ي األطف""ال من""ذ الص""غر ، وبق""در م""ا يطيق ، أص""ول ال""دين

  .)٢٠٠٢، وحمودة عمر(

 :لتعبدية القيم ا -٢

إن أهمية القيم التعبدية تظهر في األثر الواضح في إصالح الفرد ، وتزكيته ، وهي بعد القيم   

العقائدية الركن الثاني ف"ي بن"اء الف"رد ، وأه"م الق"يم التعبدي"ة المنبثق"ة م"ن ش"عائر العب"ادات  ه"ي إقام"ة 

للس"نن ش"أنها ش"أن الف"رائض  وصوم رمض"ان وأداء الح"ج، وك"ذلك  بالنس"بة، الصالة ، وإيتاء الزكاة 

                                                                        د ، وتقوي"""""""ة الص"""""""لة بين"""""""ه وب"""""""ين رب"""""""ه الت"""""""ي له"""""""ا أثره"""""""ا الفع"""""""ال ف"""""""ي تزكي"""""""ة الف"""""""ر

،والقيم التعبدية هي إقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ، وصوم رمض"ان ، وأداء الح"ج  .) ٢٠٠٢، يوسف،(

 .)٢٩،الجمل (

 

 :القيم األخالقية  -٣

تظهر القيمة  الكبرى لألخالق الحسنة في كونها ع"امال أساس"يا م"ن عوام"ل النه"وض ، وأس"باب 

والمجتمع ،وعل"ى العك"س ف"إن س"وء األخ"الق ه"ي م"ن أس"باب ،جتماعي  للفرد ستقرار االواال،األمن 

تفكك المجتمع وانهيار الدولة ،وسقوط الحضارات ،والتربية الخلقية هي التي  تحقق  السمو والرفع"ة 

 .) ٢٠٠٩العبار،(للفرد 
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والمجتم""""ع ، وص""""الح أي مجتم""""ع أو فس""""اده ،أهمي""""ة ف""""ي إص""""الح الف""""رد وللق""""يم األخالقي""""ة 

ثيره""ا عل""ى س""لوك أ، أو فس""ادها ، كم""ا تظه""ر أهمي""ة الق""يم الخلقي""ة ف""ي تم""رتبط بص""الح األخ""الق 

، اف""""ق لم""""ا يس""""تقر ف""""ي نفس""""ه ، م""""ن مع""""اناإلنس""""ان ، وم""""ا يص""""در عن""""ه ، فس""""لوك اإلنس""""ان مو

وق"""د عن"""ي الق"""رآن الك"""ريم عناي"""ة فائق"""ة ب"""األخالق ،وذل"""ك م"""ا لألخ"""الق م"""ن أهمي"""ة ف"""ي  ، وص"""فات

وص"""الح أي مجتم"""ع وتماس"""كه  ،المجتم"""ع المتماس"""كة األول"""ى لبن"""اء حي"""اة المجتم"""ع ،فه"""ي الدعام"""

وال يس"""تطيع مجتم"""ع م"""ن المجتمع"""ات أن يع"""يش أف"""راده  ،أو فس"""ادها ،م"""رتبط بص"""الح األخ"""الق

م""""""ا ل""""""م ت""""""ربط بي""""""نهم رواب""""""ط متين""""""ة م""""""ن  األخ""""""الق الكريم""""""ة ،ومتع""""""اونين متف""""""اهمين 

 .)٢٠٠٢،يوسف(

مجموع""""ة م""""ن " األخ""""الق بأنه""""ا ) ٢٠٠٩،٨٠ورد ف""""ي العيس""""ى،(وتع""""رف م""""رزوق  

المب"""ادئ تعم"""ل عل"""ى احت"""رام اإلنس"""ان لنفس"""ه، ولآلخ"""رين، كقيم"""ة يتمي"""ز به"""ا اإلنس"""ان ، وتك"""ون 

 ،ه نح"""""راف ع"""""ن الص"""""الح ، وذل"""""ك لص"""""ياغة س"""""لوكال"""""وازع النفس"""""ي ال"""""ذي يمنع"""""ه م"""""ن اال

 وينس"""جم م"""ع المب"""ادئ والقواع"""د الت"""ي ي"""ؤمن به"""ا بقي"""ة أف"""رادوتص"""رفاته ف"""ي إط"""ار مح"""دد يتف"""ق، 

بأنه"""ا ك"""ل ص"""فة ف"""ي مض"""مونها قيّم"""ة  ومرغ"""وب فيه"""ا منبثق"""ة م"""ن "ا الفقي"""ه عرفه"""يو "المجتم"""ع 

وقيمته""""ا، تتش""""ربها ال""""نفس الس""""وية فتظه""""ر ،الم""""نهج اإلس""""المي  ،  يجم""""ع الن""""اس عل""""ى فض""""لها 

 ،والك"""""ون ، والحي"""""اة تتمي"""""ز بالثب"""""ات س"""""لوكا ممارس"""""ا ف"""""ي عالق"""""ة اإلنس"""""ان م"""""ع اإلنس"""""ان ،

 .)٢٣، ٢٠٠٨الفقيه،( "يزداد بها العبد قربة مع هللا تعالى  والتكرار،

نواي""ا ومص""حوبة ب ،وق""يم، وأه""داف مس""بوقة ،ه""ي أعم""ال": عن""ى اإلس""المي لألخ""الق والم

 "وخش"يته هذه األعمال في إطار معرف"ة هللا، ومحبت"ه ، وتتمأو وعيد، تحسب للمرء أو عليه في وعد

آن الك"ريم، مس"تمدة م"ن الق"رللقيم األخالقي"ة أنه"ا أهم خاصية و. )١٨، ٢٠١٠النابلسي ، والسبيعي  (

ق ، وه""ذا الثب""ات ف""ي األخ""الأخ""الق ثابت""ة ال تتغي""ر، وال تتب""دل، وال تتط""ور، وه""ي والس""نة المطه""رة

، واألخ"الق الوض"عية ع"ن الق"يمبه"ا ، وأعظم مميزاتها الت"ي تنف"رد اإلسالمية يعد من أهم خصائصها

 .)١٩٩٧باحارث ،(التي يتعارف عليها الناس بعيدا عن وحي هللا تعالى 

أبع""اده المادي""ة، والروحي""ة م""ن ملتص""قة ب""الواقع اإلنس""اني ف""ي ف""ي اإلس""الم األخالقي""ة والق""يم 

 ،والتطل"ع الروح"ي،ألنها ال تفرق بين الحاجة الحياتية  في ترابطه بالمجتمع من جهة أخرى و ،جهة

الص"""دق  ":لق"""يم األخالقي"""ة وم"""ن ض""من ا .)٢٠٠٠ع"""روة ، (م""ا ال تفص"""ل ب"""ين الف""رد والمجتم"""ع ك

والعف"و، واإلحس"ان، ، والع"دل، والص"بر ،واألمانة، والوفاء بالعهود، والعقود، ووفاء الكيل والميزان

واإليث""ار، والرحم""ة، والتس""امح، والك""رم، وغ""ض البص""ر، وس""تر الع""ورة وص""لة ال""رحم، ونص""رة 
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 الجم"ل ، ( "، والعف"ة السالم، وحسن الجوار ، وإفشاءوالنهي عن المنكرواألمر بالمعروف  ،المظلوم

٢٩، ١٩٩٦(. 

 :األمن النفسي  - ب

 Psychological Security): ( األمن النفسي 

يعد  األمن النفسي عامال هاما من العوامل الت"ي ت"ؤدي ب"الفرد إل"ى الص"حة النفس"ية وبالت"الي   

نتم"اء والمحب"ة ، حاج"ات واال،إلى شخصية ناضجة إيجابية ،حيث يرى ماسلو أن الحاجة إلى األم"ن 

ش"عوره و ،ما يشكل عدم إشباعها مصدرا لقلقهيعتبر إشباعها مطلبا رئيسا لتوافق الفرد ،بين أساسية ،

لقد أدرج علماء ال"نفس الحاج"ة إل"ى األم"ن  النفس"ي ض"من قائم"ة و . ) ١٩٩٣أبو بكرة ،(بعدم األمن 

واألم"ن الحي"وي،  ،األمن إل"ى الحي"اة ،واألم"ن النفس"يالدوافع ، وهي  تأتي في ظواهر ثالث ، وهي 

ئن اآلدم"ي ، األمن النفسي يشكل بدوره حاجات مس"تقبلة المن"اص م"ن إش"باعها بغي"ة اس"تمرار الك"او

 ،ي ،لكنه"ا ق"د تش"كل فاعلي"ة اش"د من"هفكما أنه يشكل بدوره حاج"ة ملح"ة ق"د التص"ل إل"ى م"ا ه"و حي"و

 والطع"ام ،،فالسجين مثال يضطرب إشباع حاجات"ه للن"وم ت مرتبطة بجانب تدفق ما هو حيوي مادام

خ"رين ،وانت"زاع كما أنه من جانب آخر يؤثر في إشباع حاجاته إلى حرية التحرك ،من انتماء إلى اآل

الحب والتقدير منهم  فبفقدانه الحرية يفقد وجوده أساسا ،كما أن المنبوذ اجتماعي"ا ،و المح"اط بأع"داء 

مما قد يقتاده عادة  ،لتوتر شديد من الصعب تحمله عادة يتربصون به السوء يتعرض توازنه الداخلي

النفسية التي  يحتاجها المراهق الحاجة إل"ى ومن الحاجات ".  )١٩٨٨البستاني ، (نتحار مثال إلى اال

، ولم"ا يتمت"ع ب"ه م"ن ق"درة عقلي"ة عل"ى إدراك ينت"اب المراه"ق م"ن تغي"رات وأفك"ار األمن ، وذلك لما

 .)٢٧١، ٢٠٠٦عبد العزيز ، ( "أسر التفكير الماديمن الكليات والمجردات والخروج 

 

 :مفهوم األمن النفسي 

، مثل"ه مث"ل ام من قبل الباحثين في عل"م ال"نفسهتملم يحظ مفهوم األمن النفسي بكثير من اال   

، وأص"له كروه في الزمن اآلت"يواألمن الذي هو نقيض الخوف بمعنى عدم توقع م. المفاهيم األخرى

 .)٢٠٠٤الغرايبة ،(ستقرار والسكينة الطمأنينة ، وزوال الخوف ، وشعور صاحبه باال

ول"م يخ"ل األم"ر  ،الف الب"احثين ، وب"اختالف نظ"رتهممفاهيم األمن النفسي  باخت لقد اختلفت

 .نفعالي واألمن اال ،واألمن الذاتي ،نفعاليةاال فاهيم النفسية األخرى كالطمئنينةمن بعض الم
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أن األمن  لغة يعن"ي األم"ان واألمان"ة ،وق"د أمن"ت فأن"ا أم"ن، واألم"ن ": وفي المعجم الوسيط 

الgَِّذي أَْطَعَمُهgْم ِمgْن ُجgوٍع َوآَمgنَُهْم ِمgْن " وقول"ه تع"الى. )٢٨، ١٩٩٠وآخرون ، ،سأن(" ضد الخوف

َماِء َماًء لِيُطَهَِّرُكْم بِهِ  "وقوله ، ١"َخْوٍف  ُل َعلَْيُكْم ِمَن السَّ يُكُم النَُّعاَس أََمنَةً ِمْنهُ َويُنَزِّ َويgُْذِهَب  إِْذ يَُغشِّ

ْيطَاِن َولِيَْربِطَ َعلَٰى قُلُوبُِكْم َويُثَبَِّت بِِه اْألَْقَداَم   .٢"َعْنُكْم ِرْجَز الشَّ

عبارة عن أنشطة يستخدمها الجهاز النفسي لخفض أو التخلص من التوتر "واألمن النفسي 

يعد األمن النفسي من المفاهيم و.  )١٤،  ٢٠٠٥أقرع ،(  "والشعور باألمن النفسي  ،وتحقيق الذات

إذ توصل  إلى تحديده ماسلو عن طريق البحوث اإلكلنيكية ، وهو من ،الرئيسة في علم النفس 

ا يشكل الحاجات األساسية التي يعد إشباعها مطلبا رئيسا لتوافق الفرد ، في حين عدم إشباعه

له ثالثة )  Maslow(ماسلو ومفهوم األمن النفسي الذي استحدثه مصدرا لقلقه وسوء توافقه ، 

 :تعد األبعاد األساسية األولية ويتمثل جانبها اإليجابي في  اآلتي و ،أبعاد

 شعور الفرد بأن اآلخرين يتقبلونه ،ويحبونه وينظرون إليه ويعاملونه في دفء ومودة -١

 احساسه بأن له مكانا في الجماعة : نتماء  شعور الفرد باال -٢

 .)٢٠٠٦مهندس،(الشعور بالخطر والتهديد والقلق شعور الفرد بالسالمة وندرة  -٣

هم أراء كانت ل ،ن بدراسة وتفسير السلوك اإلنسانيوهناك كثير من علماء النفس والمهتمي 

 راءكثر األأومن  ،وماسلو وغيرهم ،وأركسون، وثور ندايك ،وسكنر ،من أمثال فرويد ،ونظريات

في نظرية   Maslowبراهام ماسلو اقدمه  شيوعا في تفسير أسباب ومحركات السلوك اإلنساني ما

أهميتها في  ومدى ،، وما عرف بهرم ماسلو للحاجات، الذي وضح فيه أنواع الحاجاتالدافعية

من الحاجات اإلنسانية ال  أن كل حاجة ")  Maslow(التأثير على السلوك اإلنساني، ويرى ماسلو 

وعليه أن كل فرد يتدرج التي تسبقها في الترتيب الهرمي  تعلن عن وجودها إال إذا أشبعت الحاجة 

نتماء فال يستطيع الفرد أن يشعر باال ،يبدأ من قاعدة الهرم في إشباع تلك الحاجات بشكل متسلسل ،

، وعدم  دون أن يشعر باألمن، والطمأنينةحترام ،والتقدير واال إلى جماعة معينة يبادلها الحب ،

 .)١٣٧، ، ٢٠٠٦المومني  ،( "القلق

تأك"د م"ن كما يرى زهران أن األمن النفسي مركب من اطمئن"ان ال"ذات ،والثق"ة ف"ي ال"ذات ،وال"

آمن"ا س"الما م"ن تهدي"د أخط"ار ك"ون الف"رد "ويعرف دسوقي األم"ن النفس"ي  "نتماء إلى جماعة آمنةاال

ينتم""ي لجماع""ة والت""يقن م""ن أن الم""رء  ،والثق""ة بال""ذات ،مرك""ب م""ن تمل""ك ال""نفسوه""و اتج""اه  ،الع""يش
                                                           

 )٤(قريش ، اآلية  سورة ١
 )١١(سورة األنفال ، اآلية  ٢
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ويك"ون فيه"ا  ،لتخ"وفوع"دم ا ،واألم"ن ،من حال"ة يح"س فيه"ا الف"رد بالس"المةواأل "إنسانية لها قيمتها

وه"و ش"عور  ،والش"عور ،األم"ن:حالة األمن له مكون"ان هم"ا ن  ،وليرضاءها مكفواإشباع الحاجات و

أو  ،ه"و الجه"ود المتض"منة لتحقي"ق األم"نو:واألمن اإلجرائ"ي  ،و المجتمع بالحاجة إلى األمن ،الفرد

 .)٩٨٥، ٢٠٠٦الطهراوي ،  ( استعادته

 : مفهوم األمن النفسي في اإلسالم 

ف"""ي كتاب"""ه األم"""ن النفس"""ي ف"""ي اإلس"""الم أن األم"""ن النفس"""ي ش"""أنه ) ٢٠٠٧(لخ"""ص موس"""ي 

اإلنس""""ان  والسياس""""ي ، الب""""د م""""ن أن يك""""ون،والص""""حي ،واالقتص""""ادي ،ش""""أن األم""""ن الغ""""ذائي 

وأن يك"""ون  واألم"""ان  ،وع"""دم األم"""ن ،والرهب"""ة ،والف"""زع ،والهل"""ع ،متح"""رراً م"""ن مش"""اعر الخ"""وف

النفس"""ي والش"""عور بالرض"""ا وأن يك"""ون متمتع"""اً ب"""التكيف ،مطمئن"""اً عل"""ى نفس"""ه ف"""ي حاض"""ره وغ"""ده 

ع نفس""ه وم""ع المجتم""ع ، وال وانس""جام م"" ع""ن ذات""ه وع""ن المجتم""ع ، وأن يك""ون عل""ى عالق""ة وئ""ام

 ٢٠١٠،ستش""""""ارات النفس""""""يةاالمجل""""""ة كم""""""ا وردف""""""ي (يش""""""عر بالغرب""""""ة وس""""""ط الزح""""""ام 

www.holol.net) (. 

فرد شعور ال"لمفهوم األمن النفسي  )٢٠٠٤ورد في العقيلي ،(وجاء تعريف  عبد السالم   

نتماء للجماعة ،وأن له دورا فيها ، وأنهم يعاملونه بدفء ،وشعوره باالبتقبل اآلخرين له وحبهم إياه

ى مفهوم األمن ، وأشار الشرعة إل"وإحساسه بالسالمة،وندرة شعوره بالخطر والتهديد والقلق 

، وركزت ه نظريات علم النفس بصورة مختلفةمفهوما شامال تناولتأنه يعتبر مفهوم األمن "النفسي 

م األمن النفسي يستمد مفهوو .)٢٤،، ٢٠٠٤العقيلي ،(عليه دراسات الصحة النفسية بشكل  خاص 

 واليوم اآلخر والحساب، ،با� فاإليمان ،ومضمونه من أساسيات الدين ،في اإلسالم معناه

، فيؤدي ذلك إلى أمنه سلموالنظر للدنيا على أنها زائلة كل ذلك ثوابت يؤمن بها اإلنسان الم،والقضاء

 في كتابهالشريف  ويشير،والقلق ،ضطراباالوتحرره من  ،والطمأنينة ،تزان، باالوصقله ،النفسي

نفس آمنة مطمئنة عند وقوع هو أن تكون ال: تعريف األمن النفسي قائال المراد باألمن النفسي 

، أو أو جزع كثير، وال اضطراب في األحوال ،ه ، بحيث ال يظهر عليها قلق معيبأو توقع ،البالء

تعظيماً يفضي إلى  التعظيم لمخططات األعداء، أو ، أو التهويل من شأن المصائبمالترك لألع

الثبات، : وأهمية األمن النفسي  تتمثل  في الجوانب التالية . نزواء، واإلحباط واالاليأس والهوان

 ،الثقة الكاملة بمعية هللاو ،واإلحباط ،واكتمال الشخصية اإلسالمية ،والبعد عن مرض اليأس 
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من النفسي التيقن في أمر ما وتوقعه برجاء عميق وقد يراد باأل . )٢٠٠٣الشريف ، ( ونصره 

ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ " مصداقا لقوله تعالى ُ لَنَا ُهَو َمْوَالنَا ۚ َوَعلَى هللاَّ  .١"قُْل لَْن يُِصيبَنَا إِالَّ َما َكتََب هللاَّ

النفسية ، الراحة األمن النفسي في اإلسالم أنه "بكرة   و أبو،التل : ويعرف كال من 

ر ووتقبل الذات ، وبالتالي الرضا ، والقناعة ، كما يتضمن الشع، واألمل ،ستقرار والتفاؤل واال

 ،التل( "باألمن في الجماعة والتحرر من الخوف ، والقلق ، وبالتالي تقبل اآلخرين وحب الخير لهم

فهي قيم  ،والتوكل على هللا ،والطمأنينة ،اليقينمن القيم اإلسالمية و )١٢، ١٩٩٦ ،وأبو بكرة

وهي قيم محببة  ،تعالىوالتوكل عليه سبحانه و، الطمأنينة لحكم هللاسامية والمقصود بها إسالمية 

واإليمان ، فهي األمان المطلق ليست واحدةو ،وهي قيمة مركبة ،تصل اإلنسان بربه أحسن صلةو

ِ لِيَْحُكَم  "الكامل إذ قال هللا تعالى  أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَٰى ِكتَاِب هللاَّ

        .٢"بَْينَُهْم ثُمَّ يَتََولَّٰى فَِريٌق ِمْنُهْم َوُهْم ُمْعِرُضونَ 

: أعالم اليقين، أن هناك ثالثة من ويقول أبو المصري عن اليقين وقيمته الكبيرة لدى المؤمن

ستعانة ب"ا� ف"ي ك"ل ح"ال  والرجوع إلى هللا تعالى في كل أمر، واال النظر إلى هللا تعالى في كل شيء

التص""ور اإلس""المي لألم""ن النفس""ي يغط""ي احتياج""ات و. )٦٧-٦٦، ٢٠٠٥الك""افي ،كم""ا ورد ف""ي (

جتماعية بال إفراط وال تفريط مما يجل"ب ل"ه األم"ن اإلنسان الروحية والجسمية والنفسية والعقلية واال

                      .) ٢٠٠٤العقيلي ،(الذي يسعى إليه كل إنسان 

ت ق"درة بالمؤمن"ة الت"ي اس"توعالنفس بمعنى "جاء ذكر النفس المطئنة في القرآن الكريم قد و

س"كنت  اخ"وف ،وال ح"زن ، ألنه"يس"تقرها  ، وتبلور فيها اإليمان العمي"ق ،والثق"ة بالغي"ب الهللا تعالى

رها عل"ى أص"لين هم"ا طمأنين"ة ، وم"داأنةم، وأنست بقربه فهي آمنة مطإلى موالها، واطمأنت بذكره

وال"نفس المطمئن"ة ه"ي الت"ي .  )٣٢، ٢٠٠٦الش"لوي ،("والعم"ل ،وطمأنين"ة اإلرادة واإليمان ، ،العلم

ا  النم""وذج األمث""ل للص""فة لكونه"" وه""ي الت""ي يس""عى إليه""ا المس""لم،وتتمث""ل ألوام""ره ،تخ""اف م""ن ربه""ا 

 .)٢٠٠٩المطيري ،( النفسية

 : أهمية األمن النفسي 

ما وجد اإلنسان ما يه"دده يعد األمن النفسي من أهم مقومات الحياة لكل أفراد المجتمع ، فإذا 

 تع"دكم"ا ، والس"كينةواألم"ان  ،جأ أمن ينشد فيه األمنهرع إلى مل ،ودينه ،وعرضه ،وماله ،في نفسه

، إذ ال البشريالحاجة إلى األمن النفسي من أبرز الحاجات التي تقف وراء استمرارية عجلة السلوك 
                                                           

 )٥١(سورة التوبة ، اآلية  ١
 )٢٣(سورة آل عمران ، اآلية  ٢
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يمكن فهم حاجة الفرد للش�عور ب�األمن بمع�زل ع�ن بقي�ة الحاج�ات ، حي�ث تعتب�ر ه�ذه الحاج�ة ع�امال 

طمئن�ان واال ،يا تنطوي تحته جميع أنواع السلوك، فحين تشبع حاج�ة الف�رد، فإن�ه يش�عر ب�األمنأساس

أهمية الحاجة إلى األمن في نظريته التي تقوم على أس�اس أن  ، ويؤكد ماسلوفيما يرتبط بتلك الحاجة

 .) ٢٠٠٤السهلي ،(وفي قوتها الدافعة وفي إلحاحها طلبا لإلشباع ،الحاجات  ال تساوي في أهميتها 

إن لألس��اس النفس��ي دورا ب��ارزا فيم��ا يتعل��ق بعالق��ة الس��لوك الخلق��ي عن��د اإلم��ام أب��ي حام��د 

أي النفس إما أن تس�اعد ص�احبها عل�ى أن يك�ون م�ن األخي�ار الص�الحين ، وتمثله�ا "الغزالي ألنها ، 

، س�تغفار النفس المطمئنة ، وهي التي  تل�وم ص�احبها ، عل�ى فع�ل الس�يئات فتدفع�ه إل�ى التوب�ة ، واال

والش�ر وتل�ك ه�ي ال�نفس األم�ارة ،أو ت�أمر ص�احبها الرتك�اب المعاص�ي ،وهذه صفة ال�نفس اللوام�ة 

 .)٥٧، ٢٠٠٤،العطاسكما ورد في  ( "بالسوء

ويعتب��ر األم��ن النفس��ي ع��امال هام��ا م��ن العوام��ل الت��ي ت��ؤدي ب��الفرد إل��ى الص��حة النفس��ية ، 

افعية ي�رى ماس�لو أن الحاج�ة إل�ى األم�ن وبالتالي إلى شخصية ناضجة إيجابية ، ففي نظريته عن الد

نتم��اء والمحب��ة ،حاج��ات أساس��ية يعتب��ر إش��باعها مطلب��ا رئيس��ا لتواف��ق الف��رد ،بينم��ا يش��كل ع��دم واال

 ،لألم��ن النفس��ي أهمي��ة كبي��رة ف .) ١٩٩٣أب��و بك��رة ،(إش��باعها مص��درا لقلق��ه وش��عوره بع��دم األم��ن 

الطلبة لما ل�ه م�ن آث�ار إيجابي�ة عل�ى حي�اتهم ،مم�ا   فيره للمجتمع ككل ،بما في ذلكوبالتالي ينبغي تو

وبالت�الي المجتم�ع   ينعكس ذلك على استقرار المجتمع ،فعدم توفر األمن له آث�ار عكس�ية عل�ى الف�رد،

بع�د (النفسية واالجتماعية للمواطن  أن األمن من أهم الحاجات ": زهرانويشير .) ٢٠٠٤لي ،العقي(

واالس��تقرار األمن��ي ض��روري  ،واقتص��ادية لل��وطن، اج��ة سياس��يةواألم��ن ح) الحاج��ات الفس��يولوجية

 "وفواألم�����������ن عكس�����������ه الخ�����������وال�����������وطن ،لتحقي�����������ق التنمي�����������ة الش�����������املة للم�����������واطن 

االجتماعي�ة للم�واطنين، وت�أمين المراف�ق  والنظ�ام، وت�أمين الخ�دمات،ومن مهام الدول�ة حف�ظ األم�ن 

 واألمان والتأمين واالستقرار ف�ي المجتم�ع،األمن  ودور أجهزة األمن هو العمل على تحقيق ،العامة

كم���ا أن األم���ن النفس���ي ه���و م���ن األس���باب الرئيس���ة ف���ي ارتف���اع  المس���توى . ) ١٩٨٨زه���ران ، (  

 الطالب ،وتحسن وتطور محص�وله الدراس�ي تحفز ، طمأنة البال، وسكون القلبفالتحصيلي للطالب 

فاألمن النفسي عامل مهم من العوامل التي تؤدي بالفرد إلى الص�حة النفس�ية ،   . )٢٠٠٣السهلي ، (

وم�ن ث�م إل��ى شخص�ية ناجح��ة إيجابي�ة ،ويؤك�د ماس��لو عل�ى أهمي��ة الحاج�ة لألم�ن النفس��ي م�ن خ��الل 

وفي قوتها الدافعة ، وفي إلحاحها أن الحاجات ال تتساوى في أهميتها، نظريته التي تقوم على أساس 

ولكي يصور لنا هذا التدرج افترض أنه يمكن تصنيف الحاجات في فئات مرتبة ترتيبا  طلبا لإلشباع

 :  رأسيا على شكل هرم متدرج على النحو اآلتي 
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 الذات تحقيق

 تقديرلل ةحاجال

 الحاجات االجتماعية

 )واالنتماءالحب  (ات األمان حاج

 الحاجات الفسيولوجية

 

  هرم ماسلو)   ٤( شكل                                                   

، أي أنه���ا ه���رم ألنه���ا ض���رورة بيولوجي���ةحي���ث تمث���ل الحاج���ات الفس���يولوجية قاع���دة ال

، وي���رى أن ة ، ويل���ي ذل���ك حاج���ات األم���ن النفس���يالب���د منه���ا لبق���اء الك���ائن الح���ي عل���ى قي���د الحي���ا

ع��دم إش��باع حاج��ات األم��ن النفس��ي ي��ؤثر ف��ي محاول��ة إش��باع الحاج��ات األخ��رى الت��ي تق��ع فوقه��ا 

، ، وتق���دير ال���ذات، وتحقي���ق ال���ذاتنتم���اءواال ،والت���ي تمث���ل حاج���ات الح���ب،ف���ي الترتي���ب الهرم���ي 

وف����ي رأي����ه أن األم����ن يح����دث أعظ����م الرض����ا عن����د اإلنس����ان ع����ن طري����ق الفاعلي����ة العض����وية 

أهمي���ة األم���ن النفس���ي ل���دى األم ف���ي معامل���ة أبنائه���ا  الت���ي تتس���م وتظه���ر  .)،٢٠٠٤الغرايب���ة ، (

ألنه���ا  ،األم���ور الت���ي تعتب���ر بالغ���ة األهمي���ةوه���ي م���ن  والعط���ف م���ع أطفاله���ا،،وال���ود ،بالح���ب 

 ،والعقل��ي ،وض��رورية للنم��و الفس��يلوجيحيوي��ة،  ليس��ت مس��ألة عاطفي��ة فق��ط ،وإنم��ا ه��ي مس��ألة

 .)٢٠٠٧،السعدون(نفعالي لضمان إشباع حاجته إلى األمن  واال ،جتماعيواال

 :مصادر الشعور باألمن النفسي 

بأن هللا معه فيتولد يشعر ف، ةدائم طمئنينةوصحبته يجعله في ،لمؤمن بمعية هللا اإن شعور 

، وشعور المؤمن ١" َوهَُو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنتُمْ "تعالى  يقول هللا عن ذلك الراحة والطمئنينة النفسية  إذ

                                                           

 )٤(سورة الحديد ، اآلية  ١
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يطرد تي ال تنام ، وأنه معه حيث كان ،أن يده في يد هللا ،وأن عنايته تسير بجانبه ملحوظ بعينه ال

التي يعيشها غير المؤمن  القلق واالضطراب وغير ذلك من األمراض ،والمشاكل  النفسية عنه 

عتصام بعروة اإليمان هو اللجوء إلى الدين واال لذلك ،والعالج األمثلنتيجة بعده عن هللا تعالى 

َوَضَرَب  "تعالى إذ قال . )٢٠٠٩النابلسي ، ( الوثقى ،وإشعار المؤمن بمعية هللا تعالى واألنس به 

ُ َمثًَال قَْريَةً َكانَْت آِمنَةً ُمْطَمئِنَّةً يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن فََكفََرْت بِأَ  ُ لِبَاَس هللاَّ ِ فَأََذاقََها هللاَّ ْنُعِم هللاَّ

 . ١"اْلُجوِع َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصنَُعونَ 

كما ظهر  ،أقوى مصادر الشعور باألمن النفسيوالشرائع السماوية من  للجوء إلى األديانوا

، جتماعيواال، والتكيف النفسي ،ي بأهمية الدين في الصحة النفسيةتجاهات التي تنادحديثا بعض اال

وتحمل  ،والقدرة على الصبر، دة الثقة بنفسهلما لإليمان من أثر عظيم في نفس اإلنسان من زيا

 ،كريم  اسلوب  تحقيق األمن النفسي، ولقد بين القرآن الوبث األمن والطمأنينة في النفس ،المشاق

ُ    "يقول هللا تعالى إذ ، وطمأنينة في نفس المؤمن وما يحدثه اإليمان من أمن إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا هللاَّ

وشعور اإلنسان باألمن النفسي في معيشته في "  ٢" ثُمَّ اْستَقَاُموا فََال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم يَْحَزنُوَن 

الجماعة التي ينتمي إليها ، وصحته البدنية ، وخلوه من األمراض ، وإشباعه لحاجاته الفطرية 

وعطش وغيرهما من الحاجات الفسيولوجية الفطرية األخرى ، إنما ، لبقائه من جوع الضرورية 

 .)٢٨٧، ١٩٨٩نجاتي ، ( "هي من المؤشرات الهامة للصحة النفسية

هللا يش��عر  فالتوك��ل عل��ى لص��ادق ب��اz ،اكم��ا أن التوك��ل عل��ى هللا ه��و م��ن ثم��رات اإليم��ان   

وه�و ، درة هللا تعالى فهو مقسم األرزاقوالطمأنينة لق،، ويسكب في نفسه األمن المؤمن بقربه من هللا

 ،ن اإليمان بقضاء هللا وقدرهوالمميت المتفرد باألمر كله فكل شيء بيده سبحانه وتعالى ،وإ ،المحيي

zوالثقة بكل ما أمر هللا  ،والطمأنينة في نفس العبد،حيث يبعث األمن  ،والرضا به هو ثمرة الصلة با

 .)١٩٩٣أبو بكرة ،( .،وبكل ما جاء في  تشريعاته ، فتسكن نفس المؤمن وتطمئنبه ،وما وعد عباده

من  أسباب السكينة النفسية التي حرم منها الماديون ،ونعم بها المؤمنون ما يناجي ب�ه الم�ؤمن رب�ه و

ودعاء ، فالصالة لحظات ارتقاء روحي يفرغ المؤمن فيه�ا م�ن أش�غاله ف�ي دني�اه ،كل يوم من صالة 

تصال باz تعالى قوة للنفس ،ومدة للعزيمة ، وطمأنينة للروح ، لهذا ومواله، وفي اال،ن ربه ليقف بي

ويواجه به�ا ص�عوباتها ف�النبي ص�لى  ،مؤمن ،يستعين بها في معركة حياتهجعل هللا الصالة سالحا لل

 .)٢٠٠٩النابلسي ، (هللا عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصالة 

                                                           

 )١١٢(سورة النحل ، اآلية  ١
 )١٣(سورة األحقاف ، اآلية  ٢
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والراح�ة النفس�ية  وم�ن ،أماكن مقدسة يشعر فيه�ا اإلنس�ان الم�ؤمن بالطمأنين�ة  أيضاالمساجد  كما أن

ستيعاب فهي تخلص المتعلم  من السلوكيات المنحرفة التي ق�د األماكن التي تساعد المتعلمين على اال

يكون اجترحها قبل دخوله المكان ، فيكون ب�ذلك مهي�أ تهيئ�ة نفس�ية كامل�ة الس�تقبال المعلوم�ات الت�ي 

 .)١٩٩٠العام ،والقطان ، ( تعرض عليه في هذا المكان

س��تقرار النفس��ي ع��ن طري��ق واال،أن اإلنس��ان يحق��ق إش��باع حاجت��ه لألم��ان "وت��رى الش��ماخ   

ستقرار فيه ،أو عن طري�ق تواجده في مجتمع آمن يحكمه النظام ،أومن خالل عمل مستقر يشعر باال

ن أاس�تطاع  ف�راد، كم�ا ي�ذكر نج�اتي إل�ى أن اإليم�ان ب�اzوالديني�ة الت�ي ي�ؤمن به�ا األ،القيم الروحي�ة 

والوقاي�ة م�ن الش�عور ب�القلق ، ،يشفي أمراض النفوس ، من خالل تحقيق الشعور باألمن والطمأنينة 

 .)٢٦ ٢٠٠٦كما ورد في مهندس ،( "وما قد ينشأ عليه من أمراض نفسية متعددة

والخب��رات ،جتماعي��ة ا التنش��ئة االفهن��اك ع��دة عوام��ل تس��اهم ف��ي تش��كيل األم��ن النفس��ي منه��

ي يواجهه��ا الف��رد خ��الل مراح��ل حباط��ات الت��واال ،والمواق��ف ،وأس��اليب التنش��ئة األس��رية ،لس��ابقةا

وتق��وم األس��رة  ، واس��تجاباته تج��اه تل��ك المواق��ف والخب��رات ،جتم��اعيوارتقائ��ه النفس��ي واال ،نم��وه

األسر الت�ي و  المحافظة على صحتهم النفسيةوفي  ،ي نمو الشعور باألمن لدى األطفالبدور مهم ف

، والتواف�ق ،حب�ةوالتق�دير والم ،حت�رامغالب�ا م�ا يس�ودها اال ،ع حاج�ة أبنائه�ا إل�ى األم�ن النفس�يتشب

دون  ،س�رية ب�ين ال�زوجين بالس�رية التام�ةكما تتسم الخالف�ات األ ،نسجام العاطفي بين الوالدينواال

يسود األسر التي تعيق إشباع الحاجة إل�ى األم�ن النفس�ي  ن في حي أن يشعر األبناء بهذه الخالفات،

 ،الدراسات إلى أن التنشئة األس�ريةوتشير ين والميول بين الوالد،تجاهات الوا،التناقض في اآلراء 

واألس�اليب ،وتقب�ل الطف�ل  ،ترام المتبادل ، وأساليب التعاملحواال،والعالقات القائمة على التسامح 

ة عند األطف�ال، أو العك�س نفعاليأو رفض تعد شروطا أساسية للطمأنينة ، واال،المتزنة دون إهمال 

 .)  ٢٠٠٦،المومني(، وعدم الشعور باألمن النفسي من ذلك، تكون مصدر من  مصادر القلق

الت��ي ه��دفت إل��ى التع��رف عل��ى اس��تراتيجيات ، ) ووركم��ان ، وفريب��ور(وأش��ارت دراس��ة  

رس المراح�ل العلي�ا إل�ى دور المدرس�ة ف�ي اواألم�ن النفس�ي ل�دى طلب�ة م�د معالجة األمن الفسيلوجي

إحس��اس الطلب��ة بالش��عور النفس��ي ،وأن األم��ن الفس��يولوجي ه��و ش��عور الطلب��ة ب��التحرر م��ن الض��رر 

الجسدي الذي قد تس�ببه الهيئ�ة التدريس�ية ، أم�ا األم�ن النفس�ي  فه�و التح�رر م�ن التهدي�دات الض�منية 

، كم�ا أش�ارت ه�ذه الدراس�ة  إل�ى أن األس�رة والم�وظفين ف�ي المدرس�ة يلعب�ون الموجهة إلى الطلب�ة  

                                             (,Workman, & Freeburg, 2006). دورا كبيرا في تحقيق األمن النفسي لدى الطالب
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آثارا هام�ة ف�ي ويؤكد الباحثون أن الخبرات التي يتعرض لها الطفل في نطاق األسرة تترك 

نفعالي��ة ، جتماعي��ة ، واالتك��وين شخص��يته المس��تقبلية ،وتش��كيل س��ماته النفس��ية ،وتط��وير كفايت��ه اال

جتم��اعي ، ويتك��ون ال��دافع إل��ى األم��ن ل��دى الطف��ل واال،واألس��ري ،وبالت��الي تحقي��ق التواف��ق النفس��ي 

والحص�ول ،جات�ه العض�وية بالتربية ، ففي البداية يكون األمن الذي ينشده الطف�ل مرتبط�ا بإش�باع حا

  .)١٩٩٨، توفيق( جتماعيعلى الحماية المباشرة ألمه ثم يتعلم مفهوما أوسع لألمن يحققه بسلوكه اال

ألنه�م سيش�عرونهم  ،والتقبل ه�م أكث�ر فائ�دة ألبن�ائهم،والحساسية ،إن األهل الذين يتصفون بالدفء و

 ، وف�ي المقاب�ل عن�دما يك�ون األه�لهه�مويلتزمون بحسن التصرف في وج ،والسعادة بقربهم ،باألمن

 . )٢٠٠٤التل ،وآخرون ،( وأقل انضباط واحتراما للذات ،معادين سيكون أبنائهم أكثر قلقا

الذي بدوره يش�كل العاطف�ة وتحقي�ق ،طمئنان النفسي بوين دور أساسي في تشكيل االإن لأل"

واللين في  ،النفسية لدى األبناء الرفق أنينةالطمأنينة لدى األبناء ،ومن الوسائل التربوية لتحقيق الطم

إلدخ�ال البهج�ة والبح�ث المس�تمر ع�ن وس�ائل  ،وكث�رة المحاس�بة ،والقس�وة ،واجتناب الش�دة ،التربية

وإزال�ة اله�واجس ل�دى الطف�ل اتج�اه  ،هتمام المستمر بالطفل وتفق�ده ال�دائماالو، والسرور على الطفل

الش�عور ال يتحق�ق و. )١٢ -١٠، ٢٠٠٨أب�و الس�عد ،( "حتياج�اتالوالدين والعناية الخاص�ة ل�ذوي اال

وت��وفير ج��و م��ن اإلحس��اس ،والح��ب  ل��دى الطف��ل من��ذ بداي��ة إدراك��ه إال بإب��داء المحب��ة ل��ه  ،نتم��اءباال

، وبالحب تشبع غرائزه نتماءإنسانية تحقق للطفل حق اال أول خلية ،والطمأنينة داخل األسرة باألمن،

 .)٢٠٠٨السعد ، أبو(الذاتية التي فطره هللا تعالى 

ق ال�ذي وإنما هو طريق متسع لإلشباع الق�ائم عل�ى الح�ب الخ�ال ،نتماء ليس سلوكا لذاتهواال

شرة أو مرجعية به�دف رتباط بالشيء بجماعة مبانتماء يعني االكما أن اال ،يتضمن الرعاية المتبادلة

اإلنس�ان به�دف تك�وين العالق�ات م�ع أو ميل ل�دى  ،دافع، أواء حاجة اجتماعيةنتم، ولالتقبل اآلخرين

  )٢٠١٠ردير ،الد(والطمأنينة التي تجعله ال يشعر بالقلق  ستقرار النفسي،ء يوفر االنتمااآلخرين فاال

نتماء أهمية كبيرة ف�ي تحقي�ق الطمأنين�ة النفس�ية ، ك�ذلك الحاج�ة إل�ى التق�دير ،وال فكما أن الحاجة لال

ى التقدير في ميدان السلوك البشري ، فالحاجات الحيوي�ة الت�ي يكاد أي اتجاه يتجاهل أهمية الحاجة إل

المن��اص منه��ا تظ��ل مرتبط��ة بالح��اج إل��ى التق��دير عل��ى نح��و ق��د تم��ارس الشخص��ية ت��أجيال لحاجاته��ا 

 .)١٩٨٨البستاني ،(الحيوية ، إذا كان إشباعها يتم على حساب إلغاء التقدير الذاتي المذكور 

 : لمدارس وبعض الحلول لهامهددات األمن النفسي لدى طلبة ا

، ١٩٩٨توفي�ق،( "نفعاليةتأخر إشباع الدوافع النفسية الذي يؤدي إلى القلق ، واختالل الحياة اال" -

٥١٥(. 
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الل�ة الوحي�دة الت��ي ، يعن�ي فق�دان للدوالح�ب م�ن قب�ل اآلخ�رين، فق�دان الشخص�ية لعنص�ر التق�دير -

ب��ل حت��ى  يمي��ز اإلنس��ان ع��ن غي��ره جتم��اعي ال��ذي ، أي انس��الخها م��ن النط��اق االتمنحه��ا الحي��اة

يمكنها أن تتسلخ من  مجتمعات الحيوان حسب الدراسات التي توفر عليها علم النفس الحيواني ال

جتماعي�ة لوجوده�ا ، فس�بب نش�أة بع�ض األم�راض النفس�ية الخطي�رة الت�ي تطب�ع عل�ى الداللة اال

انسحاب ذل�ك عل�ى  جتماعي من حيثبعض الشخصيات التي حرمت من الحب ،ومن التقدير اال

 والح�ب ،سلوك الشخصية اإلنطوائية ،وسلوكها العدواني الذي يعد تعويض�ا ع�ن فق�دانها التق�دير

 .)١٩٨٨، البستاني(

 ، مش�اكل  ق�د ت�ؤثرواألم�راض النفس�ية ،وك�ره المدرس�ة ،نط�واء، واالوالخ�وف ،والقلق ،الخجل -

المقترح�ة إلدارة األم�ن الوق�ائي وإيجاد حلول لها م�ن المهم�ات على تحقيق األمن النفسي للطلبة 

تزوي��د الم��دارس بع��دد ك��اف م��ن المش��رفين الترب��ويين ": والحل��ول الت��ي يقترحه��ا القرن��ي ه��ي

، ب�ين الط�الب واحت�رام وجه�ات نظ�رهم ، وتحقيق الع�دلعدة المعلم في التعامل مع الطالبلمسا

، ٢٠٠٢القرن��ي ،( " وتكثي��ف المرش��دين الطالبي��ين لمس��اعدة الط��الب ذوي المش��كالت النفس��ية

٢١٣( 

إصابة اإلنسان بالعديد من األم�راض الت�ي ق�د يك�ون س�ببها متعل�ق أبرز مهددات األمن النفسي " -

بالوراث�ة ، أو ب�المؤثرات البيئي�ة المحيط�ة ب�الفرد ، ومنه�ا الس�كري والس�رطان وأم�راض القل��ب 

 . )٢٩، ٢٠٠٥أقرع ،( "حيث يصاحبها التوتر والقلق وغيرها من األمراض النفسية  

أس�اليب التنش��ئة الخاطئ��ة م�ن قب��ل الوال��دين ، ومع�املتهم الت��ي تفش��ل ف�ي إش��باع حاج��ات الطف��ل  " -

والجس��مية ف��ي الح��دود المعقول��ة منه��ا أس��اليب ال��رفض الس��افر أو المقن��ع ، والقس��وة ، ،النفس��ية 

تثي�ر  والتفرقة في المعاملة ب�ين األبن�اء ، والتذب�ذب ف�ي المعامل�ة ،واألس�اليب الت�ي م�ن ش�أنها أن

الش�عور بال�ذنب ،وك�ذلك أس�لوب الحماي��ة الزائ�دة ، إذ ظه�ر إن له�ذه األس��اليب أث�ر ه�ام ف�ي نم��و 

 .)٥٣-٥٢، ١٩٨٩كفافي ، ( "الشخصية، واستقرارها النفسي 

والتهدي�د ،والش�تم ال�ذي ي�ؤدي إل�ى ،ال�ذي يس�تخدم في�ه الض�رب ،الخالف العنيف ب�ين الوال�دين " -

 . )١٠٢، ٢٠٠٢بكار،( "الطمأنينة النفسيةوشعوره بعدم ،تهديد أمن الطفل 

أمنه�ا ورض�اها ، عوامل القلق التي تفقد اإلنس�ان س�كينة ال�نفس ،و ومن مهددات األمن النفسي،" -

خ��وف م��ن المس��تقبل، كم��ا أن غي��اب ض��وابط الو ،وس��خط الحاض��ر ،عل��ى الماض��ي رتحس��الو

      "مه�ددات األم�ن النفس�ي أب�رزم�ن  يع�د، والمجتم�ع ،والع�الم ذل�ك كل�ه والق�يم ف�ي الف�رد ،المبادئ

 .) ٢٠٠٩النابلسي ، ( 
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اختب�ار مقي�اس ماس�لو  في دراسة هدفت) جورارد ، وسدني م ، وريمي( ولقد  توصل الباحثون 

أن التص�ور الس�لبي  لل�ذات  والتقي�يم الس�لبي للوال�دين س�واء م�ن جه�ة الجس�م أو "لألمن النفسي إل�ى 

 Sidney,et.al, 1955,p366)( "لدى الفرد النفس يؤدي إلى انعدام األمن النفسي

 :تهديدات األمن في التصور اإلسالمي 

اع ه�م المحروم�ون م�ن نعم�ة ، والض�يوشعورا بالتفاه�ة ،واضطرابا ،الناس قلقا، وضيقا إن أكثر -

، والس�كينة م�ا والي�وم اآلخ�ر، والعم�ل بمقتض�ى ه�ذا اإليم�ان ،وبرد اليقين، فاإليمان باz ،اإليمان

  .وشجرة التوحيد الطيبة ،من ثمار دوحة اإليمان إال ثمرة هي

، ، ويرغ�ب، ويره�بويرج�و ،اسا إلى خشيته من ربه الذي يخافترجع مصادر خوف المسلم أس -

م�ن ع�ذاب هللا تع�الى ي�وم  ، بل ينشد األم�ن يقتصر على الحياة الدنيا وحدهاواألمن الذي ينشده ال

يتج��ه التص��ور اإلس�المي أوس��ع م��ن أي تص�ور آخ��ر ، و، وه��ذا يجع�ل الحاج��ة لألم��ن ف�ي القيام�ة

zفع النفس��ي ب��القيم الت��ي ق��ام عليه��ا اوالي��وم اآلخ��ر إلش��باع ه��ذا ال��د، س��لوك المس��لم ال��ذي آم��ن ب��ا                 

 .)١٩٩٨فيق ،تو(

إن التهديدات األمنية  في اإلسالم  ما هي إال استثمار الشخصية اإلسالمية للحاجات األمنية وهي  -

رد وس�يلة له�دف آخ�ر ه�و الممارس��ة التعبدي�ة ،ومعن�ى ذل�ك أن شخص�ية المس�لم ال يعنيه��ا أي مج�

ك ، معوض�ا ذل�فالمسلم يحتسب ذلك م�ن أج�ل هللا تهديد ألمنها ،مادام األمر مجرد وسيلة إلى غاية

 .)، ٢٧٥، ١٩٨٨البستاني ،( بثمن آخر هو الثواب األخروي

- zول�م يخلط�وا إيم�انهم  ،والمتابع�ة ،رس�وله فحقق�وا اإلخ�الص ،واتبع�وا والمؤمنون الذين آمنوا با

وه�م ال�ذين وفق�وا  ،ت�وا بأس�باب النج�اةأألنه�م  ،وحزن ،ن كل خوفم يؤمنهم هللا ،ءبالشرك فهؤال

 وال أم���ن لم���ن أط���اع الش���يطان ،ف���ال أم���ن ب���ال إيم���ان ،ومعرف���ة الص���راط المس���تقيم ،للهداي���ة

 ).٢٠٠٧،القرني(

، وإذا كنا ننظر إلى ه�ذه رضيقلل من تأثير الحياة الحالية في األ ،اآلخرةعتقاد بوجود الحياة واال -

ر ف�إن ذل�ك يجعلن�ا ننظ� ،وأنها مرحلة تمهيدية لحياة أخ�رى ،حياة على أنها مجرد مرحلة للعبورال

       ونتغل��ب عل��ى الهم��وم ف��ي ه��ذه الحي��اة ،والنج��اح ف��ي حياتن��ا، برباط��ة ج��أش إل��ى مواق��ف المعان��اة

)( Benjamin, at.el, 1997. 
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 :ألمن النفسي أبعاد ا

  :رئيسية ، وفرعيةأن أبعاد األمن النفسي يشير أقرع إلى 

  :األبعاد الرئيسية: أوال 

والج���وع ،والع���دوان ،وغي���اب مه���ددات األم���ن مث���ل الخط���ر (الش���عور بالس���المة والس���الم  -

 . )والخوف

 ) ت والعمل الذي يكفي لحياة كريمةتحقيق الذا(والمكان ، نتماء في الجماعة الشعور باال -

م���ن مظ���اهر ذل���ك (والم���ودة م���ع اآلخ���رين ،وعالق���ات ال���دفء ،والح���ب ،الش���عور بالتقب���ل  -

 .)٢٠٠٥أقرع ،) (والوالدية ، والزواج  ، ستقرار اال

 :األبعاد الفرعية : ثانيا 

 .بيئة سارةبأنهما والحياة ،إدراك العالم  -

 .إدراك اآلخرين بوصفهم ودودين أخيارا -

 . وحبهم،الثقة في اآلخرين  -

 .التسامح مع اآلخرين -

 . التفائل وتوقع الخير -

 . الشعور بالسعادة والرضا -

 . نطالق والتحرر والتمركز حول اآلخريناال -

 . تقبل الذات والتسامح معها والثقة في النفس -

 . قتدار والقدرة على  حل المشكالتالشعور بالكفاءة  واال -

 )٢٧-٢٦، ٢٠٠٥أقرع ،(لألمور المواجهة الحقيقة الواقعية  -

 : كما جاء في الدراسة الحالية مقياس األمن النفسي  مجاالت

وإش�باعها ش�يء الطف�ل  حاج�ة أساس�ية م�ن حاج�ات ه�ي والطمأنينة التي  ،الشعور باألمن: األمن -

 ،ن�ب شخص�يته المختلف�ة الجس�ميةاوهام لكي ينمو ،ويتفتح  بشكل كامل متزن ف�ي جو ،ضروري

ك��ان  ، وي��زداد الش��عور ب��األمن ل��دى الطف��ل  كلم��اوالروحي��ة ،والعقلي��ة ،جتماعي��ةواال ،والنفس��ية

، فال بد من أن يشعر باألمان لوجود أمه معه في هذا العالم الغريب الجدي�د علي�ه ،ويش�عر صغيرا

 .)١٩٩٨مرسى ،( باألمان لوجود أبيه ،ومداعبته له
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نتماء إليها على مقدار صالحها عتزاز باالواالنتماء و الحب ألسرته ، يشعر الطفل باال":نتماء اال -

 .)٤٠، ٢٠٠٢بكار ، ( "وتربيته،ونجاحها في احتضانه 

يحتاج الطفل إلى أن يشعر بحب اآلخرين له ،خاصة أبويه ،ومعلمي�ه ،والب�د أن يظه�روا : الحب  -

 .)١٩٩٨مرسى ،(له حتى حينما يخطئ 

 :عالقة القيم الدينية باألمن النفسي

ويذهبون إل�ى أن طري�ق الطمأنين�ة  ،بين األمن النفسي والقيم الدينيةيربط كثير من الباحثين 

 يهمل��ون ف��ي دراس��تهم ق��يم ، ول��ذلك ف��إن علم��اء ال��نفس الن النفس��ي ه��و طري��ق الحي��اة الفاض��لةواألم��

 ،النفس�يةإلى األمن النفسي والصحة ، فنظرة األخصائي النفسي  وظروفه ،ودينه ،وأخالقه ،المجتمع

 .)١٩٩٣بكرة، أبو(وأخالقه ، وشروطها تتأثر إلى حد كبير بقيمه

والقل�ق النفس�ي والوقاي�ة ،ض�طراب ف�ي مج�ال الوقاي�ة م�ن اال مهماكما أن للقيم الدينية دورا 

من المشكالت الخطيرة  كمشكلة تعاطي المخدرات التي تعتبر سلوكا هروبيا م�ن الواق�ع ال�ذي يش�عر 

تج�اه فقد كشفت نتائج بعض الدراسات عن وجود عالقة سلبية بين اال "والقلق ،ان فيه الفرد بعدم األم

 .) ، ٣٤٦،  ٢٠٠١الزهراني ، ( "لتزام بالقيم الدينية واال،نحو تعاطي المخدرات 

أنه ال يمك�ن الح�ديث ع�ن )  Puhler(وفي العالج النفسي نجد أهمية القيم حيث يرى بوهلر 

ت���ؤثر الق���يم الش���عورية  إذالوق���وف عل���ى ق���يم الم���ريض ،وأهداف���ه ف���ي الحي���اة  ب���الالع���الج النفس���ي 

ف�ي أبحاث�ه bong)(والم�ريض ، كم�ا يؤك�د ب�ونج  ،والالشعورية ف�ي عملي�ة التخاط�ب ب�ين  المع�الج 

 ورد ف��ي أب��وكم��ا (  يش��فىودراس��اته النفس��ية ض��رورة غ��رس اإليم��ان ل��دى الم��ريض النفس��ي حت��ى 

 .) ١٩٩٣بكرة،

 والطمأنينة لدى المؤمن أنه هدي إلى فطرته التي فطره هللا عليها، ،السكينةإن من أسباب 

ومتجاوبة مع فطرة الوجود الكبير كله، فكان من نتائجه أن المؤمن  عاش مع  ،وهي فطرة متسقة

ة بين غرائزه وفي حير،فأنه يعيش في صراع دائم داخل نفسه  المؤمن  فطرته في سالم ، أما غير

يق الموصل إلى مرضاة ، هو سلوك الطراأما المؤمن فقد جعل همه هما واحد، يرضيالكثيرة أيهما 

  .) ٢٠٨، ٢٠٠٩النابلسي ، ( "الذي يسأله أن يهديه إليه في كل صالة عدة مرات هللا تعالى 
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َراطَ اْلُمْستَقِيمَ " إذ يقول هللا تعالى التواء ،  هو طريق واحد ال عوج فيه والو ١"اْهِدنَا الصِّ

لُِكمْ " قال تعالى  َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه ۚ َذٰ بَُل فَتَفَرَّ َذا ِصَراِطي ُمْستَقِيًما فَاتَّبِعُوهُ ۖ َوَال تَتَّبُِعوا السُّ  َوأَنَّ َهٰ

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن   .٢"َوصَّ

ال�دعوة ألص�حابه إل�ى وفي السنة النبوي�ة المطه�رة نج�د الرس�ول ص�لى هللا علي�ه وس�لم دائ�م 

وف�ي  ،ورض�وانه،ى أمال في الفوز بمغفرت�ه اإليمان باz تعالى ،ودائم الترغيب لهم في تقوى هللا تعال

وفي  ،يا لهم في اإلخالص في عبادة هللاثوابه العظيم بالنعيم الدائم في الجنة ،وكان هذا األمل دافعا قو

ر الكبي�ر ف�ي ش�عورهم مما كان له األثنحراف اال ل مظاهربتعاد عن كوفي اال ،ستقامة في السلوكاال

 .) ١٩٨٩نجاتي ،(واألمن النفسي  ،بالطمأنينة

إن اإليم��ان ب��اz يحق��ق للم��ؤمن س��كينة ال��نفس ،وأمنه��ا وطمأنينته��ا ، الت��ي ه��ي أس��اس الق��يم 

وألن إيم��ان الم��ؤمن الص��ادق ب��اz  يم��ده باألم��ل ،والرج��اء، فه��و ف��ي ع��ون هللا وعنايت��ه ، ،وأهمه��ا 

حمايته ، فالمؤمن دائم التوجه إلى هللا تعالى في عبادته ،وكل ما يقوم به من أعم�ال ابتغ�اء مرض�اة و

هللا تعالى ،فهو يشعر بأن هللا تعالى معه دائما وكفي�ل ب�أن يب�ث ف�ي نفس�ه الش�عور ب�األمن والطمأنين�ة  

 .) ٢٠٠١الزهراني ، (

وباعثا على الشعور ،ها أثرا كبيرا وأهم عبادة نؤديها في اإلسالم هي عبادة الصالة حيث ل

حيث )١٩٨٩كما ورد في كفافي ،() توماس هايسلون(باألمن النفسي ، وهذا ما يؤكده  الطبيب 

 وبث الهدوء في،الصالة أهم أداة عرفت حتى اآلن لبث الطمأنينة في النفوس  إن"  :وليق

سيدنا محمد صلى هللا عليه لها تأثير فعال في عالج اإلنسان من القلق ،والهم حيث كان و. األعصاب

: سلمقال كان النبي صلى هللا عليه و–رضي هللا عنه  –يلجأ إليها كلما أهمته مشكلة فعن حذيفة وسلم 

) إذا أضره أمر صلى(
روحياً أن الصالة تحدث نشاطاً ": كاريل أليكس/ظ الطبيب الفرنسيحِ ولَ ، ٣

وهذا ما ذكره في (والعبادة  ،في أماكن الحج يمكن أن يؤدي إلى الشفاء السريع لبعض المرضى

، ومن جميع األمراض والقلق ،السبيل الوحيد للتخلص من الهمف).  اإلنسان ذلك المجهول" كتابه 

هللا عليه على رسوله صلى  ، وشرعه المنزلتباع منهجهإإيمان المؤمن باz تعالى، والنفسية هو 

تباع إ انعدامأما  وسعادته ، ،واإليمان باz هو الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق أمن اإلنسان  ،وسلم

،  ٢٠٠١، الزهراني (  .وعدم األمن والطمأنينة،والقلق ، والشقاء ،الهم  شرعه في الحياة يؤدي إلى

٣٤٩، ٣٤٦(. 

                                                           

 )٦(سورة الفاتحة ، اآلية  ١
 )١٥٣(سورة األنعام ، اآلية  ٢

 أخرجه أبو داود   حديث ٣
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والطمأنين���ة ف���ي ،إن ق���يم اإلس���الم ه���ي ق���يم رباني���ة له���ا أث���را واض���حا ف���ي تحقي���ق األم���ن 

قل����ب الم����ؤمن فنج����د  الص����دق  م����ثال م����ن الق����يم الت����ي تس����اعد ف����ي تعزي����ز األم����ن النفس����ي ل����دى 

لص����دق ادع م����ا يربي����ك إل����ى م����اال  يربي����ك ف����إن  "م محتض����نيها ، لقول����ه ص����لى هللا علي����ه وس����ل

وعل���ى عك���س م���ن ذل���ك نج���د الك���ذب ي���ؤدي . )١٦٠ط،.،دالن���ووي ( ١"طمأنين���ة والك���ذب ريب���ة 

باإلنس���ان إل����ى الخ����وف والت���وتر، ألن اإلنس����ان ال يك����ذب إال إذ ك����ان خائف���ا ، أم����ا الص����ادق ف����ال 

يوج���د م���ا يحمل���ه عل���ى الك���ذب ، ويض���من الص���دق قيم���ا أخ���رى كالش���جاعة والج���رأة واإلخ���الص 

م���ن :"وس���لم ق���ال  والص���بر، وع���ن عب���دهللا ب���ن محص���ن الخطم���ي أن الرس���ول ص���لى هللا علي���ه

. ٢"كأنم���ا حي���زت ل���ه ال���دنيا بح���ذافيرها أص���بح ف���ي س���ربه مع���افى ف���ي جس���ده عن���ده ق���وت يوم���ه ف

ش���عور اإلنس���ان ": ويش���ير الح���ديث الش���ريف إل���ى ثالث���ة أم���ور ، وه���ي    )١٩٩٩البص���يري ،(

باألم����ان ف����ي جماعت����ه ، والعافي����ة ف����ي بدن����ه ، وقناعت����ه بالقلي����ل ، وه����ي م����ن مقوم����ات الص����حة 

الت���ل، وأب���و ()طمئنان ف���ي النف���وساوالس���عادة،العوام���ل عل���ى بع���ث أب���رز النفس���ية ، ألنه���ا م���ن 

 )١١-١٠، ١٩٩٦بكرة، 

والجماعة تحقيق االستقرار النفسي، ،من أبرز الوظائف التي يؤديها الدين للفرد وكذلك أن 

توازناً نفسياً عن والصراعات الداخلية يحقق لهم الدين  ،فحينما يصاب األفراد بالتمزق النفسي 

أَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمةَ َربَِّك نَْحُن " :وجيه إلهي ، لقول هللا تعالى طريق ما يسوقه من عالج نفسي ، وت

ْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِيَتَِّخَذ بَْعضُ  ِعيَشتَُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ ضاً ُهم بَعْ قََسْمنَا بَْينَُهم مَّ

ً َوَرْحَمُت َربِّ  ا يَْجَمُعوَن ُسْخِريّا مَّ وطأة الحياة ، وتهون أمور ففي حمى الدين تخف   ٣"َك َخْيٌر مِّ

من جانب آخر و )٢٠٠١،  يبيالحد( وبعيداً عن المألوف ،، وتصبح هذه المظاهر أمراً ثانوياً الدنيا

اإلسالمي تمدنا  بأدلة نجاح اإليمان باz في ، وبخاصة تاريخ ديننا الدراسات التاريخية لألديانفإن 

والوقاية من القلق الذي يعتبر  ،والطمأنينة ،ن أمراضها ،وتحقيق الشعور باألمنشفاء النفس م

 ،منما يشير إلى األ، وقد ورد في كتابه العزيز رئيسي في أعراض األمراض النفسيةالسبب ال

ئَِك لَُهُم  الَِّذيَن آَمنُوا َولَمْ " ىومن ذلك قوله تعال ،طمأنينة في نفس المؤمنالو يَْلبُِسوا إِيَمانَُهْم بِظُْلٍم أُولَٰ

شعور ف، وهو في عونه تعالى معه دائما  دائما يشعر أن هللافالمؤمن  ، ٤"اْألَْمُن َوُهْم ُمْهتَُدوَن 

، الزهراوي ( المؤمن بأن هللا تعالى في عونه كفيل بأن يبث في نفسه الشعور باألمن والطمأنينة 

٢٠٠١ (. 

                                                           

 ابن ماجهحديث رواه  ١
 البخاريحديث رواه  ٢

 )٣٢(، اآلية  الزخرفسورة  ٣
 )٨٢(، اآلية ألنعامسورة ا ٤
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يؤدي جملة من الوظائف التي ال غنى عنها لكل من الفرد والجماعة ، وكونه عامالً فالدين 

مهماً في حياة اإلنسان النفسية ، وعنصراً أساسياً في نمو شخصيته ، وأعظم دعائم السلوك ، حيث 

، وحب للحياة ،االنفعالي، وتفاؤلواالتزان ،واالطمئنان النفسي ، يوفر قاعدة وجدانية تضمن األمن 

حساس الديني من اإلحساس ، وتأكيد الهوية ؛ لما يوفره اإلنظرة إليها نظرة تشاؤميةوعدم ال

مات واألز ،والقدر، ويخفف من وطأة الكوارث ،واإليمان بالقضاء ،والقناعة ،والرضا ،بالسعادة

 ، منأو التشاؤم من المستقبل ،وفوعدم الخ ،التي تعترض طريق الفرد، فيشعر الفرد باالطمئنان

كل مرحلة  ، وفيهاً لسلوكه في شتى منـاحي الحياة، التي تعد موجخالل إطار عالقة اإلنسان بخالقه

ِ ۗ "إذ قال تعالى  . ) ٢٠٠١الحديبي ،  (عمرية من حياة اإلنسان الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر هللاَّ

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ أََال بِِذْكِر   .١" هللاَّ

 ،أهم ثمراتها الس�كينة، من وسلوكا ،والتمسك بالقيم اإلسالمية فكرا،والعلم باz ، ن التقوىوأ

اس�تطاع أن يس�ود  واألمن النفسي، والطمأنينة، فاألمن النفسي هو الس�مة الت�ي ت�دل عل�ى أن اإلنس�ان

وتوافقه�ا، وانقياده�ا ف�ي انس�جام عناص�ر ال�نفس ، كما تدل عل�ى ويحكمه، ويسوسها ،مملكته الداخلية

وإذا ام�تأل قل�ب الم�ؤمن بالحكم�ة ،فإن�ه ".) ١٩٩٦الت�ل ، وأب�و بك�رة ، (، وس�المة لص�احبه  خضوع

 فيش���عر عن���دها ب���األمن،ويك���ون أه���ال الص���طفاء هللا وواليت���ه، يك���ون ق���د بل���غ مرتب���ة اإلخ���الص ، 

 .)١٢٨، ٢٠٠٥المعايطة، ("والحزنوالنجاة من الخوف  ،والطمأنينة

ل عل�ى رس�وله ص�لى هللا ، وش�رعه المن�زإيمان المؤمن ب�اz تع�الى، واتب�اع منهج�ه كما أن 

كم��ا أن��ه س��ية ، وم��ن جمي��ع األم��راض النفوالقل��ق، علي��ه وس��لم ه��و الس��بيل الوحي��د لل��تخلص م��ن اله��م

اتباع شرعه ف�ي الحي�اة ي�ؤدي إل�ى انعدام أما  ،وسعادته، الذي يؤدي إلى تحقيق أمن اإلنسانالطريق 

 .) ٢٠٠١، الزهراني ( والطمأنينة ،وعدم األمن ،والقلق، والشقاء ،الهم

تحقي�ق ألنها تعد م�ن العوام�ل المهم�ة ف�ي  ،رورة ملحة لألفراد وبخاصة الطلبةتنمية القيم الدينية ضو

 تجاه ذاته أشار القرني الوبا ،طمئنان النفسيواال ،واألمن ،الصحة النفسية

 :األمن األخالقي للطلبة هو اآلتي ن من مهمات تحقيقإ"

 تقوية الوازع الديني والخلقي عند الطالب  -

 لتزام بالمبادئ األخالقية في سلوكهم اال انعدام توعية الطلبة والمعلمين بخطورة  -

، القرن�ي( على وضع أساليب عقابية تطبق في حق من يتهاون في المبادئ األخالقية اإلتفاق -

٢١٤، ٢٠٠٢(  . 

                                                           

 )٢٨(سورة الرعد ، اآلية  ١
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 (Roccas) ) روك�اس(ومن ال�دالئل الت�ي تش�ير إل�ى ارتب�اط ال�دين ب�األمن النفس�ي دراس�ة  

أن المن�اطق الت�ي تع�ارض الكنيس�ة ت�رتبط بنس�بة إيجابي�ة  قليل�ة ب�األمن  "حيث توصلت  دراسته إل�ى

 .)Roccas,1997,p336-375( "واإلحسان تجاه اآلخرين

لق��د أظه��رت الكثي��ر م��ن البح��وث والدراس��ات أن ال��دين ي��ؤدي دوراً إيجابي��اً ف��ي الوقاي��ة م��ن 

توى الت�دين ب�الكثير م�ن أعراض االضطرابات النفس�ية ل�دى الم�راهقين ؛ نظ�راً الرتب�اط ارتف�اع مس�

وق��درة أكب��ر عل��ى مجابه��ة ،ي��ؤدي إل��ى ص��حة نفس��ية أفض��ل الجوان��ب اإليجابي��ة ل��دى األف��راد ، ف

والقدرة عل�ى تحم�ل  ،فاء من األعراض النفسيةوسرعة الش ،والتغلب على آثارها السلبية ،األمراض

موس��ى دراس��ة و (Smith) )٢٠٠٣( الض��غوط الناتج��ة ع��ن أح��داث الحي��اة القاس��ية كدراس��ة س��ميث

         ودراس����ة Bergin, et.al,1987)(كم����ا  أش����ارت العدي����د م����ن الدراس����ات كدراس����ة  )١٩٩٢(

et.al, 1989)  Watsong,( ،ن التوجه�ات الديني�ة وتق�دير إل�ى وج�ود عالق�ة ارتباطي�ه موجب�ة ب�ي

سلبية مع كل من القلق واالكتئاب ، وأن األفراد األكثر تديناً أق�ل قلق�اً  ، ووجود عالقة ارتباطيةالذات

  .) ٢٠٠١كماورد في الحديبي ،(   واكتئاباً وأكثر تأكيداً لذواتهم

اء والقدر ويؤدي الشعور الديني إلى اإلحساس بالسعادة ،والرضا ،والقناعة ،واإليمان بالقض

 ،والق�وة لمواجه�ة التح�ديات ،الض�غوط، ويم�نح الثق�ةذي يع�ين الف�رد عل�ى مواجه�ة ، ال�وش�ره ،خيره

ال�ذي يش�عره باألم�ان، وع�دم  ،ةزمات التي تعترضه في مجرى حياته، فيكون الم�الذ وق�ت الش�دواأل

ألفض�ل دائم�اً، ال�ذي يتدخل في األح�داث المهم�ة م�ن أج�ل ا -  -، لليقين بأن هللا والتشاؤم ،الخوف

ال��ـدعم والطمأنين��ة   ، والش��كر مم��ا ي��وفر ل��ه أس��مى ص��ورةال��دعاء، والص��ال: يتحق��ق للف��رد م��ن خ��الل

 ). ٢٠٠٢وفرج هريدي ،(

من أبرز الوظائف التي يؤديها الدين للف�رد والجماع�ة  تحقي�ق االس�تقرار النفس�ي ، فحينم�ا و

ع�ن طري�ق م�ا  والصراعات الداخلية يحقق لهم ال�دين  توازن�اً نفس�ياً ،يصاب األفراد بالتمزق النفسي 

، الحي�اة، وته�ون أم�ور ال�دنيا ، فف�ي حم�ى ال�دين تخ�ف وط�أة عالج نفس�ي، وتوجي�ه إله�ييسوقه من 

،  (Patrick)باتري�ك ول�ذلك ي�ذهب ك�ل م�ن، راً ثانوي�اً وبعي�داً ع�ن الم�ألوفوتصبح هذه المظاهر أم

، وخاص�ة قل�ق المس�تقبل، تتن�اقض مش�اعر الخ�وف والقل�ق وربيع عبد العل�يم إل�ى أن�ه م�ع ه�ذا ال�دعم

، العتب�اره بع�داً ذي يسهم في تحقي�ق الس�ـواء النفس�ي؛ األمـر الفرد على مصيره المستقبلييطمئن الف

أساسياً للشخصـية السوية ،وأن للدين وظائف وآثاراً نفسية واجتماعية على الف�رد والمجتم�ع ، حي�ث 

م�ع م�ن  يزود الفرد بنسق من القيم والمبادئ والمعايير، والمحكات االجتماعية التي توفر ل�ه التكي�ف

 .) ٢٠٠١الحديبي ، كما ورد (حوله 
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  :النظريات المفسرة  لألمن النفسي  

هناك عدة رؤى  لألمن النفسي في ضوء  مدارس  علم  النفس  ، وقد اختلفت وجهات 

،وفيما  النظر باختالف  المدارس المختلفة ، وقد وجد الخالف حتى بين أتباع المدرسة  الواحدة

 :يلي عرض موجز لبعض منها 

واحدا من أصحاب المدرسة اإلنسانية في علم النفس ، وهو من  ) Maslow(ماسلو   يعد -

أكثر الباحثين النفسيين اهتماما باألمن النفسي وإشباع الحاجات ، وتكاد ال تخلو دراسة تهتم 

اته ، ودراساته الميدانية بالحاجات النفسية ، ومنها الحاجة إلى األمن من إشارة إلى إسهام

الثانية في هرمه الشهير  في هذا المجال، وقد وضع ماسلو الحاجة إلى األمن في المرتبة

فسي بأنه عرف األمن النحيث  ، وهي تلي الحاجات الفسيولوجية األساسية ،للحاجات

صديقة، ن بيئته يدرك أ له مكانة بينهم، بل من اآلخرينومتق ،شعور الفرد بأنه محبوب(

قام ماسلو بوضع  وقد، بندرة الخطر، والتهديد والقلق ، ويشعر فيهاودودة غير محبطة

الطهراوي ، (  :وهي ،ة على إحساس الفرد باألمن النفسي، اعتبرها دالأربعة عشر مؤشرا

٩٨٨ -٩٨٧، ٢٠٠٦(. 

 . ، وقبولهمالشعور بمحبة اآلخرين -

 . والمكانة بين المجموعة ،الشعور بالعالم كموطن، واالنتماء -

 .وندرة مشاعر التهديد والقلق ،مانمشاعر األ -

 . ومسرة ،حيث يستطيع الناس العيش بأخوة وصداقة ،والحياة بدفء ،إدراك العلم -

 . وخيرين ،وبصفتهم ودودين ،من حيث الجوهر ،إدراك البشر بصفتهم الخيرة -

وانية ،ومشاعر المودة مع ة العدوقل،والثقة نحو اآلخرين ،حيث التسامح ،مشاعر الصداقة  -

 .اآلخرين

 .واإلحساس بالتفاؤل بشكل عام ،االتجاه نحو توقع الخير -

 . والقناعة ،الميل للسعادة -

 . واالستقرار االنفعالي ،وانتقاء الصراع ،والراحة، واالسترخاء ،مشاعر الهدوء -

ومشكالته بموضوعية الميل لالنطالق من خارج الذات ،والقدرة على التفاعل مع العالم  -

 .دون تمركز حول الذات

 .  وتفهم االندفاعات الشخصية،والتسامح معها ،تقبل الذات  -
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والكفاية في مواجهة المشكالت بدال من الرغبة في السيطرة على ،الرغبة بامتالك القوة  -

 . اآلخرين

  .أو الذهانية، الخلو النسبي من االضطرابات العصابية -

الطهراوي ، (  "واالهتمام باآلخرين ،واللطف ،وبروز التعاون ، االهتمامات االجتماعية -

٩٨٨ -٩٨٧، ٢٠٠٦(. 

أن القلق "فسي اإلجتماعي ،هي من أنصار التحليل النو Horney )(وتشير هورني     

وانعدام األمن هما من العوامل التي تؤثر في تشكيل الشخصية ، لذا فإن الفرد يلجأ إلى  ،األساسي

دفاعية حتى يقلل من عزلته ،وعجزه ، فقد يصبح عدوانيا أو مذعنا ليستعيد الحب الذي عدة أساليب 

أن  وبهذا الصدى ترى،   )١٠١-١٠٩ ،١٩٧٩الزيود ، ( "فقده أو قد يكون لنفسه صورة مثالية

شعور الفرد باألمن النفسي ، يعود في جذوره إلى أسباب اجتماعية أهمها عالقة الطفل بوالديه منذ 

، وتشير بطفلهما يشبعان حاجة الطفل لألمنمرحلة الطفولة ، فعطف الوالدين ودفء عالقتهما بداية 

إلى أن أصول السلوك العصابي يكمن في إهمال الطفل ،وعدم مباالة الوالدين به ، فينشأ في جو 

                   والشعور بالقلق األساسي ،دفء والحب مما يسبب انعدام األمنأسري ال ينعم فيه بال

 )Basic Anxiety (يد أمنه المفقود ، أو يحاول أن ع، وبالتالي يلجأ إلى عدة أساليب دفاعية يست

فالقلق ناتج من مشاعر عدم توفر األمن في العالقات الشخصية "يكون لنفسه صورة مثالية ، 

 "نابه في الطبيعة اإلنسانيةكن اجتالمتبادلة على العكس من فرويد فهي ال تؤمن بأن القلق جزء ال يم

 .)٩٨٨،  ٢٠٠٦الطهراوي ،(

فتؤكد على  أن تنشيط  "واالنتماء والنماء ،نظرية الكينونة ") Aldefer( ألدفر أما نظرية

، وعند المستويات األدنى د إشباع حاجاتدوافع المستوى األعلى في تنظيمه للحاجات ال يتم إال بع

) Aldefer( )الدفر(قام  ،لوجهة نظر ماسلو في هرم الحاجات عدم توافر الدعم الميداني الكافي

   حاجات كينونة: بطرح تصور معدل للتنظيم الهرمي للحاجات يشتمل حاجات رئيسية ثالث وهي 

) Existeance  (وحاجات انتماء )Relatedness ( وحاجات نماء)Growth ( فحاجات الكينونة

الحاجات  )Maslow(تهتم بتوافر متطلبات وجود الحاجات األساسية للكائن الحي أطلق عليها ماسلو

التي تشتمل على  حاجات االنتماء، أما المجموعة الثانية فهي من ألمنوالحاجة إلى ا،البيولوجية 

العالقات وعالقات وطيدة بينه وبين اآلخرين على أن تتصف هذه ،في وجود اتصال ) الفرد ( دور 

اعتبره ماسلو  ما ويتفق الدفر في هذا مع ،باالستمرار أو الديمومة، هذا إذا ما أراد الفرد تحقيقها
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فهي حاجات النماء  وهي  ) Aldefer (، أما الحاجات الثالثة في تصنيف الدفرحاجات محبة وتقدير

 .)٢٠٠٩الصوافي ، (الذاتي وهي ما أسماها ماسلو بحاجة تحقيق الذات  رغبة جوهرية بالتطور

 فهو يرىللجدل  وآراء مثيره  ،األمن النفسي عبر افتراضات نظريةيفسر مفهوم أما فرويد 

باستخدام الطاقة  والقلق، ،وتجنب األلم ،أن اإلنسان كائن بيولوجي غرائزي، مدفوع لتحقيق اللذة

وتحقيق الحاجات واألمن البدني  ،ين األمن النفسي، ويربط فرويد بالجنسيةفسية الحيوية الن

إلى االستقرار، وعندما ال  مدفوعا لتحقيق حاجاته للوصولأنه  )الفرد (، حين يرىالمرتبطة به

من أبرز  )فرويد (، واأللم النفسي  فلقد كانلضيق، والتوترويسبب ا ،ينجح يشكل ذلك تهديدا للذات

إلى سوء التكيف، وعدم االستقرار،  ، التي تقودمصادر الخطر الداخلية في اإلنسانالذين أكدوا على 

، وبالتالي فإن اإلنسان ية الشريرة التي تولد مع اإلنسانوالشهوان ،العدوانيةو ،حينما يؤكد الميول

أن الشعور )  Adler( دلرأويرى  .) ٢٠٠٦ ،الطهراوي( ،في هذا المعنى أسباب عدم أمنه يحمل

بالقصور يدفع الفرد منذ الصغر إلى البحث عما يضمن له األمن ويخفف شعوره بالذل والضعف ، 

 .) ١٩٧٩الزيود ،(ويحاول الفرد التعويض عن النقص أو الضعف الموجود لديه  

م الشعور باألمن ينشأ عن شعور الفرد بالدونية اعدانإلى أن ) Adler() أدلر (لذلك يشير

مما يدفعه إلى القيام بتعويض أو المعنوي ، ،والتحقير الناتجين عن إحساس بالقصور العضوي 

والتطرف ، وقد ،بذل المزيد من الجهد الذي قد يكون ايجابيا نافعا للمجتمع ، أو سلبا كالعنف ب، ذلك

لر دألذا فقد ارتبط مفهوم األمن النفسي لدى  )ي الزائد التعويض النفس(أطلق على هذه الظاهرة 

اب ــأما أصح، والمجتمع ،والحب ،لــادين العمـعادة في ميـوالس ،بقدرة الفرد على تحقيق التكيف

الني، بحيث يعتمد كل ــباألمن النفسي بالتفكير العقالنظرية المعرفية،  فإنهم يربطون شعور الفرد 

ن هؤالء ـ، ومهكيرـة تفــل طريقـة بفضــفسيـعيش حياة نوي يـــص الســفالشخ، رــمنهما على اآلخ

، أو هــموقف نقابل  رى أن كلــالذي ي   ) Bowlby (وبولبي )  ( Ellys,Aبرت أليس ــال

              ، أو المعرفيةه النماذج التصوريةا ممكن تفسيره تحت ما يطلق عليــتعرض له في حياتنــن

REBRESENTIONAL ORCOGNITE MODELS  غة ـــماذج تشكل صيــذه النــوه

SCHEMA كما تحدد ن البيئة المحيطة عبر أعضاء الحس، نستقبل بها المعلومات الواردة إلينا م

 .)٢٠٠٦الطهراوي ،( واآلخرين، والعالم ، تصوراتنا عن أنفسنا 

فقد طور نظريته في الستينات من القرن العشرين ، وقد  Porter) (أما عن نظرية بورتر 

اتهم سائدا في تلك الحقبة ، إذ قلة من الناس تحرك سلوكيبما كان هذه النظرية تأثر بورتر  مثلت

ال تشكل دافعا ألن إشباعها  أن هذه الحاجات والعطش باعتبار ،الحاجات الفسيولوجية كالجوع
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مع فارق حذف الحاجات ر مشابها لترتيب ماسلو ترتيب بورت جاءولذا  ،ومضمون ،حاصل

في تنظيم ماسلو للحاجات وبذلك  ظاهرة، وإضافة الحاجة إلى االستقاللية  التي لم تكن الفسيولوجية

 : ي تللحاجات على النحو اآل Porter) ( )بورتر (أصبح تنظيم 

والعدالة والتقييم مة، ، التقاعد والتثبت في الخدوهي الدخل المادي: الحاجة إلى األمن -

 . ، والتأمين ووجود جمعيات أو نقابات مهنيةالموضوعي

أو غير رسمية أو  ،لى االنتساب إلى جماعة عمل رسميةوتشتمل ع: الحاجة إلى االنتساب -

 . وقبول من زمالء النظام ،وصداقة ،إلى جماعة مهنية

والشعور ،واللقب ،والمركز ،الحاجة إلى تقدير الذات تشتمل على أمور منها المكانة  -

 . والمكافآت ،والترقيات ،والشعور باحترام اآلخرين ،باحترام الذات

وهي ضبط الفرد لموقف عمله وتأثيره في النظام ومشاركته في لحاجة إلى االستقالل ا -

 . ومنحه استخدام إمكانيات النظام،القرارات المهمة التي تعينه 

وإمكاناته والشعور ،فرد ضمن أقصى طاقته وتشتمل على عمل ال،الحاجة إلى تحقيق الذات  -

وتحقيق أهداف يرى الفرد أنها مهمة  ، وكما نرى أن بورتر أضاف ،بالنجاح في العمل 

الحاجة االستقاللية التي تؤكد حاجة الفرد إلى الشعور بتوافر فرص المشاركة في صنع 

. بهه صالحية السيطرة على موقف العمل الخاص وأن تكون لدي،القرارات التي تعينه 

 .)٢٠٠٩الصوافي ، (

في العالج بالواقع أن اندماج الفرد مع أشخاص لهم هوية  )ويليام جالسر(وترى نظرية   -

وافتقاد إلى ،السوي بينما اندماجه مع أشخاص لهم هوية فشل  نجاح يساعد على النمو

ضطراب النفسي، ويرى عن اال ى الفشل المعبر، وإلى الشعور بالقيمة الذاتية يؤدي إلالحب

إن اضطراب السلوك إنما يتمثل في اضطراب ) العالج بتحليل التعامالت (في  إيرك بيرن

التنشئة ـ ووجود أنماط من التحويالت غير المالئمة في عالقات الفرد بغيره نتيجة عبوره 

 مرحلة ا الطفولة النفسية  بسرعة أو سرعة دخوله إلى الرشد النفسي أو العكس

 .) ٢٠٠١،الشناوي(

  :ةــالصـــخ

قليل من النظريات التي جعلت للمجتمع ،والقيم نصيبا فيها ومن ضمن تلك النظريات نجد 

جتماعي دورا في حياة اإلنسان وإن كان هو اآلخر هتمام االأو اال ،الذي أعطى للميل )أدلر (نظرية

في صياغته المتتابعة ألفكاره يبدأ بمقولة أن اإلنسان مدفوع في كل سلوكه بمشاعر النقص ، وينتهي 
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أهمية وإن  ، في آخر صياغاته إلى أن دافع اإلنسان الذي يحرك سلوكه هو الكفاح من أجل التفوق

القيم ،السيما القيم الدينية أصبح أكثر بروزا في علم النفس في اآلونة األخيرة،وهناك أسباب كثيرة 

فشل بعض النظريات القائمة على استخدام منهج  ) Bergin( برجين ا ما يؤكدهألهمية القيم منه

، كذلك بدأ علم النفس يعمل لحساب السلطات مما يجاد العالج لدى المرضى النفسيينعلمي في إ

د كثيرا من لّ أيضا أن العصر الحديث و ،كما نجد جعله معدود الفاعلية في تحقيق نتائج عملية 

مع فشل و ،واألنانية، واالكتئاب ،والعنف،القلقالنفسية لدى األفراد مثل  واألمراض، المشكالت

محاوالت جديدة في استعادة المنظور  ظهرت ، جتماعية في عالج هذه المشكالتالمؤسسات اال

 )Bergin, 1980, pp 95 -105(  . مشكالتالروحي لعالج هذه ال

سلوك أن صاحب نظرية القيم ) ١٩٩٦ورد في الخياط ، كما Bear) (( )بير(العالم  ويؤكد

والسيطرة على سلوك اإلنسان منبعها القيم ،ووعيه للقيم ، أي أن الهيمنة  ،الفرد يتأثر بمدى إدراكه

ن أويمكن القول ،وهو في هذا يخالف فرويد الذي جعل الجنس أساسا ، ومصدرا لسلوك اإلنسان 

 .جعل مصدر السلوك عند اإلنسان هو الجانب اإلنساني وليس الطبيعي  )بيير(

فارتقت بأصحابها إلى أعلى  ،اإلنسانية القيم اإلسالمية تركت أبلغ األثر في عالج النفسإن 

 ،واد العالم في شتى مجاالت الحياةفأصبحوا ر ،والتطبيق للقيم في حياتهم ،لتزامالدرجات في اال

ارزة في باألمثلة التي تؤكد على اعتناق المسلمين للقيم الربانية فأصبحت بحافل والتاريخ اإلسالمي 

السنين في بمئات  (Paiper) )بيير(وغيرت مجرى حياتهم وهم قد سبقوا سلوكهم ،وتفكيرهم ،

عليهم وتأثيرها في السلوك اإلنساني، فمن جيل الصحابة رضوان هللا  ،تقرير نظريته عن القيم

 األئمة األربعة رضوان هللا، وومصعب بن عمير، والمئات غيرهم ،بالل بن رباح كثيرون منهم

وقبل هذا وذاك نجد القرآن قد سرد لنا  ،ماء المسلمين الذي ال يمكن حصرهموغيرهم من عل ،عليهم

العديد من األمثلة عن تأثير عقيدة اإليمان وهي أعلى مراتب القيم في سلوك وحياة كل من آمن بها 

 .)١٩٩٦خياط ،ال(

 :الدراسات السابقة: ثانيا 

 : ثالثة أقسام إلى ) العربية(سابقة قسمت الدراسات ال: الدراسات العربية  -١

 .األمن النفسيو لدراسات ذات الصلة بالقيما  -أ     

 .الدراسات ذات الصلة بالقيم -ب

 .الدراسات ذات الصلة باألمن النفسي -ج     
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  .ألمن النفسيواالدراسات ذات الصلة بالقيم  -أ:  أوال

 ١٩٨٩/دراسة وهيب   -١

 "النفسي لدى عينة من طلبة جامعة الموصل العالقة بين القيم واألمن "

بين القيم الدينية إلى التعرف على العالقة ) ١٩٩٣(هدفت الدراسة المشار إليها في أبو بكرة 

ندزي واخنبار ماسلو لألمن استخدم الباحث فيها اختبار القيم لفرنون والبورت ول ،واألمن النفسي

وكان اختبار القيم  ،لبةطا) ١٠٨(طالبا و)١٢٦(منها ) ٢٣٤(تكونت عينة البحث من  ،النفسي

والقيم الدينية، والقيم  ،والقيم السياسية ،والقيم االقتصادية القيم الجمالية،: ن القيم اآلتيةيتضم

، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة التي تمتلك قيما دينية عالية يتمتعون بمستوى اإلجتماعية

 .عة الدنيا في القيم الدينيةمما تملكه المجومن الشعور باألمن النفسي أعلى 

 

    ١٩٩٣/دراسة أبو بكرة   -٢

 "القيم الدينية وعالقتها باألمن النفسي لدى طلبة جامعة اليرموك"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين القيم الدينية واألمن النفسي ، واستخدم الباحث 

) ٥٦٠(كونت عينة الدراسة من ماسلو لألمن النفسي ، تمقياسين أحدهما للقيم الدينية واآلخر مقياس 

صائية من خالل الوسائل وطالبة من جامعة اليرموك باألردن وتمت المعالجة اإلح ،طالب

دال بين اإللتزام ومعامل ارتباط بيرسون، وأظهرت النتائج عن وجود ارتباط موجب  ،اإلحصائية

أظهر استخدام تحليل التباين األحادي وجود فروق ذات والشعور باألمن النفسي ، كما  ،بالقيم الدينية

مجموعة الملتزمين بالقيم داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات على مقياس األمن النفسي بين 

ومجموعة غير الملتزمين  تعزى إلى مستوى اإللتزام بالقيم الدينية ، ولدى استخدام اختبار  ،الدينية

لشعور باألمن النفسي لدى مجموعة المستوى القيمي القوي أعلى كولز تبين أن مستوى ا –نيومان 

منه لدى مجموعتي المستوى القيمي  المتوسط  ومستوى القيمي الضعيف ،  أي أن الطلبة 

المتمسكين بالقيم الدينية أكثر شعورا باألمن النفسي وقد تم تفسير نتائج الدراسة في ضوء الدور 

 .يد في األمن النفسي لدى األفرادفي الحياة النفسية ، وبالتحد الكبير الذي تلعبه القيم الدينية

 

 ١٩٩٥/  دراسة حسن  -٣

العالقة بين القيم اإلسالمية وكل من سمة القلق والقلق األخالقي لدى طلبة جامعة اليرموك ومدى "

 " .تأثرها بعدد من المتغيرات 
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لقلق وا سمة القلق،هدفت الدراسة إلى تقصي العالقة بين  القيم اإلسالمية وكل من 

الجنس، : بعدد من المتغيرات الديمغرافية هي –إن وجدت  –ومدى تأثر هذه العالقة  ،األخالقي

والكلية، والمستوى األكاديمي، ومكان اإلقامة، والمعدل التراكمي، كما سعت الدراسة إلى الكشف 

مقياس القيم اإلسالمية فيما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسطات أداء الطلبة على 

تعزى إلى اختالف الجنس، والكلية، والمستوى األكاديمي ومكان اإلقامة، والمعدل التراكمي، 

وسعت الدراسة أيضا إلى الكشف فيما إذا كانت هناك  فروق دالة إحصائيا بين متوسطات أداء 

تعزى إلى مستوى  –دة كل على ح–واختبار القلق األخالقي  الطلبة على مقياسي قائمة سمة القلق،

 األولى لقياس القيم اإلسالمية والثانية،: االلتزام بالقيم اإلسالمية، تم تطبيق ثالث أدوات للقياس 

با وطالبة من طال) ٦٦٢(والثالثة لقياس القلق األخالقي، على عينة مكونة من  ،لقياس سمة القلق

الب، رتباط بيرسون عن وجود ارتباط س، وقد كشفت النتائج باستعمال معامل اطلبة جامعة اليرموك

 ،قلق األخالقي، كما كشفت وجود ارتباط بين الوالقيم اإلسالمية ،ودال إحصائيا بين سمة القلق

 .والقيم اإلسالمية

 

 ١٩٩٥/ دراسة المخالفي   -٤

 " العالقة بين السلوك العدواني والقيم ومدى تأثرها بعدد من المتغيرات الديمغرافية " 

، هدفت إلى الكشف عن العالقة يبن السلوك  ليرموك في األردنفي جامعة ا جرت الدراسة

القيم الدينية، والقيم المعرفية، والقيم االجتماعية، والقيم الجمالية، : العدواني وستة أنماط من القيم هي

ت والقيم االقتصادية، والقيم السياسية، ومعرفة مدى تأثر هذه العالقة إن وجدت بعدد من المتغيرا

الجنس، والتخصص، ومكان اإلقامة، والمعدل التراكمي، والمستوى األكاديمي : الديمغرافية وهي

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أداتي قياس إحداهما لقياس السلوك العدواني واألخرى لقياس 

نتائج طالبا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك ، وقد كشفت ال) ٦٦٩(القيم الست على عينة مكونة من 

 باستخدام معامل ارتباط بيرسون عن وجود ارتباط سالب ودال إحصائيا بين السلوك العدواني،

والقيم الدينية، ووجود ارتباط موجب ودال إحصائيا بين السلوك العدواني والقيم السياسية، وعدم 

جتماعية والقيم وكل من القيم المعرفية، والقيم اال وجود ارتباط دال إحصائيا بين السلوك العدواني،

 .الجمالية، والقيم االقتصادية
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  ١٩٩٦/دراسة العتوم  وعبدهللا  -٥

أث��ر س��ماع الق��رآن الك���ريم عل��ى األم��ن النفس��ي ل���دى طالب��ات المرحل��ة الثانوي��ة بمحافظ���ة "        

 " إربد

ه���دفت الدراس���ة إل���ى معرف���ة  أث���ر س���ماع الق���رآن الك���ريم عل���ى مس���توى األم���ن النفس���ي، 

وذل���ك ع���ن طري���ق تطبي���ق مقي���اس ماس���لو لألم���ن النفس���ي ، المع���دل والمع���رب، ومقي���اس الق���يم 

طالب����ة م����ن القس����م العلم����ي  )١٣٠(الديني����ة للباحث����ان الت����ل ،وأب����و بك����رة ،تكون����ت  العين����ة م����ن 

، تم����ت المعالج����ة هما تجريبي����ة وأخ����رى ض����ابطةين إح����داوزع����ت عل����ى مجم����وعت ،واألدب����ي

اإلحص������ائية م������ن خ������الل اس������تخراج  المتوس������طات الحس������ابية ، واالنحراف������ات المعياري������ة ، 

للعين���ات المس���تقلة، وتحلي���ل التب���اين اآلح���ادي )  t-test(واالختب���ارات القبلي���ة والبعدي���ة، واختب���ار

)anova(جموع���ة التجريبي���ة أعل���ى ، أظه���رت النت���ائج أن التغي���ر ف���ي مس���توى األم���ن النفس���ي للم

من���ه ل���دى المجموع���ة الض���ابطة مم���ا ي���دل عل���ى وج���ود أث���ر لس���ماع الق���رآن الك���ريم عل���ى مس���توى 

وذل���ك لص���الح طالب���ات الف���رع  )أدب���ي/ علم���ي (األم���ن النفس���ي تع���زى إل���ى تخص���ص الطالب���ة 

 .العلمي

  

 ٢٠٠١/دراسة الجميلي  -٦

 "اءطلبة  جامعة صنعلدى طلبة جامعة لتزام الديني وعالقته باألمن النفسي اال"

إلى الكشف عن العالقة بين االلتزام الديني واألمن النفسي لدى طلبة جامعة الدراسة هدف   

لتزام الديني ومقياس األمن النفسي من منظور إسالمي على عينة الباحث مقياس اال،طبق صنعاء 

عامالت االرتباط متمت المعالجة اإلحصائية من خالل استخراج  طالب وطالبة ) ٣٠٠(تكونت من 

عن  ، وقد كشفت النتائجواالختبار الزائي والتائي ،والمتوسطات الحاسبية واالنحرافات المعيارية

 وجود عالقة دالة إحصائية قوية وموجبة بين االلتزام الديني واألمن النفسي لدى طلبة الجامعة،

وكذلك أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق معنوية في العالقة بين االلتزام الديني واألمن النفسي لدى 

ال توجد فروق معنوية في العالقة بين االلتزام الديني كما أنه ) ذكر ،أنثى(طلبة تبعاً لمتغير الجنس ال

 .) نفسي  –علمي (تبعاً لمتغيرات التخصص األكاديمي  واألمن النفسي
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 الدراسات ذات الصلة  بالقيم-ب: نياثا

 

    ١٩٨٣/  دراسة  الظهار -١

 "القيم األخالقية في برامج التربية الدينية للمرحلة اإلبتدائية بالمملكة العربية السعودية "

 

هدفت الدراسة إلى الوقوف على مدى تحقيق البرامج الدينية للقيم األخالقية لطالبات   

تبانة موجهة المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية حيث كانت أداة الدراسة عبارة عن اس

، ومديرات المدارس االبتدائية، وقد استخدم المنهج الوصفي ،وموجهات ،لمجموعة من المعلمات

من % )٢٣(، توصلت الباحثة إلى أن بيانات عن طريق التحليل اإلحصائيمت معالجة الوت

 األمر الذي ال يعينهن على ،المنهج ، وقصر الزمن المتخصص له المعلمات أجمعن على طول

استخراج ما به من قيم لغرسها في نفوس الطالبات كما توصلت نتائج الدراسة من خالل االستبانة 

عامة لبرامج التربية الدينية بشكل واضح  باإلضافة  عات كلها  إلى وضع أهدافالموجهة للمجمو

لكل مادة ، ولكل موضوع حتى يسهل على المعلمة إدراك المادة العلمية ،  إلى وضع أهداف جزئيه

التي  واالستفادة من القيم األخالقية التي يشتمل عليها البرنامج ، واختيار المواضيع واإللمام بها

ب مع المستوى العقلي واإلدراكي للطالبات ، والنظر في مقرر القرآن الكريم لجميع فرق تتناس

 ،سؤال ،وجواب حتى يسهل فهمها المرحلة االبتدائية ، وصياغة موضوعات العقيدة على شكل

الربط بين الندوات واالجتماعات الدينية، و واستيعابها، وإنشاء مسجد إلقامة الصالة فيه ولعقد

المعاصرة، وتحـــديد القيــم األخـالقـية التي يـمكن أن تكــتـسبــها   وواقع الطالبات وحياتهنالحقائق 

الطــالبات من واقعهن ، وأن يراعى كتاب التربية الدينية الحصيلة اللغوية للطالبات، وكذلك 

 .الحصيلة المعرفية

  

    ١٩٩٩/ دراسة سفيان  -٢

دراسة  -" الرابعة  لدى طلبة علم النفس بجامعة تعز من السنة الثانية إلى السنة التغير القيمي"

 "ثالث سنوات تتبعية لمدة 

النظرية، واالجتماعية (هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة التغيرات في القيم الست   

تعز منذ التحاقهم لدى طلبة علم النفس في جامعة ) والروحية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والجمالية 

بالسنة الثانية إلى وصولهم السنة الرابعة  ،ووفقاً لمتغير الجنس، ولغرض تحقيق أهداف البحث 
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 Study ofاستخدم  الباحث اختبار القيم اللبورت ،وفيرنون ، وليندزي المعروف بدراسة القيم 

Values ن طلبة علم النفس في وكيفه الباحث على البيئة اليمنية ، وتم  اختيار عينة عشوائية م

طالبا ،وطالبة وتتبعهم ) ١٩٦(جامعة تعز، إذ بلغ عدد أفرادها عندما كانوا في المرحلة الثانية 

)  ٨٩(الباحث حتى وصلوا إلى المرحلة الرابعة ،وتناقص عددهم، فبلغت العينة في حجمها النهائي 

تنضوي الدراسة تحت المنهج  من اإلناث ،) ٢٥(من الذكور و )  ٦٤( طالباً، وطالبةً، منهم   

الوصفي النمائي، أو التطوري، وأتبع األسلوب التتبعي، تم اختيار عينة من الطلبة في بداية الفصل 

وطبقت عليهم أداة  ١٩٩٦الدراسي األول في المرحلة الثانية في الجامعة في قسم علم النفس سنة 

الدراسي الثاني في المرحلة الرابعة سنة الدراسة ، ثم تم تتبعهم إلى أن وصلوا إلى نهاية الفصل 

وطبقت عليهم أداة الدراسة للمرة الثانية ،وتوصل البحث إلى النتائج اآلتية  بالنسبة لمتغير  ١٩٩٩

وتدنت ) تراجعت ( القيمتان النظرية والجمالية بينما انخفضت) نمت(سنوات الدراسة، لقد ارتفعت 

ير القيمتان االقتصادية ،والسياسية ، وبالنسبة لمتغير الجنس القيمتان االجتماعية والروحية ، ولم تتغ

فقد وجدت فروق دالة في القيم النظرية لصالح الذكور ، والقيمة الجمالية لصالح اإلناث ، وال توجد 

 .فروق دالة في القيم األخرى 

 ٢٠٠١/دراسة خليفة  -٣

 " امعة العالقة بين االغتراب والمقارنة القيمية لدى عينة من طالب الج"

    

جامعة  الكويت في كل من هدفت الدراسة للكشف عن الفرق بين الذكور ،واإلناث من طلبة   

والمفارقة القيمية ،وفحص العالقة بين المكونات الستة الفرعية  كما تهدف الدراسة إلى  ،االغتراب

 ،طالبا)٤٤٨( كونت عينة الدراسة منالكشف عن العالقة بين االغتراب ،والمفارقة القيمية ، ت

، ومن خالل استخدام غتراب، ومقياس المفارقة القيمية، مقياس االوطالبة، استخدم مقياسين

)  t-test(المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ، واالختبارات القبلية ،والبعدية ، واختبار

روق بين الذكور واإلناث في للعينات المستقلة، والتحليل العاملي ، أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد ف

بعض متغيرات االغتراب ، والمفارقة القيمية ،لصالح اإلناث وأن هناك ارتباط إيجابي دال إحصائيا 

بين المفارقة القيمية، واالغتراب العام ،وجميع المتغيرات الفرعية لالغتراب ، باستثناء متغير 

روقا دالة جوهرية بين مرتفعي المفارقة التمرد، والذي لم يربط بالمفارقة القيمية ،وأن هناك ف

 . غتراب العام ومنخفضي المفارقة القيمية في اال ،يميةالق
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  ٢٠٠١/ السالميو  والشباطات أبو حرب دراسة  -٤

 "جامعة السلطان قابوس  -" التصنيف الخماسي للقيم من منظور إسالمي"

ة إسالمية مصدرها مرجعيهدفت الدراسة إلى وضع تصنيف للقيم اإلنسانية يستند إلى   

أما عن أداة الدراسة فقد أعدوا استبانة عن  النبوية الشريفة للقيم اإلنسانية،السنة  والقرآن الكريم 

الثين دراسة في مجال تصنيف المنظومة الخاصة بالقيم اإلسالمية ،وذلك بالرجوع إلى أكثر من ث

ية المختلفة بقصد الوقوف على القيم كما حللوا المناهج ،وكتب الطلبة للمراحل الدراسالقيم، 

اإلنسانية الموجودة فيها ، واستخدم الباحثون المنهج التاريخي في تتبع الدراسات والبحوث التي 

أنجزت في مجال بناء منظومات القيم ،وتصنيفاتها ، كذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

القرآن الكريم، : رها والتي تتمثل في في جميع المعلومات عن القيم اإلسالمية من حيث مصاد

، وعادات المجتمع المسلم وتقاليده والسنة النبوية وكتب التفسير ومجاالت الحياة اإلسالمية الحديثة ،

السيسومترية  واستخدم الباحثون بعض الوسائل اإلحصائية حيث قاموا بتطبيق جميع اإلجراءات

ت ، حيث استبعد، ومربع كاي الستجابات المحكمينالالزمة لإلستبانة، واستخرجوا النسب المئوية

 ،م الخمسة وهي قيم اإليمان الصادق، وأظهرت نتائج الدراسة أن القيالقيم التي كانت داللتها ضعيفة

، والخلق الحسن والتعاون الجماعي هي قيم تعبر عن مصفوفة للقيم والعلم النافع ،والعمل الصالح

لموجودة في التصنيف دالة أن جميع  القيم ا كما ،لرئيسة والفرعيةبين مجاالتها ااإلسالمية مترابطة 

 .، وسنة نبيه األمينريرها من واقع كتاب هللا المقروء، وقد تم تبإحصائيا

  ٢٠٠٢/دراسة الجعفري  -٥

 " منظومة القيم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس" 

 

ه���دفت الدراس���ة إل���ى معرف���ة الق���يم ل���دى طلب���ة جامع���ة الس���لطان ق���ابوس ومعرف���ة العالق���ة   

ب��ين أن��واع الق��يم والف��روق العائ��دة إل��ى  الج��نس والس��نة الدراس��ية ، وه��م ال��ذين يمثل��ون المس��توى 

) ٩٨و)(٩٧(والطلب����ة ال����ذين يمثل����ون المس����توى المتق����دم دفعت����ا ) ٢٠٠١(المبت����دئ وه����م  دفع����ة 

ع���ة ، والتخص���ص ، وق���د اعتم���دت أداة البح���ث عل���ى اختب���ار الق���يم ال���ذي م���ن جمي���ع كلي���ات الجام

) ٤٧٨( ، وتكون����ت عين����ة الدراس����ة م����ن ١٩٣١ص����ممه ك����ال م����ن الب����ورت وفيرن����ون ولن����دزي 

م��ن مجتم��ع % ١٠طالب��ا وطالب��ة م��ن جمي��ع كلي��ات جامع��ة الس��لطان ق��ابوس  وه��ي تش��كل نس��بة 

الوس����ط ) : spss(برن����امج  اس����تخدم الباح����ث الوس����ائل اإلحص����ائية ع����ن طري����ق ،وق����دالدراس����ة 

لعين�����ة واح�����دة وتحلي�����ل التب�����اين  t-testالحس�����ابي واالنح�����راف المعي�����اري واإلختب�����ار الت�����ائي 
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األح����ادي للتحق����ق م����ن اله����دف األول والخ����اص بترتي����ب الق����يم ل����دى الطلب����ة ، وإيج����اد معام����ل 

عرف���ة ارتب��اط بيرس���ون ب���ين الق���يم الس���ت للتحق���ق م��ن اله���دف الث���اني ، وتحلي���ل التب���اين الثالث���ي لم

الف����روق العائ����دة للج����نس والتخص����ص والس����نة الدراس����ية للتحق����ق م����ن اله����دف الثال����ث ، وق����د 

 :ته���ا بالنس���بة لحي���اتهم كان���ت ك���اآلتيأظه��رت نت���ائج الدراس���ة أن ترتي���ب الق���يم تنازلي���ا حس��ب أهمي

، كم���ا كش���فت الدراس���ة  الق���يم  الديني���ة، اإلجتماعي���ة، النظري���ة، السياس���ية، اإلقتص���ادية، الجمالي���ة

ع���ن وج���ود ف���روق ) والدفع���ة الدراس���ية  -التخص���ص - الج���نس(ي���رات  البح���ث الثالث���ة متغ ف���ي

دال����ة ف����ي الق����يم النظري����ة والسياس����ية  واالقتص����ادية لص����الح ال����ذكور ، ول����م تظه����ر ف����روق ب����ين 

الجنس���ين ف���ي القيم���ة الجمالي���ة ، وظه���رت ف���روق دال���ة ف���ي القيم���ة الديني���ة واالجتماعي���ة لص���الح 

 .اإلناث 

 

 ٢٠٠٢/دراسة الخوالدة  -٦

  

التقييم الذاتي لدرجة االعتقاد والممارسة لمنظومة القيم األخالقية اإلسالمية لدى الطلبة في جامع�ة " 

 " اليرموك

هدفت الدراسة إلى الكشف عن حالة التقييم الذاتي للطلبة نحو درجة اعتقادهم وممارستهم       

القيم األخالقية اإلسالمية، وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية من ثالث كليات بجامعة اليرموك، 

فقرة،  )46( واستخدم الباحث استبانة، اشتملت على منظومة القيم األخالقية اإلسالمية، وتكونت من 

 ،إزاء عدد من المتغيرات المستقلة لقياس درجة اعتقاد الطلبة وممارستهم لمنظومة القيم األخالقية،

درجة اعتقاد الطلبة لمنظومة القيم األخالقية اإلسالمية، كانت عالية ،كما كشفت  أظهرت النتائج أنو

الطلبة وبين متوسطات النتائج عن  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة اعتقاد 

درجة ممارستهم لمنظومة القيم األخالقية اإلسالمية؛ لصالح درجة اعتقاد الطلبة لمنظومة القيم 

األخالقية اإلسالمية، بمعنى أن حالة اعتقاد الطلبة النظري للقيم أعلى من درجة ممارستهم لمنظومة 

لة إحصائية بين متوسطات اعتقاد القيم في الواقع وأوضحت النتائج  أنه ال توجد فروق ذات دال

الجنس، والكلية، والمستوى الدراسي، : الطلبة وبين ممارستهم لمنظومة القيم تعزى لمتغيرات 

 . ومكان السكن، واالنتماء لألحزاب السياسية 

 ٢٠٠٢/دراسة زهران وسرى  -٧

 "المصرية والسعودية القيم السائدة والقيم المرغوبة في سلوك الشباب بحث ميداني في البيئتين "
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هدفت الدراسة إلى التعرف إلى نسق القيم السائدة لدى الشباب المصري والسعودي كما   

توافق القيم بمعنى درجة  تقاس لدى عينة الجنسين في البيئتين ،كما تهدف الدراسة إلى دراسة

، طبق في الدراسة ةأو التشابه ،وتعرف نسق القيم المرغوبة في سلوك العين ،أو التماثل ،االتساق

خالل ، ومن فرد من شباب القاهرة، ومكة) ٥٠٠(سة من و تكونت عينة الدرا ،استفتاء مفتوح

)  t-test(واختباراستخدام المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية، ومعامل ارتباط سبيرمان،

وسطات درجات معظم للعينات المستقلة كشفت الدراسة عن أنه التوجد فروق دالة إحصائيا بين مت

القيم السائدة لدى الشباب حسب البلد والجنس والتعليم ، كما أنه  ال توجد فروق دالة إحصائيا بين 

، وكذلك توجد معامالت ارتباط ا القيم الدينية لصالح مدراء مكةمتوسطات القيم الست فيما عد

 .لذكور واإلناث، ا)القاهرة ومكة(ل جماعات البحث موجبة ودالة بين رتب القيم في ك

 

    ٢٠٠٢/ دراسة  عبداإلله   -٨

فعالية برنامج مقترح في الثقافة اإلسالمية لتنمية بعض القيم الدينية المالئمة لدى تالميذ الصف " 

 "األول الثانوي

هدفت الدراسة إلى استخدام برنامج في الثقافة اإلسالمية لتنمية بعض القيم الدينية لدى   

طالبة، ) ٤٩(ة منهم طالبا وطالب) ١٠٩(إذ تكونت عينة الدراسة من الثانوى ، تالميذ الصف األول 

، وقد تم إعداد برنامج لتنمية القيم الدينية لتالميذ الصف األول الثانوى، ولقد )طالبا) ٦٠(و

 ، وبرنامج الثقافةثانوياستخدمت الدراسة قائمة بالقيم الدينية المالئمة لتالميذ الصف األول ال

، و أظهرت نتائج الدراسة أن البرنامج حقق مستوى عاليا من الكفاءة ية ومقياس القيم الدينيةاإلسالم

ة لدى تالميذ الصف األول في تحقيق أهدافه من خالل تنمية القيم الدينية في برنامج الثقافة اإلسالمي

 –بلي الق(، حيث جاءت الفروق المحسوبة بين متوسطي درجات التالميذ في القياسين الثانوي

بينما كانت اقل قيمة لها ) القيم االجتماعية(لتسجل أعلى قيمة لها في أداء التالميذ في مجال ) البعدي 

مما يدل على .٠٫٠١وكلها قيم دالة إحصائيا عند مستوى ) المجال العقائدي (في مجال القيم الدينية 

 .فعالية البرنامج المقترح في تنمية بعض القيم لدى عينة الدراسة

 ٢٠٠٣/ راسة الخطيب د -٩

 جامعة البحرين -كلية اآلداب  -"  القيم التربوية في موعظة لقمان "

هدفت الدراسة التعرف على القيم التربوية في موعظة لقمان البنه ، والتي تضمنتها   

الموعظة من  كتاب هللا ، واإلستعانة بكتب التفسير ، والدراسات المعاصرة التي تناولت القيم، إذ 
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القيم الوجدانية ،والخلقية ، واإلجتماعية، والعقلية، والجمالية، (رجت القيم التربوية والقيم هي استخ

من موعظة لقمان، استخدم الباحث المنهج التحليلي، و أظهرت أن موعظة لقمان )  والجسمية 

ب، احتوت على أصول القيم، وأن القيم اإلسالمية لها خصائص كثيرة  تجعل لها مكانة في القلو

  .وفي حياة الناس

 

  ٢٠٠٤/دراسة أبو عوف  -١٠

 "غويا وعالقتها ببعض المتغيرات القيم المميزة للطالب الموهوبين ل"  

 

هدفت الدراسة إلى معرفة تنظيم القيم لدى الطالب الموهوبين لغويا بترتيب معين وطبقت   

سوهاج ، وبلغ حجم الدراسة على  طلبة  الصف األول الثانوي من ست مدارس ثانوية بمحافظة 

، مجموعة الطلبة الموهوبين لغويا وحجمها لب وطالبة انبثقت منهما مجموعتينطا) ٢٧٥( العينة 

لدراسة طالب وطالبة ، وقد كشفت نتائج ا) ٦٠(طالب وطالبة  ومجموعة العاديين وعددها ) ٤٨(

، والجمالية ، ووجود يةإلى انتظام القيم النظرية، واالجتماعية، والدينية، واالقتصادية، والسياس

، ةعالقة ارتباطية دالة احصائيا بين الموهبة اللغوية والمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسر

المستوى االجتماعي ،  ووجود فروق دالة إحصائيا بين الموهوبين لغويا مرتفعي ،ومنخفضي

ي ومنخفضي رتفع، ووجود فروق دالة إحصائيا بين الموهوبين لغويا مواالقتصادي لألسرة

، واالجتماعية  واالقتصادية وفي القيم السياسية المستوى االجتماعي، واالقتصادي في القيم النظرية

 .لصالح مرتفعي ومنخفضي المستوى االجتماعي واالقتصادي

 ٢٠٠٤/دراسة  عبابنه  -١١

 "اعتقاد طلبة المرحلة الثانوية والجامعية بالقيم اإلسالمية وممارستهم لها في محافظة المفرق"  

ه��دفت الدراس��ة إل��ى معرف��ة درج��ة اعتق��اد طلب��ة المرحل��ة الثانوي��ة والجامعي��ة ب��القيم اإلس��المية      

 .وممارستها لها في محافظة المفرق بالمملكة األردنية الهاشمية 

عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية من طلبة المرحلة الثانوية وقد تم اختيار   

فقرة لقياس درجة االعتقاد والممارسة، ) ٥٥(والجامعية، واستعمل الباحث استبانة تكونت من 

العبادات، والمعامالت الرئيسة، والمعامالت الثانوية، وقد أظهرت : موزعة على ثالثة مجاالت هي

أن درجة اعتقاد طلبة المرحلة من الثانوية والجامعية في محافظة : ج منهاالدراسة مجموعة نتائ

المفرق بالقيم اإلسالمية عالية، وقد احتل مجال العبادات المرتبة األولى، ثم مجال المعامالت 
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الرئيسة، بعده مجال المعامالت الثانوية ،كما أظهرت النتائج  وجود فروق ذات داللة إحصائية 

جنس، لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير تعزى لمتغير ال

المستوى الدراسي، وأن درجة ممارسة الطلبة للقيم اإلسالمية متوسطه، وقد احتل مجال العبادات 

 .المرتبة األولى، ثم مجال المعامالت الرئيسة ، يليه مجال المعامالت الثانوية

 )٢٠٠٤(دراسة العبار -١٢

 "قية بين الفكرين اإلسالمي والغربي في عصر العولمةالقيم األخال"

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيم األخالقية اإلسالمية في المجتمع وإلقاء الضوء   

على األساليب التي تستخدم في تدعيم القيم اإلسالمية في المجتمع ،كما هدفت إلى تحديد دور 

المجتمع في الحفاظ على القيم األخالقية اإلسالمية في المجتمع في ضوء تحديات العولمة ، تكونت 

فرد من الجهات الحكومية واألهلية ، تم تطبيق أداة الدراسة وهي عبارة ) ٢٠٠(عينة الدراسة من 

سؤاال عن القيم األخالقية وعن العولمة ،قامت الباحثة بتحديد  ) ٢٢(عن استمارة احتوت على 

ة التكرار والنسبة المئوية ، مع حساب بعض المتوسطات الهامة في الدراسة ،  استخدمت الباحث

المنهج الوصفي والدراسة التحليلية ، وأسلوب المسح اإلجتماعي ، وقد كشفت نتائج الدراسة عن 

دور القيم األخالقية اإلسالمية في المجتمع ،وأشارت الدراسة إلى عدد من األساليب التي تدعم القيم 

البالغ للعولمة في األخالقية اإلسالمية في مجتمع اإلمارات ، كما كشفت الدراسة عن التأثير السلبي 

 .القيم األخالقية

 ٢٠٠٥/دراسة الزيود  -١٣

الصراع القيمي لدى الشباب الجامعي في األردن في ضوء التغيرات الحالية المعاصرة "

  "وتصوراتهم لدرجة إسهام البيئة الجامعية فيه

 

لدى الشباب الجامعي في األردن في  الصراع القيميالكشف عن درجة  إلى هدفت الدراسة   

ضوء التغيرات الحالية المعاصرة والكشف عن تصورات الشباب الجامعي  لدرجة إسهام البيئة 

الجامعية في الصراع القيمي لديهم ،استخدم الباحث مقياسين أحدهما للصراع القيمي ،واآلخر لقياس 

استخدم  طالبا وطالبة ،) ١٦٠٠(من ،تكونت عينة الدراسة  تصورات الشباب في إسهام البيئة 

،وتحليل التباين الباحث اإلحصاء الوصفي المتمثل بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

وجود صراع قيمي، وبدرجة عالية  لدى  الشباب :الرباعي ،توصل الباحث إلى النتائج التالية 

إسهام البيئة الجامعية في الصراع  ووجود تصورات للشباب الجامعي في درجةالجامعي في األردن 
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، كما ظهر في نتائج هذه الدراسة  وجود عالقة ارتباطية بين درجة الصراع القيمي، في القيمي

 .لدى الشبابالبيئة الجامعية في الصراع القيمي األردن ودرجة إسهام 

   

 ٢٠٠٥/ دراسة الخوالدة، والشوحة  -١٤

 "المرحلة األساسية العلياالقيم التربوية التي يكتسبها طلبة " 

ه��دفت الدراس��ة إل��ى الكش��ف ع��ن الق��يم التربوي��ة اإلس��المية المتض��منة ف��ي كت��ب التربي��ة       

اإلسالمية المقررة في المرحلة األساسية ف�ي المملك�ة األردني�ة الهاش�مية، واس�تخدم الباحث�ان الم�نهج 

ة للتحليل؛ وتمثلت أداة الدراس�ة ف�ي الوصفي التحليلي، حيث قاما بتحليل الكتب، واعتمدا الجملة وحد

بالقيم التربوية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف المح�ددة، وق�د بل�غ مجم�وع الق�يم  قائمة

) ١٥(قيم�ة، والتعب�دي) ١١(العقائ�دي: قيم�ة، ت�م تص�نيفها إل�ى خمس�ة مج�االت ه�ي) ٨١(المتض�منة 

ق�يم، وم�ن أب�رز نت�ائج الدراس�ة ) ٨(الجتم�اعي قيمة، وا) ٤١(قيم، واألخالقي) ٦(قيمة، والمعامالت

حصول المجال األخالقي على المرتبة األولى، وجاء المج�ال التعب�دي ف�ي المرتب�ة الثاني�ة، والمج�ال 

العقدي في المرتبة الثالثة ، أما مجال المعامالت فجاء في المرتبة الرابع�ة، والمج�ال االجتم�اعي ف�ي 

 .المرتبة الخامسة واألخيرة 

  ٢٠٠٦/آل عواض دراسة  -١٥

دراسة تحليلية لمنظومة القيم المتض�منة ف�ي كت�ب التربي�ة اإلس�المية للص�فوف الراب�ع، والخ�امس "  

 "والسادس االبتدائي في المملكة العربية السعودية

هدفت الدراسة إلى الكشف عن منظومة القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف       

االبتدائية بالمملكة العربية السعودية م�ن خ�الل اس�تخدام تحلي�ل المحت�وى للكت�ب من المرحلة ) ٦-٤(

عين��ة الدراس��ة وق��د اعتم��د الجمل��ة وح��دة للتحلي��ل، وق��د ط��ور الباح��ث أداة تتض��من منظوم��ة للق��يم 

االبت�دائي بالمملك�ة العربي�ة الس�عودية، وم�ن ) ٦-٤(المتضمنة في كتب التربي�ة اإلس�المية للص�فوف 

أن الق��يم العقدي��ة حص��لت عل��ى المرتب��ة األول��ى، ث��م تلته��ا الق��يم التعبدي��ة، وف��ي :  دراس��ةأه��م نت��ائج ال

) 6-4(المرتب��ة الثالث��ة الق��يم األخالقي��ة، وأن  الق��يم اإلس��المية ف��ي كت��ب التربي��ة اإلس��المية للص��فوف 

 . االبتدائية موزعة بطريقه عشوائية
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  ٢٠٠٧/ دراسة سندي  -١٦

 " دور المدرسة االبتدائية في تنمية قيم السالم المستنبطة من القرآن والسنة " 

 السالم قيم على األطفال تربية في االبتدائية المدرسة دور معرفة  إلى هدفت الدراسة   

نسبة ألداة الدراسة قامت الباحثة ، وبالتنمية القيم الخلقية لطالبها ، في والسنة القرآن المستنبطة من

، وقد اشتملت  الدراسة على مرحلة باط القيم عن طريق القرآن والسنة، وذلك باستنبدراسة تحليلية

سنة واقتصرت على أهم قيم السالم في اإلسالم وقد اتبعت الباحثة المنهج ) ١٢-٦(الطفولة من 

 سالم عالقة نظمت اإلسالمية السالم قيم أن نتائج الدراسة،يلي لدراستها، وأظهرت الوصفي التحل

 حوله بما وعالقته الناس، من بغيره وخالقه، وعالقته، بنفسه عالقته فشملت كله والوجود المسلم بين

 القيم على األطفال تربية في األكبر الدور للمدرسة أن و ،جماد أو نبات أو حيوان كان سواء

 .خاصة بصفة منها السالم وقيم عامة اإلسالمية

 ٢٠٠٨/ دراسة الشنقيطي  -١٧

،  جامعة "األساليب النبوية لتنمية القيم اإليمانية لدى الشباب المسلم في ضوء التحديات المعاصرة" 

 . أم القرى، السعودية

أجريت الدراسة في جامعة أم القرى في السعودية إذ هدفت إلى توضيح بعض األساليب   

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث التربوية المؤدية إلى تنمية القيم اإليمانية لدى الشباب المسلم ، و

باستنباط المواقف التربوية واألحداث التي حصلت للنبي صلى هللا عليه وسلم مع شباب الصحابة 

وفهمها ) اإلجماع والقياس (والثانوية ) القرآن الكريم ، والسنة النبوية(من خالل المصادر األولية 

والتي تفيد الباحث في إمكانية تنمية القيم اإليمانية  وتحليلها واستنباط عدد من أساليب التربوية منها

، عن طريقها إذ تحتوي على أساليب نبوية مختارة لتنمية القيم اإليمانية لدى الشباب المسلم 

ضرب  –الترغيب والترهيب –القصة  –الموعظة والعبرة  –الحوار  –القدوة (واألساليب هي 

وتحددت الدراسة بمرحلة الشباب الممتدة ) األحداث  –نافسة الم –اإلقناع العقلي  –العقوبة  –المثل 

، واستخدم الباحث المنهج الوصفي االستنباطي ،وطريقة )الخامسة والعشرون(من البلوغ إلى سن 

الدراسة التحليلية ، وأظهرت نتائج الدراسة ، أن السنة النبوية هي المنهج القويم واألسلوب التربوي 

يمانية لدى االشباب، وتنمية شخصياتهم ، وأن القدوة الحسنة من أعظم األمثل لتنمية القيم اإل

األساليب التربوية المؤثرة في النفس البشرية، وأن أساليب الحوار والقصة واإلقناع العقلي من أنجح 

األساليب التربوية في الوصول إلى نتيجة إيجابية مع الشباب ، وأن الترغيب والترهيب أسلوب 

 .النفس البشرية ، وردها إلى الطريق الصحيح عالجي لتقويم 
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  ٢٠٠٨/ دراسة الفقيه  -١٨

ذة فدور النشاط الرياضي المدرسي في تنمية القيم الخلقية من وجهة نظر المعلمين في محافظة القن" 

 " بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية  

والمجتمع ، ودور النشاط هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهمية القيم اإلسالمية للفرد   

الرياضي في تنمية قيم الصدق ، واألمانة ، والتعاون ،والشجاعة وتحديد فيما إذا كانت هناك فروق 

لرياضي في تنمية القيم األخالقية، دالة إحصائيا بين استجابات عينة الدراسة  حول دور النشاط ا

حث استبانة  تكونت من محاور ، أعد البا)المؤهل العلمي، وسنوات الخدمة(تعزى لمتغيرات 

 . الصدق ،األمانة ، التعاون، الشجاعة

معلما من معلمي التربية البدنية ، واستخدم الباحث المنهج ) ٧٠(تكونت عينة الدراسة من   

التحليل اإلحصائي بحساب التكرارات النسبية والمتوسطات ) التحليلي ،والكمي(الوصفي بشقيه 

يارية ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النشاط الرياضي من الوسائل التي الحسابية واالنحرافات المع

تنمي القيم األخالقية ،وأن قيم الصدق واألمانة ، والتعاون ،والشجاعة  تنمى عن طريق النشاط 

 ،لة إحصائية تعزى لمتغيرات المؤهلالرياضي ، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دال

في تنمية القيم األخالقية ، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية  ولصالح مؤهل البكالوريوس

والحاصلين سنة ) ١٥-١١(تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة ولصالح المعلمين الذين خدمتهم من 

 .على مؤهل البكالوريوس

 

   ٢٠٠٩/ دراسة الخزعلي  -١٩

 " التصور اإلسالمي للقيم في الفلسفات التربوية الوضعية "

الدراسة في عمان في األردن ، هدفت إلى استقراء القيم التربوية الوضعية من جهة  جرت   

وفي التصور اإلسالمي من جهة أخرى، وهي دراسة تحليلية استعمل  الباحث المنهج التكاملي ، 

كأحد مداخل وتقنيات المنهج الوصفي ، إذ تم تناول القيم الواردة في الفلسفات التربوية الوضعية من 

ل التسلسل المنطقي لألفكار ، كما استخدم المنهج االستقرائي الستقراء القيم التربوية في آيات خال

ذ الشواهد منها لموضوعات القرآن الكريم ،وكتب السنة من خالل أسلوب تحليل المحتوى، وأخ

وإدراجها تحت الجانب الخاص بها ،والمعبر عنه في أسئلة الدراسة ،وتحددت الدراسة  ،الدراسة

) المثالية ،والواقعية والبراجماتية والوجودية والوضعية المنطقية(بالفلسفات التربوية الوضعية 

وتحددت كذلك بالتصور اإلسالمي من خالل مصدريه القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، أظهرت 

رجع نتائج الدراسة أن هناك اختالفا حاصل بين القيم في مختلف الفلسفات التربوية الوضعية، وي
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اإلختالف إلى اعتماد الفلسفات التربوية الوضعية على مصادر إنسانية ، أما القيم في التصور 

مع التصور اإلسالمي ، فإن هذا ) الفلسفات الوضعية (اإلسالمي فهي ربانية المصدر، أما إذا اتفقت 

طة بالشرع االتفاق شكلي فقط حاصل في المسميات ، ، كذلك أن القيم في التصور اإلسالمي مرتب

فهو الذي يحسن ويقبح السلوكيات ،وغير متروكة لإلنسان لينظر فيها بعقله كما هو حاصل للقيم في 

الفلسفات الوضعية  ، لذلك من الواجب الفصل والتمييز بين القيم في التصور اإلسالمي والقيم 

 .السائدة في المجتمعات الغربية من حيث مصادرها وغايتها

 

  ٢٠٠٩/ دراسة  العيسي  -٢٠

تنمية القيم األخالقية لدى طالب المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية "

 السعودية –جامعة أم القرى ) "القنفذة ( بمحافظة 

هدفت الدراسة إلى تحديد القيم األخالقية الالزمة لطالب المرحلة المتوسطة من وجهة    

لى التعرف على مدى اكتساب طالب تلك المرحلة نظر معلمي التربية اإلسالمية  ، وكذلك إ

المتوسطة لبعض تلك القيم ، ثم معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في محاور 

الدورات  –سنوات الخبرة  –التخصص  –المؤهل الدراسي ونوعه : (اإلستبانة تعزى لمتغيرات 

) ١٦١(داد استبانة، تكونت عينة الدراسة من ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإع) التدريبية 

معلما من معلمي التربية اإلسالمية  في المرحلة المتوسطة ، استخدم  الباحث المنهج الوصفي إذ 

، وقد استخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لقياس )SPSS(طبق البرنامج اإلحصائي 

معامل ألفا لكرونباخ ، وتحليل التباين تشتت اإلجابات ومدى انحرافها عن متوسطها وحساب 

األحادي الختبار داللة الفروق مدى اإلحصائية في استجابات عينة الدراسة واإلختبار التائي  لقياس 

) بر الوالدين (الفروق اإلحصائية نحو محاور الدراسة ، وأظهرت نتائج الدراسة، أن القيم الخلقية  

ناسب لتنمية القيم األخالقية هو الحرص على تأدية صالة تحتل المرتبة األولى وأن األسلوب الم

يظهر التلميذ االحترام والتقدير (الجماعة مع التالميذ في مصلى المدرسة ،واحتل الفعل السلوكي 

المرتبة األولى في مدى اكتساب القيم األخالقية )والطاعة لوالديه عند الحديث عنهم ويثني عليهم 

ل السلوكية كما أظهرت الدراسة ، أنه ال توجد فروق ذات داللة لدى الطالب من خالل األفعا

إحصائية في معدالت استجابة أفراد عينة الدراسة على جميع محاور اإلستبيان تعزى إلى متغيرات 

 ).عدد الدورات التدريبية –الدراسة سنوات  -التخصص –المؤهل ونوعه (
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   ٢٠١٠/ دراسة الراجحي  -٢١

الثقافة اإلسالمية للقيم اإلس�المية المتض�منة ف�ي كت�اب الص�ف الح�ادي عش�ر مدى ممارسة معلمي " 

 "من وجهة نظر المشرفين والمعلمين األوائل

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة معلمي الثقافة اإلسالمية للقيم اإلس�المية المتض�منة            

في كتاب الصف الحادي عشر من وجهة نظر مجموعة من المشرفين والمعلمين األوائل ف�ي س�لطنة 

عمان، في ضوء متغي�رات الن�وع، والمس�مى ال�وظيفي، وق�د اس�تعمل الباح�ث أدات�ين أوالهم�ا بطاق�ة 

القيم اإلس�المية المتض�منة ف�ي محت�وى كت�اب الثقاف�ة اإلس�المية، معتم�دا الجمل�ة المفي�دة وح�دة  تحليل

قيمة إسالمية موزعة على أربعة مجاالت رئيسة، تم ) ٥٢(للتحليل، واألداة الثانية استبانة مكونة من 

ال الق��يم أن قيم��ة المتوس��ط الحس��ابي لمج��: اش��تقاقها م��ن قائم��ة الق��يم، وم��ن أب��رز نت��ائج الدراس��ة 

االجتماعي��ة ، تمث��ل درج���ة كبي��رة لممارس��ة المعلم���ين للق��يم اإلس��المية ف���ي ه��ذا المجال،بينم��ا ق���يم 

تمث�ل درج�ة متوس�طه ) اإليمانية، والسياسية، والعلمي�ة( المتوسطات الحسابية للمجاالت الثالثة للقيم 

دالل�ة إحص�ائيا عن�د  المعلمين للقيم اإلسالمية في ه�ذه المج�االت، وع�دم وج�ود ف�روق ذاتلممارسة 

بين اس�تجابات المش�رفين، والمعلم�ين األوائ�ل تع�زى لمتغي�ري الن�وع، والمس�مى )  ٠٫٠٥( مستوى 

  .الوظيفي، وذلك في جميع مجاالت الدراسة

 :الدراسات ذات الصلة  باألمن النفسي   - ج:  ثالثا

  / ١٩٩٦دراسة التل ، وأبو بكرة  -١

   "إسالمي  تطوير مقياس لألمن النفسي في إطار" 

جرت الدراسة في جامعة اليرموك في األردن ، هدفت إلى تطوير مقياس لألمن النفسي في 

إطار إسالمي ، من خالل اآليات القرآنية ، واألحاديث النبوية التي لها عالقة  باألمن النفسي وكذلك 

ة اإلطالع على األدب النظري الخاص باألمن النفسي في الفكر اإلسالمي  ، قام الباحثان بصياغ

قد فطالب ،وطالبة من جامعة اليرموك ، ) ٥٤٣(فقرة ،تم تجريب المقياس على عينة من ) ١٤٠(

فقرة ، كشف التحليل العاملي للمحاور المتعامدة خمسة ) ٤٨(تكونت الصورة النهائية للمقياس من 

عة ، عوامل  هي الشعور بتقبل اآلخرين،و الشعور باالستقرار النفسي ، والشعور باألمن في الجما

والشعور بالراحة النفسية ،والجسمية ، والشعور بالرضا والقناعة ، واستخرج الباحثان المتوسطات  

الحسابية واالنحرافات المعيارية ، تم تحليل فقرات المقياس بحساب االرتباطات الداخلية بين كل 

ة أن المقياس فقرة ،والدرجة على المقياس ككل باستخدام معادلة بيرسون، أظهرت نتائج الدراس

 .يتمتع بدرجة عالية من اإلتساق الداخلي 
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   ٢٠٠٢/دراسة  ضيف هللا  -٢

  ف��ي تحدي��د الش��عور ب��األمن النفس��ي ل��دى طلب��ة) داخل��ي خ��ارجي (الكش��ف ع��ن موض��ع الض��بط " 

 " المرحلتين األساسية والثانوية

  طلب�ة واألم�ن النفس�ي ل�دى) الض�بط(هدفت الدراسة إلى  بحث العالقة بين مركز الس�يطرة 

المرحلتين األساسية ،والثانوية، وإيجاد العالقة ،والف�روق ف�ي العالق�ة ب�ين مرك�ز الس�يطرة، واألم�ن 

ق��ام الباح��ث بتص��ميم مقياس��ين أح��دهما لقي��اس مرك��ز ) . إن��اث –ذك��ور (النفس��ي تبع��اً لمتغي��ر الج��نس 

د عالقة ذات داللة أظهرت نتائج الدراسة ، أنه توج، واآلخر لقياس األمن النفسي) لضبطا(السيطرة 

واألمن النفسي  وكذلك  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين )الضبط (إحصائية بين مركز السيطرة 

واألمن النفسي تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور ، كم�ا كش�فت الدراس�ة ) الضبط (مركز السيطرة 

واألمن النفس�ي تبع�ا ) بط الض(عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في العالقة بين مركز السيطرة 

ومم�ا أظهرت�ه الدراس�ة أن مرك�ز  ،ح الثانوي�ةولص�ال) األساسية والثانوية (لمتغير المرحلة الدراسية 

 .يسهم  في تحديد الشعور باألمن النفسي )  داخليا وخارجيا (السيطرة 

   ٢٠٠٤/دراسة السهلي  -٣

 "األيتام بالرياض  األمن النفسي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب رعاية " 

هدفت الدراسة إلى معرفة  مستوى األمن النفسي ، وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب 

من إعداد ) األمن النفسي(دور رعاية األيتام بمدينة الرياض ، طبق الباحث مقياس الطمأنينة النفسية 

طالب نزالء بدور رعاية األيتام تراوحت ) ٩٥(وآخرون ، تكون مجتمع  الدراسة من  الدليم

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بحساب التكرارات ،والنسب . سنة) ٢٣ -١٣(أعمارهم بين 

المئوية ومعامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي، واختبار 

، أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة ) one way anova(   ين األحاديتحليل التبا

بين األمن النفسي، والتحصيل الدراسي، وأن مستوى األمن النفسي لدى طالب دور رعاية األيتام 

 مرتفع ، كذلك ، أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين فئتي األمن النفسي ولكن

 . تصل إلى المرض أو العرضبنسب ال
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  ٢٠٠٤/ دراسة العقيلي  -٤

دراسة  ميدانية على عينة من طالب جامعة اإلمام  محمد بن  -األمن النفسي وعالقته باالغتراب "  

 ".سعود  بالرياض 

والشعور باألمن  ،العالقة االرتباطية بين االغترابهدفت الدراسة إلى معرفة  طبيعة      

المراهقة لدى عينة من طالب  جامعة اإلمام محمد بن سعود، وهل هناك فروق النفسي في عمر 

دالة إحصائية في مستوى الطمأنينة النفسية تبعا لمتغيرات الكلية،والسكن ،والحالة االجتماعية  

             الجامعية من إعداد أبكر والتخصص األكاديمي ، طبق الباحث مقياس االغتراب للمرحلة

أظهرت النتائج وجود فروق ذات ) ١٩٩٣(مقياس الطمأنينة النفسية من إعداد الدليم  و ،)١٩٨٩( 

داللة إحصائية لظاهرة االغتراب تبعا لمتغير الكلية ،والتخصص األكاديمي ،إذ تمت المعالجة 

اإلحصائية من خالل حساب معامل الفا كرونباخ لحساب معامل الثبات والجداول التكرارية ، 

) t-test(واختبار الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،ة، استخرجت المتوسطات والنسب المئوي

وحساب معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة ) anova(للعينات المستقلة، وتحليل التباين اآلحادي 

طالب من جميع كليات ) ١٠٠٠(بين االغتراب، والطمأنينة النفسية ، تكونت عينة الدراسة من 

رت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطمأنينة النفسية بين الجامعة ، أظه

الطالب تبعا لمتغير الكلية، والصفوف الدراسية ،ووجود عالقة إرتباطية  عكسية متوسطة بين 

ظاهرة االغتراب، والطمأنينة النفسية بين الطالب أي أنه كلما زاد االغتراب قلت الطمأنينة النفسية 

 .سطة بين الطالببنسبة متو

  

   ٢٠٠٤/دراسة  العنزي  -٥

ل���دى  واالجتم���اعيعالق���ة  اش���تراك الط���الب ف���ي جماع���ات النش���اط  الطالب���ي ب���األمن النفس���ي "

 "  .طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض 

هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية األنشطة  الطالبية في بناء الشخصية السوية لطالب التعليم 

لألسرة  قام  االجتماعيؤثر على أمن المجتمع ، واستعمل  الباحث استمارة الوضع الثانوية بما ي

 االجتماعيبتقسيمها إلى قسمين ، قسم يحتوي بيانات عن العينة والقسم اآلخر عن المستوى 

لتحقيق أهداف  طالبا ،) ١٦٠(، تكونت العينة من  ،طبق الباحث مقياس األمن النفسيلألسرة

ن ، واستخدم والنسب المئوية ،ومعامل ارتباط بيرسو ،بحساب التكرارات راسة قام الباحثالد

) one way anova( ، واختبار شيفيه البعدي  ، واختبار التباين األحادي اسلوب تحليل العناصر

توصلت  نتائج الدراسة إلى  وجود فروق  ذات  داللة إحصائية بين الطالب المشاركين في األنشطة 
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وبين غير المشاركين في مستوى الشعور باألمن النفسي لصالح الطالب  الطالبية المختلفة

 .المشاركين في األنشطة

  

    ٢٠٠٤/دراسة الغرايبة  -٦

 " .األمن النفسي وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة آل البيت " 

والعالقة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى األمن النفسي لدى طلبة جامعة آل البيت ،        

بين الشعور باألمن النفسي ، وبعض المتغيرات كالجنس ومفهوم الذات والقيم اإلسالمية وتفاعلها ، 

لألمن النفسي ، ومقياس مفهوم الذات،ومقياس القيم اإلسالمية ) ماسلو(طبقت الباحثة مقياس 

طالبا  )٨٤(طالبا ،وطالبة منهم ) ٢١٨(، وأجريت الدراسة على عينة تكونت من )البهيقي(

طالبة ، وقد اختيرت العينة بطريقة التوزيع الطبقي العشوائي المتناسب ، تم معالجة ) ١٣٤(و

البيانات إحصائيا عن طريق استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ، كما استخدم 

عن  للكشف) sechefe(واختبار شيفيه )   2x3x2( تحليل التباين الثالثي من نوع التصميم 

أظهرت النتائج وجود مستوى عال من األمن النفسي لدى طلبة جامعة آل البيت  المقارنات الزوجية،

، كما أظهرت النتائج انعدام وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مقياس األمن النفسي على

تفاعالت الثنائية الشعور باألمن النفسي تبعا لمتغيرات الجنس والقيم اإلسالمية ، ومفهوم الذات ، وال

 .والثالثية بين متغيرات الجنس والقيم اإلسالمية ومستويات مفهوم الذات 

   ٢٠٠٥/دراسة أقرع  -٧

 "الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية" 

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الشعور باألمن النفسي ، وتأثره ببعض المتغيرات لدى 

تكونت عينة  طلبة جامعة النجاح الوطنية ، طبق  الباحث مقياس ماسلو للشعور باألمن النفسي،

طالبا من طلبة الجامعة ، لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بحساب ) ١٠٠٢(الدراسة من 

)  t-test(والنسب المئوية واإلنحراف المعياري، واختبار ت  والتكرارات، سابية،المتوسطات الح

واختبار تحليل التباين الثنائي )  one way anova( لمجموعتين مستقلتين واختبار التباين األحادي 

)two way anova ( أظهرت نتائج الدراسة أنه ال فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ،

النفسي، يعزى لمتغير الجنس، والكلية، والمكان، والسكن، والمعدل التراكمي الشعور باألمن 

والمستوى التعليمي ، والضغوط الدولية ، كما أظهرت النتائج فروقا دالة إحصائيا في ) التقدير(

 األمن النفسي بين الطلبة تبعا لخطورة  منطقة سكن الطالب لصالح سكان المناطق الحدودية،
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ق ة من المستوطنات والمناطق التي اجتيحت أكثر من مرة في حين لم توجد فرووالمناطق القريب

 /متضررين( وتعرض أفراد أسرة الطالب ألخطار اإلحتالل ،دالة إحصائيا حسب متغيري الجنس

 ). متضررين غير

 

   ٢٠٠٦/ دراسة مهندس  -٨

والشعور باألمن النفسي والقلق لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة  أساليب المعاملة الوالدية"  

 " .بمدينة جدة

يب المعامل����ة الوالدي����ة ل����ألب ه����دفت الدراس����ة إل����ى معرف����ة  طبيع����ة  العالق����ة ب����ين أس����ال

،  ن مرتفع�����ات ومنخفض�����ات األم�����ن النفس�����ي، والف�����روق ب�����يواألم�����ن النفس�����ي،  والقل�����ق ،واألم

والقل����ق ف����ي أس����لوب معامل����ة األب واألم ، ولتحقي����ق أه����داف الدراس����ة طب����ق مقي����اس أس����اليب 

) ١٩٩٣(ومقي����اس الطمأنين����ة النفس����ية م����ن إع����داد ال����ديلم ) ١٩٨٨(المعامل����ة الوالدي����ة  للنفيع����ي 

ب����ات المرحل����ة طالب����ة م����ن طال) ٤١١(وق����د بل����غ حج����م العين����ة ) ٢٠٠٥(ومقي����اس القل����ق  لللي����ل 

، وتحلي����ل )  pearson(طبق����ت  الباحث����ة معام����ل ارتب����اط بيرس����ون  ،المتوس����طة بمدين����ة ج����دة

، أظه���رت النت���ائج  )t-test"  (ت"، واختب���ار ) one way anova( التب���اين آح���ادي اإلتج���اه 

أن���ه توج���د عالق���ة ذات دالل���ة إحص���ائية موجب���ة ب���ين أس���اليب المعامل���ة الوالدي���ة لك���ل م���ن األب 

ألم���ن النفس���ي، والقل���ق  ل���دى عين���ة الدراس���ة، والش���عور بع���دم  ا)  العق���اب وس���حب الح���ب (واألم 

، )اإلرش���اد والتوجي����ه (ووج���ود عالق���ة ذات دالل���ة إحص���ائية س����البة ب���ين أس���لوب  األب ،واألم  

والش���عور بع���دم األم���ن النفس���ي، كم���ا أظه���رت الدراس���ة وج���ود  ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائية ف���ي 

لنفس���ية تع���زى لمتغي���ر متوس���ط ال���درجات الت���ي حص���لت عليه���ا الطالب���ات ف���ي مقي���اس الطمأنين���ة ا

وك���ذلك وج���ود ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائية ف���ي متوس���ط ال���درجات الت���ي ،  الص���ف  الدراس���ي  

حص���لت عليه���ا الطالب���ات ف���ي مقي���اس القل���ق  تع���زى لمتغي���ر الص���ف  الدراس���ي  ، كم���ا أظه���رت 

الدراس���ة  وج���ود  ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائية ف���ي أس���لوب المعامل���ة الوالدي���ة ب���ين منخفض���ات 

ألم���ن النفس���ي  ل���دى عين���ة الدراس���ة  ، وال توج���د ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائية ف���ي ومرتفع���ات  ا

 .أسلوب معاملة األب  بين منخفضات ومرتفعات  القلق في أسلوب المعاملة الوالدية

  ٢٠٠٦/  دراسة المومني  -٩

 "أثر التنشئة األسرية في األمن النفسي لدى األحداث الجانحين في األردن" 
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ف����ة  أث����ر أنم����اط التنش����ئة األس����رية ف����ي األم����ن النفس����ي ل����دى ه����دفت الدراس����ة إل����ى معر

األح���داث الج���انحين ف���ي األردن ، ومعرف���ة الف���روق ف���ي مس���توى الش���عور ب���األمن النفس���ي ب���ين 

وأبن���اء األس���رة المتش���ددة ف���ي تنش���ئتها ،طب���ق  الباح���ث مقياس���ين هم���ا ، أنم���اط األس���ر المتس���امحة 

)  ٣٠٩(ي ، تكون���ت عين���ة الدراس���ة م���ن مقي���اس التنش���ئة األس���رية ومقي���اس ماس���لو لألم���ن النفس���

م����ن أح����داث  الج����انحين م����ن المتواج����دين ف����ي مراك����ز رعاي����ة وتأهي����ل األح����داث الج����انحين  

س����نة ، وتم����ت المعالج����ة اإلحص����ائية م����ن خ����الل اس����تخدام )١٧ -١٢(تت����راوح أعم����ارهم ب����ين 

، أظه�������رت نت�������ائج )  t-test(المتوس�������طات الحس�������ابية، واإلنحراف�������ات المعياري�������ة  واختب�������ار

أن نم����ط التنش����ئة األس����رية المتش����ددة ه����و األكث����ر ش����يوعا وانتش����ارا  t-test)" (ت"ب����ارات اخت

ت "ل���دى  أس���ر الج���انحين م���ن ال���نمط المتس���امح ف���ي التنش���ئة ، كم���ا وأظه���رت  نت���ائج اختب���ارات 

  ) "t-test  ( أن األف���راد ال���ذين نش���أوا ف���ي أس���ر متس���امحة ك���انوا أكث���ر ش���عورا ب���األمن النفس���ي

 .شأوا في أسر متسلطةفراد الذين نمن األ

 

     ٢٠٠٧/دراسة  األسيد  -١٠

اإلكتئ�����اب واألم�����ن النفس�����ي ل�����دى النس�����اء المطلق�����ات بمح�����اكم األح�����وال الشخص�����ية بوالي�����ة " 

 "الخرطوم وعالقتها ببعض المتغيرات 

،واألم����ن النفس����ي ل����دى النس����اء  ه����دفت الدراس����ة إل����ى معرف����ة الس����مة العام����ة لإلكتئ����اب

المطلق����ات بمح����اكم األح����وال الشخص����ية بوالي����ة الخرط����وم ،ومعرف����ة العالق����ة ب����ين اإلكتئ����اب 

واألم���ن النفس���ي ،وب���ين المس���توى التعليم���ي ل���دى النس���اء المطلق���ات بوالي���ة الخرط���وم ومعرف���ة 

 ،واإلنج��اب ا للعم��ر، ومتغي��ر العم��ل العالق��ة ب��ين اإلكتئ��اب، واألم��ن النفس��ي ل��دى المطلق��ات تبع��

اس زون���ج للتق���دير ال���ذاتي لالكتئ���اب، ترجم���ة و ، طبق���ت  الباحث���ة  مقي���ومعرف���ة أس���باب الط���الق

فة إل���ى باإلض���ا، ١٩٩٦أب���و بك���ره ، و مقي���اس األم���ن النفس���ى الت���ل و ٢٠٠٥تعري���ب عب���د ال���ولى 

ام���رأة م���ن النس���اء المطلق���ات بمح���اكم ) ٢٠٠(بلغ���ت عين���ة الدراس���ة . اس���تمارة البيان���ات األولي���ة

لألس���اليب اإلحص���ائية المس���تعملة  لمعالج����ة  ، وبالنس����بة  ال الشخص���ية بوالي���ة الخرط���وماألح���و

، لمجم�����وعتين   -t) (testللمجموع�����ة الواح�����دة واختب�����ار -t) (testالبيان�����ات اس�����تخدم اختب�����ار 

، توص���لت إليه���ا الباحث���ة ،  إل���ى وج���ود عالق���ة عكس���ية ذات دالل���ة  ومعام���ل اارتب���اط بيرس���ون

، ى التعل����يم ، وس����ط النس����اء المطلق����ات، و مس����تو)األم����ن النفس����ي –االكتئ����اب (إحص����ائية ب����ين 

األم����ن  –االكتئ����اب (ب����ين  بمح����اكم األح����وال الشخص����ية، ال توج����د عالق����ة ذات دالل����ة إحص����ائية

م���ن جه���ة أخ���رى  توج���د ف���روق ذات دالل���ة  وفق���ا للعم���ر الزمن���ي، وعم���ر ال���زواج، لك���ن) النفس���ي
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،  إحص���ائية ف���ي االكتئ���اب وس���ط النس���اء المطلق���ات، تبع���اً لمتغي���ر العم���ل لص���الح غي���ر الع���امالت

وس���ط النس���اء المطلق���ات، ) االكتئ���اب واألم���ن النفس���ي(إحص���ائية ف���ي  وتوج���د ف���روق ذات دالل���ة

 .تبعاً لمتغير اإلنجاب لصالح غير المنجبات

   ٢٠٠٦/دراسة الطهراوي  -١١

األمن النفسي لدى طلبة الجامعات في محافظة غزة وعالقته باتجاهاتهم نحو اإلنسحاب "  

 ".                                      اإلسرائيلي 

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثيرات االنسحاب اإلسرائيلي من طرف واحد على شعور طلبة 

باتجاهاتهم نحو اإلنسحاب طبق الباحث مقياس جامعات غزة بفلسطين باألمن النفسي ، وعالقة ذلك 

األمن النفسي من إعداد شقير من  مقياس  ماسلو للشعور باألمن وعدم األمن، تكونت عينة الدراسة 

، واستعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ، البا وطالبة من ثالث جامعات غزيةط) ٣٥٩( من

المتوسطات ، والنسب المئوية لألمن النفسي ، وتمت معالجة البيانات إحصائيا عن طريق حساب 

لحساب  -test)  (tوعامل ارتباط بيرسون لحساب العالقة بين اإلتجاه ، واألمن النفسي ،واختبار 

الفروق بين درجات أفراد العينة في األمن النفسي ، وكانت أبرز نتائجها الكشف عن وجود ارتباط 

ه نحو االنسحاب ، وأن مستوى األمن النفسي ارتبط طرديا دال إحصائيا بين األمن النفسي ، واالتجا

 .بإيجابية االتجاهات نحو االنسحاب  كانتصار للمقاومة الفلسطينية

 

    ٢٠٠٨/دراسة العويسي  -١٢

 "األمن الوقائي في البيئة المدرسية بمدارس سلطنة عمان "  

، اإلنس�����انية ف�����ي تعزي�����ز مفه�����وم األم�����ن ه�����دفت الدراس�����ة إل�����ى تقص�����ي دور المدرس�����  

ومعرف����ة واق����ع ال����دور، وتط����ويره، والوق����وف عل����ى المعوق����ات الت����ي تق����ف ف����ي س����بيل تفعيل����ه 

والكش��ف ع���ن م���دى وج���ود ف��روق ذات دالل���ة إحص���ائية ح���ول درج��ة ممارس���ة المدرس���ة ل���دورها 

ف����ي تحقي����ق األم����ن ل����دى الط����الب تع����زى لمتغي����رات الشخص����ية والديموغرافيي����ة ألف����راد عين����ة 

،معلم�����ا ) ٢٤٤(، وم�����ديرا وم�����ديرة مدرس�����ة) ٣٠٥( س�����ة، م�����نالدراس�����ة، تكون�����ت عين�����ة الدرا

 اس�����تخدمطالب�����ا وطالب�����ة، ) ١٦٧( ،اخص�����ائيا اجتماعي�����ا م�����ن الجنس�����ين، و) ٤٢( ومعلم�����ة  و

، إح�����داها للم�����ديرين واإلخص�����ائيين الباح�����ث الم�����نهج الوص�����في ف�����ي دراس�����ته، أع�����د اس�����تبانتين

د الص���حي والبع���د البيئ���ي ، واحت���وت ابع���اد اإلس���تبانتين عل���ى البع���خ���رى  للط���البوالمعلم���ين واأل

، والبع���د اإلجتم���اعي والبع���د المهن���ي والبع���د النفس���ي والبع���د الفك���ري والبع���د القيم���ي واألخالق���ي
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وحس�����اب المتوس�����طات )aspss( واس�����تخدم الباح�����ث الرزم�����ة اإلحص�����ائية للعل�����وم اإلجتماعي�����ة 

للج������نس ون������وع المدرس������ة )   t-test"   ( ت"الحس������ابية واإلنحراف������ات المعياري������ة واختب������ار 

وأظه���رت ) one way anova(لمجم���وعتين مس���تقلتين واختب���ار التحلي���ل التب���اين اآلح���ادي    

نت���ائج الدراس���ة إل���ى وج���ود قص���ور ف���ي ممارس���ة المدرس���ة ل���دورها ف���ي تعزي���ز مفه���وم األم���ن 

، ن ض��منها بع��د األم��ن النفس��ياإلنس��اني ل��دى الط��الب ف��ي معظ��م أبع��اد األم��ن اإلنس��اني والت��ي م��

د عالق��ة ارتباطي��ة موجب��ة ذات دالل��ة  ب��ين أبع��اد األم��ن اإلنس��اني كم��ا كش��فت الدراس��ة ع��ن وج��و

 .لدى الطالب 

   ٢٠٠٩/دراسة الصوافي  -١٣

 " .مستوى األمن النفسي لدى عينة من طلبة جامعة نزوى "  

، ومعرفة الفروق  هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى األمن النفسي لدى طلبة جامعة نزوى

، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة ) ذكر، وأنثى( في مستوى األمن النفسي تبعا لمتغير النوع 

) ٢٣٨( الدراسة من  ، والمعدل، تكونت عينةالباحث مقياس ماسلو لألمن النفسي، المعرباستعمل 

، طبق توزيع العشوائييقة الطالبة، وتم اختيار العينة بطر) ١٨١(طالبا و) ٥٧(، منهم طالبا وطالبة

الباحث المنهج الوصفي في دراسته وعالج الباحث بياناته عن طريق  الرزمة اإلحصائية   

)SPSS ( ت"لحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار )   "t-test  ( للكشف

 one way(التباين اآلحادي  ل عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين الذكور واإلناث واختبارتحلي

anova ( وأظهرت النتائج وجود مستوى ، ومعامل ارتباط بيرسون لحساب ارتباط الفقرة بالمقياس

عال من األمن النفسي لدى طلبة جامعة نزوى ، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 

 .إحصائية  بين الذكور واإلناث لصالح الذكور 

 :الدراسات األجنبية -٢
 

  (Greven,1986) ١٩٨٦/جريفن : دراسة  -١

التصُورات الخاّصة بتأثير وظيفة األزواج واهتماماتهم بأمور دينهم على األمن النفسي والعالقة "  

 " الزوجية لدى األزواج العسكريين 

هدفت الدراسة  إلى معرفة الفرق بين تصورات األزواج حول وظيفة األزواج العسكريين 

مقياس تنُوع : في الدراسة أداتين وهُما  عملت النفسي  في الحياة الزوجيّة ، استُ وأثرها على األمن 
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إنعدام األمن و و الثاني قائمة األمن،، )  ١٩٧٩، جريفن ( الوعي بتأثير العمل على الزواج 

زوجاً و زوجة ، ) ٥١(، أما عيّنة الدراسة إشتملت عند إجراءها على )  ١٩٥٢(الخاصة بماسلو 

و الزوجات حول وظيفة الزوج ،تائج أن هنالك فرقاً كبيراً ما بين تصُورات األزواج أظهرت الن

وأن هنالك إرتباطا كبيرا ما بين درجة إختالف التصُورات حول ، العسكرية في الحياة الزوجيّة 

و درجة األمن النفسي الشخصي لُكٍل من ، تأثير وظيفة الزوج العسكرية في الحياة الزوجيّة 

ُكلّما قّل األمن النفسي لواحٍد ، والزوجات ، أي أنه ُكلّما كان الفرق كبيرا في التصورات  ،األزواج 

 .منهما أو كليهما 

 (Exilne, &Yali, &Sanderson, 2000) ٢٠٠٠/ساندرسون، وويالي، إكسلين: دراسة -٢

 " العالقة بين الجمعيات الدينية وبين المتغيرات المتعلقة بالمعاناة النفسية " 

هدفت الدراسة  للكشف عن العالقة بين الجمعيات الدينية ،وبين المتغيرات المتعلقة بالمعاناة 

طال�ب ) ٢٠٠(النفسية ، اش�تملت عين�ة الدراس�ة عل�ى مجم�وعتين م�ن ط�الب الجامع�ات بل�غ ع�ددهم 

اس�ة فردا ، أفادت نت�ائج الدر)٥٤(بلغ عددهم ،وعينة من الذين يلتمسون العالج في العيادات النفسية 

 ،نتح��ار بغ��ض النظ��ر ع��ن درج��ات الت��دينواإل ،ك��ان مرتبط��ا بدرج��ة أكب��ر باإلكتئ��ابإل��ى أن ال��دين 

ب�الخوف م�ن ال�دين والش�عور  ، كم�ا ارت�بط اإلنتح�اراإلكتئاب مش�اعر اإلغت�راب ع�ن هللاوارتبط مع 

 .، السيما عندما يعتقدون أنهم  ارتكبوا خطيئة ال تغتفربالذنب

 

  ( Charles, 2006) ٢٠٠٦ /تشارلز :راسةد -٣

 " القيم الروحية واألخالقية والثقافية في مدارس الذكور المسيحية واإلسالمية "

 ،رس الديني���ة ف���ي المحافظ���ة عل���ى الق���يم الروحي���ةاأث���ر الم���د معرف���ة ه���دفت الدراس���ة إل���ى 

، وذلك بناءا عل�ى توص�يات البح�وث الس�ابقة له�ذه الدراس�ة حي�ث توص�لت إل�ى أن اآلب�اء واألخالقية

س هي مالئمة لمعالجة مخاوفهم حول القيم ارمسيحيون والمسلمون في امريكا يعتقدون أن هذه المدال

لمدرس���تين ، المس���يحية طالب���ا م���ن ا) ٧٥(األخالقي���ة ل���دى أطف���الهم ، تكون���ت عين���ة الدراس���ة م���ن 

 ،في ع�ن طري�ق المق�ابالت والمالحظ�اتإذ استند الباحث في دراسته على المنهج الوص ،واإلسالمية

واإلستبانات لدى عينة الدراسة من خالل مدرستين ،  وكشفت نتائج الدراسة ، إلى أنه في حين ك�ان 

 ،تحقق بالضرورة في كلتا المدرستينهدف المدرستين هو تعليم القيم األخالقية إال أن هذا الهدف لم ي

 .ته فعلياويوصي الباحث بضرورة تغيير أساليب هذه األهداف حتى يمكن تحقيق الهدف ، وممارس
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  ( Patrick,&Heaven,&Cairroch, 2007)٢٠٠٧/ وكايروش، يفينهباتريك، ودراسة  -٤

 -ولنغون��غ"   ف��ي ع��دد م��ن الم��دارس الثانوي��ة  الس��مات الشخص��ية والق��يم الديني��ة ب��ين الم��راهقين "

 استراليا

 ،واإلجتماعي�ة وبع�ض أبع�اد الشخص�ية ،هدفت الدراسة إلى تقييم العالقة ب�ين الق�يم الديني�ة 

ومقي��اس )  ١٩٧٦، إيزن��ك(للذهاني��ة ) إيزنك��اين ( مقي��اس   عملوالعاطفي��ة ل��دى الم��راهقين ، إذ اس��ت

طالب�ا ) ٣٨٢( طالبا م�ن طلب�ة الم�دارس الثانوي�ة م�نهم) ٧٨٤(اإلجتهاد ، وتكونت عينة الدراسة من 

المش�اركين ال�ذين  طالب ل�م يح�دد جنس�هم ، توص�لت نت�ائج الدراس�ة إل�ى أن) ٨(و ،طالبة ) ٣٩٤(و

 .، والذهنيوالتقبل النفسي، والبشاشة  ،ملحصلوا على أعلى الدرجات في القيم الدينية يتمتعون باأل

 

 ( Penhollow, Young, Bailey, 2007 ) ٢٠٠٧/ هولو، و يونج، وبايليبن دراسة -٥

 "أثر التدين في الحد من العالقات الجنسية غير الملتزمة " 

أثر التدين في الحد من العالقات الجنس�ية غي�ر الملتزم�ة ديني�ا أو  معرفة هدفت الدراسة إلى 

اش�تملت عين�ة ،بدون اإلرتباط العاطفي ب�ين طلب�ة  الجامع�ات ،طب�ق  مقياس�ين م�ن المق�اييس الديني�ة 

بإمريك�ا وتوص�لت نت�ائج الدراس�ة  وطالبة م�ن طلب�ة الجامع�ة الجنوبي�ة ،طالبا ) ٤٥٩(الدراسة على 

وم�ؤثرا ف�ي التقلي�ل والح�د م�ن مث�ل ،هات الدينية ،والمعتقدات الدينية تلعب دورا كبيرا إلى أن التوجي

هذه الممارسات والتي تعرض طلبة الجامعة إلى األمراض الخطي�رة ،وأوص�ت الدراس�ة إل�ى العم�ل 

 .بهذه التوجيهات والمعتقدات من قبل هيئة التدريس بالجامعة للحد من هذه المخاطر

 

  ( Kom, & Krazler, 2008 ) ٢٠٠٨/كرازلر كوم، و  :دراسة -٦

 " القيم الدينية والروحية وأثرها على سلوكيات المراهقين " 

اإللت��زام ال��ديني، (بجمي��ع أبعاده��ا  والروحي��ة،ه��دفت الدراس��ة إل��ى معرف��ة دور الق��يم الديني��ة   

في التقليل من أثر الس�لوكيات غي�ر الص�حية المحفوف�ة بالمخ�اطر ل�دى )  ، واإلتزانالمشاركة الدينية

واستبيان السلوك الصحي القائم  مقياس النضج اإليماني ،: الباحث المقاييس اآلتية  طبقالمراهقين ، 

مش��اركا ، تراوح��ت ) ١١٤(عل��ى مراقب��ة الس��لوك ، ومقي��اس الت��دين ، إذ تكون��ت عين��ة الدراس��ة م��ن 

سنة ، توصلت نتائج الدراسة إلى أن القيم الدينية والروحي�ة له�ا ت�أثير عل�ى ) ٢٥-١٨(أعمارهم بين 

والمحفوفة بالمخاطر لدى العينة ، كما أن هذه القيم تلعب دورا كبيرا  التقليل من السلوكيات المنحرفة

 .نخراط في مثل هذه السلوكياتفي قرارات الشباب نحو اال
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 ,Mugaloglu, Bayram) (2009( ٢٠٠٩/، وبايرامموغالوغلو: دراسة   -٧

" هل للقيم الدينية للُمعلّمين المتوقع تعيينهم مستقبال دورا على رغبتهم  ف�ي ت�دريس م�ادة الُعل�وم ؟ " 

 تركيا -جامعة مرمرة 

ورغب�تهم ف�ي  ،هدفت الدراسة  إلى إيجاد العالقة  بين قيم الُمعلّمين المؤهلين للتعليم مس�تقبال

اإلجتماعيّ�ة و، الجماليّ�ة و، اإلقتصاديّة و، الدينيّة و، القيم النظريّة (  هي ، والقيم تدريس مادة العلوم

 –وفرنون  –رت ختبار قيم البواعرضّي و / في هذا البحث تصميم أفقي  عمل، و قد است)والسياسيّة 

الم�ؤهلين للتعل�يم ل�وم ُمعلم�ا م�ن ُمعلّم�ي العُ )  ٢٨١( ، اش�تملت عيّن�ة البح�ث عل�ىلندزي لقي�اس الق�يم

 ،على إقب�الهم مهما، وأظهرت نتائج الدراسة  أن القيمة الدينية  لُمعلمي الُعلوم  كانت ُمؤشراً ُمستقبالً 

 .بالمعرفة مختصةورغبتهم  تجاه تعليم مادة الُعلوم، ال

 

 ( Alavi, & Rahimipoor, 2010 )  ٢٠١٠/دراسة  أالفي ، ورحيمي بور -٨

س وبين التنمية األخالقي�ة ل�دى الط�الب ف�ي ارالقيم الدينية لدى مديري المدالكشف عن العالقة بين "

 .كرمان، إيرانالمدارس العليا في مدينة 

وب�ين التنمي�ة  ،سدارهدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين القيم الدينية لدى مديري الم

 عملتكرم��ان ، إذ اس��ت األخالقي��ة ل��دى الط��الب ف��ي الم��دارس العلي��ا ف��ي إح��دى المقاطع��ات ف��ي مدين��ة

 طالبا تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،) ٣٧٥(الدراسة المنهج الوصفي ، وتكونت عينة الدراسة من 

 ،الق�يم الديني�ة ل�دى م�ديري الم�دارسمديرا ، توصلت نت�ائج الدراس�ة إل�ى وج�ود عالق�ة ب�ين ) ٧٢(و

رس ، بينما لم توجد عالقة بين وبين تحسن المستوى األخالقي في التنمية األخالقية لدى طالب المدا

 .القيم اإلقتصادية والسياسية وبين التنمية األخالقية

 

 & ,Heaven, & Ciarrochi)  2010(٢٠١٠/ليس��ونو ،وش��يكيارو ،هيف��ين:دراس��ة -٩

Leeson,( 

-س��نوات  ٣تحلي��ل ُمس��تقبلي ذي "  العالق��ة ب��ين األنم��اط األبويّ��ة والق��يم الديني��ة ل��دى  الُم��راهقين   "

 استراليا -ولنغونغجامعة 

 ،وجهة نظر األبناء والقيم الديني�ةهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين األنماط الوالدية من 

الس��ابع إل�ى أن يص��لوا ومعرف�ة  أث��ر األنم�اط عل��ى الق�يم الديني��ة خ�الل ث��الث س�نوات  لطلب��ة الص�ف 

وق�د ، طالب�ة) ٣٩٤( ،طالب�اً ) ٣٨٢(  ُمش�اركاً )  ٧٨٤( اشتملت عين�ة الدراس�ة عل�ى ، الصف العاشر
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ومقي�اس التق�دير ال�ذاتي ،  ومقي�اس ، إستبيان ُمستوى ُسلطة الوالدين ، ) ١( كانت مقاييس  المرحلة 

فه��و )  ٢( اإلجته��اد  ، و مقي�اس األم��ل ل�دى األطف��ال ،  أم�ا مقي��اس المرحل�ة / ال�تحُكم إل��ى الض�مير 

أظهرت نت�ائج الدراس�ة ،أن ،    دى الُمسوحات العامة للقيم الذي تّم أخذه من إح، مقياس القيم الدينية 

اآلباء  اللذين كانت معدالتهم مرتفعة في مستوى القيم الدينية من قبل األبناء كان أبن�اءهم أكث�ر تفوق�ا 

 ،ل تعاطي��ا للمخ��دراتوأق��،م��ن غي��رهم ف��ي المس��توى التحص��يلي األك��اديمي ،وأق��ل إض��اعة للوق��ت 

والمتسلطين سجل أبناءهم ،أن اآلباء المستبدين ، و بالُمقابل . اء الملذات،أقل سعياً وروالمسكرات، و

مستويات ُمتدنية في  الثقة بالنفس ، والذات ،ولديهم ارتفاعا في ُمستويات المشاكل السلوكية كمشاكل 

وس�لوك ،األس�ري / الع�ائلي  فرط الحركة ، و تشتُت اإلنتباه  ، كذلك أشارت نت�ائج الدراس�ة أن الج�و

 .هي ُمحددات هامة للقيم الدينية لدى الشباب، آلباءا

  ,Okagaki, & Bevis )   2010(٢٠١٠/ بيفسو، أوكاغاكي : دراسة  -١٠

جامع�ة  -" العالق�ة ب�ين ه�ذه المعتق�دات طبيع�ة انتقال المعتقدات الديني�ة م�ن الوال�دين إل�ى البن�ات و" 

 بوردو

ال��دقيق  ت��ؤدي إل��ى معرف��ة البن��اءه��دفت الدراس��ة  إل��ى اختب��ار العوام��ل الت��ي يفت��رض أن 

خدم مقي�اس  نم�وذج  ،وق�د اس�توالقيم ومدى تقبلهم لتلك المعتقدات ، وقيمهم الدينية  الوالدينلمعتقدات 

ض�من مرحل�ة ، فت�اة ) ٦٢(على نطاق الُمعتقدات الدينيّة ، تكون�ت عين�ة الدراس�ة ) ١٩٩٢(جودناو  

 وال�ديهنوق�يم لدراسة بأن  معرف�ة الفتي�ات لمعتق�دات أظهرت نتائج ا، الدراسة الجامعيّة مع والديهّن 

أم��ام الفتي��ات ،وقناع��ة الوال��دين لتل��ك وق��يمهم له��ا عالق��ة  بكث��رة تك��رار الوال��دين لمعتق��داتهم  الديني��ة 

والوال�دين  ،اإليجابية  الحميمة ب�ين  الفتي�اتكما أظهرت نتائج الدراسة أن  العالقة . والقيم المعتقدات

 .آبائهن الدينية، ونظرتهن لمعتقدات الدينية تؤدي إلى التوافق بين معتقدات الفتيات 

 ( Pope, 2010 ) ٢٠١٠/بوب : دراسة -١١

تحديد م�دى الت�أثير اإليج�ابي لبرن�امج العق�ل وال�روح والجس�د ف�ي تحقي�ق ال�دعم ال�ديني والروح�ي " 

 "زواإلجتماعي  لدى عينة من األمريكان ومنطقة القوقا

والجسد ف�ي تحقي�ق ،والروح  ،هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التأثير اإليجابي لبرنامج العقل

والقوق�از، والتوص�ل إل�ى  الدعم الديني ،والروحي ،واإلجتماعي  لدى عينة من المسنين ف�ي أمريك�ا،

 فوائ��د المتص��لة بالمكون��اتوتحقيق��ه ال ،البرن��امج ع��ن م��دى ت��أثير البرن��امج وص��ف المش��اركين ف��ي

واإلجتماعية ، طبق على عين�ة الدراس�ة أدوات مختلف�ة منه�ا برن�امج  دين�ي لم�دة  ،والروحية ،الدينية
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 ،ا ت�م ت�دريب المش�اركين عل�ى التأم�لسبوعيا ولمدة س�اعتان ، كم�إثالثة سنوات بمعدل جلسة واحدة 

والبدني��ة طفي��ة والروحي��ة ، وطبق��ت عل��يهم أنش��طة ف��ي الجوان��ب العاوالت��نفس العمي��ق ،واإلس��ترخاء

مجموعة م�ن األمريك�ان والقوق�از،  ) ١٢(، وفي الصحة النفسية،و تكونت عينة الدراسة من والعقلية

 ،ألف�راد مجموع�ات متجانس�ة حس�ب الس�نن ه�ؤالء اأفراد بحي�ث يك�وّ )٦(تحتوي كل مجموعة على 

ال�دعم اإلجتم�اعي و،ارتب�اط الق�يم الديني�ة والروحية: تم التوصل إلى النتائج التالي�ةومستوى التعليم ، 

، وأن الجمعي�ات الديني�ة تحق��ق فرص�ة لعق��د ص�داقات م��ع ونوعي�ة الحي��اة ،والعقلي��ة ،بالص�حة البدني�ة

 .تصورات إيجابية مع بعضهم البعض وضعأفراد من مختلف الخلفيات العرفية مما يؤدي إلى 

 :مناقشة  الدراسات السابقة

ورا كبيرا تقوم به القيم للباحثة أن هناك دإن اإلطالع على الدراسات السابقة قد أوضحت 

، فتبين من خاللها أن هناك اهتماما لدى العديد من الباحثين وباألخص القيم اإلسالمية ،الدينية

، هتمامهم باألخص عن كيفية تنميتها، والى جوانب مختلفة في حياة األفرادلمعرفة مدى تأثير القيم ع

وأثره ، لمعرفة مدى الشعور باألمن النفسيكان لديهم اهتمام  والمحافظة عليها، وكثير من الباحثين

الدينية وعالقتها باألمن النفسي، فتعد  ، أما بالنسبة  للدراسات المتعلقة بالقيموحياة اإلنسان، على أمن

تصور شامل لموضوع  وضع ، ومن خالل استعراض الدراسات السابقة استطاعت الباحثة نادرة

ومناهج بحثية، وما توصلوا إليه من  ،خالل ما اتبعه الباحثون من طرقن وذلك م ،الدراسةهذه 

 ،الدراسة لإلجابة عليهاهذه  وتحديد التساؤالت التي تسعى ، نتائج، فساعد ذلك على صياغة المشكلة

 :ختالف  فيما بينها كاآلتي تفاق ، واالمن خالل استعراض الدراسات السابقة ،إذ تم  تحديد أوجه اال

وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية ، فهناك ،ظم الدراسات السابقة ببحث القيم اهتمت مع -١

 أبو(  الدراسة في أهدافها ببحث القيم وعالقتها باألمن النفسي كدراسةهذه دراسات اتفقت مع 

وسمة القلق والقلق ،، والقيم  )٢٠٠١الجميلي (و) ١٩٨٩وهيب(ودراسة ) ١٩٩٣ ،بكرة

 )١٩٩٥ المخالفي(سلوك العدواني ،كدراسة ، وعالقة القيم بال) ١٩٩٥ حسن(خالقي كدراسة األ

وقد ركزت الدراسات السابقة على نواحي مختلفة في القيم ، فمنها ركز على أهمية القيم 

واألنشطة التي تساعد على تنمية القيم كدراسة  ،وبالذات األخالقية، واألساليب ،إلسالميةا

ومنها ركز على ) ٢٠٠٤أبو عوف (، و)٢٠٠٨الفقيه(، و)٢٠٠٨الشنقيطي (، و)٢٠٠٩العيسى(

،والقيم التربوية االسالمية المتضمنه في والتنظيم الخماسي للقيم ،، والتغير القيميي منظومة القيم

 ،)٢٠٠٢الجعفري ( كدراسة ،والقيم الوضعية ،والفرق بين القيم اإلسالمية،)الكتب لمرحلة معينة

 .) ١٩٩٩سفيان (و ،)٢٠٠٦آل عواض (و
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 ) ٢٠٠٩لي الخزع(،و) ٢٠٠٥الخوالدة والشوحة (و، ) ٢٠٠٢والسالمي والشباطات  حرب وأب(

دراسات متعلقة باألمن النفسي، وعالقته ببعض المتغيرات األخرى ،مثل ومن جانب آخر نجد 

 ،األمن النفسي وعالقته بالتحصيل الدراسي، واإلغتراب ، واألنشطة ،ومتغيرات الجنس

والتخصص، واإلكتئاب، إذ اشتمل على تلك المحاور  دراسة كال ،اإلجتماعية والحالة  ،والسكن

 ، و)٢٠٠٥أقرع(، )٢٠٠٤العنزي(، و)٢٠٠٤الغرايبة(، )٢٠٠٤العقيلي(، و)السهلي(من 

 ،رى على مستوى األمن النفسي، كما ركزت دراسات أخ)٢٠٠٧األسيد(، و)٢٠٠٦الطهراوي(

أساليب المعاملة الوالدية والشعور باألمن النفسي، كدراسة وعلى التنشئة األسرية، وأثره 

على ) ١٩٩٦بكرة  التل وأبو(، وهدفت  دراسة )٢٠٠٦مهندس  (ودراسة ، ) ٢٠٠٩الصوافي (

) ٢٠٠٦العتوم وعبدهللا (، كما هدفت دراسة نظور إسالمي ممن تطوير مقياس األمن النفسي  

 ،بالتقييم الذاتيي،وعدد من الدراسات كان اهتمامها ثر سماع القرآن على األمن النفسإلى معرفة أ

، )٢٠٠٤عبابنه(و دراسة  ،)٢٠٠٢الخوالدة (كدراسة اإلسالمية القيم منظومة ممارسة و

  ).٢٠١٠الراجحي (ودراسة 

ات من استخدمت إستبانة واحدة مثل تباين الدراسات في عدد المقاييس المستخدمة فمن الدراس -٢

ودراسة  ،) ٢٠٠٤عبابنه (ودراسة ، ) ٢٠٠٢الخوالدة (،و ) ١٩٨٣الظهار(دراسة 

 )٢٠٠٨العويسي(وهناك من استخدم استبانتين مثل دراسة  )٢٠٠٩العيسي (، و)٢٠٠٧الفقيه(

، كذلك من الدراسات من طبق مقياسا واحدا مثل دراسة )٢٠٠٤العنزي (ودراسة 

الطهراوي (ة دراسو )٢٠٠٥أقرع ( ودراسة ،)٢٠٠٤السهلي(ودراسة  ،)٢٠٠٢عبداإلله(

) ٢٠١٠وابيس  أوكاغاكي(دراسة و، )٢٠٠٩الصوافي  (ودراسة ، )٢٠٠٧األسيد (و،) ٢٠٠٦

، ودراسة ) ١٩٨١نتاوغر ريفكن (و )٢٠٠١الجميلي ( وهناك من طبق مقياسين مثل دراسة

العتوم (دراسة و،) ١٩٩٦وأبو بكرة ،التل(،ودراسة ) ١٩٨٩وهيب(ودراسة )  ١٩٨٦جرافن (

والمومني ،) ١٩٩٣بكرة  أبو(دراسة و،) ٢٠٠٢ضيف هللا (دراسة و،) ١٩٩٦ وعبدهللا

دراسة و )٢٠٠٤والغرايبة (،)٢٠٠٤العقيليدراسة و ،)٢٠٠٦مهندس (دراسة و ،)٢٠٠٦

وهناك من طبق اختبارا مثل دراسة  )٢٠١٠الراجحي (ودراسة ، ،) ٢٠٠٧وكياروشي  ،هيفين(

 .)٢٠٠٩،ايبرو وموغالو (دراسة و )١٩٩٩،سفيان(دراسة و)٢٠٠٢،الجعفري (

 إذ ،ي طريقة اختيارها من دراسة ألخرىتباين حجم العينات التي تناولتها الدراسات السابقة، وف  -٣

 ،دراسة العويسي(فردا كما في  )٣٠٠٥-١٠٠٢(استخدمت بعضها عينات كبيرة تراوحت بين 

) ١٩٩٥ بكرة أبو(دراسة و) ٢٠٠٢الجعفري(دراسة و) ٢٠٠٦الطهراوي (دراسة و،) ٢٠٠٨
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دراسة و) ١٩٩٥المخالفي (دراسة و،)  ١٩٩٥حسن (و) ٢٠٠١الجميلي (دراسة و

 ،أقرع(دراسة و) ٢٠٠٤العقيلي ( ،دراسةو ،)٢٠٠٦مهندس (دراسة و،) ٢٠٠٦،المومني(

دراسة و ،)٢٠٠٦هيفن وكالروس وبتروليس (دراسة و) ٢٠٠٦هيفن (دراسة و) ٢٠٠٥

) ٢٨١-١٠٩(، بينما استخدمت أخرى عينات متوسطة تراوحت بين ) ١٩٨١ ريفكن وجراين(

 ،)٢٠٠٢عبداإلله (دراسة و) ٢٠٠٤،أبوعوف(دراسة ، و)٢٠٠٩العيسي(كما في دراسة 

العنزي (دراسة و) ٢٠٠٧،األسيد(دراسة و) ٢٠٠٩الصوافي(دراسة و ،)١٩٩٩سفيان (دراسة و

بينما استخدمت أخرى عينات صغيرة تتراوح ) ١٩٩٦ العتوم وعبدهللا(دراسة و ،)٢٠٠٤

أوكاغاكي (دراسة و) ٢٠٠٤السهلي (دراسة و) ٢٠٠٨الفقيه (كدراسة ) ١٠٠ -٧٠( حجمها بين 

 ).٢٠١٠،واسفيس

فقد جاءت عينتها في مستوى فوق المتوسط بالنسبة لحجم العينات أما بالنسبة للدراسة الحالية 

 .للدراسات السابقة

مرحل��ة (ات ف��ي الفئ��ة المس��تهدفة ، فالدراس��ة الحالي��ة اس��تهدفت المرحل��ة الثانوي��ة، تب��اين الدراس��  -٤

) ،٢٠٠٦العت��وم وعب��دهللا(ودراس��ة ،)٢٠٠٤أبوع��وف(، إذ اتفق��ت م��ع ك��ال م��ن دراس��ة )المراهق��ة

م�ا الدراس�ات األخ�رى فق�د أ  )٢٠١٠لس�ون هيفن وكاروش و(دراسة ، و)٢٠٠٦هيفن (دراسة و

ودراس�����ة  )٢٠٠١الجميل�����ي (و،)٢٠٠٢الجعف�����ري (المرحل�����ة الجامعي�����ة كدراس�����ة  تاس�����تهدف

دراس�������ة و،) ١٩٩٩س�������فيان ( ،ودراس�������ة) ٢٠٠٤عبابن�������ه( دراس�������ةو، ،) ٢٠٠٢الخوال�������دة(

دراس������ة و،) ١٩٩٥المخالف������ي (دراس������ة و ،) ١٩٩٥حس������ن (دراس������ة و ،)١٩٩٣أب������وبكرة(

 العن�زي(دراسة و،) ٢٠٠٤،الغرايبة (دراسة و) ٢٠٠٤،العقيلي (ودراسة  ،) ٢٠٠٦الطهراوي(

 ريفك���ين(دراس���ة و، )١٩٩٦بك���رة  الت���ل وأب���و(دراس���ة و،) ٢٠٠٥(أق���رع (دراس���ة و،) ٢٠٠٤

إذ ه��دفت دراس��ات  أخ��رى المرحل��ة المتوس��طة ، ) ٢٠٠٩الص��وافي (ودراس��ة ) ١٩٨١وج��راين 

 ،)٢٠٠٢عب��د اإلل��ه (دراس��ة و،) ٢٠٠٤أب��و ع��وف (دراس��ة و)  ٢٠٠٩وه��ي كدراس��ة  العيس��ي  

 ،) ٢٠٠٢ض��يف هللا (دراس��ة و )١٩٩٦العت��وم وعب��دهللا (دراس��ة و) ٢٠٠٦مهن��دس (دراس��ة و

 ،)٢٠٠٧  ، س�دني() ٢٠٠٦آل ع�واض (والطفول�ة كدراس�ة  ،وبعضها هدف المرحلة اإلبتدائي�ة 

النس��اء المطلق��ات فئ��ة ككم��ا تناول��ت بع��ض الدراس��ات بع��ض  الفئ��ات  )١٩٨٣الظه��ار (ودراس��ة 

مؤسس�ة رعاي�ة فئ�ة م�ن و) ٢٠٠٦الم�ومني (الج�انحين كدراس�ة فئة و،) ٢٠٠٧األسيد  (كدراسة 

  كدراس��ةالمش��رفين بعض��ها ،ووبعض��ها ه��دفت فئ��ة المعلم��ين ،) ٢٠٠٤كدراس��ة الس��هلي  (األيت�ام 
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موغ�������������الوغلو، (،دراس�������������ةو،) ٢٠٠٨الش�������������نقيطي (دراس�������������ة و ،)٢٠٠٨ الفقي�������������ه(

 .)٢٠١٠الراجحي (،و)٢٠٠٩وبايرام

 تخدام المنهج الوصفي في الدراسة حينما الدراسات من حيث اساتفقت الدراسة الحالية مع معظم  -٥

أبو حرب (واإلستنباطي كدراسة ،استخدمت بعض الدراسات المنهج التحليلي اإلستقرائي 

ودراسة  ،)٢٠٠٦آل عواض (ودراسة ،)٢٠٠٥والشوحة  ،الخوالدة( ودراسة ،)٢٠٠٢وآخرون

 ).٢٠١٠الراجحي (ودراسة ،)٢٠٠٩الخزعلي (ودراسة ،) ٢٠٠٨الشنقيطي (

تلف جوانب حياة بأهمية الدور اإليجابي الذي تلعبه القيم الدينية في مخأظهرت نتائج الدراسات  -٦

 ،ة اتفقت على أهمية القيم الدينية، ومن جانب آخر فإن معظم الدراسات السابقاألفراد المختلفة

وأهمية دور المؤسسات  ،السابقة على أهمية األمن النفسي وأساليب تنميتها،كما اتفقت الدراسات

، والعمل على توفير األمن النفسي ،واألفراد في تعزيز القيم الدينية ،األسرة ودور ،التربوية

الطلبة في جميع وضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات المجتمعية المختلفة في مساعدة 

لك وكذ ،قة بالقيمهم بعض الدراسات المتعل، وكذلك أفراد المجتمع  الذين شملتالمراحل الدراسية

  .وتعزيز األمن النفسي ،باألمن النفسي في تنمية القيم
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 )منهجية الدراسة وإجراءاته( الفصل الثالث 

 

 منهج الدراسة: أوال  -

 مجتمع الدراسة وعينتها: ثانيا  -

 أدوات الدراسة: ثالثا  -

 األساليب اإلحصائية: رابعا -
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 

واإلجراءات الميدانية للدراسة ،يتناول هذا الفصل  منهجية الدراسة ، ووصفا للطريقة 

وكذلك اإلجراءات ، الحالية من حيث وصف مجتمع الدراسة ، وعينتها ، ووصفا لألداة المعتمدة 

والمعالجة  ،عملةالمستالتي قامت  بها الباحثة لتكييف األداة على البيئة العمانية ، وإجراءات التطبيق 

 . للتحقق من أهداف الدراسة  اإلحصائية

 :منهجية الدراسة :  أوال 

هذه باعتباره أكثر المناهج البحثية مالئمة لطبيعة االرتباطي المنهج الوصفي  خدامتاس تمّ 

ويهتم بوصفها وصفا مسحيا ليقود ، الواقع هي في يعتمد على دراسة الظاهرة كما  إذ الدراسة  

بغيرها  ومقارنتها،ا وتطويرهالباحث إلى التفسير ،واستخالص النتائج المتضمنة لمشكلة الدراسة ،

 .أو المشكالت ،من الظاهرات

واألساليب في التعامل مع ظاهرته   ،ونظرا لشمولية المنهج الوصفي لكثير من الطرق         

 التي )  Correlational studies(رتباطية  ومشكالته ، فإن من بين هذه الطرق الدراسات اال

 ،والتي تعتبر ميزة للدراسات االرتباطية تزودنا بمعلومات تتعلق بدرجة العالقة بين المتغيرات 

 )الدينية وعالقتها باألمن النفسي القيم(بين متغيري الدراسة  رتباطيةتختص باكتشاف العالقة االو

 .) ٢٠٠٧زينة، البطش وأبو(

  مجتمع الدراسة وعينتها: ثانيا 

 :مجتمع الدراسة  -أ

التعليم ما بعد األساسي تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثاني عشر في مدارس        

العامرات ، والسيب ، وبوشر ، ومطرح ، ومسقط ، (والياتها الست في محافظة مسقط  في 

طالبا ) ٣٩٥٦(منهم  ) ٨٠٣٣(البالغ عددهم   ٢٠٠٩/٢٠١٠: خالل العام الدراسي) قرياتو

زارة التربية والتعليم لسنة ومدرسة  حسب إحصائية ) ٣٢(ين على ، موزعطالبة ) ٤٠٧٧(و

كما هو موضح في الجدول و.)٢٠٠٩المديرية العامة للتخطيط والمعلومات التربوية ،(، ٢٠٠٩

)١(. 



88 

 

 توزيع  مجتمع الدراسة حسب الواليات وعدد المدارس والطلبة من حيث النوع)  ١(جدول  

 

 :   عينة  الدراسة   -ب 

) ٤١٢(من مجتمع الدراسة ، إذ بلغ عدد أفرادها  )% ٥ (تم اختيار عينة الدراسة  بنسبة            

بالطريقة  ختيروااطالبة ، ) ١٩٦(طالب و) ٢١٦(وطالبة من طلبة الصف الثاني عشر منهم  ،طالبا

، زيع أفراد العينة تبعا للواليات والمدارستو) ٢( وكما هو موضح في الجدول ،الطبقية العشوائية

 .وأعداد الطلبة من الذكور واإلناث

 

 

 

 

  

 

          م

 الوالية         

 

 عدد المدرس

   )النوع (عدد  الطلبة  

 إناث ذكور المجموع الكلي

 ١٠٤٤ ٥٠٥ ٥٣٩ ٦         رياتق ١

 ١١٥٣ ٧٢٢ ٤٣١ ٣         بوشر ٢

 ٣٤٦٠ ١٧٧٣ ١٦٨٧ ١٠        السيب ٣

 ٨٦١ ٤٢٩ ٤٣٢ ٢         العامرات ٤

 ٤٥٠ ٢٣١ ٢١٩ ٧         مسقط ٥

 ١٠٦٥ ٤١٧ ٦٤٨ ٤         مطرح ٦

 ٨٠٣٣ ٤٠٧٧ ٣٩٥٦ ٣٢         المجموع 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الواليات والمدارس وأعداد الطلبة من الذكور )٢(جدول 

 واإلناث

 

 : أدوات  الدراسة :ثالثا 

 القيم الدينية ، واألمن النفسي  سي مقيا إعدادإجراءات   -١

 :مقياس القيم الدينية : أوال

 :د على الخطوات اآلتية مقياس القيم الدينية  باالعتما بإعدادقامت الباحثة 

التي تناولت القيم ،واألدبيات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ،اإلطالع على المراجع  - أ

ومن  ،لدينية وصياغة بعض الفقرات منها تصور واضح حول القيم ا وضع تم  إذ  ،الدينية

 ،التل( ،)١٩٩٣بكرة ، أبو (،) ١٩٨٥الطائي ، (، ) ١٩٨٣الطائي ،( ،هذه المراجع أبرز

 ،وآخرون الظفري( ،)٢٠٠٢وآخرون ،أبوحرب (،)١٩٩٩فرحان(، )١٩٩٦بكرة،  وأبو

٢٠٠٩(. 

 .لتحديد بنية المقياسالقيم الدينية والمفاهيم ذات الصلة بمتغير  ،مراجعة التعاريف  - ب

 ،المقاييس التي تضمنتها مراجعة تمّ  إذ، السابقة المتعلقة بالقيم الدينيةالرجوع إلى الدراسات   -ج 

تم  إذمجاالتها ، لتحديد ادة منها في اقتباس بعض العباراتستفلالالتي تتعلق بالقيم الدينية و

  م

 الوالية

 

 رساعدد المد

  )النوع (الطلبة   عدد 

 إناث ذكور المجموع

 ٦٥ ٣٢    ٣٣       ٢         قريات ١

 ٦٢  ٣٣     ٢٩      ٢         بوشر ٢

 ٩١ ٣٨     ٥٣      ٢         السيب ٣

 ٥٧  ٢٩     ٢٨      ٢         العامرات ٤

 ٦٦ ٢٣     ٤٣      ٣         مسقط ٥

 ٧١  ٤١     ٣٠      ٢         مطرح ٦

 ٤١٢       ١٩٦      ٢١٦      ١٣         المجموع 
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م ءتاليقامت الباحثة بصياغة فقرات  المقياس بما ومن ثم ، ااختيار المقاييس التي تضمنته

 .مع طبيعة عينة الدراسة والبيئة العمانية 

تمكنت الباحثة من صياغة  وبعد تعديل المقياس من قبل المحكمين واعتمادا على ما سبق 

مجاالت ) ٣(موزعة على  )الصورة النهائية (بعنوان مقياس القيم الدينية  )٦(ملحق  فقرة ) ٦٢(

 : اآلتي هي 

على فقرات تقيس  اشتمل ،فقرة) ١٥(  بصورته النهائية من  تكون هذا المجال: القيم العقائدية  –١

 ) . ١٥ -١: (التي تضمنها هذا المجال تبدأ من بعض قيم أركان اإليمان، الفقرات

على فقرات تقيس اشتمل ، فقرة) ٢٢(من  بصورته النهائية من المجال تكون هذا : ةالقيم التعبدي –٢

 ) . ٣٧ -١٦: (التي تضمنها هذا المجال  تبدأ من، الفقرات بعض قيم العبادات

على فقرات تقيس اشتمل  ،فقرة) ٢٥(من  )بصورته النهائية تكون هذا المجال :القيم األخالقية –٣

 ) . ٦٢ -٣٨: (، الفقرات التي تضمنها هذا المجال تبدأ  من بعض قيم العبادات

عن درجة الموافقة للتعبير الخماسي ) ليكرت( لفقرات المقياس بأسلوب ستجابةوتكون اال

، )تنطبق علي غالبا ( إلى ) ٤(، ويشير الوزن )تنطبق علي دائما (إلى ) ٥( حيث يشير الوزن

 .)ال تنطبق علي أبدا ( إلى ) ١(تنطبق علي أحيانا ، ويشير الوزن ) ٣(ويشير الوزن 

أما العبارات السلبية فقد تم عكسها لتتناسب مع الفقرات اإليجابية ، ويتم حساب درجة 

لى للقيم الدينية لدى الحد األع) ٣١٠(ة  حيث تعبر الدرج) ٣١٠ -٦٢(ستجابة للمقياس من اال

 . األدنى للقيم الدينية لدى الطلبةعن الحد ) ٦٢(الطلبة، وتعبر الدرجة 

 .ستجابة لها الا وكيفية ،ن المقياس للتعريف بأداة الدراسةوقد خصص الجزء األول م

 :مقياس األمن النفسي   إعدادإجراءات 

 : عتماد على الخطوات اآلتية مقياس األمن النفسي باال بإعدادقامت الباحثة 

التي تناولت األمن  ،واألدبيات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ،اإلطالع على المراجع  - أ

تصور واضح  حول األمن النفسي ، وصياغة بعض الفقرات منها ،  وضعتم  إذ النفسي  

 و أبو ،التل( ) ١٩٩٣بكرة ،  أبو() ١٩٨٣،  دواني ، وديراني (، هذه المراجع أبرزومن 

 ).٢٠٠٩وآخرون ،،الظفري(،) ٢٠٠٣زهران ،وسرى ،(، )١٩٩٦بكرة 

  .لتحديد بنية المقياس م ذات الصلة بمتغير األمن النفسيوالمفاهي مراجعة التعاريف، - ب
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المقاييس التي  تم مراجعة إذ، السابقة المتعلقة باألمن النفسيالرجوع إلى الدراسات   -ج

ومن ثم ،  ادة منها في اقتباس بعض العباراتستفال، لباألمن النفسيالتي تتعلق و ،تضمنتها

والبيئة العمانية ، م مع طبيعة عينة الدراسة ءتالي المقياس بما باحثة بصياغة فقراتقامت ال

تمكنت الباحثة من صياغة  وبعد تعديل المقياس من قبل المحكمين  واعتمادا على ما سبق

 )٣(موزعة على  )الصورة النهائية (بعنوان مقياس األمن النفسي ) ٧(ملحق  فقرة ) ٥٦(

 : مجاالت هي كاآلتي 

على فقرات  اشتمل ،فقرة ) ٢٤(من  بصورته النهائية هذا المجال  وتكون:مجال الشعور باألمن  -١

تقيس بعض صور الشعور باألمن  مقابل التهديد ويمثل الحاجة لألمن ، الفقرات التي تضمنها 

 )  ٢٤-١( هذا المجال تبدأ من  

، اشتمل على فقرة) ١٨(من بصورته النهائية من وتكون هذا المجال : نتماءمجال الشعور باال -٢

، التي تضمنها هذا اء، الفقراتنتمالحاجة لال، ويمثل نتماء مقابل العزلةفقرات تقيس الشعور باال

 ) .٤٢ -٢٥(المجال تبدأ من 

مل على فقرات اشت،فقرة ) ١٤(من بصورته النهائية  تكون هذا المجال:  مجال الشعور بالحب  -٣

التي تضمنها هذا المجال تبدأ ، الفقرات ابل النبذ ويمثل الحاجة إلى الحبمق تقيس الشعور بالحب

 .)٥٦ -٤٣(من

 إذستجابة لفقرات المقياس بأسلوب  ليكرت الخماسي   للتعبير عن درجة الموافقة وتكون اال

، ويشير ) تنطبق علي غالبا(إلى ) ٤(، ويشير الوزن )تنطبق علي دائما ( إلى) ٥(يشير الوزن 

أما العبارات  ) ال تنطبق علي أبدا (إلى ) ١(ن ، ويشير الوز)تنطبق علي أحيانا ) (٣(الوزن 

ستجابة للمقياس من سلبية فقد تم عكسها لتتناسب مع الفقرات اإليجابية ، ويتم حساب درجة االال

عن الحد األعلى لألمن النفسي  لدى الطلبة ، وتعبر  ) ٢٨٠(حيث تعبر الدرجة  ) ٢٨٠ -٥٦(

 .عن الحد األدنى لألمن النفسي  لدى الطلبة ) ٥٦(الدرجة  

 .ستجابة لهااال وكيفية ، للتعريف بأداة الدراسةن المقياس وقد خصص الجزء األول م

 :صدق المقياس  -١

وذلك على ، والصدق التكويني  صدق الفقرات: وهماتم تقدير صدق المقياس بطريقتين 

 :النحو اآلتي 
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في تحديد فقرات المقياس من خالل تبني أسلوب التحكيم استعمل صدق  الفقراتصدق : أوال 

 :للمقياسين كالتالي  الفقرات

 :مقياس القيم الدينيةل الفقراتصدق  -أ  

) ٤ملحق (فقرة )  ١١٦(البالغة فقراته  تم استخراج صدق المقياس بعد عرضه بصيغته األولية

في  على مجموعة من الخبراء المحكمين المختصين )األولية الصورة(بعنوان مقياس القيم الدينية 

، إذ بلغ عددهم أسماء المحكمينبعنوان  )٣(ملحق والنفسية  ،والتربوية ،مجاالت العلوم اإلسالمية

، وجامعة وجامعة السلطان قابوس ،جامعة نزوى: من من أعضاء هيئة التدريس في كال) ٢٤(

يهم ومالحظاتهم في إبداء رأ، من خالل لتقرير مدى صدق فقرات المقياسوكلية الرستاق   ،صحار

ت الباحثة ولغرض ذلك فقد تبنّ  ،لفقرات المقياستي يرونها مناسبة والتعديالت ال ،فقرات المقياس

 criterion محكمين كقيمة محكية )١٩( أي باتفاقالمحكمين،  من اتفاق%) ٨٠(نسبة ما يقارب 

value)   (وآرائهم تمت إعادة صياغة الفقرات ضمن المجاالت  ،بناءا على اقتراحات لجنة التحكيمو

 : اآلتية 

 :مجال القيم العقائدية -١

حذفت منها ومن ثم )٤(ملحق ) الصورة األولية للمقياس  (في  فقرة) ٢٠(الذي كان يتضمن   

، وأضيفت له فقرتين من مجال  القيم ) ٢٠، ١٩، ١٧، ١١، ٨، ٤، ٣، ٢(  :الفقرات اآلتية

ملحق  فقرة) ١٥(، فأصبح يتضمن جديدة أخرى وفقرة )٣٧، ٢٢(األخالقية والتي تحمل الرقمين 

من بأن أؤ(فأصبحت  ) أؤمن بأن هللا يحمي عباده المؤمنين( ، حيث كانت )٥(عدلت الفقرة وقد  )٦(

لتصبح  ) أعتقد أن هللا أرحم  مني بنفسي( التي  كانت ) ١٠(والفقرة ، )هللا ينصر عباده المؤمنين

 )ائما أشعر بوجود هللا د(التي كانت ) ١٥(والفقرة ، )قين  أن هللا أرحم  بي  من نفسيأنا على ي(

 .) أشعر بوجود هللا  معي(لتصبح 

 

 :بديةمجال القيم التع  - ٢

 الفقراتمنه  حذفتومن ثم )٤(ملحق  )الصورة األولية للمقياس( في  فقرة) ٣٣(الذي كان يتضمن 

فقرتين من  ،  وأضيفت له)،٢٩،٣١،٣٢، ٢٨، ٢٦، ، ٢٠، ١٦، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٤، ١( : اآلتية

فقرة وقد )٦(ملحق ) ٢٢( ، فأصبح يتضمن)  ٦٠،  ٥٩(  مجال القيم األخالقية، الفقرات هي 

أؤدي (بح لتص) أؤدي الصالة في جماعة (حيث كانت ) ١٥(،  وهي الفقرة عدلت بعض الفقرات

افظ أح(لتصبح ) صالة أحافظ على سنن ال(التي  كانت ) ١٧(، والفقرة ) كل الصلوات  في أوقاتها
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  إال في ساعات  ال أدعو هللا(  حيث كانت)  ١٨(والفقرة  ) على السنن الرواتب  بعد  الصلوات

( حيث كانت ) ٢٢( والفقرة ) أدعو هللا  في ساعات الشدة والحاجة(لتصبح ) الشدة  والحاجة

أحرص (، التي حذف منها النفي فأصبحت )أحرص على قراءة القرآن في  رمضان  والجمعة فقط 

ال أصوم إال رمضان ( حيث كانت ) ٢٤( ، والفقرة )على قراءة القرآن في  رمضان  ويوم  الجمعة

) ٢٧(والفقرة  ،)وأقضي األيام التي لم أصم فيها أصوم  شهر رمضان(  لتصبح" والقضاء فقط

أصبر على ما يصيبني (لتصبح ) أصبر على ما يصيبني  باللجوء إلى هللا عز وجل(حيث كانت 

 )أرجو من هللا التوفيق عندما  أقدم على أي عمل(حيث كانت ) ٣٠(، والفقرة ) تعالىطاعة �

 ). أسأل هللا  التوفيق عندما  أقدم على أي عمل (لتصبح 

 

 : مجال القيم األخالقية -٣

إذ ح���ذفت ) ٤(ملح���ق ( )الص���ورة األولي���ة للمقي���اس  (ف���ي  ةفق���ر) ٦٣(ال���ذي ك���ان يحت���وي عل���ى 

، ١٧،١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٢ ( :فق����������رة وه����������ي ) ٣٤( من����������ه

٦١، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤١، ٣٩، ٣٤، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ١٩ ،

الت����ي ، )٣٧،٢٢(فق����رات إل����ى مج����االت أخ����رى،  وه����ي الفق����رات) ٤(وحول����ت ، )٦٤، ٦٣، ٦٢

فأص���بح ، التعبدي���ة إل���ى الق���يم الت���ي حول���ت ) ٦٠،  ٥٩( والفق���رتين حول���ت إل���ى الق���يم العقائدي���ة،

 .)٦(ملحق فقرة ) ٢٥(يتضمن 

 : وقد عدلت بعض الفقرات على النحو اآلتي 

أرى (لتص���بح ) أرى أن ال���دين ال يع���ارض اس���تمتاع الش���باب بحي���اتهم(حي���ث كان���ت ) ٣(الفق���رة 

     ، و الفق����رة)هم م����ع المحافظ����ة عل����ى الق����يم كامل����ةأن ال����دين ال يع����ارض اس����تمتاع الش����باب بحي����ات

لتص����بح أق����ول  الح����ق  ول����و أص����ابني م����ا ال  )أق����ول الص����دق  ول����و أص����ابني  األذى () ١٣( 

أش����مت الع����اطس (لتص����بح  )رى أن العط����اس ع����ادة مذموم����ة س����يئةأ)(١٩(والفق����رة ) يرض����يني 

) أرى أن الزن���ا ي���ؤدي إل���ى نق���ص اإليم���ان( حي���ث كان���ت ) ٢١(والفق���رة ) إذا حم���د هللا تع���الى  

أعتق���د أن الم���زاح ال (حي���ث كان���ت ) ٢٣(والفق���رة  )أمق���ت الزن���ا  ألن���ه م���ن الف���واحش(لتص���بح 

حي���ث ) ٢٥(والفق���رة ) ل ك���ذباأتجن���ب الم���زاح ال���ذي يحم���(لتص���بح ) س ب���ه حت���ى ل���و ك���ان ك���ذباأب���

ق���دوتي ف���ي حي���اتي  (لتص���بح ) أح���اول أقت���دي بالرس���ول ص���لى هللا علي���ه وس���لم ف���ي حي���اتي(كان���ت 

باش���ا ودودا ألن ذل���ك  اح���رص عل���ى أن أك���ون) ( ٣٣(والفق���رة ) الرس���ول ص���لى هللا علي���ه وس���لم

.) اح��رص عل���ى أن أك���ون بشوش���ا  ودودا  ف��ي تع���املي م���ع الن���اس(لتص���بح )  م��ن أخ���الق المس���لم

أرى أن الغ���رور استص���غار أعم���ال اآلخ���رين وإعج���اب بأعم���ال ( حي���ث كان���ت ) ٣٥( والفق���رة 
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والفق����رة ) أتجن����ب الغ����رور  ب����النفس ألن في����ه  استص����غار أعم����ال اآلخ����رين(لتص����بح ) ال����ذات 

أص���احب ال���زمالء م����ن أرى  (لتص���بح ) أح���رص عل���ى مص���احبة األخي���ار( كان���ت  حي���ث) ٣٨(

ال أج�����د الوق�����ت  لزي�����ارة  ( حي�����ث كان�����ت ) ٤٩( والفق�����رة ) ف�����يهم الق�����دوة الحس�����نة ف�����ي ال�����دين

والفق�����رة ) وق�����ت  لزي�����ارة  أص�����دقائي المتض�����ررين ال أج�����د ال(لتص�����بح ) أص�����دقائي المرض�����ى

أعف���و (لتص���بح ) عل���ى رد اإلس���اءة  يأعف���و عم���ن أس���اء إل���ي رغ���م  ق���درت( حي���ث كان���ت ) ٥٤(

 . )عمن أساء إلي 

) ٦٢(، و استقر المقياس على فأكثر%  ٨٠(صلت على نسبة اتفاق وقد اعتمدت الفقرات التي ح

 .)الصورة النهائية للمقياس(مقياس القيم الدينية بعنوان )٦(ملحق  .فقرة

 : األمن النفسي مقياس ل الفقراتصدق  -ب

) ٥ملح�ق ( فق�رة) ٧٥( البالغ�ة فقرات�ه تم استخراج صدق المقياس بعد عرضه بص�يغته األولي�ة 

تص�ين ف�ي مج�االت العل�وم عل�ى مجموع�ة م�ن الخب�راء المحكم�ين المخ األمن النفسيبعنوان مقياس 

م�ن محكم�ا ) ٢٤(إذ بل�غ ع�ددهم  بعنوان أسماء المحكمين  )٣(ملحق والتربوية والنفسية  ،اإلسالمية

جامع�ة ن�زوى ، وجامع�ة الس�لطان ق�ابوس ، وجامع�ة ص�حار ، : م�ن أعضاء هيئة التدريس في ك�ال 

ومالحظاتهم في فق�رات ،إبداء رأيهم وكلية الرستاق  لتقرير مدى صدق فقرات المقياس ، من خالل 

نس�بة م�ا ولغرض ذلك فق�د تبن�ت الباحث�ة  ،تي يرونها مناسبة لفقرات المقياسوالتعديالت ال ،المقياس

 ،)(criterion value محكمين كقيمة محكية) )١٩(من اتفاق المحكمين أي باتفاق %) ٨٠(يقارب 

 : وآرائهم تمت إعادة صياغة الفقرات ضمن المجاالت اآلتية ،وبناءا على اقتراحات لجنة التحكيم 

 :مجال الشعور باألمن  -١

 حذفت منه إذ ) ٥(ملحق )الصورة األولية للمقياس  (في  فقرة) ٣٠(الذي كان يتضمن 

وأضيفت له فقرة )  ٣٠، ٢٤، ٢٢، ، ١٧، ١٦، ١٣، ١٠، ٩، ١،٧ (فقرات اآلتية   )١٠(

التي  ،من مجال  الشعور  بالحب ة وفقر) ١(التي تحمل الرقم ،ء تمانمن مجال الشعور باال

 ، )  ١١(وأخرى تحمل الرقم ) ٨(تحمل الرقم جديدة فقرة  أضيفتكذلك و ،)١(الرقم  تحمل

 :، كالتالي وقد عدلت بعض الفقرات )٧(ملحق  فقرة) ٢٤(فأصبح يتضمن 

أحب لغيري ما أحبه ( فأصبحت  ) أنا  شخص غير أناني  (  حيث كانت )  ٢(الفقرة  

ينتابني اليأس (لتصبح  )   تثبط عزيمتي  بسهولة (   التي  كانت ) ٤(والفقرة ) لنفسي

) بالتفكير في القلق على المستقبل أقضي وقتا طويال( التي كانت ) ١١(والفقرة ). بسهولة 

أنا قلق بالنسبة (التي كانت ) ١٤(والفقرة ) أشعر بالقلق في التفكير على المستقبل ( لتصبح  
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أميل ( حيث كانت ) ٢١(والفقرة ،)أنا قلق من مستوى ذكائي (لتصبح ) لما لدي من ذكاء 

والفقرة ) ينتابني شعور بالرضا من نفسي(لتصبح  ) إلى أن أكون غير راض عن نفسي 

)  ٢٨(والفقرة  )أنا شخص متحدث جيد(لتصبح ) أنا شخص متحدث(التي كانت ) ٢٧(

 ).لتصبح أفكر كثيرا إلى ما يحصل لي كل يوم() كثيرا ما أفكر في نفسي (  حيث كانت 

  :ء نتمامجال الشعور باال -٢

) ٤( منهحذفت  إذ )٥(ملحق  )سللمقياالصورة األولية (في فقرة ) ٢١(كان يتضمن الذي 

وأضيفت له فقرتين من مجال إلى مجال األمن ) ١(وحولت ) ٣،١٠،١٨،٧( :اآلتية فقرات 

وقد عدلت  بعض ) ٧(ملحق فقرة ) ١٨(فأصبح يتضمن ) ٢٣(رقم و)٢١(الحب وهي رقم 

)   حظهم أفرح عادة لسعادة  اآلخرين  وحسن (  حيث كانت ) ٨(الفقرة : الفقرات كالتالي 

) سبق وأن تعرضت  لإلهانة( ث كانت حي) ١٤(والفقرة  ،)أفرح لسعادة اآلخرين(لتصبح 

 لي(حيث كانت ) ٢٠( والفقرة )  لإلهانة من اآلخرين   أنزعج عندما أتعرض(لتصبح 

) على مصادقة اآلخرين  المخلصين القدرةلدي (  لتصبح) من األصدقاء المخلصين الكثير

أشعر أن اآلخرين يرتاحون ( لتصبح ) يرتاح اآلخرون معي( حيث كانت ) ٢١( والفقرة

     .)معي

  :مجال الشعور بالحب -٣

إذ حذفت منه  )٥(ملحق ) الصورة األولية للمقياس  (في  فقرة) ٢٤(الذي كان يحتوي على 

فقرات إلى مجاالت ) ٣(وحولت منه  )١٧،٢٠، ١٤، ٩، ٥، ٣، ٢( :فقرات هي ) ٧(

) ٢١،٢٣(والتي تحمل األرقام ن وفقرتي،ن إلى مجال األم) ١(لت  الفقرتين إذ حو ،أخرى

، وقد عدلت بعض  فقرة) ١٤(فأصبح  المجال يتضمن نتماء، إلى مجال الشعور باال

يميل مزاجي إلى التقلب من سعيد جدا إلى ( حيث كانت ) ١٢(الفقرة رقم : الفقرات كالتالي

بشكل عام أنا ( حيث كانت ) ١٥(، والفقرة )تقلبيميل مزاجي إلى ال(لتصبح ) حزين جدا

 .)أنا  بشكل عام شخص مرتاح األعصاب(لتصبح ) شخص مرتاح األعصاب غير متوتر

ن حولي يعاملني معاملة على وجه العموم   أشعر بأن العالم م( حيث كانت ) ١٦(والفقرة 

وجه (ف منها على حذ) أشعر بأن الناس من حولي يعاملوني معاملة عادلة(لتصبح  )عادلة

أشعر بأن طفولتي  ( لتصبح ) كانت طفولتي سعيدة( حيث كانت ) ١٨( والفقرة ) العموم

أشعر (لتصبح )  تخيم السعادة على جو أسرتي( حيث كانت) ٢٤(والفقرة ، )نت سعيدةكا

 ).  بأن أسرتي تنتابها السعادة واالستقرار
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 :للمقياسين القيم الدينية واألمن النفسي الصدق التكويني   -ثانيا 

 -:التحقق من صدق المقياس

طالبا، وطالبة ) ٤٠(عينة تكونت من على الدراسة هذه ر الصدق التكويني للمقياس في قدّ   

عينة  من غيرفي التعليم العام من طلبة مدرستي موسى بن نصير للذكور،والحيل الثانوية لإلناث 

لتحقق من أنه يقيس وذلك من أجل ا ،العشوائية الطبقية طريقة الاختيروا بالدراسة األساسية ، وقد 

وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل مجال من ،وضع ألجله  فعال ما

ومقياس األمن  ،مقياس القيم الدينية (والدرجة الكلية للمقياس ككل ،المجاالت الثالثة للمقياسين 

عتماد عليه ، إذ أظهرت مناسبا يمكن اال)  Internal Criterion (محكما داخليا بوصفها  )النفسي

رتباط بين درجات كل  مجال من المجاالت  أن جميع معامالت اال) ٤(، و)  ٣( النتائج في جدول 

دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ومقياس األمن النفسي ،مقياس القيم الدينية (ن يالثالثة للمقياس

، يمتلك صدقا تكوينيا وهذا يشير إلى أن المقياس)  tailed-2( بافتراض قياس ذي بعدين ) 0.01(

 .الدراسةهذه في  بكفاية تعمالهواتساقا داخليا جيدا مما يعطي مؤشرا إلى إمكانية اس

 )القيم الدينية (رتباط بين الدرجة الكلية للمقياس األول معامالت اال )٣(جدول                  

 مع الدرجات الكلية لكل مجال في المقياس

 

                                        

 

 

 

                                

 )٠١,٠(معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة  جميع *                                   

 

والدرجة الكلية لمقياس القيم ،ن معامالت االرتباط بين كل مجال أيتضح من الجدول السابق 

 .)٠١,٠ (وهي دالة عند مستوى داللة ) ٨٨٨,٠و  ٨٠٣,٠(الدينية قد تراوحت ما بين

، األمنالشعور ب( كما تم حساب معامل االرتباط بين مجاالت مقياس األمن النفسي 

بنفس الطريقة التي اتبعت في مع الدرجة الكلية للمقياس ) الحبوالشعور باالنتماء ، والشعور ب

       .) ٤(  الجدول  )مقياس القيم الدينية (المقياس األول 

 م المجال معامل االرتباط

 1 القيم العقائدية ٨٠٣,٠

 2 القيم التعبدية ٨٨٨,٠

 3 القيم األخالقية ٨٨٣,٠
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 ) ٤(  جدول                                                

مع الدرجات الكلية ) من النفسي األ(معامالت اإلرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس االثاني  
 لكل مجال في المقياس لتحديد صدقه التكويني

 

 

 

 

 ) ٠١,٠(جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة  *                             

معامالت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية لمقياس  أن يتضح من الجدول السابق 

وهذا  )٠١,٠(وهي دالة عند مستوى داللة  ) ٩٢٧,٠و  ٨٧١,٠(من النفسي قد تراوحت ما بين األ

واتساقا داخليا جيدا مما يعطي مؤشرا إلى إمكانية ، يشير إلى أن المقياس يمتلك صدقا تكوينيا 

 .الدراسةهذه في  بكفاية تعمالهاس

 :ثبات المقياس  -٢

 مقياس القيم الدينية : أوال 

تم حساب معامل اإلتساق الداخلي باستخدام إذ  )مقياس القيم الدينية (للتحقق من ثبات األداة 

، طالبا) ٤٠(التي تكونت من ، على عينة الثبات) Cronbach's alpha(  ألفا لكرونباخمعامل 

عينة  ، ومدرسة الحيل الثانوية لإلناث من غيرطلبة مدرستي موسى بن نصير للذكوروطالبة من 

وهذا ) ٨٦,٠(، حيث بلغ معامل الثبات الطبقية عشوائيةالطريقة الية ، وقد اختيروا بالدراسة األساس

 ،الدراسةهذه في  عمالهايشير إلى أن المقياس يتمتع بمستوى جيد جدا من الثبات وهي مناسبة الست

 .يوضح ذلك) ٥( والجدول

 

 

 

 

 

 

 م المجال معامل االرتباط

 ١ األمن الشعور ب ٩٢٧,٠

 ٢ نتماءاالالشعور ب ٨٩٦,٠

 ٣ الحبالشعور ب ٨٧١,٠
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 )٥ (جدول

،ومعامالت ثبات مجاالته الثالثة                 )القيم الدينية  (مقياسل الكلي  الثبات معامل 
 بطريقة ألفاكرونباخ

 

  

 
 
 
 

 

 مقياس األمن النفسي : ثانيا

ت��م حس��اب معام��ل اإلتس��اق ال��داخلي إذ  )مقي��اس األم��ن النفس��ي (للتحق��ق م��ن ثب��ات األداة 

) ٤٠(الت�ي تكون�ت م�ن ،عل�ى عين�ة الثب�ات ) Cronbach's alpha( ألفا لكرونب�اخمعامل عمال باست

طالبا ، وطالبة من غير عينة الدراسة األساسية ، إذ كانوا ف�ي مدرس�ة موس�ى ب�ن نص�ير لل�ذكور ف�ي 

لوالي�ة الس�يب ،  التعليم ما بعد األساس�ي ، ومدرسة الحيل الثانوية لإلناث في  التعليم ما بعد األساسي

وه��ذا يش��ير إل��ى أن ) ٩١,٠(الثب��ات  ، حي��ث بل��غ معام��ل الطبقي��ة عش��وائيةالطريق��ة الوق��د اختي��روا ب

 .الدراسةهذه في  عمالهاوهي مناسبة الست، المقياس يتمتع بمستوى ممتاز من الثبات 

 

 )٦(جدول                                           

  ،ومعامالت ثبات مجاالته الثالثة                 )األمن النفسي (مقياسل الكلي  الثبات معامل  
  بطريقة ألفاكرونباخ

 

 

 معامل االتساق الداخلي عدد الفقرات مجاالت اإلستبانة م

 ٧٠,٠ ١٥ القيم العقائدية ١

 ٧٦,٠ ٢٢ القيم التعبدية ٢

 ٦٧,٠ ٢٥ القيم األخالقية ٣

 ٨٦,٠ ٦٢ المقياس ككل 

 معامل االتساق الداخلي عدد الفقرات مجاالت  مقياس األمن م

 ٧٧,٠ ٢٣ مجال األمن ١

 ٧٣,٠ ١٩ مجال االنتماء ٢

 ٧٩,٠ ١٤ مجال الحب ٣

 ٩١,٠ ٥٦ ككل المقياس 
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 :إجراءات الدراسة  

تم الحصول على الموافقات الرسمية من ، قبل البدء بالتطبيق الميداني ألدوات  الدراسة    

والتطوير بوزارة التربية والتعليم من إجراءات الدراسة ، إذ باشرت ،المكتب الفني للدراسات 

مدرسة من مدارس واليات محافظة ) ١٣(الباحثة خالل العام الدراسي  بإجراءات التطبيق على 

)   ٢( الجدول  )  قريات  –ات العامر–السيب –بوشر –مطرح –مسقط :( مسقط والواليات هي 

 ييسنسخ المقاوقد بلغ عدد ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(الثاني من العام الدراسي  وذلك في الفصل الدراسي 

، وذلك ألن الباحثة قامت بتوزيع من أفراد العينة المستهدفة%) ١٠٠(أي بنسبة  )٤١٩(المسترجعة 

داة الدراسة ، وقد روعي في تطبيق أصةالعينة واسترجاعها في نفس الح باليد لجميع أفراد المقاييس

 إذ ، ستجابة على فقرات المقياسوطريقة اال ،وأسلوب عرض التعليمات ،ضبط إجراءات التطبيق

، وقد المقياسينوانتظرت العينة حتى انتهت من تعبئة  بالمقاييس،قامت بإعطاء التعليمات المتعلقة 

 . دقيقة) ٤٥(لي ألدوات الدراسة حوا المقياسيناستمرت مدة ملء 

 ٢٠١٠ –إبريل -١٧-يوم السبت أسابيع إذ بدأت بتاريخ ) ٣(استغرقت فترة التطبيق 

  .٢٠١٠مايو  -٥يوم االربعاء  وانتهت بتاريخ 

م ادنعاستبانات ال )٧(عدد وبعد مراجعة االستبانات المسترجعة من الطلبة تم استبعاد 

 ،طالبة) ١٩٦(طالب ،و ) ٢١٦(منهم ) ٤١٢(اإلجمالي استيفائها بالشروط المطلوبة ،فأصبح العدد 

 .وهي عينة الدراسة التي طبّق عليها التحليل اإلحصائي 

 :المعالجة اإلحصائية : رابعا

 : آلتي على النحو ا)   SPSS(استخدمت الباحثة برنامج       

 Means and Standard Deviationsواالنحرافات المعيارية  ،الحسابية المتوسطات  -١

 )ومقياس األمن النفسي مقياس القيم الدينية (ت الدراسة ألداء أفراد عينة الدراسة على أدوا

لتقدير الصدق التكويني لمقياسي  ) (Pearson's Correlationمعامل ارتباط بيرسون  -٢

م الدينية والشعور لتزام بالقيية بين االطرتباالعالقة اال لمعرفة طبيعة و ،الدراسة هذه 

اللة إحصائية بين  القيم هل توجد  عالقة ذات د :والمتمثلة في السؤال اآلتي  ،النفسيباألمن 

 مدارس محافظة مسقطفي النفسي لدى طلبة الصف الثاني عشر  والشعور باألمن ،الدينية

 ،العقائدية(لقيم الدينية الثالثة ،ولمعرفة أثر مجاالت امن وجهة نظر الطلبة أنفسهم 

 .كالّ على حدة على األمن النفسي ككل ) واألخالقية  ،والتعبدية
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ت لتزام  الطلبة بالقيم الدينية في المجاالافي الفروق لتحديد داللة استخدم ) -test t(اختبار  -٣

تبعا لمتغير النوع  ولتحديد داللة ) والقيم األخالقية ،والقيم التعبدية ،القيم العقائدية(الثالثة 

 ،الشعور باألمن(مجاالته الثالثة  الطلبة باألمن النفسي في شعورالفروق في مستوى 

 .لمتغير النوع  ) نتماء ،والشعور بالحب الوالشعور با
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 لفصل الرابعا

 ةــــائج الدراســنت -
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 الفصل الرابع

 نتائـج الدراســة الميدانية

يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج الميدانية للدراسة الت"ي ت"م التوص"ل إليه"ا م"ن البيان"ات بع"د 

 .إحصائياً، وسيتم عرضها وفقاً ألسئلة الدراسةتحليلها 

 :األول النتائج المتعلقة بالسؤال 

ف"ي القيم الديني"ة ما مدى التزام طلبة الصف الثاني عشر ب": لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه 

 م"نقط م"دارس محافظ"ة مس"ف"ي  )والق"يم األخالقي"ة ،والقيم التعبدية ،القيم العقائدية(مجاالت الثالثة ال

 ؟وجهة نظر الطلبة أنفسهم

) الرتبة(واألهمية النسبية ،واالنحرافات المعيارية ، استخرجت المتوسطات الحسابية

ستبانة الستجابات أفراد عينة الدراسة  لتحديد اال فقراتمن  فقرةكل للتقديرات أفراد عينة الدراسة 

ولتوفير مقارنات بالقيم الدينية  مدارس محافظة مسقطفي درجة التزام  طلبة الصف الثاني عشر 

بين االستجابات، اعتمدت الباحثة في تصنيفها  لاللتزام بالقيم الدينية على التصنيف الذي يوضحه 

                        ).٧(الجدول
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في معيار تفسير متوسطات تقدير درجة استجابة أفراد العينة  لاللتزام بالقيم الدينية  )٧(جدول

 الثاني عشر الصفمدارس  محافظة مسقط  لطلبة 

 درجة االلتزام بالقيم مدى المتوسط الحسابي

 كبيــــــرة  جدا  ٥-٢,٤ 

 كبيرة ١٩,٤- ٤,٣

 متوسطة ٣،٣٩-٦,٢

 ضعيفة ٥٩,٢-٨,١

 ضعيفة جدا ٧٩,١-١

 

) الرتبة(النسبية واألهمية  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية) ٨(يبين الجدول 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة في المجاالت الثالثة للدراسة المتعلقة بتقديرات أفراد عينة الدراسة 

والقيم التعبدية  مرتبة ،والقيم األخالقية  ،لدرجة االلتزام بالقيم الدينية في مجاالت القيم العقائدية

       .       قيمة الوسط الحسابي لكل مجال تنازليا، وفق

 

لتقديرات أفراد ) الرتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية  )٨( جدول
 .في المجاالت الثالثة عينة الدراسة على المجاالت الرئيسة لاللتزام بالقيم الدينية

 المجاالت الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 لتزاماال

 كبيرة جدا ٤٠٥٧,٠ ٦٤٢,٤ العقائديةالقيم  ١

 ةكبير ٤٥٠٠,٠ ٩١٠,٣ القيم األخالقية  ٢

 ةكبير ٤٥٧٥,٠ ٩٠٥,٣ القيم التعبدية ٣

 ةكبير ٤٠٧٥,٠ ٩٨٩,٣ المقياس ككل
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ومجموع المجاالت  ،سطات الحسابية للمجاالت الثالثةبأن المتو) ٨(يتضح من الجدول 

            الثاني عشر بمدارس محافظة مسقط قد تراوحت بينالمتعلقة بدرجة التزام طلبة الصف 

، كما ظهر أن القيم العقائدية هي أكبر المجاالت من حيث درجة التزام الطلبة )٦٤٢,٤ -٩٠٥,٣(

وبدرجة التزام كبيرة جدا، يليه مجال القيم األخالقية ) ٦٤٢,٤(بالقيم الدينية بمتوسط حسابي 

التزام كبيرة وأخيرا مجال القيم التعبدية  بمتوسط حسابي وبدرجة ) ٩١٠,٣(بمتوسط حسابي

الدينية لمجاالت فقد أظهرت النتائج أن درجة التزام الطلبة بالقيم ،وفي المستوى العام ). ٩٠٥,٣(

مدارس محافظة مسقط كبيرة في جميع المجاالت في التعبدية القيم و ،األخالقيةالقيم و ،القيم العقائدية

 .)٩٨٩,٣(لمتوسط الحسابي لجميع المجاالت ا الثالثة، حيث بلغ

واالنحراف""ات ،ت""م اس""تخراج المتوس""طات الحس""ابية إذ لك""ل مج""ال،  الفق""رات أب""رزولمعرف""ة  

المعيارية لكل فقرة من فقرات المجاالت الثالثة  التي تمثل االلتزام ب"القيم الديني"ة  بش"كل مس"تقل كم"ا 

  :هو موضح فيما يأتي

 : القيم العقائدية: المجال األول

واألهمية النسبية  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية) ٩(يوضح الجدول  

من وجهة نظر أفراد " القيم العقائدية" المكونة للمجال األول  للفقرات ودرجة االلتزام  ) الرتبة(

                          .عينة الدراسة
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لتقديرات أفراد ) الرتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية  )٩(جدول

 "القيم العقائدية": المجال األول  فقراتعينة الدراسة على 

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االلتزام

 ٥٦٩٠ ٦٩٧,٤ أؤمن بأن هللا ينصر عباده المؤمنين  ١

,٠ 
 كبير جدا

  ٦٨٠,٤ .أؤمن بأن القرآن فيه سعادة الدنيا واآلخرة ٢
٥٨٣٠,٠ 

 كبير جدا

 كبير جدا ٦٣٦٣,٠ ٦٦٠,٤ أؤمن بأن العمل الصالح ينفع في الدنيا واآلخرة ٣

 كبير جدا ٠٨٤,١ ٦٠٤,٤ أؤمن بأنه ال يتم قضاء األمور إال بعون هللا  ٤

 كبير جدا ٧٣٩٥,٠ ٥٢٤,٤ من نفسي  أنا عندي يقين بأن هللا أرحم بي ٥

 كبير جدا ٧٢٩١,٠ ٤٦٤,٤ أؤمن أن العقل البشري يحتاج إلى هداية القرآن  ٦

 كبير جدا ٧٥٧٨,٠ ٤٥١,٤ إيماني باy يجعل لحياتي معنى ٧

 كبير جدا ٧٥١٢,٠ ٤٤٩,٤ أنا على يقين بأن هللا يساعدني في قضاء أموري ٨

أوقن أن التوكل على هللا في كل عمل أمر  ٩
 ضروري 

 كبير جدا ٨١٥٦,٠ ٣٨٣,٤

 كبير جدا ٨٤١٣,٠ ٣٦٩,٤ أشعر بوجود هللا معي  ١٠

 كبير جدا ٨٥٥٥,٠ ٣٥٩,٤ أنا راضي بما قدره هللا لي في هذه الحياة  ١١

أؤمن بأن القلة المؤمنة تستطيع التغلب على  ١٢
 الكثرة الكافرة 

 ةكبير ٩٤٩٣,٠ ١١٧,٤

أحرص على إخالص النية y تعالى في كل عمل  ١٣
 أقوم به 

 ةكبير ٩٦٥٦,٠ ٨٨١,٣

أحرص على قول بسم هللا الرحمن الرحيم في  ١٤
 بداية كل عمل 

 ةكبير ٠١٣٣,١ ٥٤٩,٣

 ةضعيف ١٠١٨,١ ٤٨٨,٢ أشعر باليأس عندما تكون الظروف ضدي  ١٥
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لتزام بالقيم العقائدية قد األول المتعلقة  باالأن جميع فقرات  المجال ) ٩(ويوضح الجدول 

لتزام وهذا يعني أن فقرات هذا المجال قد تراوحت في درجة اال). ٦٩٧,٤-٤٨٨,٢(تراوحت بين 

التي كانت بدرجة ) ١٥(رقم ، باستثناء الفقرة  األخيرة والكبيرةالكبيرة جدا،دينية بين بالقيم ال

ت من الفقرا ، في حين حازتبمستوى كبير جدا ) ١١-١(قرات من ، حيث اندرجت الفضعيفة

أشعر باليأس عندما تكون الظروف  "وهي  )١٥(الفقرة ، واندرجت على المستوى الكبير) ١٤-١٢(

هذه النتيجة منطقية ) ٢, ٤٨٨(حيث بلغ المتوسط الحسابي لها  تحت المستوى الضعيف " ضدي

إذ كانت استجابة الطلبة حيث تؤكد على أن الطلبة لديهم قيم ومستوى من األمن النفسي وطبيعية 

لذلك عند حسابها من الفقرات السلبية في هذا المقياس، الفقرة  وحيث أن هذه  )ضعيفة(لهذه الفقرة 

أي أن إجابة  إحصائيا تم األخذ بذلك حيث تم عكس الدرجات لتتفق مع درجات الفقرات اإليجابية

 نتيجة هذه الفقرة  وتدل )ال أشعر باليأس عندما تكون الظروف ضدي (غالبية الطلبة أصبحت هكذا 

إذا كانت الظروف ضدهم وهذا يتوافق مع نتيجة الطلبة لمستوى  ال يفكرون باليأسالطلبة  على أن

فإن درجة التزام  ومن ثم التزامهم بالقيم الدينية في هذه المجال ،حيث كانت في المستوى الكبير جدا 

المجال األول لفقرات طلبة الصف الثاني عشر في محافظة مسقط بالقيم الدينية في المجال العقائدي 

 .وضعيفةالمتعلقة بالقيم العقائدية كانت كبيرة جدا وكبيرة 

 : القيم التعبدية: المجال الثاني

واألهمية النسبية  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية) ١٠(يوضح الجدول  

من وجهة نظر أفراد " القيم التعبدية" مجال الثاني لللتزام  للعبارات المكونة ودرجة اال ،)الرتبة(

 .عينة الدراسة
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) الرتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية  )١٠(جدول
 )القيم التعبدية(: لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الثاني 

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 لتزاماال

 كبير جدا ٥٣٦٦,٠ ٧٨٢,٤ .أؤمن بأن صوم رمضان من األركان الخمسة في اإلسالم  ١

 كبير جدا ٦٦٧٨,٠ ٥٩٥,٤ .أرى أن المداومة على ذكر هللا عز وجل يجعل القلوب مطمئنة ٢

 كبير جدا ٦٧٥١,٠ ٥٩٥,٤ تي للقرآن آئرتياح النفسي عند قرأشعر باال ٣

 كبير جدا ٧٧٤٨,٠ ٤٧٣,٤ أحمد هللا على نعمه علي  ٤

 كبير جدا ٠٥٧٢,١ ٣٦٤,٤ أصم فيها أصوم شهر رمضان وأقضي األيام التي لم ٥

 كبير جدا ٨٩٧١,٠ ٢٤٨,٤ أسأل هللا تعالى التوفيق عندما أقدم على أي عمل  ٦

 ةكبير ٩٠٩٤,٠ ١٢١,٤ ستغفار كلما أذنبت ذنبا أحرص على التوبة واال ٧

 ةكبير ٠٢٥٧,١ ٠٨٠,٤ أشعر بندم كبير إذا فعلت معصية حتى وإن كانت صغيرة  ٨

 ةكبير ٠١٣٧,١ ٠٨٠,٤ قراءة القرآن في رمضان ويوم الجمعةأحرص على  ٩

 ةكبير ٩٠٦٨,٠ ٠٥١,٤ أصبر على ما يصيبني طاعة y تعالى ١٠

 ةكبير ٠٠٨١,١ ٠٢٩,٤ أحرص على استئذان اآلخرين عند الحاجة الستعمال أدواتهم ١١

 ةكبير ١٨٣٨,١ ٠٠٥,٤ أدعو هللا في وقت الشدة والحاجة ١٢

 ةكبير ٩٧٩٣,٠ ٨٧١,٤ الخشوع في الصالةأحرص على  ١٣

 ةكبير ١٥٠٥,١ ٧٢٦,٣ قراءة األحاديث النبوية في حياة المسلم لها فائدة  ١٤

 ةكبير ٩٣٩٣,٠ ٧١١,٣ أؤدي كل الصلوات في أوقاتها ١٥

 ةكبير ١٠٦٠,١ ٦٧٢,٣ أحاسب نفسي قبل أن يحاسبني ربي  ١٦

 ةكبير ٢٧٠٠,١ ٤٨٨,٣ ال أميل إلى كشف عيوب اآلخرين  ١٧

 ةكبير ١١٥١,١ ٤٣٢,٣ أحافظ على السنن الرواتب بعد الصلوات ١٨

 ةكبير ٩٧٧٨,٠ ٤٣٠,٣ أحاول فهم معاني اآليات القرآنية التي أقرؤها ١٩

 ةمتوسط ٤٢٦١,١ ١٤١,٣ أصلي في أوقات الشدة والحاجة  ٢٠

 ةمتوسط ٠٠٤٩,١ ٠٤٩,٣ أداوم على حفظ آيات من القرآن الكريم  ٢١

 ةمتوسط ٣٥٥١,١ ٩٧٣,٢ فقطمن السور التي أقرؤها في الصالة أحفظ  ٢٢
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أن جميع فقرات المجال الثاني المتعلقة بالقيم التعبدية ، تراوحت بين ) ١٠(ويوضح الجدول 

لتزام بالقيم الدينية  وهذا يعني أن فقرات هذا المجال تراوحت في درجة اال). ٧٨٢,٤ - ٩٧٣,٢(

تندرج في )  ٦-١(والمتوسطة، حيث أن الفقرات  التي جاءت رتبتها من  بين الكبيرة جدا والكبيرة

، واندرجت الفقرات الكبير تندرج في المستوى)  ١٩-٧(، والفقرات التي رتبتها المستوى الكبير جدا

في فإن درجة التزام طلبة الصف الثاني عشر  من ثم في المستوى المتوسط؛ و)  ٢٢-٢٠(من 

كانت كبيرة جدا،  لثاني المتعلقة بالقيم التعبديةلفقرات المجال ابالقيم الدينية  مدارس محافظة مسقط 

 .وكبيرة ومتوسطة

 : القيم األخالقية: المجال الثالث

واألهمية النسبية ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية ) ١١(يوضح الجدول 

من وجهة نظر أفراد  )القيم األخالقية (المكونة للمجال الثالث للفقرات ودرجة الممارسة ) الرتبة(

 .عينة الدراسة
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لتقديرات أفراد عينة الدراسة ) الرتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية : )١١(جدول
 )القيم األخالقية(: المجال الثالث فقراتعلى 

المتوسط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 لتزاماال

 كبير جدا ٨٥٢٢,٠ ٣٩٦,٤ أحرص على أن أكون بشوشا ودودا في تعاملي مع الناس ١

 كبير جدا ٨٠٧٦,٠ ٣٩١,٤ حسن إليهماأأبر والدي و ٢

 كبير جدا ٨٩٢٥,٠ ٣٦٤,٤ ؤمن  أن المجتمع اإلنساني أساسه الحكم بكتاب هللا تعالى وسنة رسولهأ ٣

 كبير جدا ٨٢١٩,٠ ٣٥٠,٤ أحاول أن أدخل السرور إلى قلوب اآلخرين ٤

 كبير جدا ٩١٥١,٠ ٢٦٥,٤ أحرص على رد السالم بأحسن منه ٥

 كبير جدا ٨٧٨١,٠ ٢٠٤,٤ قدوتي في حياتي الرسول صلى هللا عليه وسلم  ٦

 كبير جدا ٨٧٨٨,٠ ١٦٠,٤ أقدم المساعدة للمحتاج ٧

 كبير جدا ٩٦١١,٠ ١٣٣,٤ والعطف على الصغيرأحرص على احترام الكبير  ٨

 كبير جدا ٩٣٥٥,٠ ١٣٣,٤ أحب ألخي ما أحبه لنفسي ٩

 كبير جدا ٩٣٨٧,٠ ١٢٩,٤ .اشعر  أن العلم يوصلني إلى اإليمان  ١٠

 ةكبير ١٨١٩,١ ٠٨٦,٤ .أتجنب الغرور  بالنفس ألن فيه  استصغار أعمال اآلخرين ١١

 ةكبير ٣٧٠٨,١ ٠٦٣,٤ ألنه من الفواحش  أمقت الزنا ١٢

 ةكبير ٥٤٩٦,١ ٠١٢,٤ .ال أميل إلى التشبه بالجنس اآلخر ١٣

أرى أن الدين ال يعارض استمتاع الشباب بحياتهم مع المحافظة على القيم  ١٤
 .كاملة

 ةكبير ٢٢٢٢,١ ٩٨٥,٣

 ةكبير ٠٧٩١,١ ٨٥٧,٣ أصاحب الزمالء من أرى  فيهم القدوة الحسنة في الدين ١٥

 ةكبير ٣٢٥٩,١ ٨٥٧,٣ أشمت العاطس إذا حمد هللا تعالى   ١٦

 ةكبير ٠٥١٣,١ ٧٥٥,٣ .أقدم  النصيحة لزمالئي ومن حولي  ١٧

 ةكبير ١٠٣٢,١ ٧٣٥,٣ .أعفو عمن أساء إلي   ١٨

 ةكبير ١٤٠٣,١ ٦٦٠,٣ أصون لساني عن سب اآلخرين ١٩

 ةكبير ٠١٥٣,١ ٦٣٣,٣ أقول  الحق  ولو أصابني ما ال يرضيني ٢٠

 ةكبير ٢٤١٧,١ ٦١٤,٣ أعتقد أن الفشل يزيد من عزيمتي على  النجاح ٢١

 ةكبير ٣٨٠٢,١ ٥١٥,٣ ال أهتم  بالوفاء بالوعود إذا تعارض ذلك مع مصالحي  ٢٢

 ةكبير ٤٦٩٥,١ ٤٣٩,٣ .ال أسلم على جاري الذي ال يسلم علي  ٢٣

 ةمتوسط ١١٩٧,١ ٠٩٥,٣ أتجنب المزاح الذي يحمل كذبا ٢٤

 ةمتوسط ٢٠٣٢,١ ٩٣٠,٢ .ال أجد الوقت  لزيارة  أصدقائي المتضررين   ٢٥



 

110 

 

لقيم األخالقي"ة ق"د تراوح"ت أن جميع فقرات المجال الثال"ث المتعلق"ة ب"ا) ١١(يوضح الجدول   

وهذا يعني أن فقرات هذا المجال تراوحت في درجة   الت"زام طلب"ة الص"ف ). ٤٫٣٩٦-٢٫٩٣٠(بين 

أن الفق"رات  إذوالكبي"رة،  والمتوس"طة ، ،م"دارس محافظ"ة مس"قط  ب"ين الكبي"رة ج"دا في الثاني عشر 

)  ٢٣-١١(احتل""ت المس""توى الكبي""ر ج""دا ، والفق""رات الت""ي رتبته""ا )  ١٠-١(الت""ي ج""اءت رتبته""ا م""ن 

انضوت تحت المستوى المتوسط ؛ ) ٢٥- ٢٤(اندرجت في المستوى الكبير، والفقرتين اللتان رتبتها 

 محافظ"ة مس"قطف"ي الصف الثاني عشر للقيم األخالقية في المدارس   درجة التزام طلبة فإن من ثم و

 . ، ومتوسطةوكبيرة ،بالقيم األخالقية كانت كبيرة جدالفقرات المجال الثالث المتعلقة 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

لتزام في اال هل توجد فروق ذات داللة إحصائية"لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه 

بين طلبة ) والقيم األخالقية  ،والقيم التعبدية ،القيم العقائدية(مجاالت الثالثة في البالقيم الدينية 

وجهة نظر الطلبة  )ذكر وأنثى (مدارس محافظة مسقط وفق متغير النوع في الصف الثاني عشر 

 . ؟"أنفسهم 

 t-test )()ت(المعيارية واختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) ١٢(يوضح الجدول

القيم العقائدية والقيم التعبدية والقيم : لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس القيم الدينية للمجاالت 

 ).ذكر وأنثى(األخالقية وفق متغير النوع 

للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  t-test ) ()ت(نتائج اختبار : )١٢(جدول
 )ذكر وأنثى(على مجاالت مقياس القيم الدينية وفقا للنوع 

 األبعاد

مستوى  )ت(قيمة  االنحراف المعياري الحسابي المتوسط
 الداللة

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 ٠٥٦,٠ ٩١٣,١ ٤١٤٩,٠ ٣٩٨١,٠ ٢٠٥,٤ ٢٨٢,٤ القيم العقائدية

 ٤٣٠,٠ ٧٩٠,٠ ٤٢٨٣,٠ ٤٨٢٨,٠ ٩٢٤,٣ ٨٨٨,٣ القيم التعبدية

 ٠٠٥,٠ ٨١٥,٢ ٤٢٥٨,٠ ٤٦٤٢,٠ ٩٧٥,٣ ٨٥١,٣ القيم األخالقية

 ٢٤٤,٠ ١٦٦,١ ٣٦٨٣,٠ ٣٩٦٥,٠ ٤٫٠١٣ ٩٦٨,٣ المقياس ككل
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أنه ال فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذكور واإلناث  )١٢( يتضح من الجدول

من عينة الدراسة في مجاالت القيم العقائدية والتعبدية ومجموع المجاالت الثالثة حيث كانت قيمة 

إلى وجود فروق ) ت(أشارت نتائج اختبار  حينما). ٠٥,٠ ≤a (غير دالة عند مستوى داللة ) ت(

عينة الدراسة تعزى لمتغير  بين استجابات أفراد).٠٥,٠ ≤ a(عند ذات مستوى داللة إحصائية 

  .في المجال األخالقي) ٩٧٥,٣(، ولصالح اإلناث بمتوسط حسابي وقدره النوع

ال تختلف نظرة أفراد عينة الدراسة في تقديرهم لدرجة االلتزام بالقيم الدينية في ومن ثم 

تختلف استجابات أفراد عينة الدراسة في تقديرهم لدرجة االلتزام  حينماوالتعبدي  ،المجال العقائدي

أن اإلناث أكثر التزاما بالقيم األخالقية من  إذ، بالقيم الدينية في المجال األخالقي باختالفهم في النوع

  .الذكور

 :الثالث النتائج المتعلقة بالسؤال 

النفس"ي ف"ي المج"االت الش"عور ب"األمن  ىس"توم"ا م"ال"ذي نص"ه  الثال"ث لإلجابة عن السؤال 

ف"ي ل"دى طلب"ة الص"ف الث"اني عش"ر  ) الشعور باألمن ،والشعور باالنتماء ،والشعور بالحب (الثالثة 

 ؟ "من وجهة نظر الطلبة أنفسهم   مدارس محافظة مسقط

واألهمية ،واالنحرافات المعيارية ،لإلجابة عن السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية 

الستجابات أفراد  المقياس لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات) الرتبة( النسبية

مدارس في عينة الدراسة لتحديد درجة الشعور باألمن النفسي  لدى طلبة الصف الثاني عشر 

 .يوضح ذلك ) ١٣(الجدول . محافظة مسقط

ا  لمستوى الشعور باألمن ولتوفير مقارنات بين االستجابات، اعتمدت الباحثة في تصنيفه

 ).١٣( النفسي على التصنيف الذي يوضحه الجدول
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معيار تفسير متوسطات تقدير درجة استجابة أفراد العينة  لمستوى الشعور  )١٣( جدول
 لبة صفوف الثاني عشرباألمن النفسي في مدارس  محافظة مسقط  لط

 درجة مستوى الشعور باألمن النفسي مدى المتوسط الحسابي

 كبيــــــرة  جدا ٥ -٢,٤

 كبيرة ١٩,٤ -٤,٣

 متوسطة ٣٩,٣ -٦,٢

 ضعيفة ٥٩,٢ -٨,١

 ضعيفة جدا  ٧٩,١ -١

  

) الرتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ) ١٤(ويبين الجدول 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة الشعور باألمن النفسي في مجاالت مقياس األمن النفسي 

بي مرتبة تنازليا وفق قيمة الوسط الحسا) الشعور بالحب ونتماء ، الشعور باالوالشعور باألمن ، (

 .             لكل مجال

لتقديرات ) الرتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية  )١٤( جدول
 .أفراد عينة الدراسة على المجاالت الرئيسة  للشعور باألمن  النفسي 

 المجاالت الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 لتزاماال

 كبيرة  ٤٩١١,٠ ٤٩١,٣ نتماءباالالشعور  ١

 ةكبير ٤٨٠٤,٠ ٤٣٥,٣ الشعور باألمن ٢

 ةكبير ٥٦٦٩,٠ ٣١٨,٣ الشعور بالحب ٣

 ةكبير ٤٥٥٩,٠ ٤٢٤,٣ المقياس ككل

 

ومجموع المجاالت ،أن المتوسطات الحسابية للمجاالت الثالثة  ) ١٤(يتضح من الجدول 

المتعلقة بدرجة الشعور باألمن النفسي لدى طلبة الصف الثاني عشر بمدارس محافظة مسقط قد 
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نتماء هو أكبر المجاالت من حيث درجة ، كما أن الشعور باال)٤٩١,٣-٣١٨,٣(تراوحت بين 

باألمن وبدرجة كبيرة ، يليه مجال الشعور ) ٤٩١,٣(نتماء  بمتوسط حسابي شعور الطلبة باال

وأخيرا مجال الشعور بالحب  بمتوسط حسابي ،وبدرجة كبيرة ) ٤٣٥,٣( بمتوسط حسابي

 ،نتماءالشعور باالجاالت وفي المستوى العام فإن درجة الشعور باألمن النفسي  لم). ٣١٨,٣(

مدارس محافظة مسقط كبيرة في جميع المجاالت الثالثة، في والشعور بالحب ،والشعور باألمن 

 ).٤٢٤,٣(المتوسط الحسابي لجميع المجاالت حيث بلغ 

واالنحرافات ،لكل مجال، تم استخراج المتوسطات الحسابية ت ولمعرفة أهم الفقرا 

المعيارية لكل فقرة من فقرات  المجاالت الثالثة  التي تمثل الشعور باألمن النفسي  بشكل مستقل 

 :كما هو موضح فيما يأتي

 : الشعور باألمن : المجال األول

واألهمية النسبية  ،واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية ) ١٥(يوضح الجدول  

من وجهة  )األمن النفسي (المكونة للمجال األول للفقرات باألمن النفسي  ودرجة الشعور،) الرتبة(

 .نظر أفراد عينة الدراسة
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لتقديرات ) الرتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية : )١٥(جدول
 )األمن النفسيالشعور ب(: المجال األول  فقراتأفراد عينة الدراسة على 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرتبة
 درجة الشعور
 باألمن النفسي

 ةكبير ٩٥٥٦,٠ ٠٦١,٤ الناس معظم نحو بالود أشعر ١

 ةكبير ٠٢٧٥,١ ٠٥١,٤ زمالئي من محبوب أنا ٢

 ةكبير ١٣٥٩,١ ٠٤١,٤ بجيراني طيبة عالقة تربطني ٣

 ةكبير ٠٧٥٩,١ ٨٩٨,٣ متفائل شخص أنا ٤

 ةكبير ٠٤٥٧,١ ٨٧٤,٣ لنفسي أحبه ما لغيري أحب ٥

 ةكبير ٠٨١٩,١ ٨٦٢,٣ الجيدة والصحة بالقوة عادة أشعر ٦

 ةكبير ٩٥٩١,٠ ٨٤٥,٣ دراستي في ناجح أنا ٧

 ةكبير ٠٣٧٦,١ ٨٠٦,٣ أفعله ما غالبا أعي ٨

 ةكبير ٩٧٩٩,٠ ٧٨٩,٣ نفسي من بالرضا شعور ينتابني ٩

 ةكبير ٠٩٣٢,١ ٧٦٠,٣ جيد متحدث شخص أنا ١٠

 ةكبير ١٨٧٢,١ ٧٥٠,٣ االجتماعي النشاط أميل إلى ١١

 ةكبير ٠٨٤٠,١ ٦٠٠,٣ سعيد شخص بأني أشعر ١٢

 ةكبير ١٧٩٤,١ ٥٥٦,٣ حقيقتي على يروني االخرين أدع ١٣

 ةكبير ٠٧٠٤,١ ٥١٥,٣ الحياة في حقي على حاصل بأني أشعر ١٤

 ةكبير ٢٦٦٢,١ ٥١٢,٣ الناس من كثيرا أنزعج ١٥

 ةكبير ١٧٩٦,١ ٤٤٩,٣ منها بالتهرب السارة غير ألشياء أتجنب ١٦

 ةمتوسط ٢٩٦٤,١ ٣٢٨,٣ األخرين من بالغيرة أشعر ١٧

 ةمتوسط ٣٠٥٧,١ ٠٢٧,٣ بنفسي الثقة تنقصني ١٨

 ةمتوسط ٢٢٥٩,١ ٩٧١,٢ بسهولة اليأس ينتابني ١٩

 ةمتوسط ٣٣٣٤,١ ٨٤٢,٢ ذكائي مستوى من قلق أنا ٢٠

 ةمتوسط ٣٠٥٩,١ ٧٢١,٢ بسرعة وأثور أغضب ٢١

 ةمتوسط ٢١٧٦,١ ٥٩٥,٢ لي الناس مراقبة من بالقلق شعور ينتابني ٢٢

 ةضعيف ١٨٤٣,١ ٣٢٥,٢ بالمستقبل التفكير من بالقلق أشعر ٢٣

 ةضعيف ١٤٤٤,١ ٢٥٥,٢ يوم كل لي يحصل فيما كثيرا أفكر ٢٤
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أن جميع فقرات المجال األول المتعلقة باألمن النفسي قد تراوحت ) ١٥(يوضح الجدول 

)  ١٦-١(  حيث أن الفقرات التي جاءت رتبتها من). ٠٦١,٤-٢٥٥,٢(المتوسطات الحسابية لها بين 

؛  تندرج في المستوى المتوسط)  ٢٢-١٧(تندرج في المستوى الكبير، والفقرات التي رتبتها من 

فإن درجة شعور طلبة الصف  ومن ثم  ،تندرجان في المستوى الضعيف) ٢٤و  ٢٣(رقم والفقرتان 

كانت كبيرة ) عور باألمن الش(الثاني عشر في محافظة مسقط باألمن النفسي في المجال األول 

 .وضعيفة ،متوسطةو

 : نتماء الشعور باال: المجال الثاني

واألهمية النسبية ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية ) ١٦(يوضح الجدول  

من وجهة نظر أفراد  )تماء ناال (نتماء  للفقرات المكونة للمجال األول ودرجة الشعور باال،) الرتبة(

 . عينة الدراسة
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لتقديرات ) الرتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية  )١٦( جدول
 )نتماء االالشعور ب(: المجال الثاني  فقرات أفراد عينة الدراسة على 

 

 المجاالت الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رالشعودرجة 
 نتماءباال

 كبير جدا ٨٥٢٥,٠ ٣٧٦,٤ خريناآل لسعادة أفرح ١

 كبير جدا ٨٧٠٩,٠ ٣٢٠,٤ المخلصين خريناآل مصادقة على القدرة لدي ٢

 ةكبير ٩٤٦٢,٠ ١٤٨,٤ خريناآل مع بانسجام العمل باستطاعتي ٣

 ةكبير ١٠٥١,١ ١٢١,٤ قامتيإ مكان في بالسعادة أشعر ٤

 ةكبير ٨٧٠٨,٠ ١١٤,٤ معي يرتاحون اآلخرين أن أشعر ٥

 وجه على الناس احترام موضع باني أشعر ٦

 العموم
 ةكبير ٩٢٦٠,٠ ٠٣٦,٤

 ةكبير ٢١٧٢,١ ٨٦٩,٣ لوحدي/ نفسي مع أكون حيث باالرتياح أشعر ٧

 ةكبير ٠٢١٠,١ ٦٦٠,٣ لآلخرين كمحبتهم يحبوني الناس بأن أشعر ٨

 ةكبير ٠٤٢٧,١ ٦٤١,٣ العالم هذا في نافع شخص أني أشعر ٩

 ةكبير ٢٨٣٠,١ ٥٣٢,٣ الالزم باالهتمام ىأحظ وال مهمل بأني أشعر ١٠

 ةكبير ٩٧٧٣,٠ ٥٣٢,٣ الثناء من كاف قدر على أحصل ١١

 ةمتوسط ٣٨١٧,١ ٣٠١,٣ ينتابني شعور بالوحدة إن كنت بين الناس ١٢

 مختلفا يعتبروني ما كثيرا اآلخرين أن أشعر ١٣

 عنهم
 ةمتوسط ٣٣٦٨,١ ١٩٤,٣

 ةمتوسط ١٩٢١,١ ١٧٧,٣ الناس بمعظم الثقة يمكنني بأنه أشعر ١٤

 ةمتوسط ٢١٧٠,١ ٨٢٨,٢ قراراتي في أتردد ١٥

 ةضعيف ٢٥٣٣,١ ٥٥٨,٢ بالنقص الشعور يقلقني ١٦

 ةضعيف ٢٥٢٠,١ ٥٤٤,٢ بسهولة تجرح مشاعري أن أحس ١٧

 ةضعيف ١١٣٦,١ ٨٨٦,١ اآلخرين من لإلهانة أتعرض عندما أنزعج ١٨
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نتماء قد تراوحت أن جميع فقرات المجال األول المتعلقة  باال) ١٦(يوضح الجدول 

 ) ٢و ١(جاءت بترتيب  اللتينالفقرتين أن  يُْلحظُ  .)٣٧٦,٤-٨٨٦,١(الحسابية لها بين  المتوسطات

 تندرج في المستوى)  ١١- ٣(والفقرات التي جاءت رتبتها من  ،تندرجان في المستوى الكبير جدا

التي جاءت رتبتها من  الفقراتتندرج في المستوى المتوسط ، و) ١٥-١٢(الكبير، والفقرات من 

فإن درجة شعور طلبة الصف الثاني عشر في  ومن ثم  تندرج في المستوى الضعيف،)  ١٨ - ١٦(

 ،وكبيرة ،باالنتماء ، كانت كبيرة جداالشعور : باألمن النفسي في المجال الثاني محافظة مسقط

 .وضعيفة  ،توسطةوم

 : الشعور بالحب : المجال الثالث

واألهمية النسبية ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية ) ١٧(يوضح الجدول  

من وجهة نظر أفراد عينة  )الحب (المكونة للمجال الثالث ت ودرجة الشعور بالحب  للفقرا) ةالرتب(

 . الدراسة
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لتقديرات ) الرتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية  )١٧(جدول

 )الحب الشعور ب(: أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الثالث 

 المجاالت الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ردرجة الشعو

 بالحب

 ةكبير ٢٠٦٣,١ ٠٦٨,٤ سعيدة كانت طفولتي بأن أشعر ١

 ةكبير ٠٠١٠,١ ٠١٩,٤ رحب بصدر اآلخرين منافسة أتقبل ٢

 ةكبير ١١٢٨,١ ٠٠٧,٤ واإلستقرار السعادة تنتابها أسرتي بأن أشعر ٣

 افتراض على الدراسة في بواجبي عادة أقوم ٤

 يرام ما على ستنتهي األمور أن

 ةكبير ٠١١٩,١ ٩٤٧,٣

 ةكبير ٩٦٠٧,٠ ٨٤٧,٣ مرتفعة بمعنويات عموما أشعر ٥

 معاملة يعاملوني حولي من الناس بأن أشعر ٦

 عادلة
 ةكبير ٠٥٥٨,١ ٧٣٥,٣

 ةكبير ٣٣٨٧,١ ٤٦٦,٣ شكاكا شخصا أكون ألن أميل ٧

 ةمتوسط ١٩٦٣,١ ٣٧١,٣ األعصاب مرتاح شخص عام بشكل أنا ٨

 بشكل الحياة مع متكيف غير بأني أشعر ٩

 مرض

 ةمتوسط ٣١٩٢,١ ١٤٦,٣

 ةمتوسط ٣٨٤٠,١ ٨٥٤,٢ ما نوعا الغضب سريع نفسي أعتبر ١٠

 ةمتوسط ٢٦٢٥,١ ٧٠٩,٢ مشاعري عن التعبير في صعوبة أجد ١١

 ةضعيف ٢٠٩١,١ ٥٢٢,٢ التقلب مزاجي إلى يميل ١٢

 ةضعيف ٠٢٤٠,١ ٥١٠,٢ االحيان بعض في االرتياح بعدم أشعر ١٣

 عندما نفسي على والشفقة باألسف أشعر ١٤

 خطأ بشكل األمور تسير
 ةضعيف ١٥٣٤,١ ٢٥٧,٢
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الش""عور بالح""ب  ق""د : أن جمي""ع فق""رات المج""ال الثال""ث المتعلق""ة  ) ١٧(ويوض""ح الج""دول             

، حي"ث أن الفق"رات الت"ي ج"اءت رتبته"ا  )٤٫٠٦٨-٢٫٢٥٧(تراوحت المتوسطات الحسابية له"ا ب"ين 

تن"درج ف"ي المس"توى )  ١١ - ٨(تندرج في المستوى الكبي"ر ، والفق"رات الت"ي رتبته"ا )   ٧ - ١(من 

تندرج في المستوى الضعيف وبالتالي ف"إن درج"ة ش"عور طلب"ة ) ١٤-١٢(المتوسط ، والفقرات  من 

لفق"رات ) الش"عور بالح"ب (جال  الثال"ث الصف الثاني عشر في محافظة مسقط باألمن النفسي في الم

  .كانت كبيرة ومتوسطة ، وضعيفة 

 :  الرابعبالسؤال النتائج المتعلقة 

مس"توى ه"ل توج"د ف"روق ذات دالل"ة إحص"ائية ف"ي "ال"ذي نص"ه  الراب"علإلجابة عن السؤال 

 )والشعور بالحبالشعور باألمن ، والشعور باالنتماء ، (في المجاالت الثالثة الشعور باألمن النفسي 

 ؟ " ) ذكر وأنثى(النوع وفق  متغير ، مدارس محافظة مسقطفي بين طلبة الصف الثاني عشر 

          )ت(واالنحرافات المعيارية واختبار ، المتوسطات الحسابية) ١٨(يوضح الجدول 

t- (test) الشعور باألمنسي  لدرجة  مجاالت لتقديرات أفراد عينة الدراسة في الشعور باألمن النف ،

       ).ذكر وأنثى(،  وفقاً لمتغير النوع الشعور بالحبو، نتماءباال والشعور  ،رالشعو

للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  (t-test )) ت(نتائج اختبار  )١٨( جدول
 )ذكر ، وأنثى(على مجاالت ومجموع مجاالت  الدراسة لألمن النفسي  وفقا للنوع 

 المجاالت

المتوسط 
 الحسابي

  االنحراف المعياري

 )ت(قيمة 

مستوى 
 الداللة

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 ٠٩١,٠ ٦٩٤,١ ٥٠٩٨,٠ ٤٤٩٨,٠ ٤٧٧,٣ ٣٩٦,٣ الشعور باألمن 

 ٠٢٢,٠ ٣٠٦,٢ ٥٢٢٤,٠ ٤٥٥٥,٠ ٥٥٠,٣ ٤٣٨,٣ نتماءالشعور باال

 ١٠٣,٠ ٦٣٣,١ ٥٩٢٣,٠ ٥٣٤٦,٠ ٣٦٦,٣ ٢٧٥,٣ الشعور بالحب

 ٠٫٠٣٩ ٠٦٧,٢ ٤٩٠٠,٠ ٤١٨٨,٠ ٤٧٣,٣ ٣٧٩,٣ المقياس ككل  
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أنه ال فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذكور واإلناث ) ١٨(يتضح من الجدول 

) (t-test   )ت(حيث كانت قيمة ،، والشعور بالحب الدراسة في مجاالت الشعور باألمنمن عينة 

 ).٠٫٠٥≤ a(غير دالة عند مستوى داللة 

       إلى وجود فروق ذات مستوى داللة عند ) (t-test)ت(أشارت نتائج اختبارات  حينما

)a≥اإلناث في مجال ، ولصالح غير النوعبين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمت)٠٫٠٥

ال تختلف نظرة أفراد عينة الدراسة في مستوى  من ثمو،ةومجموع المجاالت الثالث،نتماءالشعور باال

تختلف استجابات  حينما  ،بالحب الشعورمجال و ،من النفسي في مجال الشعور باألمنالشعور باأل

 .ولصالح اإلناث، باختالفهم في النوعنتماء الشعور باالأفراد عينة الدراسة في تقديرهم لدرجة 

 : بالسؤال الخامسالنتائج المتعلقة 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  القيم : " الذي نصه الخامسلإلجابة عن السؤال  

 ؟"  مدارس محافظة مسقطفي الدينية والشعور  باألمن  النفسي لطلبة الصف الثاني عشر 

القيم ( دينيةحساب معامل ارتباط بيرسون بين مجاالت القيم ال لإلجابة عن هذا السؤال تمّ 

كما يوضحه ، ككل األمن النفسي مجموع مجاالتو ،لقيم التعبدية ،والقيم األخالقيةوا ،العقائدية

 .)١٩(الجدول 

بين مجاالت القيم الدينية وبين الدرجة  بيرسون  رتباطا معامل) ١٩(يوضح الجدول 
 الكلية لمقياس األمن النفسي

 معامل اإلرتباط   المجاالت الرتبة

 ٣٦٩,٠ القيم العقائدية ١

 ٤٢٠,٠ التعبديةالقيم  ٢

 ٥٦٩,٠ األخالقيةالقيم  ٣

 )٠ ,٥٤( المقياس ككل ٤

 )٠١,٠(مستوى داللة جميع معامالت االرتباط دالة عند *                             

وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين القيم الدينية ) ١٩(الجدول يتضح من خالل 

 األمن النفسي حيث بلغ  معاملبين ووالقيم األخالقية  ،والقيم التعبدية ،العقائديةالمتمثلة في القيم 

ومن ) ٥٦٩,٠(،والقيم األخالقية ) ٤٢٠,٠(والقيم التعبدية ) ٣٦٩,٠(لمجال القيم العقائدية رتباط اال
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على ا فإن القيم الدينية لدى طلبة الصف الثاني عشر لها أثر لذلك ،  )٠ ,٥٤(الكلي ثم بلغ االرتباط 

الشعور إلى تزام بالقيم الدينية، كلما أدى ذلك لكلما زاد االوهذا يعني  أنه  األمن النفسي لديهم ،

 . باألمن النفسي لدى الطلبة
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج : أوال 

معرفة العالقة بين القيم الدراسة التي هدفت إلى هذه يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج 

 .طلبة الصف الثاني عشر، سيتم مناقشة النتائج بناء على أسئلة الدراسة واألمن النفسي لدى ،الدينية

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالقيم الدينية: أوال 

في المجاالت  ما مدى التزام طلبة الصف الثاني عشر بالقيم الدينية"الذي نصه  :السؤال األول 

مدارس محافظة مسقط من وجهة نظر في )األخالقية القيم العقائدية ،والقيم التعبدية ،والقيم ( الثالثة

 الطلبة أنفسهم ؟

مجاالت الثالثة  القيم الدراسة أن درجة التزام الطلبة بالقيم الدينية للهذه أظهرت نتائج 

كانت كبيرة في المجاالت  مدارس محافظة مسقطفي والقيم األخالقية  ،والقيم التعبدية ،العقائدية

 ).٩٨٩,٣(ط الحسابي لجميع المجاالت الثالثة حيث بلغ المتوس

يسوده االهتمام بتعاليم الدين اإلسالمي،  إذوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى طبيعة المجتمع ،

أن )٢٠٠٢المعمري  (حيث أشار،ية في نفوس األبناء منذ الصغرواهتمام األسرة بغرس القيم الدين

اإليجابي المرغوب فيه،كما يتعلم من أسرته المبادئ في األسرة يتعلم الفرد الكثير من أنماط السلوك 

ويشير  )٢٠٠٧رسالة التربية كما ورد في (الدينية التي سيكون لها مستقبال في توجيه أخالقه 

بإكساب الطالب القيم والمبادئ من خالل تقوم في سلطنة عمان أن المناهج  )٢٠٠١الغبيسي ،(

باآليات القرآنية واألحاديث الشريفة والقصص وغي ذلك األساليب المتنوعة متمثلة في االستشهاد 

 ).٢٠٠٧كماورد في رسالة التربية ،(

د من ينبوع واألب هما اللذان يبثان في نفوس األبناء مكارم األخالق التي تستم ،األم نكما أ  

األسس التي وتلك  ،فاإلسالم أمرنا بمكارم األخالق، واإليمان باr وعبادته اإلسالم النقي الطاهر،

إذ  ،لتزام بالقيم الدينية لدى الطلبةتربى عليه األبناء هي أساس مكارم األخالق فال عجب أن نجد اال

 .) ٢٠٠١منبيسي ،(كبير  ىظهر بمستو

رك الرجل في العبادات ، فالمرأة تشاوالرجل ،اإلسالم في تشريعه يستهدف المرأةو

حساب الرجال، وال لحساب ليس لقيق منهج التكامل بكل حذافيره ويهدف من ذلك تح ،والمعامالت
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جميع أنواعها يجب أن يكون ، فلذلك غرس القيم بولحساب المجتمع ،وإنما لحساب اإلنسان ،النساء

 .)٢٠٠٥،العك ( مرتفعاً لتزام بالقيم في مستوى ، فجاء االوللنساء ،للذكور

 ودراسvvvvvة ،)١٩٩٣(أبvvvvvو بكvvvvvرة دراسvvvvvة ومvvvvvع اتفقvvvvvت  نتvvvvvائج الدراسvvvvvة الحاليvvvvvة لقvvvvvد 

عبvvد دراسvvة و ، )٢٠٠٢الخوالvvدة (ودراسvvة ،) ٢٠٠٢(وسvvرى زهvvراندراسvvة و )٢٠٠٢(الجعفvvري

العبvvvvار دراسvvvvة و ،)٢٠٠٤عبابنvvvvه (،ودراسvvvvة  ،)٢٠٠٤(أبvvvvو عvvvvوف دراسvvvvة و ،)٢٠٠٢(اإللvvvvه 

آل (ومن ناحية أخرى اتفقت الدراسة الحالية مvع نتvائج دراسvة  ، )٢٠٠٩(العيسي دراسة و)٢٠٠٤(

التvvvي أظهvvvرت وجvvvود القvvvيم العقائديvvvة ،والتعبديvvvة واألخالقيvvvة فvvvي كتvvvب التربيvvvة ) ٢٠٠٦عvvvواض  

 والشvوحة ،الخوالvدة(ودراسvة  ،وكvذلك اإلسالمية كوجودها لدى الفئة المستهدفة في الدراسة الحالية 

ألخالقيvة جvاءت فvي الدراسة الحالية مvن حيvث ترتيvب القvيم ،فvالقيم افقط اختلفت مع  ،أيضا) ٢٠٠٥

والعقائديvvة فvي المرتبvvة  ،ءت األخالقيvة فvvي المرتبvة الثانيvةأمvvا الدراسvة الحاليvة فجvvا ،المرتبvة األولvى

بينما  ،لى األخالقوهذه النتيجة منطقية حيث الغالب على كتب التربية اإلسالمية تركيزها ع ،األولى

قد يعتمد ذلك على أسباب مختلفة منها األسرة والمعلمvين و ،اكتسابهم للقيم العقائدية  أكبر ةنجد الطلب

) ٢٠١٠الراجحvي ،(دراسvة  ، كمvا أن التربيvة وطريقvة العvرض فvي المنvاهجواألساليب المتبعة فvي 

اتفقvت و ،ل معلمي الثقافة اإلسvالميةمن قبوتمارس القيم  وجود من حيث اتفقت  مع الدراسة الحالية 

، توجيهvاتالالتي أشارت إلvى أن مثل الدراسة نتائج الدراسات األجنبية بعض مع الدراسة هذه أيضا 

دورا كبيرا، ومؤثرا في التقليل والحد من الممارسات المنحرفvة التvي تعvرض دينية لها الوالمعتقدات 

     وبvvvvايلييvvvvونج، هولvvvvو، وبن دراسvvvvة كمvvvvا جvvvvاء فvvvvيطلبvvvvة الجامعvvvvة إلvvvvى األمvvvvراض الخطيvvvvرة 

(Penhollow, etal, 2007)، كوم، وكرانزلردراسة و (Kom, &Krazler, 2008) ،   ودراسة

التي أشارت إلى وجود قيم دينيية لvدى  ,Mugaloglu, & Bayram) ٢٠٠٩(، وموغالوغلوبايرام

       بvvور، ورحيميودراسvvة  أالفvيمعلمvي العلvvوم التvي كانvvت لهvا أثvvرا علvى إقبvvالهم لتvدريس هvvذه المvادة، 

( Alavi, &  Rahimipoor, 2010 )   ةvالقيم الدينيvدارس بvديري المvك مvى تمسvإذ التي  دلت عل

أكدت الدراسة على تحسن المستوى األخالقي في التنمية األخالقية لدى طالب المدارس ،  وأشارت 

كانvvت أن اآلبvvاء  الvvذين  إلvvى  (Heaven, etal, 2010)  و ليسvvون، وكاروشvvي، دراسvvة هيفvvين

معدالتهم مرتفعة في مسvتوى القvيم الدينيvة مvن قبvل األبنvاء كvان أبنvاءهم أكثvر تفوقvا مvن غيvرهم فvي 

عvvن وجvvود قvvيم دينيvvة عنvvد  ( Pope, 2010 )   المسvvتوى التحصvvيلي األكvvاديمي، ودراسvvة بvvوب

، لvvديهمونوعيvvة الحيvvاة  ،والعقليvvة ،والصvvحة البدنيvvة ولهvvا أثvvرا علvvى الvvدعم اإلجتمvvاعي، ،المسvvنين

شارت إلى أنvه ال التvزام أالتي  ( Charles, 2006) تشارلز الدراسة مع دراسة هذه واختلفت نتائج 

ويمكvن  ،مريكvاأاإلسالمية لدى عينvة الدراسvة فvي  والمدرسة ،م األخالقية في المدرسة المسيحيةبالقي
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المجتمعvات اإلسvالمية التvي لهvا عكس  ،بيئة األجنبية  لم تساعد على ذلكوال ،تفسير ذلك أن المجتمع

 ،يvةوغير ذلك من المؤثرات في البيئvات األجنب والجامعة،والمدرسة  ،وكذلك األسرة ،القيم أثرا على

والتغيvرات المختلفvة فvي  ،والشvباب بالمغريvات ،وبالvذات المvراهقينالتي بدورها تضغط على الفvرد 

 .جوانب الحياة

القيم العقائدية هي أكبر المجاالت من حيث درجة التزام أن هذه الدراسة نتائج كما أظهرت 

وبدرجة التزام كبيرة جدا، يليه مجال القيم األخالقية ) ٢٤٦,٤(الطلبة بالقيم الدينية بمتوسط حسابي 

بمتوسط حسابي  وأخيرا مجال القيم التعبدية ،وبدرجة التزام كبيرة) ٩١٠,٣( بمتوسط حسابي

يمكن تفسير ذلك و ،العقائدية تتصدر القيم األخالقية، والقيم التعبديةالقيم  ومن ثم فإن  ، )٩٠٥,٣(

 ،لها مهماوأساس القيم كلها فهي لب القيم األخرى وهي مرجعا  ،ن القيم العقائدية هي أساس الدينأ

وتشعره باألمل واألمان وأن هناك ربا ال سواه وأن هناك حياة  ،هوهي التي تعرف المؤمن بخالق

وأن القيم العقائدية في  األساس تتصدر قائمة ، يحاسب اإلنسان على ما قدم من عملأخرى فيها 

لبية وأحكام أخالقية بالغة األثر في تفادي كثير من القيم الس ،ففي هذه القيم مبادئ، إليجابيةالقيم ا

 .)٢٠٠٥الكافي ،(، ونموه التي تؤثر في بنيان المجتمع، وتطوره

 :الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال 

القيم (في المجاالت الثالثة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بالقيم الدينية " 

مدارس محافظة مسقط في بين طلبة الصف الثاني عشر ) العقائدية ،والقيم التعبدية ،والقيم األخالقية 

 ؟ )إناث / ذكور( يعزى إلى متغير النوع 

 ،فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذكورتوجد أنه ال الدراسة هذه أظهرت نتائج 

    )ت(واإلناث في مجاالت القيم العقائدية ،والتعبدية ،ومجموع المجاالت الثالثة حيث كانت قيمة 

t-test  غير دالة عند مستوى  )α ≥ ت(أشارت نتائج اختبار حينما )  ٠٫٠٥ (t-test    إلى وجود

بين استجابات عينة الدراسة في المجال ) ٠٫٠٥ ≤  α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عند 

، وتتفق هذه )٩٧٥,٣(األخالقي تعزى لمتغير النوع ولصالح اإلناث بمتوسط حسابي وقدره 

حيث وجدت  )١٩٩٩( وليس كلها مع دراسة سفيان،الدراسة من حيث وجود فروق في بعض القيم 

، كذلك اتفقت فروق دالة إحصائيا في القيم النظرية لصالح الذكور ، والقيمة الجمالية لصالح اإلناث

 ،قيم النظريةأسفرت عن وجود فروق دالة في ال) ٢٠٠٢الجعفري (هذه الدراسة الحالية مع دراسة 

واالجتماعية  ،نيةرت  فروق دالة في القيمة الديوظه ،واالقتصادية لصالح الذكور ،والسياسية

  .لصالح اإلناث ،ولكن لم تظهر فروق بين الجنسين في القيمة الجمالية
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دالة إحصائيا في م وجود فروق اعدان، وهو الدراسةهذه وبالنسبة لتفسير هذه النتيجة في   

 األسرة المسلمة تهتم بغرس أسس العقيدة اإلسالمية في نفوسذلك ؛ألن والتعبدية   ،القيم العقائدية

ها إذ ال فرق بين ومتابعة القيام ب ،ليم األبناء شعائر العباداتحرصها على تعكوإناثا  ،األبناء ذكورا

حينما ، والقيم التعبدية ،اللة إحصائية في القيم العقائديةتوجد فروق ذات دولذلك لم  ،الذكور واإلناث

  .وجدت فروق دالة إحصائيا في المجال األخالقي لصالح اإلناث

وإقامة الحياة اإلنسانية على أساسها قد  ،وتقويمها ،اإلسالم باألخالقم عام فإن اهتماوبشكل 

 ،بلغ شأنا كبيرا يؤكد أن األخالق الفاضلة ضرورة ملحة إلقامة الحياة السعيدة في كل مجتمع ذكورا

 .)٢٠٠٢يوسف ، (  وما يصدر عنه ،الق في تأثيرها على سلوك اإلنسانألخقيمة ا تبرز، ووإناثا

المجال األخالقي في هذه الدراسة، ذلك أن  لتزام فيفي اال اإلناثتفوق كما تعزو الباحثة 

لغالب إلى مسلك العفة من الذكور والفتيات على وجه الخصوص أقرب في ا ،النساء في العموم

فكانت وإخفاء التأثيرات النفسانية  ،يةحيث جعل هللا تعالى لهن صبرا على تسكين الحركات الوجدان

وخاصة إذا ،يبلغن في درجة الحياء أوج الكمالدرجة الفضيلة فيهن أشد منها في الرجال ،بحيث 

توفرت التربية اإلسالمية المنبثقة من القرآن والسنة ،وااللتزام بالقيم والمبادئ ، ووجدت من يصون 

 ،ونه فطرة فيهنلق الحسن ضروري للفتيات المسلمات، فهو كفالخ ويهتم بالفتاة وبحسن تربيتها ،

ن فالتوجيهات النبوية الكثيرة جاءت لتؤكد أهمية الخلق الحس ،ن إليه بطبيعتهن أكثر من الذكوريمل

الدنيا  :صالة والسالمتزين به إذ قال الرسول عليه التوأفضل ما  ،وأنه شعار الصالحات منهن ،لهن

 ،أسمى ملذات الحياة الدنيا ،فجعلها من خالل خلقها الحسن ١وخير متاعها المرأة الصالحة ،متاع

 .)٢٠٠٧حارث ،با(وأعالها على اإلطالق 

وسالمة التنشئة ورقي  ،حسن التربيةل لق عند غير المسلمين يرجع إلىخوإذا كان حسن ال

كما  ،ل التشريع اإلسالمي، وكمالمين يعود قبل هذا إلى هدي الدين، فإن حسن الخلق عند المسالتعليم

ة قيم دينها الحق ع إنساني توجد فيه مجسدممجتفي  كام دينها تبرزحالواعية ألة المسلمة رأأن الم

 . )٢٠٠٣الهاشمي ،(

يث نجد ن هذه  النتيجة طبيعية أيضا في المجتمع العماني باألخص ،حفإ ومن جانب آخر

والتقاليد  ،كثر من الذكور، حيث تفرض العاداتوحماية األسرة بتربية اإلناث أ ،واهتمام ،حرص

مثل عدم التأخر ليال خارج وااللتزام بها  ،ادئ التي يجب على الفتاة إتباعهااإلناث بعض المب على

د يسمح بها للذكور وغيرها ق تلك األمور .واالختالط  ،، أو السفرالمنزلأو المبيت خارج  ،المنزل

                                                           

 .حديث شريف صحيح مسلم  ١
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ك نجد اهتمام كذلوكما نجد أن البدائل المتاحة لدى اإلناث قليلة مقارنة مع الذكور،  ،دون اإلناث

وحرصها على ترابط األسرة  ،وحبها ،نتماء لهاواال ،وحرصها على إتباع أوامرها ،الفتاة ألسرتها

 . قد يكون من العوامل التي أدت إلى وجود داللة إحصائية في المجال األخالقي ولصالح اإلناث

 :الذي يتمثل في اآلتي  الثالث النتائج المتعلقة بالسؤال 

والشعور  ،لشعور باألمن ،والشعور باالنتماءا(المجاالت الثالثة  الشعور باألمن النفسيما مستوى 

 مدارس محافظة مسقط ؟ في لدى طلبة الصف الثاني عشر  )بالحب 

الشعور : أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الشعور باألمن النفسي في المجاالت الثالثة 

بلغ المتوسط  إذمحافظة مسقط  كبيرة  في مدارس باألمن، والشعور باالنتماء، والشعور بالحب 

 )٤٢٤,٣( الحسابي لجميع المجاالت

أن  إذوالطمأنينvvة،  ،نطلبvvة يتvvوافر لvvديهم الشvvعور بvvاألمنتvvائج هvvذه الدراسvvة أن الأشvvارت  إذ

vvابية للمجvvطات الحسvvي المتوسvvة وهvvاألمن(االت الثالثvvعور بvvعور و ،الشvvاء، والشvvعور باالنتمvvالش

نتمvاء هvو أكبvر المجvاالت كمvا أن الشvعور باال) ٤٩١,٣-٣١٨,٣(، فقد تراوحت بvين كبيرة) بالحب

 وتتفق نتvائج هvذهوبدرجة كبيرة ) ٤٩١,٣(من  حيث درجة الشعور ، حيث بلغ  المتوسط الحسابي 

التvي أشvارت وجvود مسvتوى عvال مvن  ،)٢٠٠٤(والغرايبvة  ،)٢٠٠٤(الدراسة مع دراسvة السvهلي 

كما تتفق نتائج هذه الدراسvة مvع ل البيت على مقياس األمن النفسي األمن النفسي لدى طلبة جامعة آ

التي نصت على وجود مستوى عال من األمن النفسي لدى طلبvة جامعvة ) ٢٠٠٩( دراسة الصوافي

نزوى علvى مقيvاس األمvن النفسvي،  ومvن الدراسvات األجنبيvة التvي أبvدت علvى وجvود مسvتوى مvن 

                  وكيvvvvvvvاروش، باتريvvvvvvvك، وهيفvvvvvvvيندراسvvvvvvvة الشvvvvvvvعور بvvvvvvvاألمن النفسvvvvvvvي  لvvvvvvvدى المvvvvvvvراهقين 

(Patrick, etal,2007)  ،دد كماvة   أشارت عvات األجنبيvن الدراسvرةمvى أن األسvوظفين  ،إلvوالم

 في المدرسة يلعبون دورا كبيرا في تحقيق األمن النفسي لدى الطالب كدراسة ووركمvان وفريبvور

( Workman, & Freeburg, 2006). 

 

مجتمعات الدراسة إلى أن المجتمع العماني كغيره من الهذه تعزو الباحثة تفسير نتائج 

مية التي تهدف ، والشريعة اإلسالالدين اإلسالمي واألسس التي أرساها، اإلسالمية ينعم بالمبادئ

وبث األمن النفسي في نفوس األفراد، فاألمن النفسي  يقوم على اإليمان باr،  ،إلى إسعاد البشرية

وهللا تعالى ،صدر للقيم والتي هي مالقرآن الكريم، والسنة النبوية  وااللتزام بمبادئ الدين المتمثلة في

وطرق وقايته من القلق واالضطراب، كما يعلم ما الذي يبعث األمن النفسي لديه خلق اإلنسان ويعلم 
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، كما أن طبيعة المجتمع العماني الذي يتسم بالتماسك )١٩٩٣بكرة، أبو ( طرق عالجه منها 

تقاليد التي تساعد بدورها على األسري، واألواصر االجتماعية ،والنزعة االجتماعية، والعادات وال

 ،والمجتمع ،مستوى األسرة، أو مستوى المدرسة ، سواء علىة يتوفر فيها األمن النفسيتوفير بيئ

تزام  لو اال ،ة  من أي خطر يهدهم داخل المدرسةوالعقوبات التي تحمي الطلب ،كما أن القوانين

ومن جانب آخر فإن سلطنة  ،،بين طلبة المدارس على بث الطمأنينة  ت بتنفيذها لمن يخالفها ساعد

عمان كما عرف عنها بأنها بلد آمن نتيجة لما حبا هللا به عمان من استقرار وأمن سياسي، فكثير من 

ثر كان له األ مما األحداث التي شهدتها منطقة الخليج لم يكن لها تأثير في زعزعة أمن السلطنة 

 .جابي على أفراد المجتمع ياإل

دواني (، )١٩٨٥الريحاني (، )١٩٨٩كفافي (كدراسة الدراسات من ر وكثي

أم عاملين  ،أو أطفاال ،سي لدى األفراد سواء كانوا طالباالتي بحثت في  األمن النف) ١٩٨٤وديرني

قد أظهرت أن األمن النفسي مرتبط بعوامل التنشئة األسرية، ونوع العالقات المتبادلة في محيط 

على أن المحيط ومما يدل ). ٢٠٠٤الغرايبة ، ( دراسة ظهر في  نتائجالبيئة من تقبل واحترام، كما 

تي نصت على تدني ال) ٢٠٠٦المومني (نتائج دراسة األسري له دورا مهما في بث األمن النفسي  

 ،دت هذه العينة المحيط األسريأفتق إذمستوى األمن النفسي لدى األحداث الجانحين في األردن 

دراسة المومني فوالعالقات المتواصلة بين أفرد العائلة مما أدى إلى تدني األمن النفسي لديهم، 

كما أشارت عدد من  ،في مستوى الشعور باألمن النفسي الدراسة هذه ، اختلفت مع نتائج ) ٢٠٠٦(

إلى  أن التصور  (Sidney, etal, 1955)، وريمي ، وجوراردكدراسة  سدنيالدراسات األجنبية  

، والتقييم السلبي للوالدين سواء من جهة الجسم أو النفس يؤدي إلى انعدام األمن السلبي  للذات

  .النفسي

نتمvvاء هvvو أكبvvر المجvvاالت مvvن حيvvث مسvvتوى الشvvعور الشvvعور باالكمvvا أظهvvرت النتvvائج أن 

، يليvه مجvال الشvعور بvاألمن وبدرجة التزام كبيرة ،) ٤٩١,٣(باألمن النفسي للطلبة بمتوسط حسابي 

يليه مجال الشعور بالحب  بمتوسط حسابي  ،أيضاوبدرجة التزام كبيرة  ،) ٤٣٥,٣( بمتوسط حسابي

 ،والشعور بالحvب ،الشعور باألمننتماء  يتصدر أن الشعور باال ومن ثم  ،وبدرجة كبيرة )٣١٨,٣ (

والشعور باألمن فالطفل  ،بالحبنتماء هو ما تولد عن الشعور أن الشعور باالوتعزو الباحثة ذلك إلى 

وحvب األم هvو األسvاس لنمvو  ،وبvالطبع حنvان ،أول ما يجده عنvد مولvده هvو الحvب مvن المحيطvين بvه

 ،وأسvرته ،فvيحس بقيمvة أمvه ،مشاعره معه فينمو الطفل وتنمو  ،والطمأنينة ،وشعوره باألمن ،الطفل

 ،ألمه نتماءباال ومن ثم النضج يشعر ،ومن حوله، وعندما يصل إلى مرحلة البلوغ ،جتمعومن ثم الم

ولvvذلك مvvن الطبيعvvي أن نجvvد  ،واآلخvvرين ،والحvvب تجvvاه نفسvvه، كمvvا يشvvعر بالتقبvvل ووطنvvه ،وأسvvرته
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 سvيما أنهvم  والحب لدى طلبة الصف الثvاني عشvر، ،مننتماء يتصدر الشعور باألمستوى الشعور باال

 ،واألمvن الvذي كvان مصvدره األم ،نتمvاء نتيجvة للحvبفيهvا باالشvعروا المراهقvة التvي وصلوا مرحلvة 

   .حبوالشعور بال ،باألمنالشعور  ،نتماءة لذلك جاء تصدر الشعور باالونتيج ،والوطن ،واألسرة

والطمأنينة التي هي  ،منالشعور باألأن  بين حيث ) ١٩٩٨مرسي (إليه ما أشار وهذا 

ويتفتح  بشكل  ،لكي ينمو ومهم  ،وإشباعها شيء ضروري ،الطفل حاجة أساسية من حاجات 

، والروحية ،والعقلية ،جتماعيةواال ،والنفسيةكامل متزن في جوانب شخصيته المختلفة الجسمية 

، فال بد من أن يشعر باألمان لوجود أمه معه األمن لدى الطفل  كلما كان صغيراالشعور بويزداد 

لطفل إلى كما يحتاج ا، ومداعبته له ،ويشعر باألمان لوجود أبيه ،ي هذا العالم الغريب الجديد عليهف

والبد أن يظهروا له حتى حينما يخطئ  ،ومعلميه ،خاصة أبويه ،أن يشعر بحب اآلخرين له

على ، يأتي ذلك إليها عتزاز، واالوالحب ألسرته ،نتماءباالكما أن شعور الطفل  )١٩٩٨مرسى ،(

 ،نتماء،كما نجد أن الدافع لال)٢٠٠٢بكار ، (ونجاحها في احتضانه وتربيته  ،مقدار صالحها

رشوان ، (الذكور أو اإلناث  والتضحية للوطن هي من أسمى القيم التي تنادي بها األديان سواء

٢٠٠٤( . 

 : رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

المجاالت هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور باألمن النفسي " الذي نصه 

في بين طلبة الصف الثاني عشر  )الشعور باألمن ،والشعور باالنتماء ،والشعور بالحب (الثالثة 

 ؟ )وإناث / ذكور(مدارس محافظة مسقط يعزى إلى متغير النوع 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذكور واإلناث توجد ال أظهرت نتائج الدراسة أنه 

    )ت(في مجاالت الشعور باألمن، والشعور بالحب ،ومجموع المجاالت الثالثة حيث كانت قيمة 

t-test   غير دالة عند مستوى )α  ≥لدراسة مع دراسة الغرايبة واتفقت نتائج هذه ا) ٠٥,٠

وجود فروق في مستوى الشعور باألمن انعدام التي نصت على )  ٢٠٠٥(ودراسة أقرع  ،)٢٠٠٤(

حيث نصت ) ٢٠٠٩الصوافي (اختلفت هذه النتيجة مع دراسة في حين  ، النوعالنفسي تبعا لمتغير 

  .بين الذكور واإلناث) ٠٠١,٠(ة على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دالل

، لون في محيط متشابه داخل المدرسةوإناثا يتفاع ،ذكوراويمكن تفسير ذلك إلى أن الطلبة 

تؤثر على مستوى الشعور باألمن بحيث ال توجد تفرقة بين مدارس الطالب ومدارس الطالبات 

مات المتوفرة من قبل الخدلدى أي منهما سواء في فرض القوانين المدرسية ألنظمة المدرسة أو 

ودية داخل  ،ط تكيف متقاربة وعالقات اجتماعية، كما أن الطلبة اكتسبوا أنماوزارة التربية والتعليم



130 

 

 من ثم، ووبين الطلبة أنفسهم من جهة أخرى المدرسة، سواء بين الهيئة التدريسية واإلدارة من جهة

من وتحقيق األمن النفسي بجميع مجاالته، والتقبل، وهذا ساعدهم على  ،برز لديهم نوع من الرضا

بالقيم اإليمانية التي تبث جهة أخرى فإن الطلبة يعيشون في ظل األسرة المسلمة التي تنعم فيها 

  .واالطمئنان النفسي ألبنائها لذلك ال نجد فروق دالة إحصائية في األمن والحب ،األمن

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين هذه أشارت نتائج   من جانب آخر

  .ولصالح اإلناث،استجابات عينة الدراسة في مجال الشعور باالنتماء  تعزى لمتغير النوع 

بين ) ٠٥,٠≤ a(إلى وجود فروق ذات مستوى داللة عند ) ت(أشارت نتائج اختبارات فقد  

 ،نتماءاإلناث في مجال الشعور باال، ولصالح عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع استجابات أفراد

بمتوسط  ومجموع المجاالت )٥٥٠,٣(نتماء وقدره بمتوسط حسابي لمجال اال ومجموع المجاالت

 ) .٤٧٣,٣(حسابي وقدره 

 ،ند اإلناث  أكبر منها عند الذكورجتماعي عاالنتماء ويمكن تفسير ذلك إلى أن  دوافع اال

 ،وتكوين العالقات ،زيد من التواصل، حيث يحتجن إلى مكبيرةوحاجتهن إلى محبة اآلخرين 

المختلفة إلى ودرجة تنازلهن أحيانا عن كثير من حاجاتهن  الخاصة في  جتماعيةوالصالت اال

 .)٢٠٠٧حارث ،  با(، وازدهارها جتماعيةاإلبقاء على عالقتهن اال سبيل

ة كما ذكر سابقا أن الفتاوفي المجتمع العماني بالذات  ،وطبيعة الفتاة في األسرة المسلمة

واهتماما بالترابط األسري والتواصل  ،ارتباطا وانتماءا بأسرتها، فنجدها أكثر حرصاأكثر 

من الرجل ، كذلك  وفك النزاعات بين أفراد األسرة،وأكثر قدرة على احتواء المشاكل  ،جتماعياال

ذكور أكثر من المجتمعات المسلمة تتوفر فيها خيارات وبدائل للنجد أن الحياة االجتماعية في معظم 

 . وعدم التقيد بالمكوث في المنزل ،اإلناث، مثل الحرية

 
 :مسالخاالنتائج المتعلقة بالسؤال 

هل توجد  عالقة ذات داللة إحصائية بين  القيم الدينية والشعور  باألمن  : "الذي نصه  

 مدارس محافظة مسقط؟في النفسي لطلبة الصف الثاني عشر 

الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين القيم الدينية هذه أشارت نتائج 

محافظة مسقط  بدرجة متوسطة ، حيث بلغ  في واألمن النفسي  لدى طلبة الصف الثاني عشر 

تشير هذه النتيجة إلى  أن و) ٠٫٠١(أنها دالة عند مستوى داللة و)  ٥٤,٠(الكلي معامل االرتباط  

النتيجة ، وهذه لشعور باألمن النفسي لدى الطلبة، كلما أدى ذلك إلى الما زاد االلتزام بالقيم الدينيةك

وتعزو الباحثة  ،واألمن النفسي، حيث تقوم القيم الدينية ببث االطمئنان  تنسجم مع المنطق الديني 
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وهم مازالوا في  ،أن عينة الدراسة هم من الطلبةلى إ) ٥٤,٠(مستوى العالقة بأنها متوسطة وهي 

مرحلة المراهقة التي تعد مرحلة انتقالية يسودها كثير من التغيرات المختلفة سواء الناحية الجسمية 

فالمراحل التي يمر اإلنسان بها في حياته تعد بمثابة تغيرات تطرأ عليه من شأنها  الخ  .. .النفسية  أو

ديدة في تفكيره ،وانفعاالته وتصوراته ، وتعد مرحلة المراهقة إحدى أن  تؤثر على نواحي  ع

ع النواحي النفسية، المراحل التي تتسم بالتغيير الكبير ،أو ما يسمى بطفرة النمو في جمي

والعقلية والجسمية ، فعندما يضطرب إشباع الحاجات لدى الفرد فإن ذلك قد يؤثر ،واالجتماعية 

سيما كونه طالب أو غير ذلك ، وأن المرحلة التي يمر بها ال ره  المختلفة على سلوكه ،وأدائه ،وأدوا

 ،عاتوقد يتخللها صرا ،وعديدة ،نتقال حرجة يتخللها مشكالت عاديةالمراهقين والشباب مرحلة ا

جتماعية لهذه ، كذلك التغيرات االكتئابوالخوف من المجهول، واال ،حباطات ،وقد يلونها القلقإو

المراحل تظهر الصراع بين األجيال كما تحدث زيادة الفروق في القيم والفروق الثقافية والفكرية 

 ).٢٠٠٢زهران وسرى ،(لألفراد 

) ٢٠٠١الجميلvي (ودراسvة ) ١٩٩٣(وتتفق نتائج هvذه الدراسvة  مvع نتvائج دراسvة أبvوبكرة 

وبالنسvvبة للدراسvvات األجنبيvvة اتفقvvت هvvذه  ، بكvvرة المشvvار إليهvvا فvvي أبvvو) ١٩٨٩(وهيvvب ودراسvvة 

حيث توصلت نتائج   (Patrick, etal , 2007) وكياروش،، باتريك، وهيفين الدراسة مع دراسة  

 ،فvي القvيم الدينيvة يتمتعvون باألمvلالدراسة إلى أن المشvاركين الvذين حصvلوا علvى أعلvى الvدرجات 

م الدينية والشعور باألمن تباط بين التمسك بالقي، والذهني ،أي أن هناك اروالتقبل النفسي، والبشاشة

ة والروحيvة إلvى وجvود ارتبvاط بvين القvيم الدينيv ( Pope, 2010 ) بvوبوأشvارت دراسvة  ،النفسvي

، وأن الجمعيvvات الدينيvvة تحقvvق ونوعيvvة الحيvvاة ،والصvvحة البدنيvvة والعقليvvة ،وبvvين الvvدعم اإلجتمvvاعي

الخلفيات العرفية مما يؤدي إلى تكوين تصورات إيجابية فرصة لعقد صداقات مع أفراد من مختلف 

، أي أنvvه يوجvvد ارتبvvاط بvvين القvvيم الدينيvvة ر أمنvvا نفسvvيا، ممvvا يجعvvل المسvvنين أكثvvم الvvبعضمvvع بعضvvه

 .واألمن النفسي

إلى أن القيم الدينية  التي أساسها شرع هللا تعالى توجه المؤمن هذه النتيجة وتعزو الباحثة 

لتي تجعل ومتجاوبة مع فطرة الوجود ا ،فطره هللا عليها، وهي فطرة متسقةإلى فطرته التي 

وسالم نفسي، ،فيشعر المؤمن بالسكينة التي مصدرها اإليمان باr،  ،المؤمن يعيش في طمأنينة

 ).٢٠٠٩النابلسي، (اليوم اآلخرو

rالتوازن  الداخلي  ، وبقية أركان اإليمان التي يتبعها اإليمان باليوم اآلخر تحققفاإليمان با

 )١٩٨٨البستاني ، (المسلمة للشخصية 
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التvvي نصvvت علvvى ) ٢٠٠٤الغرايبvvة (جانvvب آخvvر اختلفvvت  نتيجvvة الدراسvvة الحاليvvة مvvع دراسvvة ومvvن  

كذلك بالنسvبة  وجود ارتباط  بين القيم اإلسالمية واألمن النفسي  لدى طلبة جامعة آل البيت ، انعدام 

التي أشvارت إلvى أن الvدين كvان  ),Exline, etal ٢٠٠٠ (  ساندرسون ، و ، ويالي ينأكسللدراسة 

مرتبطvvا بدرجvvة أكبvvر باإلكتئvvاب واإلنتحvvار بغvvض النظvvر عvvن درجvvات التvvدين وارتvvبط مvvع اإلكتئvvاب 

السvيما عنvدما بvالخوف مvن الvدين والشvعور بالvذنب  مشاعر اإلغتراب عن هللا ، كما ارتبط اإلنتحار

ساندرسvvون  ، وة أكسvvلين، ويvvاليعلvvى نتvvائج دراسvv اتعقيبvv،ويعتقvvدون أنهvvم  ارتكبvvوا خطيئvvة ال تغتفvvر 

)٢٠٠٠Exline, etal,:(  أكسلين ، ويالي ، وساندرسون إن دراسة  )وتؤكد على ،تشير )   ٢٠٠٠

سvالم ، فهvو الvدين وجود معتقدات خاطئة في الديانات المحرفة   ، وهذا دليvل قvوي علvى  عالميvة اإل

هvvو الvvذي يحتvvوي علvvى شvvرع هللا تعvvالى  ووالتبvvديل واإلسvvالم ،نحvvراف الvذي تعهvvد هللا بحفظvvه مvvن اال

واإلسالم هو خاتمvة الشvرائع  ، وبvاب التوبvة مفتvوح وال يوجvد فvي اإلسvالم  ،الذي جاء لجميع البشر

، فvذلك يولvد رضvوانهمغفرتvه و خطيئة ال تغتفر فvاr تعvالى يفvرح بتوبvة عبvده إذا جvاؤه نادمvا يرجvو

فمvن معتقvدات الvدين اإلسvالمي غفvران الvذنوب مهمvا بلغvت ،وهvذا سvبب مvن أسvباب  ،األمن النفسvي

نجده في الديانات السماوية المحرفة حيث يشعر الفvرد  شعور الفرد المؤمن باألمن النفسي، عكس ما

فراد يلجvؤون إلvى يجعل كثير من األاألمر الذي  ،يغتفرضطراب واإلحباط جراء  الذنب الذي ال باال

  .نتحار هربا من مواجهة الحياةاال

 

 : التوصيات والمقترحات: ثانيا 

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية من معطيات ،صاغت الباحثة عددا من 

 :على النحو اآلتي ومستقبلية  ات التوصيات والمقترحات لدراس

 التوصيات  -١

جامعة على مستوى البكالوريوس  كمتطلب في ال بطرح مقرر دراسيتوصي هذه الدراسة  -

ة القيم في بث الطمأنينة ،ليتعرف الطلبة على أهميوالجانب النفسي ،القيمي بالجانب جامعي يختص  

خاصة في ضوء المتغيرات ووتغذيه ،فالسلوك اإلنساني يحتاج دائما إلى طاقة إيمانية تدفعه ، النفسية

   .الجامعية مرحلة الفي  التي يعيشها الطلبة 

والتتابع في ما يناسب ،التدرج ،عتبار عند تعليم الناشئة القيم اإلسالمية األخذ بعين اال -

 المراحل العمرية المختلفة إبتداءا من مرحلة ما قبل المدرسة حتى نهاية مراحل التعليم الحكومي

 .ليتعمق مفهوم القيم لديهم ،وتترك أثرا فاعال في جوانب حياتهم 
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القيم وتعزيز  ،وتنموية تعمل على تنمية،على تصميم برامج إرشادية  ،أن تعمل المدارس -

، وتفعيلها في المجتمع المدرسي وفي منظومة القيم األخالقية الدينية وتكون مدعمة على ،األخالقية

  .المجتمع عامة

 ،حوث تربوية مبنية على أسس وأهدافقيام الباحثين في مجال مرحلة المراهقة ببضرورة  -

  .ق بالجوانب اإليمانيةوتلبية حاجاتهم وخاصة ما يتعل ،الطلبة  توقواعد تهدف إلى  حل مشكال

وحاجاتها،ومتطلباتها التربوية ،ألن ذلك ،ضرورة الوقوف على خصائص مرحلة المراهقة  -

أنينة واألمن النفسي القيم اإليمانية ،التي بدورها تعمل على بث الطم لى المحافظة عينعكس على 

 .لدى الطلب

 ،بة من خالل العمل على إيجاد آليةتعزيز الشعور باألمن النفسي لدى الطلستمرار في اال -

والمتعلقة بالنواحي األكاديمية  ،وبرامج تساهم في إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه الطلبة

 .والنفسية

هتمام بالقيم الدينية التي هي أساس الشعور باألمن النفسي ، بضرورة االتفعيل دور اإلعالم  -

 .االلتزام بالقيم الدينية،والشعور باألمن النفسيظ على حفالل والطلبة بخاصة ،لدى األفراد عامة 

أو األخصائي النفسي واالجتماعي من خالل  ،أو التربوي،تعزيز دور  المرشد النفسي  -

 . األمن النفسيب تعزيز الشعورا بفاعلية في تأكيده على  تعزيز القيم الدينية لدى الطلبة ليسهمو

 )وإناثا  ،ذكورا(والمحافظة عليها في تربية األبناء  ،واألسس اإلسالمية ، التمسك بالمبادئ -

 .واألمن النفسي،تهم إلى االطمئنان لكي تشبع حاجا ،القيم الدينية  غرسمن أجل 

، منهم وخاصة الذكور ،تنمية القيم األخالقية، لدى األبناء في  ها واستمرار، اهتمام األسرة -

 .محببة ،وأساليب مشوقة ،وبطرق

 

 مقترحات الدراسة  -٢

 .السلطنةفي  أخرى ،تعليمية ومحافظات إجراء دراسة عن تنمية القيم الدينية في مناطق   -

تعمال مقياس يقيس  جانب وعالقتها باألمن النفسي لدى الطلبة باسإجراء دراسة عن القيم الدينية   -

 .وجانب الممارسة ،االلتزام

رفع مستوى   في إجراء دراسة تجريبية  حول فاعلية برنامج إرشادي لتنمية القيم الدينية وأثرها   -

 .الثاني عشر لطلبة الصف األمن النفسي 

من طلبة التعليم  دور المناهج الدراسية في تنمية القيم لدى المتعلمين إلى للتعرفإجراء دراسة   -

 .،وما بعد األساسي األساسي



134 

 

 .األسرة في تنمية القيم لدى األبناء دور إلىللتعرف   إجراء دراسة  -

القيم  طلبة الصف الثاني عشر ، واهتماماتهم ، وكيفية تفعيلواقع  إلىللتعرف إجراء دراسة   -

 . األخالقية لديهم
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  :المراجع 

 .القرآن الكريم ●

لدى  .العالقة بين القيم الدينية واألمن النفسي. )١٩٩٣(أبو بكرة، صباح عصام سليمان  ●

  .عّمان ،األردن ، غير منشورة ماجستيررسالة ،   جامعة اليرموكطلبة 

 ).٢٠٠٢( السالمي، حمد سليمانو ؛ أبو حرب، يحى حسين؛ والشباطات، محمود مزعل ●

بحث مقدم  في إلى مؤتمر الثقافة  .التصنيف الخماسي للقيم اإلنسانية من منظور إسالمي

سلطنة عمان والمجمع الثقافي العربي ،جامعة السلطان قابوس  ، .أكتوبر  ٢٣ -٢١والقيم ، 

 .مسقط

 .التربية اإليجابية من خالل إشباع الحاجات النفسية للطفل .)٢٠٠٨(أبو السعد، مصطفى  ●

  .دار اقرأ  للنشر والتوزيع :، الكويت ) ١(ط 

القيم المميزة للطالب الموهوبين لغويا وعالقتها ببعض  ).٢٠٠٤( أبو عوف، طلعت محمد  ●

،كلية التربية، جامعة جنوب الوادي،  غير منشورة رسالة دكتوراه. المتغيرات

  .القاهرة،مصر

دراسة في طبيعة " اإلسالمية والتربية القيم  .)١٩٨٨(أبو العينين، علي خليل مصطفى  ●

: المدينة المنورة )١(ط، القيم ومصادرها ودور التربية اإلسالمية في تكوينها  وتنميتها

 .مكتبة إبراهيم حلبي

الشعور باألمن النفسي وتأثيره ببعض المتغيرات لدى ).  ٢٠٠٥(أقرع، إياد محمد نادي  ●

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية  .طلبة جامعة النجاح الوطنية

 .األردن ،عمان . الدراسات العليا

). ١٩٩٠( أحمد، محمد خلفوالصوالحي، عضبة ؛ ومنتصر، عبد الحكيم؛وأنس، إبراهيم؛   ●

 .دار األمواج: بيروت   )٢٨ص(، )٢ط(، ) ١ج. (المعجم الوسيط

اإلكتئاب واألمن النفسي لدى النساء المطلقات  ).٢٠٠٧(األسيد، هبة النعيم عبدهللا    ●

رسالة ماجستير . بمحاكم األحوال الشخصية بوالية الخرطوم وعالقتها ببعض المتغيرات

 . نفس، جامعة الخرطوم، السودان الكلية اآلداب، قسم علم ،   غير منشورة
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المتضمنة في كتب  دراسة تحليلية لمنظومة القيم).٢٠٠٦(آل عواض، يحيى ابراهيم محمد  ●

التربية اإلسالمية للصفوف الرابع، والخامس  والسادس االبتدائي في المملكة العربية 

 .غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية رسالة ماجستير السعودية،

 :ان، عمّ ) ١(ط. أسس التربية األخالقية للفتاة المسلمة). ٢٠٠٧(باحارث، عدنان حسن  ●

 . كردار الف

ط .مسؤولية المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة .)١٩٩٧(باحارث، عدنان حسن  ●

 .دار المجتمع للنشر والتوزيع :المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ) ٦(

باب من أصبح آمنا في سربه،  . األدب المفرد). ١٩٨٩(البخاري، محمد إسماعيل أبو عبدهللا  ●

 .دار البشائر :، بيروت)١١٢(، ص )٣(، ط )١(ج 

 :بيروت،  )١(، ج)١(ط. دراسات في علم النفسي اإلسالمي .  )١٩٨٨(البستاني، محمود  ●

 . دار البالغة للطباعة والنشر والتوزيع 

دار  :بيروت، )٢(ج) ١(ط .دراسات في علم النفسي اإلسالمي .)١٩٨٨(البستاني، محمود  ●

 .البالغة للطباعة  والنشر والتوزيع 

كتاب  .إتحاف الخيرة المهرة بزوايد المسانيد العشرة .)١٩٩٩(لبصيري، أحمد أبي بكرا ●

 .دار الوطن: ، الرباط، )٤٨٢(، ص )١(، ج )١(اإليمان، ط 

مناهج البحث العلمي تصميم البحث ).٢٠٠٧(أبوزينة،فريد كاملوالبطش ،محمد وليد ؛  ●

 .والتوزيع والطباعة دار المسيرة للنشر: عّمان  ،) ١(ط. والتحليل اإلحصائي

، )١(ملحظا تربويا لألبوين،  ط٧٥ .دليل التربية األسرية .) ٢٠٠٢(بكار، عبد الكريم  ●

 .دار اإلعالم  :عمـــان

، الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم  بوابة سلطنة عمان التعليمية ●

www.moe.gov.om.  ،١٠/٦/٢٠١٠. 

. طوير مقياس لألمن النفسي في إطار إسالميت). ١٩٦٦(التل، شادية؛ وأبو بكرة، عصام  ●

 .)٢٠– ٩(ص، )٢( العدد، مجلة أبحاث اليرموك:  عمان

التل، شادية أحمد؛ والريماوي، محمد عوده؛ والعتوم، عدنان يوسف؛ وعالونة، شفيق فالح؛  ●

والبطش، محمد وليد؛ والزغول، رافع عقيل؛ والزغول، عماد عبدالرحيم؛ وشريم، رغدة 



 
137 

 

الزغبي، رفعة رافع؛ ومصطفى، وحكمت؛ وجبر، فارس حلمي؛ وغرايبه، عايش موسى؛ 

 . علم النفس العام. ) ٢٠٠٤. (رضوان بني؛ والسلطي، نادية سميح؛ والجراح، عبد الناصر

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع  : عمان، األردن) ط . د(

للدراسات النفسية البحث في النفس التأصيل اإلسالمي  .) ١٩٩٨(توفيق، محمد عز الدين  ●

 . دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع :مصر  )١(ط .  مياإلنسانية والمنظور اإلسال

. منظومة القيم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس. ) ٢٠٠٢(الجعفري، غصن هالل محمد   ●

 .انرسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عم

) ط .د(دراسة تربوية،  .القيم ومناهج التاريخ اإلسالمي). ١٩٩٦(الجمل، علي أحمد  ●

 .عالم الكتب للنشر والتوزيع:القاهرة

لتزام الديني وعالقته باألمن النفسي اال.) ٢٠٠١(اللطيف نصيف  الجميلي ، حكمت عبد ●

 .،اليمنرسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة صنعاء .لدى طلبة جامعة صنعاء 

تصور نظري وتطبيقي لطرائق . تعلم القيم وتعليمها).٢٠١٠(الجالد ،ماجد زكي  ●

 .دار المسيرة لنشر والتوزيع والطباعة :،عّمان )٣(واستراتيجيات تدريس القيم ،ط  

واقع ممارسات القيادة األخالقية في مدارس ) . ٢٠٠٩(الحبسية، رضية سليمان ناصر ●

ية رسالة ماجستير غير منشورة ،كل. بسلطنة عمان) ١٠-٥(التعليم األساسي الصفوف 

 .التربية، جامعة السلطان قابوس

فعالية اإلرشاد النفسي الديني في ).  ٢٠٠١(  مصطفى عبد المحسن عبد التواب ،الحديبي ●

كلية التربية جامعة  ،قسم علم النفس .خفض قلق المستقبل المهني لدى طالب التربية

 من ٢/٣/٢٠١٠ تاريخ االسترجاع العربية مصر جمهورية أسيوط،

www.docs.google.com. 

أزمة األخالق أسبابها وعالجها من منظور التربية .) ١٩٩٥(حريري، عبدهللا محمد أحمد  ●

، معهد  جامعة أم القرى، سلسلة البحوث التربوية والنفسيةبحث ضمن . اإلسالمية

البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي ، مركز البحوث التربوية والنفسية،  مكة 

 .المكرمة، المملكة العربية السعودية

العالقvvvة بvvvين القvvvيم اإلسvvvالمية وكvvvل مvvvن سvvvمة القلvvvق ). ١٩٩٦( حسvvvن، محمvvvود حسvvvن  ●

.  والقلvvvvق األخالقvvvvي لvvvvدى طلبvvvvة جامعvvvvة اليرمvvvvوك ومvvvvدى تأثرهvvvvا بعvvvvدد مvvvvن المتغيvvvvرات

موقoooooع )٣٣(،العoooooدد ) ٩(المجلoooooد . ، األردنجامعoooooة اليرمoooooوك، علoooooم الoooooنفس التربoooooوي
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ooooooية المتخصصooooooة النفسooooooة الثقافooooooاريخ اإل ةمجلvvvvvvترجاعتvvvvvvن٣/١٢/٢٠١٠ ،سvvvvvvم 

www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP33.HTM  

،الرياض، ) ط.د. (علم نفس الطفولة والمراهقة. )٢٠٠٦(الحسيني، أسماء عبد العزيز  ●

 .دار الزهراء  :المملكة العربية السعودية

. التصور اإلسالمي للقيم في الفلسفات الوضعية. )٢٠٠٩(محمود الخزعلي، قاسم محمد  ●

ية محكمة تعنى بالعلوم مجلة علوم إنسانية  ، دورية الكترونكلية اربد ، عمان ،األردن ، 

 من١٠/١٠/٢٠٠٩تاريخ االسترجاع  )٤١(العدد ، السنة السادسة اإلنسانية

www.ulum.nl/3.htm . 

مجلة العلوم . القيم التربوية في موعظة لقمان البنه). ٢٠٠٣(الخطيب، ياسين ناصر  ●

 جامعة البحرين، ،مجلة علمية فصلية، محكمة تصدر عن كلية التربية ،التربوية والنفسية

 . ١٢١، ص)١(، العدد )٤( المجلد

غتراب والمفارقة القيمية لدى عينة من العالقة بين اال). ٢٠٠١(خليفة، عبد اللطيف محمد  ●

جامعة عين شمس . المؤتمر السنوي الثامن لمركز اإلرشاد النفسي  . طالب الجامعة 

. نوفمبر) ٦-٤)( تحديات الواقع وآفاق المستقبل ) (األسرة في القرن الحادي والعشرين (

 .مصر . القاهرة 

دار غريب  :،القاهرة ) ط.د(. لقيميةمقياس المفارقة ا .) ٢٠٠٥(خليفة، عبد اللطيف محمد  ●

 .للنشر والتوزيع

مجلة  :،عّمان .تالوة القرآن وأثرها على اطمئنان النفس. )١٩٩٥(خليل، محمد يوسف  ●

 .)٢٤-٢١(العدد )  ٦(الثقافة النفسية ، المجلد 

التقييم الذاتي لدرجة االعتقاد والممارسة            ، )2003(الخوالدة، محمد محمود  ●

دراسات العلوم  ،لمنظومة القيم األخالقية اإلسالمية لدى الطلبة في جامعة اليرموك ،األردن

 .، الجامعة األردنية )1(، العدد)30(التربوية، المجلد

بحث ضمن . المباديء والقيم في التربية اإلسالمية) . ١٩٩٦(خياط، محمد جميل علي  ●

رى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث سلسلة البحوث التربوية والنفسية ، جامعة أم الق

 .اإلسالمي، مركز البحوث التربوية والنفسية ، مكة المكرمة ،  المملكة العربية السعودية

 ،)ط.د(، )٢(جزء. دراسات في علم النفس التربوي). ٢٠١٠(الدردير، عبد المنعم أحمد  ●

 .عالم الكتب : القاهرة

مجلة النفسي، للشعور باألمن  اختبار ماسلو). ١٩٨٣(، عيد رانيدواني، كمال؛ ودي ●

 . )١٥٧ -١٤١(من ص ) ) ٢(عدد ، الدراسات والعلوم اإلنسانية
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مدى ممارسة معلمي الثقافة  اإلسالمية للقيم ) . ٢٠١٠(الراجحي، حمد بن سالم صالح  ●

والمعلمين اإلسالمية المتضمنة في كتاب الصف الحادي عشر من وجهة نظر المشرفين 

 جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان : منشورة، كلية التربية  رسالة ماجستير غير. األوائل

دار  :القاهرة ،) ٨٥٨ص( . مختار الصحاح .)ت.د(الرازي، محمد أبي بكر عبد القادر ●

  .والنشر ةعانهضة مصر للطب

الدراسات االجتماعية في تنمية قيم الوالء واالنتماء  دورمناهج. )٢٠٠٧(رسالة التربية  ●

 ).١٠٦(ص ) ١٤(العدد سلطنة عمان–وزارة التربية والتعليم :تصدرها  مجلة فصلية

دراسة في علم اإلجتماع .  الدين والمجتمع). ٢٠٠٤(رشوان، حسين عبدالحميد أحمد  ●

 .سكندرية للكتابمركز اال :، مصر، القاهرة ) ط.د(الديني، 

 النفسي دعامة أساسية لألمن القومي العربي األمن). ١٩٨٨. (زهران، حامد عبد السالم ●

 .ندوة األمن القومي العربي، اتحاد التربويين العرب، بغداد  .والعالمي

ط  .دراسات علم نفس النمو ).٢٠٠٣(زهران، حامد عبد السالم؛ وسرى، إجالل محمد  ●

 .عالم الكتب : القاهرة ، مصر ،) ١(

التوجيه واإلرشاد النفسي من القرآن والسنة  .) ٢٠٠١(  الزهراوي، مسفر سعيد محمد ●

 .مكتبة الملك فهد الوطنية :الرياض)  ط.د. (النبوية

دار الشروق للنشر  :عّمان ،) ط.د. (الشباب والقيم في عالم متغير .)٢٠٠٦(الزيود، ماجد  ●

 . والتوزيع

دار الفكر  : ،عمان) ط.د( .اإلرشاد والعالج النفسينظريات ). ١٩٧٩(الزيود، نادر فهمي  ●

 . للطباعة والنشر

بعض اإلضطرابات النفسية وأثرها ). ١٩٩٧(الجبار  السامرائي، عواطف عبد المجيد عبد ●

رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة المستنصرية، كلية التربية . في ارتكاب الجريمة

 .بغداد  العراق ،

 .أخالق اإلسالم بين الفطرة والفكرة) . ٢٠١٠(والنابلسي، محمد راتب  ؛السبيعي، عدنان ●

 .دار العصماء :،  دمشق )  ط.د(
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،عّمان )١(ط.  القيم العالمية وأثرها في السلوك اإلنساني).٢٠٠٨(سعيد ،سعاد جبر  ●

 .كتاب العالمي للنشر والتوزيعجدارا لل:

ترف أم  الشامل في البيئة العربيةإدارة األمن الوقائي المدرسي ) . ٢٠٠٢(سعيد، علي  ●

  . )٧٥-٧٤( ، العدد)١٩(، المجلد  المجلة التربوية .ضرورة 

اإلساءة الوالدية من وجهة نظر طلبة الصف ). ٢٠٠٧(  السعدون، فاطمه أحمد عبدهللا ●

. الثاني عشر وعالقتها بالتحصيل الدراسي ومتغيرات أخرى في مدارس محافظة مسقط

 .نشورة ، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمانرسالة ماجستير غير م

دراسة تتبعية ( .التغير القيم لدى طلبة علم النفس  بجامعة تعز . )١٩٩٩(سفيان، نبيل صالح  ●

) ٨(، مجلة دراسات اجتماعية  العدد ، الجامعة التكنولوجية ، صنعاء)لثالث سنوات

 .ديسمبر

دور المدرسة االبتدائية في تربية األطفال على قيم . )٢٠٠٧(سندي ،عزيزة إبراهيم بخش ●

قسم . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية.السالم المستنبطة من القرآن والسنة 

 .جامعة أم القرى ،الرياض  التربية اإلسالمية والمقارنة ،

لدى  األمن النفسي وعالقته بالتحصيل الدراسي. ) ٢٠٠٤(السهلي، عبدهللا حميد حمد  ●

دراسة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا بأكاديمية   .طالب رعاية األيتام بالرياض

رعاية وصحة نفسية الرياض،  -قسم العلوم االجتماعية  –نايف العربية للعلوم األمنية 

 . السعودية

ة القيم التنظيمية وعالقتها بالممارسات اإلداري ) .٢٠٠٥( السيابي، منى سعيد محمد  ●

رسالة ماجستير غير منشورة  كلية  التربية  .لمديري مدارس التعليم العام في سلطنة عمان 

، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات 

 .القاهرة ،العربية 

المملكة  ، الخضراء، جدة،)  ٢(ط . األمن النفسي . ) ٢٠٠٣(الشريف،  محمد موسى  ●

 .دار األندلس :العربية السعودية 
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جتماعية وبعض لتزام الديني والمسؤولية االاال. )٢٠٠٦(الشلوي، علي محمد مبارك  ●

رسالة ماجستير غير .  المتغيرات الديموجرافية لدى عينة من طالب جامعة أم القرى

 .،الرياض  جامعة أم القرى.  منشورة، كلية التربية

بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج . ) ٢٠٠١(الشناوي، محمد محروس  ●

 .دار غريب للنشر والتوزيع : القاهرة) ط .د( .النفسي

األساليب النبوية لتنمية القيم اإليمانية لدى  ).٢٠٠٨(الشنقيطي، الطيب أحمد عبد الصمد  ●

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم . الشباب المسلم في ضوء التحديات المعاصرة

 .القرى، كلية التربية، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة، مكة المكرمة ، المملكة العربية 

القيم اإلسالمية المتضمنة في  كتب  . )2005(الشوحة، أحمد مزيد ؛ والخوالدة، محمد ●

مجلة  .التربية اإلسالمية المقررة للصفوف األربعة العليا من المرحلة  األساسية في األردن

 .  قجامعة دمش: كلية التربية ، )1(العدد ) 3(اتحاد الجامعات العربية، المجلد

مستوى األمن النفسي لدى عينة  من طلبة جامعة . )٢٠٠٩(الصوافي، محمد ناصر سعيد  ●

مشروع رسالة ماجستير غير منشور، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة نزوى،  .نزوى

 .سلطنة عمان

واألمن ) الضبط(بحث العالقة بين مركز السيطرة  ).٢٠٠٢(ضيف هللا، عبد الناصر حسن  ●

وية وإيجاد العالقة و الفروق في العالقة بين المرحلتين األساسية والثان  النفسي لدى طلبة

تاريخ  نسخة الكترونية ،)إناث/ ذكور (مركز السيطرة واألمن النفسي تبعاً لمتغير الجنس 

 .  . lemen-nic.net من موقع١١/١٠/١٠١٠االسترجاع  

 :الكويت ) ط.د(كراسة أسئلة،. مقياس السلوك الديني). ١٩٨٣( الطائي، نزار مهدي  ●

 . بيعان للنشر والتوزيعشركة الر

 :الكويت) ١(كراسة تعليمات ، ط . مقياس السلوك الديني). ١٩٨٥( الطائي، نزار مهدي  ●

 . شركة الربيعان للنشر والتوزيع

جهاز الدراسات والبحوث ) ط.د( .الشباب في الكويت. )١٩٨٥(الطحيح، سالم مرزوق  ●

 .لصاحب السمو أمير البالد ، الكويت

األمن النفسي لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة .) ٢٠٠٧(حسين الطهراوي، جميل  ●

سلسلة الدراسات ( مجلة الجامعة اإلسالمية .وعالقته باتجاهاتهم نحو االنسحاب اإلسرائيلي

 . ١٠١٣ص     -٩٧٩  ص ،)٢(، العدد )١٥(المجلد ) اإلنسانية 
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، عبد القوي سالم؛ ويوسف، يوسف الظفري، سعيد سليمان؛ وكاظم، علي مهدي؛ والزبيدي ●

خصائص النمو لدى   ) .٢٠٠٩(حسن؛ والبحراني، منى عبدهللا؛ والخروصي، حسين علي

 .معة السلطان قابوس ، سلطنة عمان دراسة غير منشورة ، جا. الطلبة العمانيين 

 القيم االخالقية في برامج التربية الدينية. ) ١٩٨٣(  الظهار، وداد أحمد عبد الكريم  ●

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، . للمرحلة االبتدائية المملكة العربية السعودية

 . جامعة أم القرى، مكة المكرمة

من أساليب الرسول صلى هللا عليه وسلم في .) ١٩٩٠(العام، نجيب خالد، والقطان، أحمد  ●

الكتاب األول تحليلية وبيان ما يستفاد منها في وقتنا الحاضر، ) ١(دراسة ط  .التربية

  .مكتبة البشرى اإلسالمية : الكويت

اعتقاد طلبة المرحلة الثانوية والجامعية             . )٢٠٠٤( عبابنه، فادي محمد عايد ●

غير منشورة، كلية  جستيررسالة ، بالقيم اإلسالمية وممارستهم لها في محافظة المفرق

 .الجامعة األردنية  ،الدراسات العليا

القيم األخالقية بين الفكرين اإلسالمي والغربي في ).  ٢٠٠٩(العبار، موزه أحمد راشد  ●

 .الدار العالمية للنشر والتوزيع : ، مصر، القاهرة) ١(ط  .عصر العولمة 

 .دار الزهراء: الرياض. علم نفس الطفولة والمراهقة.)٢٠٠٦(عبد العزيز،أسماء الحسيني ●

فعاليooooة برنooooامج مقتooooرح فooooي الثقافooooة اإلسooooالمية . ) ٢٠٠٢(عبvvvvد اإللvvvvه، حسvvvvن تهvvvvامى  ●

رسooooالة . لتنميooooة بعooooض القooooيم الدينيooooة المالئمooooة لooooدى تالميooooذ الصooooف األول الثooooانوي

العربيvvvة، كليvvvة التربيvvvة، قسvvvم منvvvاهج وطvvvرق تvvvدريس اللغvvvة ماجسoooتير غيoooر منشoooورة ،

 مvvvvvvvvvن ٥/١١/٢٠٠٩نسvvvvvvvvvخة الكترونيvvvvvvvvvة تvvvvvvvvvاريخ االسvvvvvvvvvترجاع.القvvvvvvvvvاهرة، مصvvvvvvvvvر

http://kenanaonline.com/users/azazystudy/topics/64105/posts/

13610. 

مقياس اتجاهات طلبة المرحلة ). ١٩٩٤(، يحيى سالم عبدهللا، عبدالرحمن صالح؛ واألقطش ●

  ،ن،األرد)٢١(مجلة دراسات العلوم اإلنسانية، مجلد . الثانوية نحو العقيدة اإلسالمية 

 .عمان

دراسة مقارنة التجاهات المعلمين وأولياء األمور ) . ٢٠١٠(العبري، غانية أحمد عبدهللا  ●

رسالة ماجستير غير  .ساسي بسلطنة عمان نحو دمج ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم األ

 .منشورة، كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى، سلطنة عمان
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أثر سماع القرآن الكريم ) ١٩٩٧( العتوم، عدنان الشيخ يوسف؛ وعبدهللا، عندليب أحمد ●

المملكة العربية ،  مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية المحكمة .من النفسيعلى األ

 ). ٥٤ص  - ١٣ص( ، )١٦(، العدد ) ١٠(،المجلد  السعودية

دار الفكر للنشر  :،دمشق ) ١(ط. العلم والدين مناهج حياة) .٢٠٠٠(عروة، أحمد  ●

 . والتوزيع

مفهوم السلوك الخلقي من وجهتي نظر اإلمام أبي .) ٢٠٠٤(العطاس، عبدهللا أحمد محمد  ●

بحث ضمن سلسلة البحوث . الحديثةحامد الغزالي وبعض االتجاهات النفسية الغربية 

. التربوية والنفسية ، جامعة أم القرى البحوث العلمية  مركز البحوث التربوية والنفسية

 .مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية 

،جامعة نايف . االغتراب وعالقته باألمن النفسي. ) ٢٠٠٤(العقيلي، عادل محمد محمد  ●

قسم العلوم االجتماعية،  المملكة العربية  -لية الدراسات العلياالعربية للعلوم األمنية ،  ك

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف  العربية للعلوم األمنية ، كلية  السعودية

 . المملكة العربية السعودية .  قسم العلوم االجتماعية  -الدراسات العليا

ط .   شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة. )٢٠٠٥(العك، خالد عبد الرحمن   ●

 .دار المعرفة  :بيروت )  ٥(

 ، عمان)ط.د. (تربية الطفل في اإلسالم). ٢٠٠٢(عمر، أحمد عطا؛ وحمودة، محمود محمد  ●

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع :

النشاط عالقة اشتراك الطالب في جماعات ).  ٢٠٠٤( العنزي، منزل عمران جهاد  ●

رسالة ماجستير  .الطالبي باألمن النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية بالرياض

قسم العلوم  -غير منشورة، جامعة نايف  العربية للعلوم األمنية ، كلية الدراسات العليا

 . المملكة العربية السعودية .  االجتماعية 

دراسة ميدانية . ي في البيئة المدرسيةاألمن اإلنسان). ٢٠٠٨(العويسي، رجب علي عبيد  ●

بالتطبيق على المدارس بسلطنة عمان، وزارة التربية والتعليم ،اللجنة العمانية للثقافة والعلوم 

 .، سلطنة عمان 

تنمية القيم األخالقية لدى طالب المرحلة المتوسطة .  )٢٠٠٩(العيسي، علي مسعود أحمد  ●

ستير غير منشورة، رسالة ماج. ذةفبمحافظة القن من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية

 .الرياض لمملكة العربية السعودية،، كلية التربية، قسم التربية والمقارنة، اجامعة أم القرى
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األمن النفسي وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة ).  ٢٠٠٤(الغرايبة، أماني أحمد قاسم  ●

 –جامعة آل البيت، كلية اآلداب والعلوم  رسالة ماجستير غير منشورة،. معة آل البيتجا

 قسم العلوم التربوية ، األردن ،عمان 

أبحاث حول التعليم والتربية . من تراث العالمة الندوي ) .٢٠٠٢( لغوري، سيد عبد الماجدا ●

دار ابن  :دمشق) ١(طاإلسالمية للعالمة اإلمام السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي، 

 . كثير

ورقة عمل . القيم والتربية في عالم متغير من منظور إسالمي.  )١٩٩٩( الفرحان، اسحق ●

مقدمة إلى مؤتمر القيم والتربية في عالم متغير، المنعقد في كلية التربية والفنون، خالل 

 .،عّمانجامعة اليرموك:يوليو ،أربد / ١٩ -٢٧الفترة من 

غير منشور وزارة التعليم العالي  .بحث في القيم). ٢٠٠٩(الفقيه، أروى عبدهللا محمد  ●

. قسم الثقافة اإلسالمية –كلية الشريعة  –دراسات عليا  –جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 من ٨/١٠/٢٠٠٩نسخة الكترونية تاريخ االسترجاعالمملكة العربية السعودية ،الرياض 

sgda.ahlamontada.net/t5033-topic . 

دور النشاط الرياضي في تنمية قيم الخلقية من ).٢٠٠٨(الفقيه ،مطهر علي أحمد آل حسن  ●

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم . ذةفوجهة نظرمعلمي التربية البدنية بمحافظة القن

المملكة  ،المقارنة،وزارة التربية والتعليمالقرى،كلية التربية بمكة ،قسم التربية اإلسالمية  و

 العربية السعودية 

، محمد حسن؛ ونصر، محمد موسى؛ وأبوالبصل، عبد الرزاق؛ قرعوش، كايد؛ والشلبي  ●

 :عمان )ط.د(.األخالق في اإلسالم . )٢٠٠٦. (والبنا، نصر؛ والقضاة، خالد؛ والسعد، وليد

 .دار المنهج للنشر والتوزيع

 .العبيكان للنشر  :، الرياض )٢(،ط التفسير الميسر، )٢٠٠٧(القرني، عائض ●

إدارة األمن الوقائي المدرسي الشامل في البيئة العربية ترف أم ). ٢٠٠٢(القرني، علي سعد  ●

 ).٢١٦ص – ٢٠١ص( ، )٧٥(، العدد)١٩(المجلد ، المجلة التربوية. ضرورة

 :مصر )ط.د. (موسوعة القيم واألخالق اإلسالمية.) ٢٠٠٥(الكافي، إسماعيل عبد الفتاح  ●

 .مركز اإلسكندرية للكتاب

. تقدير الذات في عالقته بالتنشئة الوالدية واألمن النفسي) . ١٩٨٩(، عالء الدين كفافي ●

 .) ٧(المجلد ) ٣٥(العدد األردن  ،ان ،عمّ المجلة العربية للعلوم اإلنسانية 
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دار المعرفة  :سكندريةاال، ) ط.د. (اإلرتقاء النفسي للمراهق) . ٢٠٠٦(كفافي، عالء الدين  ●

 .الجامعية

مجلة العلوم التربوية . رؤية ديناميكية في علم النفس والقيم ) . ٢٠٠٦(كمال، طارق  ●

 ) .٢(،ط) ،٧(ج، والنفسية 

تأصيل القيم الدينية في نفوس ). ١٩٩٣(المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا  ●

 ).٢١٩ص – ٢١٣ص(،   ) ٥٥-٥٣( ، العدد )٨(تربوية، المجلد دراسات   .الطالب

العالقة بين السلوك العدواني والقيم ومدى تأثرها )  .١٩٩٥(المخالفي، نبيل أحمد عبده  ●

 ،)٩(المجلد . م علم النفس، األردنجامعة اليرموك ، قس. بعدد من المتغيرات الديمغرافية

 تاريخ االسترجاع :موقع مجلة الثقافة النفسية المتخصصةنسخة الكترونية من )٣٣(العدد 

  www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP33.HTM من ٣٠/١٠/٢٠٠٩

الكتاب السنوي لإلحصاءات  ).٢٠٠٩(المديرية العامة للتخطيط والمعلومات التربوية  ●

 .وزارة التربية والتعليم،سلطنة عمان ،مسقط. التعليمية

 .دار التوزيع والنشر :مصر. فن تربية األوالد في اإلسالم). ١٩٩٨( السيدمرسى، محمد  ●

مكتبة الفالح للنشر  :الكويت) ٢(ط. الصحة النفسية) . ٢٠٠٩( المطيري، معصومة سهيل  ●

  .والتوزيع 

) ١(ط . المدخل إلى أصول التربية اإلسالمية ).٢٠٠٥(المعايطة، عبد العزيز عطا هللا  ●

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان

دار الفكر  :، مصر)١(ط . دور األم في تربية األجيال). ٢٠٠١(منبيسي، سامية عبد العزيز  ●

 .العربي 

األمن . اإلستشارات النفسية السلوكية مقاالت نفسية .  )٢٠٠٧(موسي، رضا أحمد السيد  ●

النفسية والسلوكية ،المملكة العربية  حلول لإلسشارات.النفسي في اإلسالم، مقال  

 .  www.holol.net من٧/١٠/٢٠١٠تاريخ االسترجاع السعودية ، الرياض ،

كيف يربي المسلم ولده منهج علمي تربوي تطبيقي يهدي . ) ١٩٩٧(مولوي، محمد سعيد  ●

رمادي  :،المملكة العربية السعودية) ٤(ط. المسلم إلى تربية ابنه تربية إسالمية صحيحة

  .للنشر
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أثر نمط التنشئة األسرية في األمن النفسي لدى األحداث ). ٢٠٠٦(المومني، محمد أحمد  ●

، محكمة تصدر عن كلية التربية  مجلة العلوم التربوية والنفسية. الجانحين في األردن

 ).  ١٥١ص – ١٣٣ص(، )٢(، العدد)٧(جامعة البحرين، المجلد 

دار المكتبي  :، دمشق، سوريا)٢(ط. ومضات في اإلسالم. ) ٢٠٠٩(النابلسي، محمد راتب  ●

 .للطباعة والنشر والتوزيع

دار المكتبي للطباعة   :، دمشق،)٥(ط. نظرات في اإلسالم). ٢٠٠٨(النابلسي، محمد راتب  ●

 .والنشر والتوزيع

  ألردن، دار وائل للنشر والتوزيع ، ا)١(ط . التربية الخلقية. )٢٠٠٦(ناصر، إبراهيم ناصر ●

 .، مصر، دار الشروق) ١(ط. الحديث النبوي وعلم النفس) .١٩٨٩(نجاتي، محمد عثمان  ●

،  ص ) ١(باب الصدق، ج . رياض الصالحين). ط.د(النووي، أبي زكريا يحيى شرف  ●

 .المكتب اإلسالمي :، بيروت)١٦٠(

شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها اإلسالم في الكتاب ) . ٢٠٠٣(الهاشمي، محمد علي  ●

 . دار البشائر للتوزيع :، بيروت ) ط.د. ( السنةو

. المراهقة بين الفقه اإلسالمي والدراسات المعاصرة) . ٢٠٠٦( هرموش، محمود عبود  ●

 . دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع :لبنان 

 رمجلة فصلية تصد. علــم النفــس.) ٢٠٠٢(هريدي ،عادل محمد؛ وفرج ،طريف شوقي  ●

 –العدد الحادي والستون  -السنة السادسة عشرة  المصرية العامة للكتابعن الهيئة 

  ٢٠٠٢مارس / فبراير/ يناير

 :مصر) . ١(ط .في إصالح المجتمع   منهج القرآن الكريم. ) ٢٠٠٢(يوسف، محمد السيد  ●

 .دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
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 )١(ملحق              

 تسهيل مهمة باحث            
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 )٢(ملحق      

 تسهيل مهمة باحث  
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 )٣ملحق (                                          

لموضوع دراسة بعض القيم )  اإلستبانة (سماء المحكمين ألداة الدراسة أقائمة ب
 /محافظة مسقطفي الدينية وعالقتها باألمن النفسي لدى طلبة الصف الثاني عشر  

 .سلطنة عمان 

 

الدرجة العلمية  اإلسم م
 المسمى الوظيفي و

 جهة العمل 

قسم علم /كلية التربية  /جامعة قابوس  )بروفيسور (أستاذ  عبد القوي الزبيدي / د .أ  ١
 النفس 

) بروفيسور/(أستاذ   طارق محمود رمزي األستاذ/ د  .أ  ٢
ومساعد العميد  
 للنشاط الطالبي

قسم التربية والدراسات / جامعة نزوى  
 اإلنسانية اإلنسانية  كلية العلوم واألداب

) بروفيسور/(/ أستاذ  عبد الرزاق  فاضل القيسي/ د  .أ  ٣
 عضوهيئة تدريس

قسم التربية والدراسات / جامعة نزوى  
 كلية العلوم واألداب اإلنسانية/ اإلنسانية  

 )بروفيسور/(أستاذ  صبحي عبد اللطيف المعروف /د  .أ  ٤
خبير ارشاد نفسي و

 وتوجيه

مركز / كلية التربية / قابوس ةجامع
 اإلرشاد الطالبي  

قسم علم /كلية التربية  جامعة السلطان  أستاذ مشارك  علي محمد إبراهيم /  د ٥
 جامعة السلطان قابوس/ النفس 

قسم علم /كلية التربية  /جامعة قابوس  أستاذ مشارك  علي مهدي كاظم  /  د   ٦
 النفس

مشارك رئيس أستاذ  الطاهر عمر الدرديري /   د ٧
 قسم العلوم اإلسالمية 

العلوم قسم  –كلية التربية /جامعة قابوس 
  اإلسالمية 

قسم العلوم  –كلية التربية /جامعة قابوس  أستاذ مشارك  مبارك بن عبدهللا بن حامد الراشدي / د ٨
 اإلسالمية  

قسم العلوم  –كلية التربية /جامعة قابوس  أستاذ مشارك مبارك سيف الهاشمي / د ٩
 اإلسالمية  

قسم العلوم  –كلية التربية /جامعة قابوس  أستاذ مساعد شريفه  آل سعيد/  د/ السيدة  ١٠
 اإلسالمية  

مناهج وطرق   -لية التربية جامعة قابوس ك أستاذ مساعد محسن  ناصر يوسف السالمي / د ١١
 .تربية إسالمية  تدريس

قسم التربية والدراسات / جامعة نزوى   مساعدأستاذ  مجد  محمد هياجنة أ/ د ١٢
 انيةاكلية العلوم واألداب اإلنس/ اإلنسانية  

  اآلداب واللغة العربية قسم / جامعة نزوى   أستاذ مساعد زينب علي حمود الجميلي / د ١٣
 كلية العلوم واألداب اإلنسانية/ 

١٤ 
 

قسم التربية والدراسات /   جامعة نزوى أستاذ مساعد فايز محمد منصور محمد / د
 اإلنسانية كلية العلوم واألداب/ اإلنسانية  

قسم العلوم  –كلية التربية /جامعة قابوس  أستاذ مساعد سليمان  الشعيلي / د ١٥
 اإلسالمية  
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قسم العلوم  –كلية التربية /جامعة قابوس  أستاذ مساعد خميس عبدهللا الحديدي  /د  ١٦
 اإلسالمية  

قسم التربية والدراسات / جامعة نزوى   أستاذ مساعد باسم الدحادحة  /د  ١٧
 كلية العلوم واألداب اإلنساانية/ اإلنسانية  

جامعة صحار كلية العلوم اإلنسانية  ساعدأستاذ م نايف محمد األشقر جمال / د  ١٨
 واإلجتماعية 

جامعة صحار م كلية العلوم اإلنسانية  أستاذ مساعد محمود الشباطات /  د  ١٩
 واإلجتماعية

مناهج وطرق تدريس   - جامعة قابوس  أستاذ مساعد محمد عبد الكريم العياصرة / د  ٢٠
 تربية إسالمية

قسم التربية والدراسات / جامعة نزوى   أستاذ مساعد آمال محمد بدوي / د  ٢١
 كلية العلوم واألداب اإلنساانية/ اإلنسانية  

قسم التربية والدراسات / جامعة نزوى   أستاذ مساعد هدى أحمد / د  ٢٢
 كلية العلوم واألداب اإلنساانية/ اإلنسانية  

 نور أحمد الرمادي / د  ٢٣
  

 كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  أستاذ مساعد

 عائشة حسين علي البلوشي  /د  ٢٤
 

 بالرستاق كلية العلوم التطبيقية  أستاذ مساعد
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 )٤(ملحق 

  )الصورة األولية  ( مقياس القيم الدينية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

/ الفاضل األستاذ الدكتور 

 المحترم ............................................................

 وبركاته  ،،،  وبعد السالم عليكم ورحمة هللا

 .القيم الدينية قياسيم متحك: الموضوع 

لدى طلبة  القيم الدينية وعالقتها باألمن النفسيبعض تقوم الباحثة بإجراء دراسة عن 
لذا ستقوم بتطوير مقياس القيم الدينية والذي ،  الصف الثاني عشر بمحافظة مسقط

  .المفحوص على مقياس القيم الدينيةالدرجة التي يحصل عليها  :يعرف إجرائيا بأنه

كل فقرة خمسة بدائل تمثل الحالة التي تنطبق على المفحوص كما في  وقد وضع أمام
 :المثال اآلتي

 

 ةمWWن آرائكWWم القيمWW االسWWتفادةونظWWرا لمWWا تتمتعWWون بWWه مWWن خبWWرة علميWWة ، تWWود الباحثWWة 
للحكWWWWم علWWWWى الفقWWWWرات التWWWWي جمعWWWWت مWWWWن بعWWWWض المقWWWWاييس واألدبيWWWWات السWWWWابقة ، 

ذلWWWك تم تWWWرون كنWWWلغWWWرض بيWWWان مWWWدى صWWWالحيتها ووضWWWوحها ، وإمكانيWWWة تعWWWديلها إذا 
نقلهWWWا مWWWن مجWWWال آلخWWWر ،  ضWWWروريا ، أو إضWWWافة فقWWWرات أخWWWرى ترونهWWWا مناسWWWبة ، أو

                                .أي مالحظة أخرى أو

 بنت علي بن عبدهللا الشندودية  فايزة: طالبة الماجستير                              

 .......................................................... :بيانات المحكم 

 ....................................................................   :االسم

 .........................................................   :العلمية الدرجة

 ............................................................   :مكان العمل 

 ........................................................ :الوظيفيالمسمى 

                                            

 تنطبق علي دائما الفقرة

٥ 

 تنطبق علي كثيرا

٤ 

 تنطبق علي إلى حد المتوسط

٣ 

 تنطبق علي إلى حد قليل

٢ 

 ال تنطبق علي أبدا

١ 
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 )١(اإلستبانة                                            

 )لقيم الدينية ا مقياس (                         

  

 :عقائدية القيم ال:المجال األول 

وهي ما تتعلق بالجانب العقائدي ،اإليمان باe ،ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 
 ).٢٩،ص١٩٩٦الجمل ،.( والقضاء والقدر خيره وشره 

 

 

 
 م

 الفقرات           
 
 

االنتماء   صالحية الفقرة
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

غير  صالح
 صالح

ال  ينتمي
 ينتمي

غير  واضح
 واضح

غير  جيد 
 جيد

 

١  
 إيماني باN يجعل لحياتي معنى

         

٢  
أعتقد أن المؤمن من يصدق ببعض 

 .الرسل دون البعض اآلخر
 

         

٣  
المالئكة (القول بوجود عالم الغيبيات 

 .هو قول يفتقد إلى دليل)والجن 
 

         

٤  
 أؤمن بوجود هللا من خالل آثاره

         

٥  
 أؤمن بأن هللا يحمي عباده المؤمنين

         

٦  
أؤمن بأن العمل الصالح  ينجي في الدنيا 

 واآلخرة

         

٧  
أؤمن بأن  القلة المؤمنة  تستطيع قهر 

 الكثرة الكافرة

         

٨  
 أشك في وجود المعجزات

         

٩  
أنا راضي على ما قدره هللا لي في 

 هذه الحياة 

         

١٠  
 .أعتقد أن هللا أرحم  مني بنفسي

 
 

         



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           م
 الفقرات           
 

االنتماء   صالحية الفقرة
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير صالح
 صالح

 ال ينتمي
 ينتمي

 غير  واضح
 واضح

 غير جيد 
 جيد

 

١١  
بعد الموت في الجنة  أؤمن بأن الحياة

 .أو النار حقيقة مؤكدة 

         

١٢  
أعتقد أن القرآن يشمل صالح الدنيا 

 .واآلخرة

         

١٣  
أؤمن أن العقل البشري المعاصر 

 .القرآن  يحتاج إلى هداية

         

١٤  
أؤمن  أنه ال يتم قضاء األمور إال 

 . بعون هللا

         

١٥  
 .دائما أشعر بوجود هللا 

         

١٦  
هللا يساعدني في أن   أنا متيقن من 
 .قضاء أموري

         

١٧  
أعتقد أن القرآن الكريم ضروري 

 . إلصالح المجتمع الحديث

         

١٨  
أعتقد أن التوكل على هللا في كل عمل 

 . أمر ضروري

         

١٩  
 اعتقد أن  التوكل على هللا ضرورة

 .مهما كان استعدادي لقضاء حوائجي

         

٢٠  
 . مفاهيم رمزية فقط الجنة والنار
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وهي إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج : القيم التعبدية: المجال الثاني 
 )٢٩،ص١٩٩٦الجمل ،.(وقراءة القرآن واألذكار وكل ماله صلة بالعبادة 

 الفقرات           م
 

 

صالحية 
 الفقرة

االنتماء  
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير صالح
 صالح

 ال ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

 جيد
 

 غير
 جيد

 

١  
اعتقد المهم أن نصلي وليس شرطا 

 .المحافظة على أوقاتها

         

٢  
أحاول فهم معاني اآليات القرآنية التي 

 .أقرؤها

         

٣  
أؤمن بأن صوم رمضان من األركان 

 .األساسية في اإلسالم 

         

٤  
 .أذهب ألداء الحج  ألشتهر بين الناس 

         

٥  
 .االرتياح تشعرني بقرائتي  للقرآن 

         

٦  
 .أحمد هللا على نعمه علي 

         

٧  
 .ربهمن اإلنسان  فظ القرآن يقرباعتقد أن ح

         

٨  
أؤمن أن حفظ القرآن ضروري وواجب لكل 

 .مسلم 

         

٩  
 .أصلي في  أوقات  الشدة والحاجة 

         

١٠  
ليس لدي من الوقت  ما يكفي ألداء كل 

 الصلوات

         

١١  
 ال أعرف كيف تؤدي الزكاة

         

١٢  
أشعر بالثقل عند صوم رمضان ألن فيه  

 إرهاق وشدة

         

١٣  
 أداوم على حفظ آيات من القرآن الكريم

         

١٤  
أعتقد بفائدة قراءة األحاديث النبوية  في حياة 

 المسلم

         

١٥  
 أؤدي الصالة في جماعة

         

١٦  
الزكاة  ما دامت تدفع  م أن تؤدىليس المه
 الضرائب

         

١٧  
 أحافظ على سنن الصالة
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 الفقرات م
 

صالحية 
 الفقرة

االنتماء  
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير صالح 
 صالح

 ال ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

 جيد
 

 غير
 جيد

 

ال أدعو هللا  إال في ساعات  الشدة   ١٨
 والحاجة

         

١٩  
أحرص على التوبة واالستغفار كلما أذنبت 

 .ذنبا 

         

٢٠  
أصوم خوفا من لوم اآلخرين وليس من 

 .اجل العبادة 

         

٢١  
 .أحرص على الخشوع في كل صالة 

         

٢٢  
حرص على قراءة القرآن في  رمضان  أ

 .والجمعة فقط 

         

٢٣  
أحفظ من القرآن السور التي اقرأها في 

 .الصالة فقط 

         

٢٤  
 والقضاء فقطصوم إال رمضان ال أ

         

٢٥  
 N ز وجل يجعلعأعتقد أن الذكر الدائم 

 .الحياة مطمئنة 

         

٢٦  
عنها  الخوف من األشياء تبعدنيأعتقد أن 

 .والخوف من هللا يقربني إليه

         

٢٧  
صيبني  باللجوء إلى هللا أصبر على ما ي

 عز وجل 

         

٢٨  
 الحسنة للناس تغنيأعتقد أن معاملتي  

 .الصالة  أداءعن 

         

٢٩  
أحافظ على عباداتي   ألن  أدائها  من 

 .أسباب النجاح 

         

٣٠  
أقدم على أي  هللا التوفيق عندما أرجو من 

 .عمل

         

٣١  
عندما انظر إلى  ذنوبي أخاف هللا وأرجو 

 رحمته 

         

٣٢  
 يحاسبني ربيأحاسب نفسي قبل أنا 

         

٣٣  
أشعر بندم  كبير إذا فعلت معصية حتى ولو 

 كانت صغيرة
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 القيم األخالقية: المجال الثالث 

هي قواعد ومبادئ محددة شرعا لتنظيم حياة وسلوك اإلنسان وعالقته و
بغيره من أجل تحقيق الغاية من وجوده على أكمل وجه 

 )١٣،ص٢٠٠٩العيسي،(

 
 م

 
 الفقرات                   
 
 

االنتماء   صالحية الفقرة
 للمجال

الصياغة  وضوح الفقرات
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير صالح
 صالح

 ال ميينت
 ميينت

غير  واضح
 واضح

 غير  جيد
 جيد

 

١  
تعارض ذلك مع  إذا بالوعودال أهتم  بالوفاء 

 .مصالحي 

         

٢  
 .أصبر على ما يصيبني 

         

٣  
ال يعارض استمتاع الشباب أرى أن الدين 

 بحياتهم

         

٤  
أرى من الضروري تطبيق قوانين الدول 

 .األجنبية حتى نتقدم

         

٥  
أؤمن بأن المجتمع اإلنساني أساسه الحكم 

 .بكتاب هللا وسنة رسوله

         

٦  
 ال أجد قدوة حسنة إسالمية  في هذا المجتمع 

         

٧ 
 

 
 .البنوك حاللأرباح كل 

         

٨  
أرى  عدم ضرورة وجود  مقررات إسالمية 

 .في مناهج  المدرسة

         

٩  
 .أغض البصر عن المحرمات

         

١٠  
متفهما ص على أن يكون شريك حياتي أحر

 للدين

         

١١  
أوافق على االختالط المتحرر المطلق بين 

 .الجنسين

         

١٢ 
 
 
 
 
 
 
 

 
أعتقد أن تحريم اإلسالم لبعض الطعام 

 .والشراب يتعارض مع الحرية الشخصية
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 م

 
 الفقرات             

االنتماء   صالحية الفقرة
 للمجال

الصياغة  وضوح الفقرات
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير صالح
 صالح

 ال  ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

 جيد
 

 غير
 جيد

 

١٣  
 .الصدق  ولو أصابني  األذىأقول 

         

١٤  
 .متواضعة –أنا متواضع 

         

١٥  

 .أغش في االمتحان عندما تتاح لي الفرصة
            

١٦  
أعتقد أن  الزواج اتفاق بين امرأة  ورجل 

 .وال داعي إلجراءات أخرى

         

١٧  
 .اعتقد أن التغذية الكثيرة تطيل العمر

         

١٨  
 .أهتم بالعمل  وال أهتم باإلتقان فيه

         

١٩  
 .)سيئة(أرى أن العطاس عادة مذمومة 

         

٢٠  
 .أعتقد أن الحقد أحد عوامل الغضب

         

٢١  
 .يؤدي إلى نقص اإليمانأرى أن الزنا 

         

٢٢  
 .اشعر باليأس عندما تكون الظروف ضدي

         

٢٣  
ح ال باس به حتى لو كان االمزأعتقد أن 

 .كذبا

         

٢٤  
 .أبتعد عن الجلوس في الطرقات مع زمالئي

         

٢٥  
أحاول أقتدي بالرسول صلى هللا عليه وسلم 

 .في حياتي

         

٢٦  
 .أتذمر من نوعية األكل في بيتي

         

٢٧  
 .أشعر بالسعادة الغامرة عندما أرى األطفال

         

٢٨  
 .أعتقد أن العلم يوصلني إلى اإليمان

         

٢٩  
 .أرى أن الحياء سلوك  غير مقبول اجتماعيا

         

٣٠  
 .أميل إلى قول الحق  ولو أدى التهلكة

         

٣١  
أخالط زمالئي الذين أرى فيهم القدوة 

 .الحسنة في  الدين
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 م

 
 الفقرات               

 

االنتماء   صالحية الفقرة
 للمجال

الصياغة  وضوح الفقرات
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير صالح
 صالح

 ال ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

 جيد
 

 غير
 جيد

 

٣٢  
أعتقد أن الفشل يزيد من عزيمتي على 

 .لنجاح

         

٣٣  
احرص على أن أكون باشا ودودا ألن ذلك 

 .من أخالق المسلم

         

٣٤  
دام تعاملي  ليس شرطا أن أكون محتشما ما

 مع الناس جيد

         

أرى أن الغرور استصغار أعمال اآلخرين  ٣٥
 وإعجاب بأعمال الذات

           

٣٦  
 ال أميل إلى التشبه بالجنس اآلخر

         

بسم هللا الرحمن الرحيم (حرص على قول  أ ٣٧
 في كل عمل) 

         

٣٨  
 أحرص على مصاحبة األخيار

         

٣٩  
 أزور جيراني وأسال عنهم

         

٤٠  
 أبحث عن المحتاج وأقدم له المساعدة

         

أعتقد أنه من الضروري أن ال ننفق على  ٤١
 الوالدين المقتدرين

         

٤٢  
 أحاول أن أدخل السرور إلى قلوب اآلخرين

         

٤٣  
 وأحسن لهماأطيع والدي 

         

٤٤  
 أحب ألخي ما أحبه لنفسي

         

٤٥  
احرص على احترام الكبير والعطف على 

 الصغير

         

٤٦  
أبتعد عن اآلخرين ألنني اشعر أني أفضل 

 منهم

         

٤٧  
 ألقي السالم على من يقابلني في الطريق

         

٤٨  
والرجل أعتقد أن المجتمع ينهض بالمرأة  

 معا

         

٤٩  
 ال أجد الوقت  لزيارة  أصدقائي المرضى

         

٥٠  
أصافح الغرباء من غير المحارم  من الجنس 

 اآلخر ، ألنه  واجب
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 م

              
 الفقرات                 
 

االنتماء   صالحية الفقرة
 للمجال

الصياغة  وضوح الفقرات
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير  صالح
 صالح

ال  ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

غير  جيد
 جيد

 

٥١  
األفضل أن  أصلي على الجنازة من أرى 

 دون متابعتها والقيام بأعمال الدفن

         

٥٢  
 أقوم بالنصيحة لزمالئي ومن حولي

         

٥٣  
 أساعد األيتام بقدر  استطاعتي

         

٥٤  
على رد  قدرتي أعفو عمن أساء إلي رغم 

 اإلساءة

         

٥٥  
 أحرص على رد السالم بأحسن منه

         

٥٦  
 أصون لساني عن سب اآلخرين

           

٥٧  
أحرص على االستئذان عندما أستعمل أدوات 

 غيري

         

٥٨  
 ال أميل إلى كشف عيوب اآلخرين

         

٥٩  
 )العمالة(أتعامل بأسلوب  لطيف مع  الخدم 

         

٦٠  
أصون  ممتلكاتي الخاصة وال أهتم  

 بالممتلكات العامة

         

٦١ 
 

 
ال أهتم  بما يحدث للعالم اإلسالمي من 

 مشكالت وأحداث 

         

٦٢  
 لعن األقارب راحة للبا االبتعادأعتقد أن 

         

٦٣  
 ال أسلم على جاري الذي ال يسلم علي
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 )٥( ملحق

 ) الصورة األولية ( مقياس األمن النفسي 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

/ الفاضل األستاذ الدكتور 

 المحترم ............................................................

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ،،،  وبعد

 .األمن النفسي قياستحكيم م: الموضوع 

القيم الدينية وعالقتها باألمن النفسي لدى طلبة بعض تقوم الباحثة بإجراء دراسة عن 
األمن النفسي الذي مقياس الصف الثاني عشر بمحافظة مسقط ، لذا ستقوم بتطوير

الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس ماسلو لألمن  :يعرف إجرائيا بأنه 
  .النفسي

كل فقرة خمسة بدائل تمثل الحالة التي تنطبق على المفحوص كما في  وقد وضع أمام
 :المثال اآلتي

 

ونظWWرا لمWWا تتمتعWWون بWWه مWWن خبWWرة علميWWة ، تWWود الباحثWWة االسWWتفادة مWWن آرائكWWم القيمWWة 
للحكWWWWم علWWWWى الفقWWWWرات التWWWWي جمعWWWWت مWWWWن بعWWWWض المقWWWWاييس واألدبيWWWWات السWWWWابقة ، 
لغWWWرض بيWWWان مWWWدى صWWWالحيتها ووضWWWوحها ، وإمكانيWWWة تعWWWديلها إذا كنWWWتم تWWWرون ذلWWWك 

نقلهWWWا مWWWن مجWWWال آلخWWWر ، ضWWWروريا ، أو إضWWWافة فقWWWرات أخWWWرى ترونهWWWا مناسWWWبة ، أو 
 .                               أو أي مالحظة أخرى   

 فايزة بنت علي بن عبدهللا الشندودية : طالبة الماجستير                              

 .......................................................... :بيانات المحكم 

 ....................................................................   :االسم

 .........................................................   :الدرجة العلمية

 ............................................................   :مكان العمل 

 ........................................................: المسمى الوظيفي

 تنطبق علي دائما الفقرة

٥ 

 تنطبق علي كثيرا

٤ 

 تنطبق علي إلى حد المتوسط

٣ 

 تنطبق علي إلى حد قليل

٢ 

 ال تنطبق علي أبدا

١ 
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 )٢( استبانة                           

  مقياس األمن النفسي                            

  : الشعور باألمن مقابل التهديد ، ويمثل الحاجة لألمن: المجال  األول 

والخوف والتردد  االعتماديةوالتحرر من ، شعور الفرد بتقبل الذات واآلخرين وهو 

 )٢٠٠٤،٨الغرايبة ،(. ووضوح األهداف 

 
 م

 
 الفقرات     
 

االنتماء   صالحية الفقرة
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير  صالح
 صالح

ال  ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

غير  جيد
 جيد

 

١  
 .شعر عادة  بالرضى أ  

         

٢  
 .شخص غير أناني  أنا 

         

٣  
 يحاصل على حق يشعر بأنأ

 .في الحياة 
 

         

٤  
 .بسهولة تي  تثبط عزيم

         

٥  
ميل إلى تجنب األشياء غير أ

 .نها السارة بالتهرب م
 

         

٦  
على وجه العموم شخصا  أنا

 .سعيدا

         

٧  
ياة ال شعر بأن هذه الح أ

 .تستحق أن يعيشها اإلنسان 
 

         

٨  
 . يالثقة بنفس ينتنقص 

         

٩  
 يكثيرا ما تكون معنويات 

 .منخفضة

         

 .بنفسك  يإيمان  كاف لدي ١٠
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 م

 
 الفقرات       
 

االنتماء   صالحية الفقرة
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير  صالح
 صالح

ال  ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

غير  جيد
 جيد

 

١١  
التفكير قضي وقتا طويال بأ

 .القلق على المستقبل في 

         

 
١٢ 

 

 
أشعر عادة بالصحة  الجيدة 

 .والقوة

         

١٣  
ريد أعيش كما أ يشعر بأنأ

 .وليس كما يريده اآلخرون 

         

١٤  
من ي قلق بالنسبة لما لد اأن 

 .ذكاء 

         

١٥  
أعتقد بأني  ناجح في  

 .دراستي 

         

١٦  
 .أتصرف على طبيعتي 

         

١٧  
أشعر عموما بأني شخص  

 .محظوظ

         

١٨  
 .أنزعج كثيرا من الناس 

         

١٩  
 .فعله أعي غالبا ما أ

         

٢٠  
 معظم الناس بالود نحوشعر أ
. 

         

٢١   
ون غير راض أكميل إلى أن أ

 .ي عن نفس

         

٢٢  
هذا العالم مكان عتقد بأن أ 

 .جميل للعيش فيه 

         

٢٣  
 .أغضب وأثور بسرعة 

         

٢٤  
أشعر بأني ال أستطيع  

 .السيطرة على مشاعري  

         

٢٥  
اآلخرين من عادتي أن أدع 

 .يروني على حقيقتي 

         

٢٦  
أنا على وجه العموم شخص 

 .متفائل
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 م
       

 الفقرات        
 

االنتماء   صالحية الفقرة
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير  صالح
 صالح

ال  ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

غير  جيد
 جيد

 

٢٧  
 .أنا شخص متحدث 

         

٢٨  
 .كثيرا ما أفكر في نفسي 

         

٢٩  
ينتابني   شعور بالقلق من 

أن الناس في الشارع 
 .يراقبوني

         

٣٠  
أشعر في بعض األحيان أن 

 .الناس يضحكون علي 
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 -:شعور باالنتماء مقابل العزلةال: المجال الثاني 

على رغبة الفرد على وجود اتصال ، وعالقات وطيدة بينه وبين اآلخرين ،  شتملي
 .)٣٨،ص٢٠٠٥أقرع ،( واالستمراريةعلى أن تتصف هذه العالقات بالديمومة 

 الفقرات م
 

صالحية 
 الفقرة

االنتماء  
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير  صالح  
 صالح

ال  ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

غير  جيد
 جيد

 

١  
 .رتاح للمواقف  االجتماعية أ

         

٢  
حصل على قدر كاف أعتقد بأني أ

 .من الثناء 

         

٣  
 .مستاء من العالم أحس مرارا بأني

         

٤  
كون مرتاحا مع يمكنني أن أ 

 .ينفس

         

٥  
ا بالوحدة حتى لو شعور ينتابني 

 .كنت بين الناس 

         

٦  
شخص نافع في هذا  أشعر أني

 .العالم 

         

٧   
 .سجم عادة مع  اآلخرين أن

         

٨  
فرح عادة لسعادة  اآلخرين  أ

 .هم ظحوحسن 

         

٩  
 صشعور بالنقال يقلقني  

         

١٠  
سوء الحظ   أقلق كثيرا ألن يصيبني 

 .في المستقبل 

         

١١  
ضع احترام الناس مو يشعر بأنأ 

 . على وجه العموم 

         

١٢  
العمل بانسجام مع  ي باستطاعت 

 .اآلخرين 

         

١٣  
تقد أن اآلخرون كثيرا ما عأ

 .شاذا  ييعتبرون
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 الفقرات م
 

صالحية 
 الفقرة

االنتماء  
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير  ةصالح الفقرات                   م
 ةصالح

ال  ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

غير  جيد
 جيد

 

١٤  
 لإلهانة  أن تعرضتوسبق 

         

١٥  
أرغب عادة أن أكون مع اآلخرين 

 .على أن أكون لوحدي

         

١٦  
أشعر على وجه العموم بأنه 

 .الثقة بمعظم الناس يمكنني 

         

١٧  
حظى  أمهمل وال  يشعر غالبا بأنأ

 . باالهتمام الالزم

         

١٨  
 شعر بارتياح في هذا العالمأ

         

١٩  
 .ي شعر بالسعادة في مكان إقامتأ

         

٢٠  
الكثير من األصدقاء  ي ل 

 .المخلصين 

         

٢١  
 .ي رتاح اآلخرون معي

         



169 

 

 

  -:والتقبلالشعور بالحب : المجال الثالث 

أقرع (.الشعور بالتقبل ،والحب ،وعالقات الدفء والمودة مع اآلخرين :  وهو 
٢٠٠٥،٢٦( 

 الفقرات        م
 

صالحية 
 الفقرة

االنتماء  
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير  صالح  
 صالح

ال  ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

غير  جيد
 جيد

 

١  
 .تنقصني الثقة بنفسي  

         

٢  
أقلق لمدة طويلة من بعض 

 .اإلهانات التي أتعرض لها

         

٣  
 .أشعر عادة بالود نحو معظم الناس

         

٤  
ي شعر باألسف  والشفقة على نفسأ

 .عندما تسير األمور بشكل خاطئ 

         

٥  
لدي شعور بأني  عبئا على  

 .اآلخرين 

         

٦ 
 

 
أجد  صعوبة في التعبير عن 

 .مشاعري

         

٧  
غير متكيف مع الحياة  ي شعر بأنأ

 .بشكل مرض 

         

٨  
نحو الدراسة  ياجبقوم عادة بوأ

أن األمور ستنتهي  على افتراض 
 .على ما يرام  

         

٩  
 .أشعر بأن الحياة عبء ثقيل 

         

١٠  
 .أشعر عامة بمعنويات مرتفعة

         

١١  
أشعر بعدم االرتياح في بعض 

 .األحيان 

         

١٢  
يميل مزاجي إلى التقلب من سعيد 

 .جدا إلى حزين جدا 
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 الفقرات          م
 

صالحية 
 الفقرة

االنتماء  
 للمجال

وضوح 
 الفقرات

الصياغة 
 اللغوية

التعديالت 
 إن وجدت

 غير  صالح  
 صالح

ال  ينتمي
 ينتمي

 غير واضح
 واضح

غير  جيد
 جيد

 

١٣  
 .يل إلى الخوف من المنافسةأم

         

١٤  
أشعر أحيانا بأن الناس يسخرون 

 مني

         

١٥  
بشكل عام شخص مرتاح  ا نأ 

 .األعصاب غير متوتر 

         

١٦  
شعر بأن العالم أعلى وجه العموم   

 .معاملة عادلة ني يعامل يمن حول

         

١٧  
 .أشعر عموما بأني شخص محظوظ

         

١٨   
 كانت طفولتي سعيدة ؟

         

١٩  
 أميل ألن أكون شخصا شكاكا؟

         

٢٠  
أحصل على قدر كاف من  أشعر أني

 .الثناء 

         

٢١  
أشعر بأن الناس يحبوني كمحبتهم 

 لآلخرين ؟

         

٢٢  
 .أعتبر نفسي عصبيا نوعا ما 

         

٢٣  
 .ينجرح شعوري بسهولة 

         

٢٤  
 .يتخيم السعادة على جو أسرت 
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 )٦(ملحق 

 )الصورة النهائية (مقياس القيم الدينية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :عزيزتي الطالبة                     : عزيزي الطالب 

وال تمثل العبارات محكا لتقييم اآلخرين ، لذا فالرجاء أن ،  فيما يأتي بعض العبارات الشائعة 

 األحسن ، إذ ليست هناك إجابة صحيحة أوتكون اإلجابة كما تشعر بالفعل وال تفكر في اإلجابة 

خاطئة ، وتذكر أن إجابتك عنها إجابة حقيقية ،  فيها  خدمة للبحث العلمي ، وال يطلع عليها غير 

 .بالبحث   القائمين

تحت تنطبق علي  )   (عليك دائما فتضع عالمة  إذا كانت العبارة تنطبق : بيل المثال وعلى س

 دائما 

 تحت تنطبق علي كثيرا (   ) كثيرا فتضع عالمة  إذا كانت العبارة تنطبق عليكو

 :وهكذا بالنسبة لباقي العبارات  كما هو موضح في  المثال اآلتي 

 

       
 الفقرة                        

تنطبق علي 
 دائما

تنطبق علي 
 غالبا

تنطبق  
علي 
 أحيانا

تنطبق 
 علي 
 نادرا

تنطبق  ال
 علي أبدا

 
 إيماني با> يجعل لحياتي معنى

ü      

 

 

 :معلومات عامة 

 (    )رياضيات تطبيقية  (    )       ةرياضيات بحت:    القسم    -

 ............................................................. : المدرسة  -

 ...............................................................:   الوالية -

 ...............................................................  :الجنس  -
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              م
 الفقرات                             

تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
 علي

 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادرا

 ال تنطبق 
 علي أبدا

١  
 . إيماني با> يجعل لحياتي معنى

     

٢  
 . عباده المؤمنين نصرأؤمن بأن هللا ي

     

٣  
 . اآلخرةينجي  في في الدنيا و فع أؤمن بأن العمل الصالح  ين

     

٤  
 الكثرة الكافرة التغلب  على  بأن  القلة المؤمنة  تستطيع أؤمن 

     

٥  
 . قدره هللا لي في هذه الحياة بما   أنا راض

     

٦  
 . نفسيبي  من أن هللا أرحم   نا على يقين أ

     

٧  
 . الدنيا واآلخرة فيه سعادة  أن القرآن  ؤمن أ

     

٨  
 .القرآن  يحتاج إلى هداية أؤمن أن العقل البشري 

     

٩  
 . أؤمن  أنه ال يتم قضاء األمور إال بعون هللا

     

١٠  
 .أشعر بوجود هللا  معي 

     

١١  
 .هللا يساعدني في قضاء أموريأن   من  على يقين أنا 

     

١٢  
 احرص على إخالص  النية > تعالى في كل عمل  أقوم به

     

١٣  
 .يوكل على هللا في كل عمل أمر ضرورأن الت وقن أ

     

١٤  
 .اشعر باليأس عندما تكون الظروف ضدي

     

١٥  
كل بداية في ) بسم هللا الرحمن الرحيم (حرص على قول  أ

 .عمل

     

١٦  
 .أحاول فهم معاني اآليات القرآنية التي أقرؤها

     

١٧  
 .في اإلسالم خمسة األركان الأن صوم رمضان من أؤمن ب

     

١٨  
 .النفسي عند قراءتي للقرآن  االرتياح أشعر  ب

     

١٩  
 .أحمد هللا على نعمه علي 

     

٢٠  
 . ال أميل إلى كشف عيوب اآلخرين

     

٢١  
 . أصلي في  أوقات  الشدة والحاجة

     

٢٢  
 . أداوم على حفظ آيات من القرآن الكريم

     

٢٣  
 . لها فائدة  قراءة األحاديث النبوية  في حياة المسلم 
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 م

             
 الفقرات                             

تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
 علي

 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادرا

 ال تنطبق 
 علي أبدا

٢٤  
 .أوقاتها  فيوات  الصلكل أؤدي 

     

٢٥  
 . وات الصلالرواتب  بعد   سنن الأحافظ على 

     

٢٦  
 .أحرص على التوبة واالستغفار كلما أذنبت ذنبا 

     

٢٧  
 .صالة ال في أحرص على الخشوع 

     

٢٨  
 .الجمعةيوم  ة القرآن في  رمضان  وحرص على قراءأ

     

٢٩  
 .قرأها في الصالة فقط أأحفظ من القرآن السور التي 

     

٣٠  
 .وأقضي األيام التي لم أصم فيها رمضان شهر  صوم أ

     

٣١  
 قلوب ال ز وجل يجعلع هللاذكر المداومة  على  أن  رى أ

 .مطمئنة 

     

٣٢  
 .طاعة > تعالى صيبني  أصبر على ما ي

     

٣٣  
اآلخرين عند الحاجة الستعمال   ستئذان أحرص على ا

 .أدواتهم  

     

٣٤  
 . أقدم على أي عمل أسأل هللا التوفيق عندما 

     

٣٥  
 . يحاسبني ربي  نأأحاسب نفسي قبل 

     

٣٦  
  كانت صغيرة إن ندم  كبير إذا فعلت معصية حتى وأشعر ب

     

٣٧  
  .أدعو هللا  في ساعات الشدة والحاجة

     

٣٨  
 .تعارض ذلك مع مصالحي  إذا بالوعودال أهتم  بالوفاء 

     

٣٩  
مع  أرى أن الدين ال يعارض استمتاع الشباب بحياتهم

 .المحافظة على القيم كاملة
 

     

٤٠  
أؤمن بأن المجتمع اإلنساني أساسه الحكم بكتاب هللا 

 .وسنة رسوله

     

٤١  
 .أمقت الزنا  ألنه من الفواحش 

     

٤٢  
 . كذبا الذي يحملح االمزأتجنب 

     

٤٣  
 . جاري الذي ال يسلم علي ال أسلم على
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 م

                           
 الفقرات                       

تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
 علي

 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادرا

 ال تنطبق 
 علي أبدا

٤٤  
 .الرسول صلى هللا عليه وسلم  قدوتي في حياتي 

     

٤٥  
 . يوصلني إلى اإليمان أن العلم اشعر 

     

٤٦  
 .أصابني ما ال يرضيني الحق  ولو  أقول 

     

٤٧  
 . الدينفيهم القدوة الحسنة في  ء من أرى زمالأصاحب ال

     

٤٨  
 . لنجاحا أعتقد أن الفشل يزيد من عزيمتي على 

     

٤٩  
احرص على أن أكون بشوشا  ودودا  في تعاملي مع 

 .الناس

     

٥٠  
ستصغار أعمال بالنفس ألن فيه  ا الغرور  أتجنب

 .اآلخرين

     

٥١  
 .ال أميل إلى التشبه بالجنس اآلخر

     

٥٢   
 . ى لطس إذا حمد هللا تعااأشمت الع

     

٥٣  
 .للمحتاج   المساعدة أقدم 

     

٥٤  
 .أحاول أن أدخل السرور إلى قلوب اآلخرين

     

٥٥  
 .إليهما والدي وأحسن  أبر 

     

٥٦  
 . أحب ألخي ما أحبه لنفسي

     

٥٧  
 . احرص على احترام الكبير والعطف على الصغير

     

٥٨  
 .متضررين  ال أجد الوقت  لزيارة  أصدقائي ال

     

٥٩  
 . لنصيحة لزمالئي ومن حوليدم  اأق

     

٦٠  
 . أعفو عمن أساء إلي 

     

٦١  
 . بأحسن منهأحرص على رد السالم 

     

٦٢  
 . أصون لساني عن سب اآلخرين
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 )٧(ملحق                                                          

 )الصورة النهائية ( األمن النفسيمقياس 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :عزيزتي الطالبة                     : عزيزي الطالب 

العبارات الشائعة ،  وال تمثل العبارات محكا لتقييم اآلخرين ، لذا فالرجاء أن فيما يأتي بعض 

تكون اإلجابة كما تشعر بالفعل وال تفكر في اإلجابة األحسن ، إذ ليست هناك إجابة صحيحة أو 

خاطئة ، وتذكر أن إجابتك عنها إجابة حقيقية ،  فيها  خدمة للبحث العلمي ، وال يطلع عليها غير 

 .مين  بالبحث القائ

تحت تنطبق علي )    (إذا كانت العبارة تنطبق عليك دائما فتضع عالمة  : وعلى سبيل المثال 

 دائما 

 تحت تنطبق علي كثيرا (   ) كثيرا فتضع عالمة  إذا كانت العبارة تنطبق عليكو

 :وهكذا بالنسبة لباقي العبارات  كما هو موضح في  المثال اآلتي 

 

       
 الفقرة                        

تنطبق علي 
 دائما

تنطبق علي 
 غالبا

تنطبق  
علي 
 أحيانا

تنطبق 
 علي 
 نادرا

تنطبق  ال
 علي أبدا

 
 إيماني با> يجعل لحياتي معنى

ü      

 

 

 :معلومات عامة 

 (    )رياضيات تطبيقية  (    )       ةرياضيات بحت:  القسم      -

 ............................................................. : المدرسة  -

 ...............................................................:   الوالية -

 ...............................................................  :الجنس  -
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 م

           
 الفقرات                             

تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
 علي

 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادرا

 ال تنطبق 
 علي أبدا

١  
 .أحب لغيري ما أحبه لنفسي 

     

٢  
 .أشعر بأني حاصل على حقي في الحياة 

     

٣  
 .ينتابني اليأس بسهولة  

     

٤  
 .أتجنب األشياء غير السارة بالتهرب منها 

     

٥  
 . أشعر بأني شخص سعيد 

     

٦  
  .يدةأشعر عادة بالقوة  والصحة  الج

     

٧  
 . تنقصني الثقة بنفسي

     

٨  
 . أشعر بالغيرة من اآلخرين

     

٩  
 .أشعر بالقلق  في التفكير على المستقبل 

     

١٠  
 . االجتماعي  أميل إلى النشاط

     

١١  
 .أنا محبوب من زمالئي  

     

١٢  
 .أنا قلق من مستوى ذكائي   

     

١٣  
 .أنا   ناجح في دراستي  

     

١٤  
 .تربطني عالقة طيبة بجيراني  

     

١٥  
 .أنزعج كثيرا من الناس 

     

١٦  
 .أعي غالبا ما أفعله 

     

١٧  
 . معظم الناس شعر بالود نحوأ

     

١٨  
 .ينتابني شعور بالرضا من نفسي  

     

١٩  
 .أغضب وأثور بسرعة 

     

٢٠  
 .أفكر كثيرا فيما يحصل لي كل يوم 

     

٢١  
 .أدع اآلخرين يروني على حقيقتي 

     

٢٢  
 .أنا  شخص متفائل

     

٢٣  
 .أنا شخص متحدث جيد  
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 م

             
 الفقرات                             

تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
 علي

 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادرا

 ال تنطبق 
 علي أبدا

٢٤ 

 

 
 .ينتابني   شعور بالقلق من مراقبة الناس لي

     

٢٥  
 .أحس بأن مشاعري تُجرح بسهولة 

     

٢٦  
 .أحصل  على قدر كاف من الثناء 

     

٢٧  
 .لوحدي / أشعر باالرتياح  حيث أكون مع نفسي 

     

٢٨  
 .بين الناس كنت  وإن بالوحدة  شعور ينتابني 

     

٢٩  
 .أشعر أني شخص نافع في هذا العالم 

     

٣٠  
 .أفرح  لسعادة  اآلخرين  

     

٣١  
 .يقلقني  الشعور بالنقص  

     

٣٢  
 . ضع احترام الناس على وجه العموم مو يشعر بأنأ 

     

٣٣  
 .العمل بانسجام مع اآلخرين  ي باستطاعت 

     

٣٤  
 .عنهم  مختلفا ين كثيرا ما يعتبرونيأن اآلخر أشعر 

     

٣٥  
 .من اآلخرين  لإلهانةأنزعج  عندما أتعرض    

     

٣٦  
 .أتردد في قراراتي 

     

٣٧  
 .أشعر بأنه يمكنني الثقة بمعظم الناس 

     

٣٨  
 . حظى  باالهتمام الالزمأمهمل وال  يشعر بأنأ

     

٣٩  
 .الناس يحبوني كمحبتهم لآلخرين أشعر بأن 

     

٤٠  
 .أشعر بالسعادة في مكان إقامتي 

     

٤١  
 .المخلصين  دي  القدرة على مصادقة اآلخرين ل 

     

٤٢  
 .أشعر أن اآلخرين يرتاحون معي 

     

٤٣  
عندما تسير األمور ي شعر باألسف  والشفقة على نفسأ

 . طأبشكل خ

     

٤٤  
 .في التعبير عن مشاعريأجد  صعوبة 

     

٤٥  
 .غير متكيف مع الحياة بشكل مرض  ي شعر بأنأ
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 . تم بحمد هللا                                                    

 .وجعل  الجنة  طريقك   ،  وسهل هللا أمورك  منيتك  ،حقق هللا أ

 
 م

             
 الفقرات                             

تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
 علي

 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادرا

 ال تنطبق 
 علي أبدا

٤٦  
أن األمور  الدراسة على افتراض  في  ياجبقوم عادة بوأ

 .ستنتهي على ما يرام  

     

٤٧  
 .أشعر عموما  بمعنويات مرتفعة

     

٤٨  
 .أشعر بعدم االرتياح في بعض األحيان 

     

٤٩  
 .يميل مزاجي إلى التقلب

     

٥٠  
 .أتقبل منافسة اآلخرين بصدر رحب

     

٥١  
 .أشعر بأن طفولتي  كانت سعيدة 

     

٥٢  
 .بشكل عام شخص مرتاح األعصاب ا نأ 

     

٥٣  
 .معاملة عادلة لوني يعام يمن حولالناس شعر بأن أ

     

٥٤  
 .أميل ألن أكون شخصا شكاكا

     

٥٥   
 .أعتبر نفسي سريع الغضب نوعا ما

     

٥٦  
 .واالستقرار السعادة أشعر بأن أسرتي تنتابها 
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The purpose of this thesis is to investigate the relationship 

between religious values and psychological security, of grade twelve 

students in the governorate of Muscat - Sultanate of Oman, by 

answering  five questions specified in the study. The study sample 

consisted of (412) students of whom (216) of them are male and 

(196) are female. They are selected randomly from the six willayats 

of Muscat. The study sample consisted of students from schools in 

the  Muscat governarate (Muscat, Bushar, Mutrah, Al.Seeb, Al. 

Amerat and Quriyat). It applied the descriptive approach. The 

researcher used two tools in the study which are scale of religious 

values and measure of psychological security. The measure of 

religious values includes (62) that are divided into three areas. These 

are the values of faith, worship and moral values. The other tool is 

the measure of psychological security, which included (56) areas that 

are divided into three areas, namely a sense of security, sense of 

belonging and sense of love. The veracity of instruments can be 

checked through the use of arbitration and honesty formative 

calculated in through correlation coefficients between the scale as a 

whole and its fields. The consistency of each tool was estimated by a 
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constant tool called alpha Cronbach. The results showed that these 

tools have acceptable coefficients of validity and reliability for the 

purposes of the study. The data of this study dealt with package 

statistical SPSS using averages, standard deviations and tests (t-test) 

to answer the questions of the study, Pearson correlation coefficient 

to estimate the structural honesty of the scale, and Cronbach  alpha  

to estimate the stability of the scale used in this study.  

 

The following results were concluded by the study: 

1. The results showed that the degree of commitment of students in 

the governorate of Muscat is good in the three areas: beliefs, 

moral, and worship as the arithmetic average of all areas (3.989).  

2. No statistically significant differences between the average of 

males and females in the study sample, in the areas of values, 

beliefs and worship, and the collective total of the three areas; as 

the value (V t - test)) is not significant/indicative at the level of 

significance (a ≤ 0.05). Whereas the results of the test (v)( t - test)  

indicated the existence of differences at the level of statistical 

significance (a ≤ 0.5). Between the responses of the study sample, 

due to the variable of gender in the moral field, in favor of 

females with an average mean value of (3.975). 

3. The results showed that the degree of psychological sense of 

security was high, in terms of morale and for all areas: feeling of 

belonging, sense of security and sense of love in schools of 

Muscat Governorate, where the arithmetic average of all areas 

(3.424). 

4. No statistically significant differences were noted between the 

averages of males and females of the study sample in the areas of 
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sense of security, feeling loved, where the value of the t-test (v) is 

not significant/indicative at the level of significance (a ≤ 0.05). 

While the results of the tests (T) indicate the existence of 

differences at the level of significance (a ≤ 0.05). between the 

responses of the study sample due to the variable of type, in the 

sense of belonging in favor of females. 

5. There is a statistically significant positive correlation between 

religious values and  psychological  security of  a medium  

degree, as the correlation coefficient (.54). This means that the 

greater the commitment to religious values the better 

psychological sense of security is generated among students.  

 

 

 


