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 بسم ا الرمحن الرحيم
 

 ﴿ ٍبِظُلْم مانَهوا إِميلْبِسي لَموا ونآَم ينالَّذ  

﴾ من وهم مهتَدونأَأُولَئك لَهم الْ  

 

)83(، اآلیة األنعامسورة   
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 اإلهداء

...إليه  

.نسأل اهللا في الجنة صحباه.. إلى رسول اهللا.. من اشتد شوقنا لمرآه  

...إليهم  

..فبراير 17إلى  شهداء .. ودفعوا أرواحهم للوطن فداء.. عاهدوا اهللا عليه من صدقوا ما  

..إليهما  

..العزيزين والدي.. من جعل رضاهما سبباً في دخول الجنة  

..إليهم  

..إخوتي وأخواتي.. من هم العون والسند في هذه الحياة  
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شكركلمة   

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

﴿باِلحاً  رَل صمَأع َأنو اِلديو لَىعو لَيتَ عمي َأنْعالت كتمعن َأشْكُر زعني َأنَأو
  .)19: النمل(وَأدخلني بِرحمتك في عباَدك الصالحين﴾ تَرضاه

اهللا وسلم على المبعوث رحمة  ىوصلَّ ،الحمد هللا الذي أعانني على إنجاز هذه الدراسة
  .سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم ،للعالمين

/ كاديمية الدراسات العليايسعني إال أن أتقدم بالشكر واالمتنان أل وبعد أن وفقني اهللا ال
 ةهيألتقدير لقسم علم النفس وأعضاء التي منحتني فرصة إكمال دراستي، وكل امصراتة 
الذي أشرف على  عاصم الحيانيبالقسم، وأدين بالشكر الجزيل ألستاذي الدكتور التدريس 

 .ام هذه الدراسة فجزاه اهللا خيراًوأعطى من وقته وجهده الكثير إلتم ،بخطوةرسالتي خطوة 
ن لم يبخال علي اللذي خالد المدنيوالدكتور مصطفي الطبيب  كما أتقدم بالشكر والدعاء للدكتور

 أحمد حسنين ، وجزيل شكري للدكتوروالنصيحة في الجانب اإلحصائي بتقديم المشورة
    .لمساعدته في استخراج نتائج الدراسة

            .لتفضله بمراجعة الدراسة لغوياً عادل رفيدةوالشكر كل الشكر لألستاذ 
ضاء ال أنسى أن أقدم الشكر لجامعة مصراتة كلية اآلداب وموظفيها وإلى أع، وأخيراً

وإلى كل الطلبة والطالبات الذين ساعدوني في اإلجابة  ،تعاونهمالتدريس باألقسام على  ةهيأ
على أداتي الدراسة، وأجدد شكري وامتناني لصديقاتي الالتي قدمن لي المساعدة إلنجاح هذه 
الدراسة، ولكل من ساندني وقدم لي العون والتشجيع، وأسأل اهللا أن يكون عملي خالصاً لوجهه 

  . الكريم

 الباحثة
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 ملخص الدراسة

هذه الدراسة من نتائج دراسات تأصيلية أشارت إلى أهمية الدين في بناء الشخصية  انطلقت  
وأن صلته بربه هي مصدر شعوره بالرضا والتوافق والتكيف النفسي، حيث  ن،لإلنساالسوية 

 لدى طلبة كلية اآلدابمن النفسي هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة االتجاهات الدينية باأل
  :وهي كالتالي ة،الدراس، من خالل اإلجابة عن خمس تساؤالت محددة في جامعة مصراتة

  هل توجد عالقة ارتباطية بين االتجاهات الدينية واألمن النفسي؟- 1
  ى طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة؟االتجاهات الدينية لد ما مستوى - 2
  ة اآلداب جامعة مصراتة؟كلي ةبما مستوى األمن النفسي لدى طل - 3
  االتجاهات الدينية تبعاً لمتغير الجنس؟ د فروق ذات داللة إحصائية في مستوىهل توج - 4
  األمن النفسي تبعاً لمتغير الجنس؟إحصائية في مستوى هل توجد فروق ذات داللة  - 5

طلبة من مجتمع الدراسة  ني دراستها المنهج الوصفي، وتكووقد انتهجت الباحثة ف    
طالباً ) 2627(والبالغ عددهم  ،)م2013 - 2012(كلية اآلداب جامعة مصراتة للعام الجامعي 

طالبة تم ) 182(طالباً و) 84(لباً وطالبة، منهم طا) 266(تكونت عينة الدراسة منوطالبة، و
مقياس األمن ، واستخدمت الباحثة %)10(بة وبنس ،الطبقيةاختيارهم بالطريقة العشوائية 

 اشتمل ،الباحثةينية من إعداد االتجاهات الد ، ومقياس)2005(شقير النفسي من إعداد زينب
البرنامج  ،واستخراج النتائج ،والثبات ،واستخدمت الباحثة لحساب الصدق. فقرة) 50(على

 ،والصدق البنائي ،والصدق العاملي ،الصدق الظاهري بحسابحيث قامت  spss)( اإلحصائي
والمتوسط  ،معامل ارتباط بيرسوناستخراج و ،كرونباخ ومعامل الفا ،والتجزئة النصفية

  ).ت(واختبار  ،واالنحراف المعياري ،الحسابي
عينة، توصلت وبعد تطبيق مقياس االتجاهات الدينية ومقياس األمن النفسي على أفراد ال  

  :الدراسة إلى النتائج اآلتية
 الطلبة على مقياس االتجاهات الدينيةأنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجات  .1

  ). 0.449(ومقياس األمن النفسي، حيث كان معامل االرتباط 
  .أظهرت النتائج أنه يوجد مستوى مرتفع من االتجاهات الدينية لدى طلبة الجامعة .2
  .وأظهرت أنه يوجد مستوى مرتفع من األمن النفسي لدى طلبة الجامعة .3
االتجاهات  جات الطالب والطالبات على مقياسأنه ال توجد فروق بين متوسطي در .4

  ).0.05(الدينية عند مستوى داللة 
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أنه ال توجد فروق بين متوسطي درجات الطالب والطالبات على مقياس األمن النفسي  .5
  ).0.05(عند مستوى داللة 

بعد مناقشة النتائج ومقارنتها مع الدراسات السابقة عرضت الباحثة مقترحات     
 ،المراجعوقدمت ملخص الدراسة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ثم  ،سةالدراوتوصيات 

  .وأخيراً المالحق
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  This study has been conducted as a consequence of the findings of 
previous original  studies which stated the important role of religion in 
building the normal human personality suggesting that the relationship 
between a person and his/her God  is the crucial source of his /her 
feeling of satisfactory, psychological adaptation, harmony and   
adjustment.    

  This study aims to figure the relationship between the religious beliefs 
and the psychological security within the Students of Faculty  of Arts  in 
Misurata and finding out whether the sex factor  contributes to this  
relationship. From the answer of five questions in the study that are: 

1-Is there correlated relationship between the marks of the students to 
indicate  the religious beliefs and the parameter of the psychological 
security? 

2-Is there a high level of religious beliefs within the students of the 
university?  

3- Is there a high level of psychological security  within the students of 
the university? 

4-Are there differences between the average of degrees of the male and 
the female students to indicate the religious beliefs at the  guiding level of 
(0.05)? 

5- Are there differences between the average of degrees of the male and 
the female students  at the parameter of psychological security  at the   
guiding level of (0.05)? 

 The researcher introduced  the methodological procedures which she 
applied including the selection of the descriptive method, the selection 
of the area of the study, namely the students of Faculty of Arts in 
Misurata University (2012-2013). The total number of the students in 
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Misurata University is(2627) students (males and females). The sample of 
the survey contains (266) students, (84 males) and (182 females).  In the 
current study, the participants are chosen randomly at 10% .  

  The researcher used the parameter /scale of the psychological security 
prepared by Zainab Shuqir (2005) that includes 54 items, and a 
questionnaire for the religious beliefs prepared by the researcher herself 
that includes 50 items. On the other hand, in order to identify the 
reliability and the validity of the findings , the researcher used the 
statistical methods utilized the statistic program (SPSS) applying the 
following statistic types: 

Face Validity, Factorial Validity, Construct Validity, Split-half, 
Cronbachs, Alfa, Person Correlation, Arithematic Mean, Standard 
Deviation and T-test.   

After the application of the study methods,  the findings are presented and 
discussed, furthermore the researcher has found out the following results:  

1-There is correlated relationship between the marks of the students to 
indicate  the religious beliefs and the parameter of the psychological 
security (0.449). 

2-There is a high level of religious beliefs within the students of the 
university.  

3- There is a high level of psychological security  within the students of 
the university. 

4-There are no differences between the average of degrees of the male 
and the female students to indicate the religious beliefs at the  guiding 
level of (0.05).  

5- There are no differences between the average of degrees of the male 
and the female students  at the parameter of psychological security  at the   
guiding level of (0.05). 

  As soon as the findings had been discussed, the researcher showed the 
suggestions  and recommendations, followed by a summary of the study 
in both Arabic and English, references and appendices.      
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 محتويات الدراسة

م .ر المحتويات الصفحة  

 1 اآلية القرآنية أ

 2 اإلهداء ب

 3 كلمة شكر  ج

 4 ملخص الدراسة باللغة العربية  د

باللغة اإلنجليزيةملخص الدراسة   و  5 

 6 محتويات الدراسة ح

الجداول محتوى ل  7 

المالحق محتوى ن  8 

 9 محتوى األشكال  س
الدراسة مدخل: الفصل األول 1   

 11 مقدمة الدراسة 2

 12 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 5

 13 أهداف الدراسة 8

 14 أهمية الدراسة 9

 15 حدود الدراسة 10

الدراسةمصطلحات  10  16 

اإلطار النظري:الفصل الثاني 14   

 18 االتجاهات الدينية 15

 19 المقدمة 15

 20 مفهوم االتجاهات 16

 21 خصائص االتجاهات 18
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م .ر المحتويات الصفحة  

 22 مكونات االتجاهات 20

 23 وظائف االتجاهات 21

 24 أنواع االتجاهات 22

 25 العوامل التي تؤثر في االتجاهات 23

 26 قياس االتجاهات 24

 27 نظريات االتجاهات 29

 28 مفهوم الدين 33

 29 تعريف االتجاهات الدينية 35

 30 نمو الشعور الديني 37

نالحاجة إلى الدي 38  31 

 32 دافع التدين 39

 33 االتجاهات والدين 40

 34 أهمية االتجاهات الدينية 40

 35 تكوين االتجاهات الدينية 41

والتدينالفرق بين االتجاهات  42  36 

 37 أشكال االتجاه الديني 43

 38 أبعاد االتجاهات الدينية 43

 39 أركان اإليمان 44

 40 أركان اإلسالم 45

 41 األخالق 46

 42 المعامالت 47

باآلدا 48  43 

األمن النفسي  50  44 
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م .ر المحتويات الصفحة  

 45 مفهوم األمن النفسي 50

 46 تعريف األمن النفسي 50

 47 أهمية األمن النفسي 54
 48 الحاجة إلى األمن النفسي 54

 49 مكونات األمن النفسي 55

 50 مقومات األمن النفسي 56

 51 أساليب األمن النفسي 56

 52 عوامل تنمية األمن النفسي 58

كمؤشر للصحة النفسيةاألمن النفسي  59  53 

 54 اآلثار المترتبة على انعدام األمن النفسي 60

 55 نظريات األمن النفسي 60

 56 األمن النفسي من منظور إسالمي 69

األمن النفسيالشعور باإليمان و 71  57 

الدراسات السابقة: الفصل الثالث 74   

باألمن النفسيدراسات تناولت االتجاهات الدينية وعالقتها   75  59 

 60  دراسات تناولت االتجاهات الدينية  78

 61  دراسات تناولت األمن النفسي  84

إجراءات الدراسة: الفصل الرابع 100   

 63 منهج الدراسة 101

 64 مجتمع الدراسة 101

 65 عينة الدراسة 102

 66 أدوات الدراسة 104

 67 إجراءات التطبيق 120
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م .ر المحتويات الصفحة  

نتائج الدراسة: الفصل الخامس 122   

 69 عرض النتائج 123

 70 مناقشة النتائج 127

توصيات الدراسة  135  71 

الدراسةمقترحات  136  72 

 73 المراجع 137

 74 المالحق 152
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 محتوى الجداول

م .ر عنوان الجدول الصفحة  

دابإحصائية طلبة كلية اآليوضح ) 1.4(رقم  جدول 102  1 

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجنس ) 2.4(جدول رقم  104
صاصتخواال  

2 

يوضح الجذور الكامنة ونسبة التباين ) 3.4(جدول رقم  107  3 

لعوامل قبل وبعد يوضح تشبع الفقرات على ا) 4.4(جدول رقم  108
االتجاهات الدينية التدوير لمقياس  

4 

امالت االرتباط بين أبعاد مصفوفة مع يوضح) 5.4(جدول رقم  111
  االتجاهات الدينية مقياس

5 

االرتباط بين فقرات البعد األول يوضح معامالت ) 6.4(جدول رقم  115
 لمقياس األمن النفسي

6 

يوضح معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني ) 7.4(جدول رقم  117
 لمقياس األمن النفسي

7 

رتباط بين فقرات البعد الثالث يوضح معامالت اال) 8.4(جدول رقم  118
 لمقياس األمن النفسي

8 

رتباط بين فقرات البعد الرابع معامالت االيوضح ) 9.4(جدول رقم  119
 لمقياس األمن النفسي

9 

يوضح معامل االرتباط بين درجات الطلبة ) 10.5(جدول رقم  123
  واألمن النفسي االتجاهات الدينية ومقياسي

10 

يوضح نتائج االختبار التائي لداللة الفرق ) 11.5(جدول رقم  123
 لمقياس االتجاهات الدينية

11 

يوضح نتائج االختبار التائي لداللة الفرق ) 12.5(جدول رقم  124
 لمقياس األمن النفسي

12 
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م .ر عنوان الجدول الصفحة  

المعيارية  فاتنحراوااليوضح المتوسطات ) 13.5(جدول رقم  125
االتجاهات الدينية حسب متغير الجنس لمقياس) ت(وقيمة   

13 

المعيارية نحرافات واال يوضح المتوسطات) 14.5(جدول رقم  126
لمقياس األمن النفسي حسب متغير الجنس) ت(وقيمة   

14 
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 محتوى المالحق

 

حقعنوان المال الصفحة م .ر   

قبل التحكيم االتجاهات الدينية مقياسيوضح  )أ(حق مل 153  1 

الصورة األولية لمقياس األمن النفسييوضح  )ب(ملحق  158  2 

عليهم  ضرِعالمحكمين الذين  ساتذةاألأسماء  )ج(ملحق  163
 مقياس االتجاهات الدينية

3 

عليهم  ضرِعالمحكمين الذين  األساتذةأسماء  )د(ملحق  164
 مقياس األمن النفسي

4 

يوضح مقياس االتجاهات الدينية عند تطبيقه ) هـ(ملحق  165
 على العينة االستطالعية

5 

االتجاهات الدينية الصورة النهائية لمقياس) و(ق ملح 169  6 

الصورة النهائية لمقياس األمن النفسي) ز(ملحق  172  7 
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 محتوى األشكال

م .ر عنوان الشكل الصفحة  

بوجاردس يوضح مدرج) 1.2(شكل رقم  25  1 

الفرق بين االتجاهات والتدينيوضح ) 2.2(شكل رقم  42  2 

هرم ماسلو للحاجاتيوضح ) 3.2(شكل رقم  62  3 
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  :قدمة الدراسة م 1.1

   ديلبتَ ها الَليع اسالن اليت فَطَر اِ رتطْف نيفاًين َحهك للدَّوج  فأقمَ{:ن الكريماهللا تعالى في القرآ قال

لقِِخَل ِذَ الك الْالد قَينلَم َويكثَكَْأَ نر اسِالن لَا يعونوِ لٍلكُوَِ{ ،)29: الروم( }لمةٌجه وه وتَبِقُواْ يلّما فَاسه

اترورضي  فالحمد هللا رب العالمين الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة،) 147: البقرة(}الْخَي

 .لنا اإلسالم ديناً

 ن دورها فعاٌلفيه أ، ومما الشك في علم النفسالمهمة المفاهيم من االتجاهات  مفهومإن 

باهتمام لذلك فقد حظي موضوع االتجاهات سلوك الفرد، وفي مدى تقبله ورضاه، تفسير في 

هذا التي تناولت واألبحاث حيث أجريت العديد من الدراسات  ،الباحثينكبير من قبل العلماء و

خ، الشي( ، ودراسة)2008 ش،حني (ودراسة ،)2007 ي،الحرب (المفهوم من عدة جوانب كدراسة

2009(.  

أول من استخدم نجليزي لفيلسوف اإلا ”Herpert Spencer“ هربرت سبنسر ويعد

ة إلى أحكام صحيح وصولناإن " :كما هو مذكور في األحرش حيث قال ،مصطلح االتجاهات

إلى ونحن نصغي  ،اتجاهنا الذهنييعتمد إلى حد كبير على  في مسائل مثيرة لكثير من الجدل

 ).116: 1998 ،وسلمان ،وسبتي ،األحرش(".نشارك فيههذا الجدل أو 

يمثل اإليمان باهللا و .والسلوك ،والشعور ،اإلدراك: انب هيويتكون االتجاه من ثالثة جو

منذ  وهما فطريان موجودان لدى اإلنسان الجانب اإلدراكي الشعوري من االتجاه الديني،

صلى اهللا عليه  – وفى ذلك قال الرسول ،الوالدة، أما الجانب السلوكي من االتجاه فهو مكتسب

 ،الترمذي(" سانهرانه أو يمجدانه أو ينصه يهوفأبوا ،على الفطرةكل مولود يولد "  :–وسلم

ونستدل على اتجاهات الفرد الدينية من خالل سلوكه في جميع نواحي الحياة  ،)17: 2138،4
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السلوك الديني إضافة إلى العبادات كل يتضمن الثقافية، وجتماعية واالالشخصية واالقتصادية و

  ).40: 2010 ،عماشة(المستمدة من التعاليم الدينية  نوع من أنواع األخالق الحسنة

الطفل التعاليم  بيتشرحيث  ،ينية لدى الفرد منذ الصغردت الويبدأ اكتساب االتجاها

يؤدي ثم  منو ،الصيامويتدرب على  ،فهو يتعلم الصالةجد، المسالمدرسة وو الوالدينالدينيةمن 

إن التعاليم الدينية المبكرة من قبل المنزل هي العامل في تحديد "  .الزكاة يخرجحج وفريضة ال

ن اتجاهاته إزاء المعامالت ذلك يكووهو ب ،)320: 1993الزنتاني، " (االتجاهات الدينية الالحقة

 اًليس نصوص يإلسالملدين ا، فاوالسلوكيات الطيبة تسب األخالق الحميدةويك ،مع اآلخرين

، وهذا وطيب على التعامل بأسلوب حسن هموحث ،بين الناساالجتماعية اهتم بالعالقات  بل فقط؛

بين الذكاء االجتماعي  وجود عالقة ارتباطية على) 2007 ،القدرة( ما أكدته نتائج دراسة

  . طالب الجامعةدى ل نالتديومستوى 

ن باقي أمور لدى اإلنسان يجب أن يقع في المنزلة األولى لديه ع نالتديإن التوجه نحو 

السعادة واألمان ر لإلنسان وفِّوااللتزام بهذه القيم واألحكام والموازين هو الذي ي ،حياته

بسوا لْي ملَو امنواْءين الذ {:قال تعالىويوفر كل معايير الصحة النفسية السليمة لدى اإلنسان  ،الحقيقيين

اهنلمٍم بظُإمي اؤلَ لئكاألَه مو منهم متَهد82:األنعام( }ون .(  

النفس علماء  إلشباعها، ويرى بعض الكائن الحي التي يسعى ألمن من الحاجاتويعتبر ا

سوى  منهنه ال يوجد ما هو أكثر أهمية خاصة أ ،الكبرى هميةاأل لهأن الحاجة إلى األمن 

اعتبر إشباع هذه الحاجة أساساً إلشباع الحاجات  )ماسلو( فالعالم النفسي .الحاجات الفسيولوجية

فاألمن النفسي نعمة عظيمة يشعر ، نجاز واالنتماء، واالستحسان والتقدير، كاإلالنفسية األخرى

وقد وقفت الباحثة على ، ومسكنه وأوالدهه بها اإلنسان متى ما كان مطمئناً على صحته وعمل
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على  بقدرة الفرداألمن النفسي عالقة  على تبحاث التي أكدعدد من الدراسات واألنتائج 

 تي توصلت، ال)2003 ،السهلي(من هذه الدراسات دراسة والحياة ومشكالتها، ظروف مواجهة 

، ه الدراسيتحصيل ارتفعكلما من األمن النفسي  عاٍل الفرد بمستوىع تمتَّا ه كلمإلى أن نتائجها

بين األمن النفسي عالقة التي بينت نتائجها وجود  ،)2008 :الشهريو المفرجي(ودراسة 

 ،كما أن العالقات االجتماعية القوية، في التخفيف من ضغوط الحياةودورها  والصالبة النفسية

يحميه من الوقوع األمن النفسي الذي به يشعر جماعة تحيطه بالقبول والمحبةد إلى الفر نتماءوا

 ، ودراسة)2003 ،الدليم( دراسة كل من حيث أشارت، غترابواال فريسة للوحدة النفسية

لوحدة عكسية بين اإلحساس باألمن النفسي والشعور با وجود عالقة إلى، )2010 ،خويطر(

عكسية بين االغتراب  ت على وجود عالقة ارتباطيةدلَّالتي  )2004ي، العقيل(النفسية، ودراسة 

تطيع اإلنسان بفقده العيش ال يس حاجة ضروريةن األمن النفسي أواألمن النفسي، وتفسير هذا 

زادت  نامانيكلما قويت درجة إف .نجد أمننا النفسي في إيماننا باهللا تعالى نالمسلمينحن و الهانئ،

   .اإليمانوالتصدي لها، فقاعدة األمن قوتنا على تحمل ضغوطات الحياة 

التمسك بتعاليم دائم الدعوة ألصحابه إلى – صلى اهللا عليه وسلم – وقد كان رسول اهللا 

فت وققد و .لنفسي في الدنيا واآلخرةطمأنينة واألمن اثر كبير في شعورهم بالله من أ ، لماالدين

ومن هذه  – سلمصلى اهللا عليه و – إليه رسول اهللا ما دعاعلى الدراسات واألبحاث  نتائج

حيثُ ) 2001، لجميليا( ، ودراسة)1993، أبو بكرة( ، ودراسة)1983،أبكر(الدراسات دراسة 

األمن الشعور ببين اإليمان باهللا و هذه الدراسات على وجود عالقة قويةمجمل نتائج دلت 

  . النفسي

قال تعالى في  ،إال انعكاس لمدى التزام الفرد بالدين هو ماألمن النفسي لشعور بافا

  ).97:النحل( }بةًيطَ اةيح هيينحلنفَ نمؤم وهى ونثَأُ وأَ رٍكَن ذَم حاًالص لَمع نم{: محكم آياته
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ماء النفس الغربيين الذين ن ورواد وفالسفة من علفهناك مفكرو ،وليس هذا فحسب

ظم إن أع" :س الذي قالوليام جيم: بذلكومن أوائل من نادوا النفسي، للدين في عالجهم أشاروا 

ن اإليمان إن أطباء النفس يدركون أ: "رينجى، ويقول ديل كا"عالج للقلق والشك هو اإليمان

  . "وأن يشفيا هذه األمراض ،العصبيستمساك بالدين كفيالن بأن يقهرا القلق والتوتر القوى واال

  ).6- 5: 2007،الرومي(

  :وتساؤالتهامشكلة الدراسة   2.1

يشكل األمن النفسي إحدى مفردات الصحة النفسية، فهو يشعر الفرد باالستقرار 

  . والسكينة والسعادة، إذ أنه حاجة نفسية دائمة وملحة في كل زمان ومكان

من خالل معايشة الباحثة ألحداث الهجمة الشرسة من قبل كتائب الطاغية على مدينة ف

بية األخرى من خراب ودمار وخطف وتنكيل بأبنائها تركت وما عانته المدن اللي ،مصراتة

مدينة مصراتة ظروفاً قاسية جداً  عاشت خاللهاالنفسية والجسمية؛ آثارها المؤلمة على الصحة 

المدينة من أبنائها  والثمن الباهظ الذي قدمته ،م19/2/2011ت وتيرتها منذ انتفاضة اشتد

المدينة بحصار شديد،  المساجد والمنازل وطُوقت قُصفتحيث ، كل بيتلالحزن  دخلأوأبنيتها 

 ن إعالموالفزع لدى أهلها، وخاصة أدواء مما أوجد حالة من الخوف الغذاء وال هاعنمنع و

الذي تعذيب الختطاف والوجبروته، واألبشع من ذلك اتهويل قوته بالغ في  آنذاك قدالطاغية 

رغامهم على االعتراف بأفعال لم يرتكبوها، كل ذلك من أجل إل أبناء المدينة البواسلض له تعر

  . نشر الهلع والخوف وإخضاع المدينة المحاصرة

 سالمٍلم يكن في المدينة أي مكان رتبط بمفهوم السالم، فمن النفسي مومن المعلوم أن األ

ى األسلحة التي من أقووالركون إليه  –سبحانه وتعالى  –االتجاه إلى اهللا  فكان ،يلجأ إليه الناس
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األهالي إلى الدعاء وتالوة  هتوجذلك من خالل لمست الباحثة وواألحزان، على اآلالم بها تغلبوا 

  .والمساجد والبيوتن والتكبير في الجبهات القرآ

 يلُكوم الْعَنا ا ونبسح واْالُقَو اًانَميإِ مهادزفَ مهوشأخفَ مكُلَ واْعمج دقَ اسالن نإِ اسالن مهلَ الَقَ ينالذ{:قال تعالى 

، )174 -173:آل عمران(}يمٍظع لٍضْو فَذُ اُو اِ وانضْرِ واْعباتَّو وءس مهسسمي ملَ لٍضْفَو اِ نم ةمعنبِ اْوبلَانقَفَ

تنعكس آثاره على النفس، وقد أشار إلى ذلك معلم  ،كل إنسانفاألمن في األوطان نعمة ومطلب 

في  آمناًمن أصبح منكم " :في حديثه الشريف حيث قال – صلى اهللا عليه وسلم – البشرية

أنما حيزت له الدنيا بحذافيرهافي جسده، عنده قوتَ يومه، فك سربه، معافى".   

   ).167: 2346،4 ،الترمذي(

لمعرفة عالقة االتجاهات دراسة هذه الالقيام بأهمية أت الباحثة بعد كل هذه الظروف ر

األبحاث  ناولتت حيث ،سابقةدراسات طالع على أبحاث وباألمن النفسي، فقامت باال الدينية

القتها االتجاهات الدينية وع) "2007 ،شميلةإ(االتجاه الديني وعالقته بمتغيرات أخرى، كدراسة 

 ،واقع األداء األكاديمي وعالقته باالتجاهات الدينية" )2009، خليفة( ودراسة" بالسلوك العصابي

االتجاه نحو االلتزام ) "2011 ،عقيالن(تطرقت إلى االلتزام الديني كدراسة دراسات  وهناك

تناولت األمن النفسي وعالقته بمتغيرات أخري ، ودراسات "الديني وعالقته بالتوافق النفسي

 ،عقل( ودراسة ،"القتها باألمن النفسيالمدرسية وع إساءة المعاملة) " 2009 ،الشهري(كدراسة 

 في المواقع اإللكترونية البحثب يامهاقإضافة ل ."األمن النفسي وعالقته بمفهوم الذات" )2009

 عملها هذامن خالل الحظت الباحثة وقد  التجاهات الدينية واألمن النفسي،ما له عالقة بال

  :أمرين
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 .ندرة هذه الدراسات - 1

ألمن النفسي على مقياس يقيس اها اعتمد معظمالتي وجدت عن األمن النفسي  دراساتالن أ - 2

فيها  حيث طُبق ،)2004 ،العقيلي( ودراسة) 2003 ،السهلي( كدراسةمن منظور غير إسالمي، 

والمأخوذ عن الصورة ) 1993( على البيئة السعودية لفهد الدليممقياس األمن النفسي المقنن 

، وقلة من الدراسات استعانت بمقياس األمن النفسي من منظور إسالمي ماسلوة لمقياس األصلي

إلى ماسة  ننا الزلنا بحاجةمما يؤكد أ، )1993 ،أبوبكرة(، ودراسة )2001،ميليالج(كدراسة 

  .كريم والسنة النبوية مصدراً لهان الراسات النفسية التي تتخذ من القرآالد

خاصة مع ، ن يستغني عنهمسلم أ ال يمكن أليو ،ذه الحياةهاإلسالمي أساس فالدين 

العالم  وما يعيشهن األمل واألمن، كالقلق على المستقبل وفقداها مشكالتو ضغوط الحياة تزايد

   .والحروب بالتهديدات واألجواء المليئة من التوتر

ينبثق من اإليمان  الحقيقي ذلك أن الشعور باألمن ،نالهيالنفسي ليس بالمطلب واألمن 

  . والتمسك بكتابه وسنة نبيه ،اإليمان باهللاقاعدة اإلسالم هي ف  ،الصادق

يسلط الضوء  بالذاتالمجتمع من  هذه الفئةل اختيارهاو ،الدراسةباحثة بهذه إن اهتمام ال 

الذي يمثل المجتمع مستوى االتجاهات الدينية واألمن النفسي في  على أهمية التعرف على 

ثبات ورسوخ المعتقدات الدينية، تتميز ب مرحلةالهذه ف ،منه حيوياً ومهماًن جزءاً الطلبة الجامعيو

ن تصدى م ؛ ألنهمالقذافياألحداث عند دخول كتائب  عايشمن أكثر أن الشباب  نفضالً ع

، لكن والتعذيب ، ومنهم من تعرض للخطفوالتخويففمنهم من تعرض للتهديد  ،لعدوانهم

 ،وصدق العزيمة ،في الحماس لنا أروع األمثلة واضرب –نه وتعالى سبحا–إيمانهم باهللا  بفضل

بالخوف والضعف أمام قوة  يشعرواولم  ،يستسلموافلم ، والوطن سبيل اهللا والتضحية في
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االتجاه الديني نفسية على  ذه األحداث آثاراًله وهذا يؤكد أن، رية مجهزة بأحدث األسلحةعسك

   .المجتمعهذه الفئة من من النفسي لدى باأل وعالقته

ضوء ما تقدم يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤل  وفي

وعالقتها  ،جامعة مصراتة داباآلتجاهات الدينية لدى طالب كلية ما مستوى اال :الرئيسي

  باألمن النفسي؟

  :ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية

ارتباطية بين االتجاهات الدينية واألمن النفسي لدى طلبة كلية اآلداب هل توجد عالقة  - 1

  جامعة مصراتة؟

  ب جامعة مصراتة؟كلية اآلدا ةباهات الدينية لدى طلتجاال ما مستوى - 2

  اب جامعة مصراتة؟كلية اآلد ةباألمن النفسي لدى طل ما مستوى - 3

  ر الجنس؟متغيل تبعاً االتجاهات الدينيةية في مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائ - 4

  الجنس؟متغير ل األمن النفسي تبعاً إحصائية في مستوىهل توجد فروق ذات داللة  - 5

  :هداف الدراسةأ  3.1

  :تتلخص أهداف الدراسة في اآلتي

االتجاهات الدينية واألمن النفسي لدى طلبة كلية اآلداب جامعة على العالقة بين  التعرف - 1

 .مصراتة

 .لدى طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة االتجاهات الدينية مستوىالتعرف على  - 2

 . األمن النفسي لدى طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة التعرف على مستوى - 3

 .تجاهات الدينيةاالبين الذكور واإلناث في فروق طبيعة الالتعرف على  - 4

 .بين الذكور واإلناث في األمن النفسيفروق طبيعة الالتعرف على  - 5
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  :الدراسة همية أ  4.1

  :الدراسة في اآلتيهذه تكمن أهمية     

  :األهمية النظرية:أوالً

، حيث قلة نصيبهما من الدراسةتبرز أهمية الدراسة في أنها تناولت متغيرين لم يأخذا  - 1

 .األمن النفسيالتي ربطت بين االتجاه الديني و األبحاث

علمية ألدبيات علم تظهر أهمية هذه الدراسة في كونها تأصيلية، مما يشكل إضافة  - 2

 .النفس من منظور إسالمي 

ي الشخصية في الوقت الذي ركزت فيه ة فيجابياإل هذه الدراسة تركز على الجوانب - 3

  .   وخاصة في مجال الصحة النفسية ،المرضيةالدراسات األخرى على الجوانب 

  .ليتم االستفادة منها في البيئة المحلية ؛الدراسةفتح المجال للباحثين إلجراء مثل هذه  -4

  :األهمية التطبيقية: ثانياً

 .الدراسة قد تنبه الطالب إلى أهمية الحس الديني في توفير األمن النفسي لهم - 1

النفسيين  يينتصاصخواالمين باإلرشاد والعالج النفسي مساعدة المرشدين والمهت  - 2

 .واالجتماعيين للوقوف على بعض األسباب التي تؤثر على األمن النفسي لدى الطالب

كما تتوقع الباحثة أن تخرج الرسالة بمقترحات يمكن االستفادة منها في تصميم وإعداد   - 3

 .نفسية يعانون اضطراباتبرامج إرشادية وعالجية للمسترشدين الذين 

وااللتزام بتعاليم الدين  ،باهللادى ثأتير اإليمان رغبة الباحثة في التعرف على م  - 4

 .من النفسياالسالمى على تمتع الطالب باأل
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  :حدود الدراسة  5.1

  :الحدود المكانية - 1

     .الدراسة الحالية بكلية اآلداب جامعة مصراتة جريتأ  

   :الحدود البشرية - 2

    .الدراسة الحالية على عينة من طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة  تتصرقا   

  :الحدود الزمانية - 3

  .)2013ـ 2012( الجامعي هذه الدراسة خالل العام أجريت   

  :نتائج الدراسة على مدى صدق األداة المستخدمة وهي تتحددكما 

  ).إعداد الباحثة( تجاهات الدينيةاال مقياس - 1

  ).2005إعداد زينب شقير، (  النفسيمقياس األمن  - 2

  :مصطلحات الدراسة  6.1

  :االتجاهات الدينية -1

  :بأنھا ) عمر بني یاسین( عرفھا
لواجبات الدينية لتلك والقيام بأداء الفرائض وا ،دينيةاستعداد أو تهيؤ نفسي لقبول عقيدة "

    ."الوقوف منها موقفاً محايداا أو وعدم االمتثال لواجباته ،رفضهاوالدعوة لها، أو العقيدة 

     .)145: 2009 ،ياسين ابن(  

  :جرائى لالتجاهات الدينيةالتعريف اإل

االتجاهات الطالب عند إجابته عن فقرات مقياس تقاس بالدرجة التي يحصل عليها 

  .الدينية المستخدم في هذه الدراسة
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  :أبعاد االتجاهات الدينية

  :مراقبة اهللا: البعد األول- 1

ذنوب لمنعها من الوقوع في الفي األقوال واألفعال ومراقبتها  ،النفسوهو محاسبة 

  .والمعاصي

  :التسليم بأمر اهللا: البعد الثاني - 2

  .وقدره ، والتسليم بقضائهوالتوكل عليه –سبحانه وتعالى – وهو تفويض األمر هللا

  :الوازع الديني: البعد الثالث - 3

في قلبه، يعصمه من الوقوع في  –انه وتعالىسبح –استحضار المسلم عظمة اهللا 

  . المعاصي والذنوب

  :الذنوب: البعد الرابع - 4

ارتكاب سلوك نهى اهللا تعالى عباده عنه، أو ترك ما أمر اهللا به من عبادات  هو

  . وواجبات وطاعات

  :ـ األمن النفسي 2

  :عرفه يعقوب 

بأنه حاجة نفسية يشعر بها كل إنسان متى ما استطاع أن يشبع بشكل تام حاجاته "

 ءنتماواال ،المحبة: بين ثالثة أبعاد هي وتحقيق هذه الحاجة يكمن في خلق موازنة ،الفسيولوجية

بعاد ال يكون هناك شعور موجب باألمن النفسي فيؤدي إلى وفي غياب أحد هذه األ .والسالمة

   ).285: 2008يعقوب، (   .وتدهور في الشخصية ،القلق
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  :جرائى لألمن النفسيالتعریف اإل

يقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عند إجابته عن فقرات مقياس األمن النفسي 

  . المستخدم في هذه الدراسة

  :أبعاد األمن النفسي

  :ورؤيته للمستقبل ،الفردتكوين : البعد األول- 1

وضغوط القدرة على مواجهة مشاكل باحترام وحب الناس له، وشعوره بالفرد  ثقة ووه

  . الحياة

  :الحياة العامة والعلمية للفرد: البعد الثاني - 2

 ،واألصدقاءوجود جماعة األهل في  وهو شعور الفرد باالستقرار في حياته االجتماعية

  .ينية واألخالقيةوفي ظل مجتمع متمسك بالقيم الد

  :الحالة المزاجية للفرد: الثالثالبعد  - 3

 تذمروعدم ال ،في حاالت الخوف والقلقو ،الغضبالفرد على ضبط مشاعره عند قدرة 

  .ضغوط الحياةمن 

  :والتفاعل االجتماعي للفرد ،العالقات االجتماعية: البعد الرابع - 4

والعيش معهم في  ءصدقااألو ءزمالالهل وإلى االجتماع والتودد إلى األالفرد  ميلوهو 

   .يشعره باألمن النفسيمما مودة ومحبة 

:ـ جامعة مصراتة3  

قدم برامج علمية دراسية وهى مؤسسة علمية تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي، وت"

 العلميةوتمنح شهادة البكالوريوس والليسانس والماجستير من خالل الكليات واألقسام  ،معتمدة

  ."التابعة لها واألدبية
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  :كلية اآلداب -4

 ؛1991/ 12/ 10تأسيسها بتاريخ  ، وتمتةمصراهي مؤسسة تعليمية تقع في مدينة "

اللغة العربية، اللغة : صات وهىاصتختضم عدة او ،)الماجستير(و )الليسانس(ة شهاد تمنحل

علم  علم النفس،التربية،  الدراسات اإلسالمية، نجليزية، اللغة اإليطالية، اللغة الفرنسية،اإل

  ."المكتباتو السياحة واآلثار، ، التاريخ، الجغرافيا، اإلعالماالجتماع، الفلسفة

:ـ مدينة مصراتة5  

وبين  ،شرقاً) 22،15(و ) 38،14(طول  ة تقع في شمال ليبيا بين خطيهي مدين"

ها من الشمال والشرق البحر المتوسط،  تبعد يحد ،تقريباً شماالً) 27،23(دائرتي عرض 

  ."كم عن مدينة بنغازي) 810(كم عن مدينة طرابلس، وحوالي ) 210(حوالي 

  :حرب التحرير -6

م التي قادها جراعلي كتائب الظلم واإل وهي الحرب التي انتصر فيها الشعب الليبي"

    .حت بحكمه وجبروتهوالتي أطا ،نالقذافي ضد  الليبي
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  :التجاهات الدينيةا  1.2

  :مقدمة  1.1.2

بناء الصحة النفسية  فياإلسالمي علماء المسلمين تنادي بأهمية الدين  إن اتجاهات

، وبخاصة أنهم رضهمتعويجنبهم القلق الذي ي ،ةالت الحيايساعدهم في حل مشك لألفراد، والذي

يعيشون في عصر يسيطر عليه االهتمام الكبير بالحياة المادية، ويفتقر في الوقت نفسه إلى 

حوا عرضة لإلصابة باألمراض وأصب ،الغذاء الروحي مما انعكس سلباً على حياة هؤالء األفراد

  .)4: 2006بركات، (.طرابات النفسيةواالض

حقيقة وال  ال يعرف لنفسه مضطرب غير مستقر،إنسان  ،دينو عقيدة بغير  فاإلنسان

أشار إلى ذلك  –سبحانه وتعالى–تصاحبه الهموم واألحزان، والمولى  لق دائميعيش في ق، وجهة

  .)122: طه(}ىمعأَ ةاميقالْ موي هرشحنَو نكاًضَ ةًيشعم هلَ نإِي فَرِكْن ذع ضرعأَ نمو{:في محكم تنزيله

في والرضا السعادة  نسانلإل تحقق اإلسالميةاالتجاهات الدينية المنبثقة من العقيدة ف

لتي بها اهتدى سيدنا االفطرة  ،النقيةة السوييولد على الفطرة  اإلنسانفالحاضر والمستقبل، 

 يإن{ : إبراهيموجود الخالق، قال سبحانه وتعالى على لسان  إلى -عليه السالم  – إبراهيم

وجهت وجهى طَي فَللذر السموات واألرض نيفاًح   ني رِكشالْم  نا أَنَا ممتثبيت مسؤولية تقع و .)80 :األنعام(} و

، اهللا وطاعته توحيدإلى واألخذ بأيدي أبنائهم  ،الدينالصحيحة على الو نيةالدي قواعد العقيدة

ية ولكنها تكتسب من الترب ؛اإلنسان، فاالتجاهات ال تولد مع واإللحاد وحفظهم من التطرف

  .البيئة المحيطةالمدرسة وو وجماعة األصدقاءالوالدية 

ي التالنفسية توضيح مفهوم االتجاهات الدينية يستوجب  دراسة االتجاهات وألهمية

   :احد لهوتعريف م ي إيجادالباحثون فاختلف 
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  :مفهوم االتجاهات  2.1.2

  :تعرف االتجاهات لغوياً

 ،جهي هللاو ووجهتُ ،في حاجة هتوجهت ووجهتُ أي :هتجَأ إليك هتُجوتَ: )وجه(

، ابن منظور( .وتقصده إليهالموضع الذي تتوجه : هةُوالوج ةُهنحوك واليك، والج وتوجهتُ

2003 :229.(  

    :االتجاهات اصطالحاً

  :االتجاهات عند علماء النفستعريف 

  :(Allport. G)يعرفه ألبورت 

الخبرة تتكون خالل التجربة و أوظم تالعصبي التي تنمن االستعداد العقلي و بأنه حالة"

المواقف التي استجابات الفرد لكل الموضوعات و على دينامياً أو موجهاً تأثيراًالتي تسبب 

  ).144: 1974عيسوي،(  "ترتبط بهذا االتجاه

  : األحرش يعرفهو

ة التي وعقلية يمر بها الفرد من خالل خبراته السابقحالة شعورية استعداد نفسي و بأنه"

مؤسسة  أومهنة  أومعين  ألمر هتقبل أوتوجه سلوكه نحو كرهه و ،رسخت في ذهنهو ،اكتسبها

  ."في عمله إبداعهو وإنتاجه، ين مما يؤثر في عالقتهنيمع أشخاص أومعينة 

  )116: 1998،وآخرون األحرش(

  :مصلح عريفج وويعرفه 

القضايا  أوالسياسة  أو األشخاصثابتة نحو  وأاالتجاه عبارة عن وجهة نظر متناغمة "

  ).72: 1999، مصلحعريفج و(. "الممارسات الدينية  أو
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  :القذافي يعرفهو

 أمر أورفض موضوع ما  أوتجاه قبول  أفعالحالة نفسية تبدو على شكل ردود  بأنه"

  )226: 2000، لقذافيا(  ."اجتماعي بطريقة مميزة للفرد

  :ن االتجاهوامطير مع القذافي في أ ويتفق سركز

 أوالصفات،  أو، األشياءحيال  وتقييميهعاطفية  أفعالعبارة عن نسق من ردود "

عملية  أثناءالفرد بالمفاهيم والمعتقدات المختلفة  تأثرالموضوعات والمواقف التي تتكون نتيجة 

  ).248: 2002وامطير،  سركز( ."التنشئة االجتماعية

  :الخولي يعرفهو

االتجاه  نفإبالتالي موضوع معين، و إزاءاالتجاه هو استجابة عامة عند فرد ما "

 أوسريعة دون تفكير حبه تجعله يستجيب بطريقة معينة وصااستعداد لدى و تأهبيتضمن حالة 

التكوين االنفعالي  إلىاالستجابة الصادرة من الفرد هي استجابة تنتمي  نفإبالتالي و. تردد

  ) 221: 2002الخولي،(  ."الفع أوالتي يعبر عنها قوال للفرد، و

  :يرى أميمن أن االتجاهو

التهيؤ العقلي العصبي  أواالستعداد النفسي  أو العاطفيحالة من الميل  أومكون فرضي "

القابل للتعديل الناتج عن الخبرات التي يمر بها و ،التكوين المعرفي الثابت نسبيا أوالمكتسب 

االستجابة بطريقة الموجهة لسلوكه من خالل مع المثيرات والمواقف البيئية وتفاعله  أثناءالفرد 

 أو اأشخاصالتي قد تكون و ،الحياد أوالرفض  أوبالقبول  الخارجية أولمنبهات الداخلية معينة ل

ويتم االستدالل عليه من سلوك الفرد على وكياًسل أومعتقدات، ويتم التعبير عنه لفظيا  أو اأفكار ،

االستجابة يمكن تعميمه على و يمثل الرابطة بين شعور الفرد وبين خبراته العملية، ونح

تماعية، ويعبر عن دالالت المعايير االجويتحدد بالقيم و الرفض، أوالمشابهة بالقبول  للمثيرات
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ن المواقف والقضايا بشكل يعبر عن موقفه من الكثير منفسية واجتماعية لدى الفرد، و

  ).297: 2007،أميمن(  .واألشياء واألشخاص

  :حبيبيعرفه و

هو استعداد وجداني مكتسب أي ليس فطريا، وهو ثابت نسبيا يحدد سلوك الفرد "

: موضوعات بالذات أوجماعات  أو أشخاص أوكتاب  أوطعام معين : أشياء إزاءومشاعره 

   ".نحو فكرة الفرد عن نفسه أويرفضه  أوله يفضّ سياسياً أو اجتماعياً نظاماً أوفكرة 

  .)92: 2009حبيب، (

يظهر واضحاً اختالف وجهات النظر  فات االتجاهتعريالباحثة لمن خالل استعراض و

الرغم من عدم وجود اتفاق كامل على بين علماء النفس في إيجاد تعريف موحد لالتجاهات، و

 إزاءتوجه سلوك الفرد ومشاعر  أفكاراالتجاه عبارة عن  أنعلى  جماعاهناك  نأ إال، همبين

ميل، واستعداد، أو : "هياالتجاهات مكتسبة فالقبول، بمعنى أن أو  إما بالرفض ،موضوع معين

فكرية سواء كانت اتجاهات سياسية أو  ،ولكل منا اتجاهه الذي يوجه سلوكه ،"كراهية، أو حب

 .العلماء تعاملوا مع االتجاه كنسق دينامي متكاملفدينية، أو اتجاهات  نحو المهنة اتجاهات أو

   ).الوجدان، المعرفة، السلوك(

  :خصائص االتجاهات  3.1.2

وفيما يلي  ،الوجدانية ببعض الخصائص العامة المفاهيم من غيرها عنتتميز االتجاهات 

  : أهم هذه الخصائص 

  .خاصية تقويمية، فاتجاه الشخص نحو الشيء هو الذي يقرر أنه معه أو ضده - 1

  . فهي تميل إلى الثبات ومقاومة التغيير: ثابتة نسبياً - 2

  .يستدل عليها من مالحظة السلوك المرتبط بها، فيمكن قياسها - 3
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  . معرفية، ووجدانية، وسلوكية حركية:  ثالثية األبعاد - 4

التأييد التام، والمعارضة  هما ،تختلف في درجة قوتها، فاالتجاه يقع بين طرفين متقابلين - 5

  ).139: 2010ساري وحسن، (   .المطلقة، ويمكن أن تكون سلبية أو إيجابية

ليست وراثية و ،عملية التنشئة االجتماعيةيكتسبها الفرد عبر  متعلمةالتجاهات مكتسبة وا - 6

   .الديةو

معرفته العقلية عن موضوع  أويعبر عن معتقدات الفرد  عقلياً االتجاه يتضمن عنصراً - 7

  ).298: 2007،أميمن(  .االتجاه

التغيير تحت نه قابل للتطوير و، كما أمختلفة بأدوات وأساليبالتقويم االتجاه قابل للقياس و - 8

  .ظروف معينة

  .الموضوعية من حيث محتواه من أكثراالتجاه تغلب عليه الذاتية  - 9

  ).118: 1998،آخرونو األحرش(

التنشئة االجتماعية للفرد، ويمكن تعديلها عن طريق وسائل  أثناءتتبلور االتجاهات  -10

  .   اإلعالم

ترتبط االتجاهات بمواقف اجتماعية، وتعبر عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعه من  -11

  .معايير وقيم

  .اإلنسانيةتتأثر االتجاهات بخبرة الفرد ويؤثر فيها، فهي نتاج الخبرة  -12

 .)142: 2003، الخطيب وعيد والنتشه(  

فهي االتجاهات جزء مهم في حياتنا،  نخصائص االتجاهات يتضح أمن خالل دراسة 

 من خاللها تتسم باالستمرارية،لها درجة من الثبات، و ،تتشكل عن طريق التنشئة االجتماعية

واألمور المثيرات  إزاءتحدد سلوك الفرد  أنها حيث .فهم شخصية وثقافة وحتى ديانة الفردتُ
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ا واتخاذ موقف سلبي نبذه أويجابي حيالها، التمسك بها واتخاذ موقف إفيحاول تواجه،  التي

   . معاني واضحة لتي تعطي للسلوكهات هي افاالتجاضدها، 

  :مكونات االتجاهات  4.1.2

 لبة،إن االتجاهات تعد من خصائص األفراد، حيث تصف مشاعرهم الموجبة والسا

  : ةوهذه مكونات االتجاه الثالث

  :المكون المعرفي والفكري -1

نسان الذي يعتمد على المعلومات والمعارف التي تعمل االتجاهات كموجهات لسلوك اإل

لديه تجاه موضوع ما، وهذا يتطلب من الفرد قدرة التحكم والتمييز، واالستدالل والفهم 

  ).147: 2003الخطيب وآخرون، (.شكلةللموضوع أو الم

  " :الوجداني" المكون العاطفي  -2

اه، الكراهية التي يوجهها الفرد نحو موضوع االتجمشاعر الحب و إلىهو يشير و

يجابي، يندفع نحوه، ويستجيب له على نحو إف عاماً ، فقد يحب موضوعاًيرتبط بتكوينه العاطفيو

ويمكننا التعرف على شدة . ويستجيب له على نحو سلبي ،، فينفر منهآخر وقد يكره موضوعاً

بين التقابل التام  رد بين طرفي االتجاه المتطرفين، أيخالل تحديد موقع الفهذه المشاعر من 

  .)299: 2007،أميمن(.المطلق لهالنبذ  أولموضوع االتجاه 

  " :النزوعي "المكون السلوكي -3

السلوك الفعلي المشاعر االنفعالية والمعتقدات الخاصة بالفرد و إلىيشير هذا المكون و

  .مشاعره االنفعاليةتقدات الشخص ويظهر انعكاسات ضعيفة لمع أنيحتمل معه 

  ) .126: 1998،آخرونو األحرش(
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الذي  الجانب المعرفي: في ثالثة جوانب يمكن اختصاره اإلنسانإن أي نشاط يقوم به 

انب ، والجللقيم واالتجاهات انعكاساالذي يعتبر  والجانب السلوكي ،يكتسب من البيئة المحيطة

تي الو ،نحو موضوع ما لفردوحصيلة تفاعلها اتجاهات ا، التعزيزعن طريق  عميد  الوجداني

  .م شخصيته وسلوكهمن خاللها نفه

  :االتجاهات وظائف  5.1.2 

    :هم هذه الوظائفتؤدي االتجاهات وظائف عديدة، وأ

  :التكيفية أوالوظيفة المنفعية  -1

وتزوده بالقدرة على التكيف مع المواقف  ،الفرد أهدافتحقق االتجاهات الكثير من 

المتعددة التي يواجهها، فإعالن الفرد عن اتجاهاته يظهر مدى تقبله لمعايير الجماعة وقيمها 

  .ومعتقداتها

  :الوظيفة التنظيمية -2

 إلىددة والمتنوعة في الفرد في كل منتظم مما يؤدي تتجمع االتجاهات والخبرات المتع

التشتت في متاهات  أو، بحيث يتجنب الضياع في المواقف المختلفة اتساق سلوكه، وثباته نسبياً

  .ما يحمل من اتجاهات مكتسبة إلىالخبرات الجزئية المنفصلة، ويعود الفضل في هذا االنتظام 

  :الوظيفة الدفاعية -3

من ارتباطه  أكثريرتبط العديد من اتجاهات الفرد بحاجاته الشخصية ودوافعه الفردية، 

بتكوين بعض االتجاهات  أحيانالموضوع االتجاه، لهذا يقوم الفرد بالخصائص الموضوعية 

  .)193: 1998بوجادو، أ( .أهدافهعدم قدرته على تحقيق  أولتبرير فشله 
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  :وظيفة تحقيق الذات -4

وتحدد مكانته  ،وتمكنه من التعبير عن ذاته ،االتجاهات التي اكتسبها الفرد سلوكهتوجه 

    .في المجتمع الذي يعيش فيه، كما تدفعه لالستجابة بفاعلية للمثيرات البيئية المختلفة

   :وظيفة تنبؤية -5

ؤ موقف ما، وعن طريق معرفة االتجاه يمكن التنب إزاء توجه االتجاهات سلوك الفرد

ردود الفعل االستعداد لجميع يمكن  بسلوك الفرد تجاه الموقف، وبمعرفة السلوك المتوقع مسبقاً

  .المتوقعة عن ذلك السلوك 

  :وظيفة اتخاذ القرار -6

المواقف المتوقعة عن ذلك  إزاءالتصرف  أوالقرار  تيسر معرفة االتجاهات سبيل اتخاذ

  . يفكر بطريقة محدودة لموضوعات البيئةاالتجاهات تجعل الفرد يدرك و أناالتجاه، ذلك 

  : وظيفة التفاعل االجتماعي -7

تبين نوع العالقات التي  ألنها ؛من عوامل التفاعل االجتماعي االتجاهات عامل مهم

   .)145: 2003، وآخرونالخطيب ( .الفرد وعالمه االجتماعيسود بين ت

  :تاالتجاها أنواع 6.1.2

  :اتجاهات جماعية واتجاهات فردية -1

 إعجاب، كالمجتمع أفرادلتي يشترك فيها عدد كبير من ا :االتجاهات الجماعية هي

  .بزميل عجابكاإل ،آخرالتي تميز فرد عن  :الشعب بزعيمه، واالتجاهات الفردية هي

  :اتجاهات شعورية -2

مع معايير  ما يكون متفقاً وغالباً ،يظهره الفرد دون تحفظ الذي هواالتجاه الشعوري 

يتفق هذا االتجاه مع معايير ال  وغالباً ،الذي يخفيه الفردهو شعوري الالاالتجاه  أماالجماعة، 

  ).99: 2009حبيب، ( .الجماعة
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  :اتجاهات قوية واتجاهات ضعيفة -3

نه يغضب الدين فإ إلىمثل التدين، فحينما يسمع المتدين شيئا يشين  ،االتجاهات القوية

 األغنيةسمع شيئا يهين تلك  فإذامعينة،  أغنيةكاالتجاه نحو  ،االتجاهات الضعيفة أماويتوعد، 

  .فقد يقابلها بالالمباالة

  :اتجاهات خاصةاتجاهات عامة و -4

 أوكاتجاهاتهم نحو منظمة معينة  ،يحملها عدد من الناس التي فاالتجاهات العامة هي

  .الذاتية للفرد تتضمن االتجاهات االتجاهات الخاصة هي التي أماحزب سياسي، 

  :يجابية واتجاهات سلبيةاتجاهات إ -5

حمل كان ي إذا أما، إليهنه ينجذب نحو موضوع معين فإ يجابياًإ اتجاهاًعندما يحمل الفرد 

   ). 118: 2003الزبيدي، (.نه يبتعد عنهفإ سلبياً اتجاهاً

  :تكوين االتجاهات العوامل التي تؤثر في  7.1.2

  :الحاجاتالدوافع و -1

فهي  ،تشكيل االتجاهاتع والرغبات واألهداف على تكوين ول الحاجات والدوافتعم

 األشياءهي التي توجهه نحو و ،القوى المحركة للفرد على العمل والنشاطتعتبر بمثابة 

  .المرغوب فيها واألهداف

  :المؤثرات الثقافية -2

 وأخالقيةبما تشتمل عليه من نظم دينية  في تشكيل االتجاهات مهماً تلعب الثقافة دوراً

من العادات  يتألفثقافي  إطاريعيش في  فاإلنسان .وسياسية واجتماعية مختلفةاقتصادية و

 ،ؤثر في الفرد من خالل عالقاته االجتماعية مع بيئتهه جميعا تالقيم، وهذو المعتقداتوتقاليد وال

  ).29ـ28: 2010 عماشة،( .مدرسته أوسواء أكانت أسرته 
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  :الشخصية العامة األنماط -3

 فتجعل الفرد محصناً ،الشخصية في تكوين االتجاهاتتؤثر بعض الصفات المزاجية و

  .أخرىباتجاهات  للتأثرببعض االتجاهات في حين يكون عرضة  التأثرضد 

  :معلومات ما يتعرض له الفرد من حقائق و -4

معلومات تتعلق لما يتعرض له الفرد من حقائق و تبعاًتتشكل تنمو االتجاهات و

  .بموضوع االتجاه

  :الجماعيةو الديةالوالمؤثرات  -5

، وكذلك أفراد األسرة المؤثرة في تكوين اتجاهات الفرد يعد الوالدان من أقوى العوامل

 األحرش(.إلى حد كبير باتجاهات والديه تتأثراتجاهات الفرد  أكثر أنحيث وجد 

  ).128: 1998،وآخرون

تكتسب من البيئة فهي  ،تشترك عدة عوامل في تكوينهاويعني هذا أن االتجاهات متعلمة 

وكل عامل له تأثير مختلف عن  ،الخارجيةمن الوالدين واإلخوة ثم المؤثرات  المحيطة بدءاً

  .اآلخر

  :قياس االتجاهات  8.1.2

، لما لها من كبيراً ت اهتماماًالقات النفسية من الموضوعات التي هيعد قياس االتجا

، ية وغيرهاأهمية في العديد من ميادين الحياة العامة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربو

  .وتعددت المقاييس المستخدمة في قياس االتجاهات ،ولهذا الغرض تعددت طرق القياس

  : س االتجاهاتوفيما يلي يمكن تصنيف مقايي ،وهناك مقاييس متعددة لالتجاهات

ومقياس  ،ومقياس ليكرت ،ومقياس ثيرستون ،بوجاردسمقياس ( :مثل: مقاييس مباشرة  - أ 

  .)الوسجود وآخرين ومقياس التمايز السيمانتي ،جتمان
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  .مثل االختبارات اإلسقاطية، السيكودراما، السوسيودراما :مقاييس غير مباشرة - ب 

 (Bogardus 1925)مقياس بوجاردس للمسافات االجتماعية  -1

يعد بوجاردس أول من طبق فكرة قياس االتجاهات، ويبنى على أساس مستقيم متدرج 

ن الطرف األول فيها يمثل أقصى درجة من درجات التقبل حيث إ ،وحدات يتألف من سبع

من  الطرف السابع أقصى درجة من درجات التباعد االجتماعي، فمثالً يمثل ، بينمااالجتماعي

  ).134 -133: 2003الزبيدي،( .)2،3،4( الفقرة األولى يوافق على الوحدات يوافق على 

    ":بوجاردس"يبين مدرج  )1.2(ل رقم والشك   

--- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+++   

  )أقصى الرفض(        التعادل            )أقصى القبول(

يوضح مدرج بوجاردس )1.2(شكل   

).143: 1998األحرش وآخرون، (  

 

:(Thurston Scales)  2- مقياس ثيرستون للمسافات المتساوية  

ن حتى يمكن تحقيق التساوي بي" بوجاردس"طريقة " ثيرستون " طور) 1928(في سنة 

على  وعرضها ،كبر عدد من العبارات التي تقيس االتجاهأ جمعفقام بالمسافات االجتماعية، 

  .المحكمون أنها غامضة اهايرعبارة  أيستبعاد المائة خبير أو أكثر  - خبراء

وقد اتبع ثيرستون األسلوب القبلي حيث وضع   ).58: 2002، ومحمود ،وفرج ،السيد(  

فقرات االختبار قبل جمع مادة هذا االختبار، وذلك باالعتماد على عدد من المحكمين الذين 

  .حددوا قيم هذه الفقرات
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ستون فقرات كل اتجاه من األعلى وبعد القيام بالعمليات اإلحصائية الالزمة رتب ثير

  ).73: 1999ومصلح،  ،عريفج( .إلى األدنى في حدود إحدى عشرة فقرة لكل اتجاه

نه موافق جانب العبارة التي يرى المبحوث أ وعند تطبيق المقياس ينبغي وضع عالمة إلى  

وبعد  ،الموافقةعليها، وممثلة التجاهه، أو يطلب منه التأشير على كل فقرة بالموافقة أو عدم 

التصحيح يحصل الباحث على المتوسط أو الوسيط الحسابي ألوزان أو قيم العبارات التي 

اختياره  دوعلى الرغم من أن هذا القياس يقلل من عناء المبحوث عن ،اختارها المبحوث

حله للعبارات التي يتفق معها سلباً أو إيجاباً،غير أن إعداده يتطلب جهداً كبيراً في جميع مرا

وامطير،  ،سركز(.لكي يصل إلى المعايير العلمية الالزمة مثل الصدق والثبات والموضوعية

2002 :250.(  

:( Rensis Likert1932 (مقياس ليكرت  -3  

جماعات، (يستخدم مقياس ليكرت لقياس االتجاهات نحو العديد من الموضوعات

 Rating)(ومقياس رتب مجموعة عبارات،: ويتكون المقياس من جزئين). مؤسسات، أحداث

Scale  ، وعرضت على  ،فيها العديد من العبارات معوتكون هذه العبارات نتيجة لعملية ج

  .ماهو غير مناسب ستبعادوا ا بالموضوع ومالءمتها للمقياس،محكمين للوثوق بصلته

وتترواح العبارات، بين التأييد المطلق والمعارضة الشديدة، أما مقياس تقدير الرتب 

وتقاس كل عبارة من العبارات على المقياس؛ أي  ،درجة) 11(إلى) 5(فدرجاته تترواح بين

وتمثل الدرجة العالية االتجاه اإليجابي،  ،على المفحوص أن يجيب عن جميع عبارات المقياس

وحسن،  ،ساري( .وتمثل الدرجة الكلية اتجاهه نحو الموضوع ،والمنخفضة االتجاه السلبي

2010 :170.(  
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 ،أي وضع فقرات االختبار بعد جمع مادة االختبار ؛اتبع فيه األسلوب البعدي وقد

ويشتمل كل مقياس على عدة عبارات تتصل باالتجاه المراد قياسه وأمام كل عبارة سلم خماسي 

  :من الدرجات 

  معارض جداً  معارض  متردد  موافق  موافق جداً

5  4  3  2  1  
)1999:74ومصلح،  ،عريفج(     

 

االتجاهات الدينية، حيث  إلعداد مقياسمقياس ليكرت الدراسة الحالية  تواستخدم

وتم عرضه على مجموعة من المحكمين إلبداء رأيهم في مدى  ،معت فيه العديد من العباراتج

صالحية العبارات للمقياس، وكانت عباراته بين التأييد والرفض، والدرجة الكلية هي التي تمثل 

   .اتجاه المفحوص نحو االتجاهات الدينية

(: Gottman Scale 1953 (تمان ومقياس ج -4  

واختيار عبارات المقياس التي واجهت  تمان التخلص من مشكلة تكوينوويفيد مقياس ج

ويستهدف هذا المقياس التأكد من أن الموقف المطلوب قياسه  ،" ليكرت"و " ثيرستون"من  كالً

يخضع للقياس والتحديد، ويكون التأكد من خالل النظر إلى ردود أفعال المبحوثين، فإذا كانت 

من حيث تصميمه والعكس  يدمتناسقة ومتسقة للجمل المعروضة، فإن المقياس صالح وج

  .بالعكس

فالمبحوث الذي يوافق على العبارة األولى يجب أن يوافق على العبارتين الثانية 

  ).327-326: 2007أميمن، (.ابعة عليه أن يوافق على الخامسةوالثالثة، والذي يوافق على الر
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يها، والعليا التي ودرجة الشخص هي النقطة التي تفصل بين كل العبارات السفلى التي وافق عل 

  ).136: 2003الزبيدي، . (لم يوافق عليها

(: Osgood et al ( مقياس الوسجود وآخرين  - 5  

فال يقتصر على  ،يجعله يناسب كل الموضوعاتإن إعداد المقياس وفق هذه الطريقة 

واحد منها بذاته، إذ يعطى الفرد تقديرا كميا لعدد من الصفات ذات القطبين تصف موضوع 

تزيد إلى تسع أو ( االتجاه يعكس مدى توفر الصفة فيه أو غيابها، ولهذا المدى سبع درجات

 نقطة - أدنى درجة - درجة متوسطة فيها - أعلى درجات الصفة السالبة: هي )تنقص إلى خمس

 .أعلى درجاتها -رجة متوسطة منهاد - أدنى درجات الصفة الموجبة - وسط بين الصفتين

  ). 61: 2004السيد وآخرون، (

:مقاييس غير مباشرة - ب   

:االختبارات اإلسقاطية   

صف وتعتمد مقاييس هذه الطريقة على تفسير الفرد لمنبه يعرض عليه، إذ يطلب منه و

  : وهناك أنواع منها ،ما يراه في منبه غامض يقدم له

استخدام عبارات تفسح المجال إلسقاط مشاعر الفرد ودوافعه التي تكشف اتجاهه مثل  - 1

  .تداعي الكلمات وتكملة الجمل الناقصة

تحليل ما يدركه الفرد أو يتعلمه أو يتذكره فيما يتصل بموضوع االتجاه الكتشاف مدى  - 2

يث يعرض الخطأ المفضل ح طريقة :مثل ،التحريف فيه كمؤشر لرفض الشخص هذا الموضوع

خاطئة، وتبين أن الفرد يفضل اإلجابة الخاطئة التي تتمشى مع  هماكلتي على المبحوث إجابتين

  )65: 2004السيد وآخرون، (  .اتجاهه
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  :اختبار تفهم الموضوع - 3

وفي دراسة الشخصية، ويتألف هذا االختبار في تقديم  ،ويستخدم في العيادات النفسية

  .وتقدم هذه الصور على مرتين ،صورة تمثل أشياء غامضة) 20(

  ) :رورشاخ(اختبار بقع الحبر  - 4

عرض الصور تُحد ما،  متماثلة إلى صور تمثل أشكاالً) 10(يتألف هذا االختبار من 

  .على المفحوص ويطلب منه تفسيرها

  :جاهات العائليةاختبار االت - 5

الذين يعانون من صراعات لقياس اتجاهات األطفال ) اكسونليدي ج(صمم هذا االختبار 

ويمثل  ،بطاقات مصورة ويتكون االختبار من سبع ،ةداخل األسرداخلية تنشأ بسبب العالقات 

  ).127: 2010عماشة، ( .عائلياً كل منها موقفاً

:نظريات االتجاهات  9.1.2  

ية لدى النظريات التي تفسر الكيفية التي تتكون فيها االتجاهات النفس تتعدد وتتداخل

  :النظريات أهم وهذه هي ،األفراد

:ـ النظرية السلوكية1  

يفان بافلوف على دور كل من المثير الشرطي ز نظرية اإلشراط السلوكي للعالم إترك

يجابية كلما إلاحداث السلوك اإليجابي، وذلك بتعزيز المواقف بيعي في إمكانية إوالمثير الط

جرائي لتعلم االتجاهات على أساس مبدأ الفرد، أما سكنر فيعتمد نظرية اإلشراط اإلظهرت لدى 

  .)155: 2003الخطيب وآخرون، (   .التعزيز
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تم االتجاهات النفسية يتم تعلمها بنفس الطريقة التي ي أنتفترض نظريات التعلم حيث 

، ومن ثم فإن المبادئ والقوانين التي تنطبق على تعلم األخرىوصور السلوك  العادات بها تعلم 

  .أي شيء تحدد كيفية اكتساب وتكون االتجاهات النفسية

ويمكن تعلم االتجاهات عن طريق التدعيم والتقليد والمحاكاة، وذلك من خالل تقليد 

يقلدون  األطفالف ن، ومن ذلكجذابي أون مهمي أو أقوياءكانوا  إذا، وبخاصة اآلخرينسلوك 

  .همأصدقاء، ويقلد المراهقون الكبار وبخاصة الوالدين

تعد النظرية السلوكية نظرية متماسكة وصائبة، وقد دعم مقوالتها البحث العلمي، 

االتجاهات يتم اكتسابها مثلما يتم اكتساب الحقائق  أن إلىهذه النظرية المناصرون لويذهب 

 أوونتعلم العواطف  ،عن طريق التعلم، فنحن نتعلم الحقائق والمفاهيم، وطرق التفكير والعادات

التزاوج الذي يحدث بين الحقائق والعواطف الذي ينتج عنه تطور  إنهااالنفعاالت المرتبطة بها، 

  ).318: 2007، أميمن(   .االتجاهات

:ـ نظرية التحليل النفسي2  

" األنا"وهذه  ، "األنا" "أناه"في تكوين  حيوياً التجاهات الفرد دوراً نأتؤكد هذه النظرية 

في ذلك بمحصلة  متأثرةمرحلة البلوغ،  إلىتمر بمراحل مختلفة ومتغيرة من النمو منذ الطفولة 

يحدده  األشياءن اتجاه الفرد نحو عدم خفض توتراته، وإ أويكونها الفرد لخفض االتجاهات التي 

الغريزية " الهو"في خفض التوتر الناشئ عن الصراع الداخلي بين متطلبات  األشياءدور تلك 

  .والمعايير والقيم االجتماعية األعرافوبين 

يتكون اتجاه سلبي نحو  أوالتي خفضت التوتر،  األشياءيجابي نحو يتكون اتجاه إ إذ

  .نعت خفض التوترم أو أعاقتالتي  األشياء
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والحلول التي  ،ما تم دراسة ميكانيزمات الدفاع لديه إذاتتغير  أنويمكن التجاهات الفرد 

الفرد  إخضاعتراته، ويتم ذلك عن طريق التي من خاللها يخفض تو األعراضتقدمها، وكذلك 

 أوليل النفسي، لتبصيره بأساس توافقاته المصطنعة وما يصاحبها من وجود اتجاهات قبول حللت

  ).51: 2001وحيد، (  .رفض

:نظرية التعلم االجتماعي -3  

سرة وجماعة الرفاق والمدرسة ووسائل رية التعلم االجتماعي على دور األتركز نظ

ة، ويعتبر تعليم االتجاهات عن االعالم في تكوين االتجاهات من خالل المواقف االجتماعي

   .طريق المحاكاة من أهم االستراتيجيات المستخدمة في تكوين االتجاهات

  .)156: 2003الخطيب وآخرون، (

إيجابياً أو (إلى أن االتجاه سواء كان  (Bandura & Walters)وأشار باندورا ووالترز 

 .طريق مالحظة سلوك النماذجخرى عن مثل باقي أشكال السلوك األ أن يكونيمكن ) سلبياً

ويقوم الفرد بتقليد هذه النماذج اعتماداً على أنواع التعزيز المقدم، والتعزيز عدة أنواع، تعزيز 

 ،بنائهمبدور كبير في تشكيل وتقليد سلوك أخارجي، تعزيز بديل، تعزيز داخلي، ويقوم اآلباء 

اكتساب الكثير من ن طريق ويمكن أن يكون اآلباء نماذج حسنة أو سيئة إلى أبنائهم ع

   .إلى األقران ووسائل اإلعالم باإلضافةوخاصة في السنوات األولى من عمر الطفل  ،االتجاهات

   ).123: 2003الزبيدي، (

:نظرية الباعث -4  

ن االتجاهات تتحقق من خالل عملية تقدير أو موازنة بين كل ترى هذه النظرية أن تكو

بين صور التأييد والمعارضة لجوانب أو لموضوعات مختلفة، ثم من اإليجابيات والسلبيات، أو 

أمام اتجاهين لهما نفس الجاذبية، ولكي يحل  اختيار أحسن البدائل بعد ذلك، فالفرد قد يجد نفسه
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الفرد هذا التقاطع حسب نظرية الباعث عليه أن يحدد اتجاهه النهائي وفق مزايا أفضل 

  .االتجاهين

أن األشخاص يتبنون االتجاهات والمواقف التي تؤدي إلى  وتذهب نظرية الباعث إلى

توقع أكبر الحتماالت اآلثار الطيبة، ويرفضون المواقف واالتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى 

  .غير المرغوبة اآلثار السلبية

فنظرية الباعث تنطلق من أن األفراد يسعون دائماً نحو الكسب وتفادي الخسارة، وهذا 

  ).320: 2007أميمن، ( .بتبني تلك االتجاهات التي تحقق اإلشباع أو الرضالن يتأتى إال 

:النظرية المعرفية -5  

وهذا  ،نسجام الفكرة وتوازنهاوتعتمد على إ م،1955" اوزجود، تاتيوم"نظرية التطابق  -أ

إذ لم يكن محققاً، وتشير هذه النظرية إلى أن الفرد يعمل  ،التوازن هو السبيل لتغيير االتجاه

على تجنب المواضيع أو الوظائف التي ال تحظى بتقدير اآلخرين حتى يأمن تغير اتجاهتهم 

  .نحوه

  ):Festinger, leon)1962" لفستنجر"المعرفي نظرية التنافر  -ب

الدافعية التي تحدث إن هذه النظرية تتمحور حول أن التنافر حالة سلبية من حاالت 

تكون لدى الفرد معرفتان في وقت واحد فتتنافر هاتان المعرفتان إذا كانت إحداهما نقيضة  عندما

األخرى، أو عندما تكون الحقيقة أو المعرفة غير سارة  فيحدث التنافر، فيسعى الفرد إلى 

معاً حتى  ثنيناال أو ة األولى أو تغيير إحداهمامع المعرفوذلك بإضافة معرفة تتوافق  ،تخفيفه

  .يحدث التوافق بشكل إيجابي
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  : Fritz Heider" هايدر "التوازن المعرفي" المعرفياالتزان نظرية  - ج

ترى هذه النظرية أن االتجاهات نحو األشياء والناس لها جاذبية إيجابية أو جاذبية 

لدى الفرد، وبذلك يمكن أن سلبية، وقد تتطابق هذه االتجاهات أو ال تتطابق مع المعرفة المكونة 

  ).130-129: 1998األحرش وآخرون، (. يكون هناك توازن، أو عدم توازن في نسق االتجاه

م في مهلها من دور  ماو ،اإلنسانها في حياة لمفهوم االتجاهات وأهميت هذا العرضبعد 

االجتماعي الحاجة إلى التقدير كالنفسية واالجتماعية،  هشباع حاجاتإضبط وتوجيه سلوكه، و

ط الضوء على مفهوم الدين الذي يعد مصدر يسليمكن تاالنتماء والحاجة إلى األمن النفسي، و

آخر األديان السماوية والتي  من تنبثقهذه االتجاهات وكون االتجاهات موضوع الدراسة 

غِ غَير ن وم{: وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك في محكم تنزيله ،ارتضاها اهللا تعالى لعباده يبتَ

هنقْبلَ مي اً فَلَنينمِ دال82: ل عمرانآ( }اْإلس.(   

  :مفهوم الدين  10.1.2

، )4: المائدة(}ديناً اإلسالم ملكُ يتورضي َمتعم نكُليع أمتمتوم كُدينِ ملكُ ملتكْأَ وميالْْ{:قال تعالى 

الحمد هللا الذي ، ف اإلسالمال دين سوى  أنللبشرية يبين فيه  – عز وجل –خطاب من المولى 

به ويحقق لنا  ،إلى الرشد والصالح ناالسماوية، يهدي ليكون خاتم العقائد اإلسالمدين  لناارتضى 

 ،شرعهب التزملمن  ، وذلكاآلمنة النفس المطمئنة بنا إلى ليصل ؛التوازن والتوافق النفسي

  .االتجاه الديني الصحيحواتجه  ،واهتدى بهديه

ل المراهنة جمن أالباحث النفسي في أبحاثه ال يدرس الدين ن وترى هناء أبوشهبة أ

ان، وهناك تشابه بين وإدراكات اإلنس بانفعاالتيرتبط  بل ألنه ؛على مصداقيته أو عدمه

بالمعتقدات،  شديداً الدين يهتم اهتماماً دين واهتمامات علماء النفس، فعاِلمال اهتمامات علماء
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يهمه هو الموقف  بالمضامين الخاصة بالدين، ألن ما شديداً والباحث النفسي يهتم اهتماماً

  .)1: 2007أبوشهبة، (     .الذي يعبر عنه الدين اإلنساني

 مِوي لكم{ :قال تعالى ،ن الكريمالقرآ آياتوردت كلمة الدين بجميع المعاني في وقد 

{:وقال تعالى  ،)3:الفاتحة( }ينِالد قَولُاتوهكُتَ ى الَتَم حون نةٌتْف يكُوالِّ وندين ِ{ )وقال  ،)192: البقرة

 وهعادفَ {  :قال تعالى) 65: غافر(، وفي سورة )19: آل عمران(" إسالمالْ اِ ندع ينالد إن" :تعالى

خْملصني الِّ لهدين{.   

  :تعريف الدين  11.1.2

  :غةًالدين ل

العبادةُ، والطاعةُ، : والدين .وقد دنتُ به. الجزاء واإلسالم :- بالكسر –الدين  تعني كلمة

  ).224: 1981الزاوي، ( .ع ما يتعبد به إلى اهللا عز وجلواسم لجمي. والحساب، والتوحيد

وهو  ،كلها الدال والياء والنون أصٌل واحد إليه يرجع فروعه: دينويقول أبي الحسين كلمة 

وقوم . وانقاد وطاع دان له يدين ديناً، إذا أصحب الطاعة، يقال: فالدين. نقياد والذُّلجنس من اال

ديعون منقادون ينط319: 1999بن زكريا، ا( .أى م(.  

  :اصطالحاًالدين 

  :الخريجيورد في ه علماء المسلمين كما عرفي

  ).347: 1990الخريجي، (. "واإلحسانبأنه اسم جامع لإليمان واإلسالم "

  :الصالحعند وه كما ورد وعرف

ختيارهم إلى الصالح في الحال والفالح إلهي سائق لذوي العقول السليمة بابأنه وضع "

  ).155: 2004الصالح، (     ."في المآل
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  :الزنتاني يعرفه

وتدبير هو اعتقاد بوجود ذات غيبية علوية قادرة على تصريف شؤون المخلوقات "

أمورها، ويرتبط هذا االعتقاد لدى المؤمن بها بالخضوع لها وتمجيدها ومناجاتها واللجوء إليها 

الزنتاني، ( ."والتعبد لها في رغبة ورهبة وخوف وطمع، وفق قواعد وطقوس عملية محددة

  :النحالويويعرفه  ).313: 1993

ا نحو خالق حاكم مسير هو عالقة خضوع وانقياد وعبودية من قبل البشر، يشعرون به"

ليه النشور، قد وضع لهم نظاما كامال شامالً للحياة الكون، حاكم قهار يحيي ويميت وإ ألمور

لجميع المكلفين يوم  أعدهخبرنا بالجزاء الذي نسير عليه، وأ أن وأمرنابجميع جوانبها، 

  ).19: 2005النحالوي، (   ."الحساب

  :بركات  ويعرفه

وتعمل بمقتضاها  ،والقيم والمعتقدات التي تؤمن بها أمة من األمم جملة من المبادئبأنه "

  ).7: 2006بركات، ( ."من النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتربوية

  :تعريف االتجاهات الدينية  12.1.2

  :شميلةإ هاتعرف

  ".إيجابية أو سلبية االستجابةالمراهق نحو الدين سواء كانت هذه  استجابةمدى "

  ).15: 2007شميلة، إ(

  : خليفة عرفهاوت

  . "ئياًوجدانياً، أو عملياً، أو أدابأنها كل سلوك يعبر عن الدين فكرياً، أو "

  ).9: 2009خليفة، (
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   :يف اإلجرائي لالتجاهات الدينيةأما التعر

والقلوب فكراً اره الجوارح ثوتعمل على آ ،ي إلى تطبيق العباداتأي سلوك عملي يؤد

  .ووجداناً

ية النفسيين ألثر الدين واالتجاه الديني على صحة األفراد النفس وتتفاوت نظرة العلماء

ومنهم  ،المؤيد للدينفمنهم  ،الباحث تجاه الدين ودوره في حياة الفردتبعاً للموقف الذي يتبناه 

  :لدين وهؤالء همالمعارض ل

  :يجابيأصحاب الموقف اإل

للدين أثراً إيجابياً على الصحة، وأنه ال غنى لحياة الفرد عن دين وشعائر وهؤالء يرون 

الذي أكد على أهمية دين األفراد عندما " فيكتور فرانكل" من هؤالء و ،دينية يمارسها في حياته

  ).252: 2008الصنيع، ( ".نعالجهم

ويسري الذي عالم النفس الس" كارل يونج" :وكذلك من المفكرين المؤيدين للدين أمثال 

ألنه يرى أن انعدام الشعور الديني يسبب  ؛في عالج كثير من مرضاه النفسيين استخدم الدين

  ).210: 1974العيسوي، (. "من مشاعر القلق والخوف، والشعور بعدم األمان كثيراً

إن أمواج المحيط المتقلبة ال تعكر : "حد علماء النفس األمريكيين وقال وليام جيمس أ

وكذلك المرء الذي عمق إيمانه باهللا خليق بأن ال تعكر  ،وال تقلق أمنه ،القاع العميقهدوء 

  ).5: 2007الرومي، (. "طمأنينته التقلبات السطحية، فالرجل المتدين حقاً عصي على القلق

  :أصحاب الموقف السلبي

رون من وهم يرون أن الدين والتدين يؤثر سلباً على الصحة النفسية لألفراد، ولذلك يحذ

ختالالت الصحة النفسية، ومن وبين األفراد المصابين با ن بين التدينالدين والتدين، ويربطو
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حيث يربط بين السعادة وبين قطع اإلنسان صلته بالواقع وبالدين، " فرويد"أصحاب هذا الموقف 

  ).253: 2008الصنيع، ( .كما يرى أن الدين هذيان، وأنه يشوه الواقع، ويزجر العقل

  :نمو الشعور الديني   13.1.2

ينشأ الشعور الديني عند الطفل غير مفصول عن عملية التنشئة االجتماعية، ويبدأ هذا 

الشعور في التمييز بعد سن الرابعة، أما قبل هذه السن فإن األمر ال يعدو مجرد كلمات يرددها 

  . اهللا، الجنة، المالئكة، الشياطين: الطفل دون أن يفهم معناها مثل

أما العواطف الدينية فهي تتكون في مرحلة تالية بالتدريج كجزء من االتجاهات والقيم 

حب اهللا، والمالئكة، والرسل، وفي هذه المرحلة يسأل الطفل عن القضايا : االجتماعية مثل

الجنة والنار، : م بعد ذلك يسأل عن أمور غيبية مثلفهو يسأل عن اهللا وأين يوجد، ث  ،الدينية

بعد الموت، وهذه القيم الدينية مثلها مثل القيم االجتماعية تمثل جزءاً من اتجاهات الطفل والحياة 

  .التي يدافع عنها

فيتجه من الخيال واالنفعال إلى  ،والشعور الديني ينمو باطراد مع النمو العقلي

   .مينورب العالالموضوعية والتعقل، ويتجه نحو البساطة والتوحيد، ليدرك الطفل أن اهللا ربه 

  .)88 - 87: 1982اليسير، ( 

في مرحلة المراهقة الجانب الشعوري من االتجاه الديني يخفي جانباً مكبوتاً ال يقل عنه 

   .)329: 2006، المليجي والمليجي( .اه الديني العامأهمية في تكييف االتج

ويأتي الشعور الديني مزدوجاً من حيث حب اهللا تعالى، والخوف منه، واإليمان بالموت 

عبدالرحمن "والخوف منه، كنهاية ال مفر منها، أي أن هذه المرحلة يكتنفها الشك، ويتوقف 

لة الشك الديني للمراهق التي ذهب إليها كثير من حول مسأ" أسامة كبارة "كما أورده " العيسوي

بينما تحافظ األغلبية ...فس من حيث قبول أو رفض للدين، ال تحدث إال لقلة بسيطةعلماء الن

  .الساحقة على االتجاهات الدينية التي يعتنقها الوالدين
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  . وفي مرحلة الرشد يتحول من الشك إلى اليقين فيفكر تفكيراً هادئاً في األمور الدينية

  )192: 2003كبارة، (

  :الدين إلىالحاجة   14.1.2

منزل من عند خالق  لهيمن واقع أنه منهج إ إليهالدين، والضرورة  إلىتبدو الحاجة 

  .الخلق بأحوال، عالم له واحدإ من ، وشريعة سماوية خالدة، منزلهذا الكون

فهو  ،األرضعلى اإلنسان وجد  أنمنذ متأصلة الدين حاجة فطرية  إلىإن حاجتنا 

يجد فيها حميه من طغيان الطبيعة وضراوتها، ، وتاةتدفع عنه قسوة الحيقوة حامية  إلىبحاجة 

لقد " يونس وآخرونهذا يقول هنري برجسون كما ورد في وفي والرعاية والحماية،  الطمأنينة

  ". م توجد قط جماعة بغير دينولكنه لانية من غير علوم وفنون وفلسفات، وجدت جماعات إنس

   .)11: 1999 وإبراهيم، وأحمد، يونس،( 

  : اآلتية األسباب إلىالدين ترجع  إلىالحاجة  أنويمكننا القول 

مشاق التجربة في الحياة  اإلنسان، ويجنب والنظام السليم األمثل األسلوبإن الدين يضع  - 1

  .والطمأنينةاالستقرار  إلىليصل به 

التعامل مع الخالق بما يتناسب مع جالل  أسلوبيبين للناس  –باعتباره من اهللا  -الدين  إن - 2

  .وعظمته، ويوضح لهم كيفية عبادته، وإعالن الوالء له اهللا

مسائل توضيح الغامض منها، وخصوصاً في  إلى األموريحتاج في كثير من  اإلنسان إن - 3

جنة ونار، : الغيبية من  واألمورونفقة،  وطالق، ،وزواج ،أمومة، من األسرة: التشريع مثل 

  .وعقاب وثواب

ن في غياب الصدق، ، والجوانب القيمية، ألاألخالقمن مصادر  الدين مصدر رئيس إن - 4

  .  واستقراره أمنه، وقضاء على لإلنسان، ضياعاً األصيلةوالوفاء، وسائر القيم   واألمانة

    ).124 - 123: 1988عطا، (
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 تسلَأَ مهِسنفُى أَلَع مهدهشأَو مهاتيرذُ مهورِهن ظُم مادءي نن بم بكرَُ ذَخأَ ذْإِو{ :ل المولى عز وجلقا

د ، معنى هذا أن طبيعة اإلنسان الفطرية مجبولة على توحي)172: عرافاأل( }دنَاواْ بلَى شهِالُقَ مكُبِّربِ

كي نسان جد مع اإلفدافع التدين دافع خلقي ودم عليه السالم، اهللا وعبادته منذ أن خلق اهللا آ

    .تستمر حياته، ويستقر سلوكه، وينطلق نحو العمل والبناء

  :دافع التدين  15.1.2

إن دافع التدين دافع نفسي له أساس فطري في طبيعة تكوين اإلنسان، فاإلنسان يشعر 

في أعماق نفسه بدافع يدفعه إلى البحث والتفكير لمعرفة خالقه وخالق الكون، وإلى عبادته 

منه العون كلما اشتدت به مصائب الحياة وكروبها، وهو يجد  إليه طالباً وااللتجاءوالتوسل إليه 

ونجد ذلك واضحاً في سلوك اإلنسان في جميع عصور ه ورعايته األمن والطمأنينة، حمايتفي 

 تبعاً التاريخ، غير أن تصور اإلنسان لطبيعة اإلله والطريقة التي يسلكها في عبادته قد تختلف

لمستوى تفكيره وتطوره الثقافي، لكن هذه االختالفات إنما هي اختالفات في طريقة التعبير عن 

  )50 - 49: 2001نجاتي، (  .فطري للتدين الموجود في أعماق النفس البشريةالدافع ال

والفطرة هي الدين الحق الذي يولد عليه الطفل، وهو الميل إلى الطيبات والنفور من 

الخبائث، حيث يولد بإسالم مجمل وتأتي الرساالت فتفصل ما أجمل في الفطرة، وهذا الدافع 

التدين وميله إلى القيام بمجموعة طقوس التعظيم من طواف وحلق يتجلى في نزعة اإلنسان إلى 

  .ونحر ودعاء، وبعث اهللا الرسل ليشبعوا هذه الحاجة بالطريق السوي

في خلقه  ٌلوكالهما أص ،وحمن جسم ور اإلنسانيتكون  اإلسالمي المنظورفي و

وإن لم يكن  فطرياً بهذا المقياس يعتبر دافع التدين دافعاًوالفطري ما يولد مع اإلنسان، و

    .)520 - 519: 2002توفيق، ( .بيولوجي، بل هذا الدافع هو الفطرة نفسها
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  :االتجاهات والدين  16.1.2

تبذل التربية اإلسالمية كل ما في وسعها لبناء االتجاهات السليمة المنطلقة من 

  .المصدرين التشريعيين المتمثلين بالكتاب والسنة النبوية الشريفة

استطاع أن يحقق اإلنجازات العظيمة  –رضي اهللا عنهم  –فالجيل األول من الصحابة 

 ؛بين الشعوب التي عاشت إلى جانبهمفي جميع المجاالت، حتى عم الرخاء واألمن بينهم و

  .)388- 387: 2012أبوزريق، (. لتمسكهم بينبوع الخير القرآن الكريم

  :أهمية االتجاهات الدينية  17.1.2

في مختلف مجاالت الحياة، إذ إن  األفرادفي توجيه حياة  لالتجاهات الدينية أثر كبير

هذه االتجاهات تنبع من العقيدة التي يعتنقها الفرد، وتشكل الجانب التنظيمي الثابت للمدركات 

 –التزاماً بطاعة اهللا  أكثروالمعارف التي يحملها الفرد في مجتمعه الخاص، مما يجعل الفرد 

  .وجلعز 

أما الذين لديهم اتجاه سلبي نحو الدين فنجدهم يعتمدون في سلوكهم على الشك واإللحاد 

  )384: 2012أبوزريق، ( .في العقائد الدينية بعيداً عن أي معيار من المعايير السليمة المنطقية

البالغة التي همية األبحاث التي تؤكد ينية تظهر في نتائج الدراسات واألالتجاهات الداإن أهمية 

إلى ) 2009ابن ياسين، ( ت نتائج دراسةحيث أشارفي ضبط السلوك اإلنساني وتهذيبه، تلعبها 

الملتزم بتعاليم فالفرد لدى الفرد كلما انخفض السلوك العدواني، أنه كلما زاد االتجاه الديني 

الصنيع، ( راسةدعنده مستوى االضطرابات النفسية، وهذا ما أكدته نتائج الدين اإلسالمي يقل 

االتجاهات الدينية المرتفعة كذلك ، أن الفرد الذي يرتفع تدينه يقل لديه مستوى القلق )2002

، مبشر( دراسة نتائج وهذا ما أتبثته ،ديل الدراسي للفرالتحص مستوى ثؤثر تأثيراً إيجابياً على

  .زواجياً توافقاً ورضاًأن األفراد المتدينين أكثر ) 2011فرينة، (كما أثبتت دراسة ، )2010
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  :تكوين االتجاهات الدينية  18.1.2

االتجاهات الدينية هي سلوك متعلم ومكتسب من البيئة المحيطة بالفرد، تشترك عدة 

  :منها اعوامل في تكوينه

، فالطفل في ألبنائها في تكوين االتجاه الديني هي األساس األولحيث تعتبر األسرة  :األسرة

يتأثر بعقيدتهما، في أقوالهم وأفعالهم، ف فهو يقتدي بهمديانة والديه،  كتسباألولى يمره سنوات ع

التي تنبع  والقدوة الحسنة يتشكل بالمحاكاة والتقليدلديه ويقلد سلوكياتهما الدينية، فاالتجاه الديني 

سمحاً وطيباً ينعكس أثره على قيمه  كانت قدوة الطفل صالحة كلما كان تقليده كلمامن الدين، ف

  . واتجاهاته الدينية

مة والمؤثرة على تكوين االتجاه مهتعتبر المدرسة من العوامل ال: المدرسة وجماعة األصدقاء

الديني، ألنها المؤسسة الثانية بعد األسرة، وذلك من خالل تفاعل الفرد مع زمالئه وتبادل 

  ).47: 2007شميلة، إ( .والعقاب اإللهي حدث عن الثوابالمفاهيم الدينية، والت

 أن المعلم يقوم بتعزيز القيم أكد فيها على) 2010قشالن، (قام بها حديثة وفي دراسة 

 ز القيميعزيقوم بتأن المعلم  إلى) 2009برهوم، (، وتوصلت دراسة %)67(بنسبة  سالميةاإل

 %).77(اإليمانية بنسبة 

تؤثر المساجد تأثيراً كبيراً في تكوين االتجاهات الدينية، فدورها يظهر  :المساجد ودور العبادة

وخطب الوعظ واإلرشاد  حلقات تحفيظ القرآن الكريمفي خطب الجمعة والدروس الدينية وجلياً 

علم للتدارس ونشر الدين زال المسجد المكان الذي يلتقى فيه طالب ال، حيث كان والالديني

  .االسالمي

وسائل  وانتشاريل االتجاهات الدينية، فاإلعالم ماً في تشكمهتلعب الثقافة دوراً  :السائدةالثقافة 

باتت تشكل خطراً في نقل المفاهيم  قد بكة العنكبوتية والقنوات الفضائيةكالش المختلفةاالتصاالت 
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) 2003العويضي، (دراسة في في تكوين االتجاه لدى الفرد، و تؤثروبالتالي  ،الدينية الخاطئة

و تأثير سلبي على المجتمع على ارتفاع نسبة أفراد العينة الذين يرون أن االنترنت ذ أكدت

  .دينياً

ل لكي يحقق الفرد القبوف ،اًممه اًدورلعادات والتقاليد واألعراف في المجتمع كما أن ل

تنبثق من  دات وتقاليدمعاييرها، ولكل مجتمع عاقيمها ويلتزم بواالنتماء إلى الجماعة عليه أن 

  .أصول الدين

 دورلها توصلت فيها إلى أن قصص أدب األطفال التي ) 2007غنيم، (وهناك دراسة 

  .إلى تنمية الوازع الديني واألخالقي لألطفال هدفي

:الفرق بين االتجاهات والتدين   19.1.2  

نـــديــالت اتــــاالتجاه   

 إلى باإلضافةيتضمن السلوك الديني  - 1

.الحسنة األخالق أنواعالعبادات كل نوع من   

يكون الفرد المتدين صادقاً في جميع  - 2

.عالقاته ومعامالته االجتماعية والتجارية  

 إرضاء إلى أساساًالمتدين يهدف في سلوكه  - 3

 الخالق، وال يهتم بما دون ذلك.

ي الذي يؤديه الفرد على يعتمد السلوك الدين - 4

دينين لديهم شيء من المت شخصيته، واألفراد

.الحماس  

 :االتجاه يتكون من ثالثة جوانب هي -1 

.اإلدراك والشعور والسلوك  

يعبر األفراد المتدينون عن اتجاهاتهم الدينية  -2

.والقضاء على الرذيلة ،بعمل جماعي لدعم الفضيلة  

يعتمد سلوك الفرد الذي يحمل اتجاهاً سلبياً  - 3

.على االرتياب واإللحاد في العقائد نحو الدين  

نستدل على اتجاهات الفرد الدينية من جميع  - 4

نواحي الحياة الشخصية واالجتماعية واالقتصادية 

.والثقافية  

يوضح الفرق بين االتجاهات والتدين) 2.2(شكل   

)47: 2010عماشة، (  
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  :أشكال االتجاه الديني  20.1.2

  :بين االتجاه الديني كما ورد عند علي شعيب R.Myerلقد فرق روجر ماير 

  :االتجاه الديني الحقيقي - أ

يصاحبها  ويعرفه ماير بأنه مجموعة السلوكيات وما ،يطلق عليه االتجاه الديني القويو

الدينية التي تنعكس في  وتجعلنا نتنبأ كلية باالعتقادات ،من اتجاهات يمكن أن نلمسها في الفرد

  .ويكون هذا االتجاه بمثابة هدف يندفع إليه الفرد بقوة داخلية لتحقيقه خالل حياته ،سلوكياته

  :االتجاه الديني األسمى - ب 

ويقصد به مجموعة سلوكيات وما  ،ائف أو الضعيفويطلق عليه اسم االتجاه الديني الز

ي، ويبدو يصاحبها من اتجاهات بحيث تجعل حياة الفرد من الوجهة الصورية لها طابعها الدين

مؤسسة عقائدية إال أنه يكون مدفوعاً لذلك  هذا واضحاً في اشتراك الفرد في جماعة دينية أو

  ). 342: 1985، شعيب( .اآلخرينبغرض الحصول على االحترام الشخصي واالجتماعي من 

  :أبعاد االتجاهات الدينية  21.1.2

 يأتيهن الكريم الذي ال مقياس الدراسة الحالية على القرآ عداداعتمدت الباحثة في إ

 الذي ال –صلى اهللا عليه وسلم  –الباطل من بين يديه وال من خلفه، وكذلك أحاديث الرسول 

  .ينطق عن الهوى

اهات الدينية وإن كانت ال تخرج عن أبعاد االتج في تحديد اختلفت الدراسات النفسيةقد و

أركان ( :أبعاداعتمد في مقياسه على ) 2002الصنيع، ( مثالً دراسةف، أصول الدين والعقيدة

: فاعتمدت على) 2007اشميلة، ( أما دراسةو، )، المنهيات، الواجباتاإليمان أركان، اإلسالم

كانت  )2008الرويتع، ( دراسة، و)، المعرفة بالديناإلسالمية العقائد، العبادات، المعامالت(

  ).التوجه الجوهري، اإلستقصاءالتوجه الظاهري، ( :ابعاده
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ب والعبادات والمعامالت ومناهج الحياة، ق واآلدالقد جاء اإلسالم بالعقيدة واألخال"

 .)448: 2002توفيق، ( ".ونزلت أحكامه مفرقة منجمة

   : ا العيسويك العبادات والتكاليف والمعامالت كما ذكرهومن تل

.رسول اهللا اًوأن محمد ،شهادة أن ال إله إال اهللا - 1  

.الممارسات العملية للصوم والصالة والزكاة والحج - 2  

.وتدبر معانيه السامية ،ن الكريمتالوة القرآ - 3  

.والعمل بهديها الرشيد ،قراءة السنة المحمدية المطهرة - 4  

  .)19-18: 2007العيسوي، ( .اإلنسانية النبيلةغرس المبادئ  - 5

:العقيدة  

تعالى، وتوحيده، ووصفه بما وصف به نفسه من الصفات من هي الجزم بوجود اهللا "

صلى  –تكييف، وتنزيهه عن المشابهة والنقص وتصديق الرسول  تعطيل، وال غير تحريف وال

  .)25: 2000الجوابي، ( ".يمان بما أخبر به من المغيباتإلوا – اهللا عليه وسلم

  :والعقيدة هي

  :أركان اإليمان  22.1.2

المالئكة، كما يشمل اإليمان باليوم اهللا وبالرسل والكتب السماوية ووتشمل اإليمان ب

 اِبِ نمءا لٌّكُ ننوممؤالْو بهن رم هيلَإِ لَنزِا أُمبِ ولُسالر نمءا{ :، قال تعالىب والجنة والنار، والقدراآلخر والحسا

ومالكَئته بِتُكُوه ورسلفَنُ الَ هقُر بين دأَح من رسله قَوالوا سمعنطَأَا وعفْا غُنانَرك ربنإا وليالْ كمص284: البقرة( .}ري(. 

اإليمان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله : "صلى اهللا عليه وسلم –وقال النبي 

  ).33: 1، 50البخاري،( ."القدر خيره وشرهواليوم اآلخر و
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  :أركان اإلسالم  23.1.2

  : والمتمثلة في العبادات

صلى اهللا  –اإلسالم على خمس قواعد، قال رسول اهللا  – سبحانه وتعالى –بنى اهللا 

وإقام  ،شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا :اإلسالم على خمس بني" :عليه وسلم

     .)20: 1، 8البخاري، ( ."وحج البيت ،وصوم رمضان ،كاةوإيتاء الز ،الصالة

  :نالشهادتا

  " .وأن محمداً رسول اهللا - أشهد أن ال إله إال اهللا"  :وهي عقيدة التوحيد

  :الصالة

الصلة الخالصة التي قضى اهللا أن تكون بينه وبين العبد، وأن مظهر فرضيتها واألمر 

ئمة عباده قا بها يدل على الرأفة والرحمة من رب كريم يريد أن تكون الصلة بينه وبين

   .)131طه، (}ا هليع ربِطَاصو ةصالالَّبِ لكهأَ رمأَو {:قال تعالى ،)370: 1990الخريجي، (.ودائمة

  :الزكاة

إلنفاقه  ؛عامفريضة الزكاة التي تفرض على المسلم إخراج نصيب معلوم من ماله كل 

وتبث فيه الشعور  ،الوجدانيةقوي في المسلم الشعور بالمشاركة على الفقراء، إنما هي تُ

  .وتخلصه من األنانية وحب الذات والطمع ،الفقراءبالمسؤولية نحو 

  :الصوم

 اًوطريقوهو الركن الرابع من أركان اإلسالم، وقد جعل اهللا الصوم وقاية لإلنسان 

لَعلَّكم  ملكُبن قَم ينالذّ لىع بتا كُمكَ يامالص مكُليع بتوا كُنامء نذيِِها الَّأيي{: يوصله للتقوى، قال تعالى

419: 2000الصنيع، ( .)182: سورة البقرة(.}تَتَقُون(. 
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 – تبارك وتعالى –وهناك صيام التطوع الذي يدل على قوة اإلخالص في العبادة هللا 

العبادات غير المفروضة، وأول ما يلحق برمضان من هذه  :هيوهو من النوافل، والنوافل 

  .)116: 1983حته، (. النوافل صيام ستة أيام من شوال

  : الحج

فزيارة المسلم لبيت اهللا الحرام في مكة المكرمة، ولمسجد  ،الشأنفيه فوائد عظيمة 

تمد المسلم بطاقة  ،في المدينة المنورة، ولمنازل الوحي –عليه الصالة والسالم  –رسول اهللا 

  .)296 - 295: 2001نجاتي، ( .روحية عظيمة وتغمره بشعور من األمن والطمأنينة

  :الذكر

  واالستغفار والدعاء  إن مواظبة المؤمن على ذكر اهللا تعالى بالتسبيح والتكبير

شفَاء ورحمةٌ ونُنّزلُ من الْقُرآنِ ماهو {: قال تعالى ،الشفاءلما فيه من آيات  نوتالوة القرآ

ننيمؤوصفائها وشعورها باألمن والطمأنينة ،نفسهتؤدي إلى تزكية التي  )82: اإلسراء(}للْم .  

   .)10: نوح(}اراً فَّغَ انه كَنَّم إِكُوا ربفرتغْاس قلتفَ{:قال تعالى :االستغفار

  .)3 :المزمل(}التيِتر انقرالْ رتلِو {:قال تعالى: ن الكريمقراءة القرآ

ي قّرِيب أُجِيب دعوة الَّداعِ إذَا دعانِو {:قال تعالى :الدعاء إنّ ي فَ ني عادبع أَلَك185: البقرة(}إذَا س(.   

  :األخالق  24.1.2

  . "بعثت ألتمم مكارم األخالق إنما" :صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا 

   )513: 14، 8952مسند أحمد، (
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، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحلي باألخالق معاملة الناس بالحسنى شملوت

 كالصدق واألمانة والصبر وكظم الغيظ وصلة األرحام واإلحسان إلى الوالدين ،الحميدة

ع م كفل له االتزان والتكيفوت ،المسلم والتواضع والحلم،  فهذه الضوابط هي التي تنظم حياة

   .اآلخرين

  .)186: ل عمرانآ(}ورِماألْ مِزع نم كلذَ نإِوا فَقُتَتَوا وربِصإن تَو{: قال تعالى :الصبر

   .)134: ل عمرانآ(}ننيسحمالْ بحي اُو ناسِالَّ نِع نيافعالْو {:قال تعالى :العفو عند المقدرة

  .)57: النساء(}اهلهى أَإلَ اتانَأموا الْدؤن تُأَ مكُرميأْ اَ إن{: قال تعالى :أداء األمانة

  .)3: الطالق(}ومن يتَوكَّلُ علَى اِ فَهو حسبه{: قال تعالى :التوكل على اهللا 

  .)134: ل عمرانآ(}ظَيالغَ منياظالكَو راءضَّالَّو راءي السف وننفقُي ذينال{: قال تعالى: كظم الغيظ

  .)119: التوبة(}نيصادقالَّ عم واْونُكُو اَ واْقُاتَّ واْنامء ينا الذِّهأيي{: قال تعالى: الصدق

  .)6: الماعون(}وناعمالْ وننعميو وناءري مه ذينالِّ{: قال تعالى: الرياء

  .)134 :آل عمران(}ننيسحمالْ حبي اُو اسِالن نِع نيافعالْو ظَيغَالْ نيماظالكَو{:تعالى قال: الحلم والصفح

  :المعامالت  25.1.2

، التي يجب أن تكون وفق الشريعة اإلسالمية، فكل اليومية تشمل المعامالت النشاطات

التجارة، أو عمل يجب أن يكون حالالً، سواء في المعامالت اليومية كالزراعة، والصناعة، و

  ).37: 2000الجوابي، ( .   المعامالت المالية

  .)282: البقرة(}بهلْقَ ثمءا هإنَّا فَهمتَكْتُمواْ الشهادة ومن يكْتُا لَو {: قال تعالى :شهادة الزور
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 اِ ودع هبِ ونبهرتُ لِيخَالْ اطبن رمو ةون قُم متُعتطَا اسم مهلَ واْعدأَو{: قال تعالى :الجهاد في سبيل اهللا

وعدو61: األنفال(}كم(.  

  .)130: آل عمران(}ةًفَاعضَافاً معضْا أَربالّ واْلُكُأْا تَلَ واْنامء ينا الذِّهيأَي{: قال تعالى :الربا

  .)283 :لبقرةا(}هتَانَمأَ نمتُاؤ يِالذ دؤيلْفَأَمن بعضُكُم بعضاً  إنفَ{ :قال تعالى :الوديعة

  :اآلداب  26.1.2

المسلم يؤمن بما ألخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه، فيلتزم بها ويؤديها ألخيه 

   .المسلم، وهو يعتقد أنها عبادة هللا تعالى، وقربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى

  .)84: 2004الجزائري، (

  :ومن هذه اآلداب

 ."ما نوىمرئ يات وإنما لكل اإنما األعمال بالن: "صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا  :النية

   .)13: 1، 1البخاري، (

ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب " :صلى اهللا عليه وسلم –لقول الرسول  :الحب في اهللا

  .)21: 1، 13البخاري، ( ."لنفسهلنفسه، ويكره له ما يكره 

  .)13:لقمان ( }حسناً  هيدالوبِ انإنسا الْنيوصو{: قال تعالى :اإلحسان إلى الوالدين

  .)26: اإلسراء( }لِبيِالس نابو نيكسمالْو هقَّى حبرقُا الْذَ تءاو{: قال تعالى :صلة األرحام

  .)85: النساء( }اوهدر ا أوهنم نِسحأَبِ واْيحفَ ةيحتَم بِيتُيا حذَإِو{: قال تعالى :رد التحية

  }رِنكَملُاْ نِع ونهنتَو وفعرمالْبِ ونرمأْتَ اسِللن تجرِخأُ ةمأُ ريخ منتُكُ{ :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .)110: ل عمران آ(
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   :تحت أبعاد الحالية الدراسةمقياس فقرات الباحثة  استقتمن هذا المنهاج الطيب و

محاسبة النفس بين الوقت واآلخر، وتذكره بأن اهللا يراه ويعلم سره  :وهي ،مراقبة اهللا -1

، فيخلص النية في كل أعماله، وعالنيته، فهو يتذكر يوم الحساب والجزاء فيعد الزاد لذلك اليوم

هلها، ويبتعد عن إلحاق الضرر واألذى الزور، ويؤدي األمانات إلى أويبتعد عن شهادة 

إحدى  يللننداء الجهاد في سبيل اهللا تعالى ويلبي  ،المسلمينباآلخرين، فيدافع عن أعراض 

  .صلى اهللا عليه وسلم –ستشهاد، ويقتدي بسنة الحبيب المصطفى الحسنيين النصر أو اال

 التوجهوالقدر خيره وشره، والرضا بالقضاء و ،هللامر تفويض األ :وهو ،التسليم بأمر اهللا -2

وإيمانه بأن القلة المؤمنة تقهر الكثرة في السراء والضراء،  – سبحانه وتعالى –بالدعاءإلى اهللا 

مه بالصدق في أقواله ن الكريم، وعند التزايم يشعره بالراحة عند تالوة القرآالكافرة، وهذا التسل

ويتحرى الحالل في حياته مهما ضاقت يجعله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أفعاله، و

  .أرزاقه

وهو الباعث االيماني الذي يظهر في اتباع األوامر واجتناب النواهي، فهو  :الوازع الديني -3

ويداوم على أذكار االستغفاركثر من يتجنب أماكن الشبهات، ويحافظ على صيام النوافل، وي ،

  .، ويكظم غيظه عند الغضبالصباح والمساء

والتي  ،اإلسالميلدين لما نهى عنه ا ةمخالفال ياتسلوكالكل  :هي :الذنوب طريق للكبائر -4

  .حدتها وعقوبتها في اإلسالم تتفاوت في
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:النفسي األمن  2.2  

  :النفسي األمنمفهوم   1.2.2

 األمن، وهي التي تمثل صمام اإلنسانما يوجد في  وأثمن أغلىن الذات أو النفس إ

النفسي  األمنانهار  إذاالفرد تماسكه وقوته وسعادته وبالنسبة له، وهي التي تحفظ على  واآلمان

   .ويخسر نفسه ،العالمكل  اإلنسانيكسب  أنلذلك فإنه ال يغني شيئاً  ،باألمن إشعارهللفرد صعب 

  )113: 1985العيسوي، (

سعادة فريدة من  ، والشعور بهن اهللا بها علي عبادهتماي نعمة عظيمة إن األمن النفس

، فال ستقرارفحيثما وجد األمن وجد االنوعها، فال تستقيم الحياة بدونه وال يهنأ عيش في فقده، 

 انفال يمكن إلنسان أن يفكر أو يتقدم وينتج في فقدطمئنان بال، وا ،نفسطعم للحياة دون راحة 

تلي الحاجات متقدمة ووضعه في مرتبة  األمن النفسيتحقيق وقد حرص اإلسالم على األمن، 

لوجية إشباع الحاجات الفسيوب – سبحانه وتعالى –قرنه اهللا في اإلشارة إلى أهميته ، واألساسية

  )5- 4 :قريش(. }الذيِ أَطْعمهم من جوعٍ وءامنهم من خوف {:إذ يقول اهللا تعالى

 مر من بعضاأليخل  المن النفسي من المفاهيم المركبة في علم النفس، ويعد األو

من االنفعالي، وقد ألو االنفعالية، اسية أالطمأنينة النف: مثل خرىالتداخل مع المفاهيم النفسية األ

ن مصطلح الطمأنينة النفسية المستخدم في ثراتنا إ": حيث قال) 2003فهد الدليم، ( أشار إلى هذا

  ."ألمن النفسيالعربي والثقافي مرادف لمفهوم ا

  :ه لغوياًتعريف

أحدهما األمانة : الهمزة والميم والنون أصالن متقاربان: أبي الحسين كلمة أمن يقول

  .والمعنيان متدانيان. التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب؛ واآلخر التصديق
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  .واألمانة ضد الخيانة. واألمان إعطاء اَألمنَة. اآلمنة من األمن: وقال الخليل

  )134: 1999ابن زكريا، (   

وقد أمنتُ فأنا َأمن،  ،واألمانةاألمان  :)األمن(العرب يرى ابن منظور أن  في لسان

واألمان، واألمن ضد الخوف، أمن فالن يأمن َأمناً وَأمنَاً، وأمنَةً وَأماناً  وآمنتُ غيري من األمن

  .)232: 2003ابن منظور، ( ."ساًَأمنَةَ نُعا"اَألمن ومنه : فهو أمن واَألمنةُ

فهو أمن : أمن ـ أمناً وأمانا، وأمنَةً. اَألمن، واآلمن ضد الخوف: وفي مختار القاموس

واألمانةُ. وأمين :ياَنةضد الخ .قهبه صد نوآم .الثقةُ وقَبوُل الشريعة: واإليمان.   

  )30: 1981الزاوي، (

  :من النفسي شرعاًتعريف األ

  : الشريف هعرفي

أن يكون العبد موصوال بمواله على وجه حسن، جميل التوكل، كثير االلتجاء " :هو

والتبتل، عظيم الخضوع، طويل الخشوع، يحسن الذكر، ويعمل الفكر، ويديم العمل الصالح، وال 

يحصل كل ذلك إال إذا كانت النفوس آمنة مطمئنة، في حرز حريز عن وساوس إبليس، 

  )9: 2003الشريف، (   ".التيئيسومرض 

  :النقيثانويعرفه 

ها الفرد بإشباع والتكيف النفسي ثابتة نسبياً، يشعر في ،بأنه حالة من التوافق الذاتي"

   )184: 2003النقيثان، (."حاجاته المختلفة

  :عنبر ويعرفه اللوح و

وبدون تكلفة اإلنسان بالسكينة والطمأنينة على حاجاته الدنيوية واألخروية  شعور" :هو

  )232: 2006اللوح وعنبر، (  ."منه عند توفر أسبابه
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  :الطهراوييعرفه 

المتسم بالطمأنينة والرضا ) بفضل اهللا تعالى(النفسي المريح للفرد  الوضع" :هو

  )991: 2007الطهراوي، ( . "االجتماعية المتزنةالقات والتحرر من القلق والمخاوف، وبالع

  :النفسي اصطالحاً األمنتعريف 

ين اهتموا أما اصطالحاً فقد تباين مفهوم األمن النفسي وفقاً لتباين مدارس المفكرين الذ

  :بأنه  "األمن"مفهوم بهذا المفهوم حيث عرف عزت الطويل وعلي علي 

االجتماعية بيئة صديقة، والشعور بأن اآلخرين الحاجة إلى الشعور بأن البيئة "

  )28: 1991الطويل وعلي، (  ". مونه يحتر

  :بأنه سلطانتعرفه قاسم و 

الشعور بالراحة النفسية واالستقرار والتفاؤل واألمل وتقبل الذات واألمن في الجماعة "

   ."بالرضا والقناعةوالتحرر من الخوف والقلق وتقبل اآلخرين وحب الخير لهم وبالتالي الشعور 

  )8: 2008قاسم وسلطان، ( 

  :أبو دلويعرفه 

من االستقرار العاطفي وإشباع الحاجات المختلفة للطفل، تؤدي إلى تأقلم  حالة" :هو

التي تحقق ذلك  وانسجام الطفل مع البيئة المحيطة به، والتخلص من المشكالت النفسية المختلفة

  )107: 2009أبودلو، ( ."االنسجام

  : ويعرفه الجيوسي

  )5: 2009الجيوسي، (. "بأنه الشعور الذي يصل بالنفس إلى حالة من االستقرار" 
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  :أما عبد تعرفهف

في التحرر من الخوف والقلق والشعور بعدم األمان والعمل من أجل  الرغبة" :هو

  )347: 2009عبد، (   ".وتحقيق الحاجات الضرورية االستقرار

  :عقلتعرفه و

بأنه شعور الفرد بالسعادة والطمأنينة والراحة النفسية داخلياً وخارجياً من خالل رضاه "

حاجاته الفسيولوجية والنفسية عن نفسه وتقبلها والقناعة بما كتبه اهللا له وقدرته على إشباع 

 على حل ، وقدرة الفرد على التكيف والتوافق مع  الحياة التي يعيشها وقدرتهجتماعية بنفسهواال

   )8: 2009عقل، (  . "آلم واألحزانمشكالته، وعدم شعوره باأل

  :الصيفييعرفه وكذلك 

   ."واالضطرابهو شعور الفرد باالستقرار والطمأنينة، وبعده عن القلق "

  )2041: 2010الصيفي، (   

  :نعيسة األمن النفسيتعرف و 

فقدانه فيؤدي إلى العديد ا بأنه مفهوم مرادف للصحة النفسية، فوجوده يعني وجودها أم"

   )133: 2012نعيسة، ( . "ضطرابات والمشكالت النفسيةمن اال

تأثر داخلي يشعور هو األمن النفسي  ريفات ترى الباحثة أنبعد استعراض هذه التع

    : الجوانب التالية تركز علىومعظم التعريفات  ،سواء كانت سارة أو مؤلمة بالمتغيرات البيئية

  . سيةإشباع الحاجات النفب رتبط فسي ماألمن النإن  - 

    .ستقرار والسعادةور بالسكينة واالشعن األمن النفسي إ - 

  .ور الفرد بحب اآلخرين وتقبلهم لهشع - 

  .التحرر من الخوف والقلق والشعور بعدم األمان - 
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  :أهمية األمن النفسي  2.2.2 

  :الثبات -1

بعيد المنال عنه، والعامل ال يستطيع العمل فمن كان مشوشاً مضطرباً خائفاً فإن الثبات 

  .بغير ثبات واستقرار نفسي وإال فإن عمله ونتاجه يكونان من الضعف بمكان

  :حباط البعد عن مرضي اليأس واال -2

تطلع ال، ومتى تسربا إلى النفس حطما فيها ذاهبان بجلده وقوتهوهما مدمران لإلنسان، 

ي، واألمن النفسي كفيل بأن يبتعد بالمرء عن هذين المرضين تفكير في جميل المعانالللمعالي أو 

  .الخطيرين

  :اكتمال الشخصية اإلسالمية -3

من اكتمال الشخصية اإلسالمية، فهو بشوش،  والداعية صاحب األمن النفسي تجده قريباً

  .واسع الصدر، مطمئن، عظيم األمل، دائم العمل في خدمة دينه وأمته

  :اهللا ونصره الثقة الكاملة بمعية -4

ن ينصرون اهللا تعالى بما يستطيعون، ويقدمون أرواحهم في سبيل هذه هناك أفراد كثيرو

النصرة، فإذا أخلص هؤالء الناصرون دينهم هللا تعالى واجتهدوا فإن نصر اهللا تعالى يتنزل 

  ).11: 2003الشريف، (    .عليهم

  :النفسي  األمن إلىالحاجة   3.2.2

   ."لتهديد المادي أو النفسيالحاجة للشعور باألمان وعدم ا"ويقصد بها في نظرية ماسلو 

  )505: 1993والين وآخرون، ( 

 إلىالحاجات التي يسعى الكائن البشري  أهمباألمن النفسي من  اإلحساسيعتبر 

يتوق الفرد للتمتع  ،الظمإ وإطفاءالفرد لحاجاته البيولوجية من مأكل  إشباعفبعد  ،إشباعها
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متى ما كان  باألمن اإلنسانالتحرر من الخوف أياً كان مصدره، ويشعر  األمنويعني  ،باألمن

  .عياالجتماومركزه  وأوالده وحقوقهمطمئناً على صحته وعمله ومستقبله 

  )214: 2007، أميمن(

فالطفل منذ نشأته وهو في حاجة ملحة لألمن والرعاية من أمه وأبيه وكل الكبار من 

ويريد أن  ،والمستقبلحوله، ويستمر هذا الدافع حتى مع الكبار البالغين، فاليافع يخشى المجهول 

قبل، وقد تجده في سبيل ذلك يدخر ماالً أو يعمل ليشغل منصباً فيه المستأن يأمن و ،يطمئن

  ) 59: 1972زيدان، ( . لطمأنينة له وألوالده من بعدهوا األمن

  :وتأخذ الحاجة إلى األمن أشكاالً متعددة 

فالنجاح يعتبر ، في مواضيع مختلفة تشكل البديل عن حضن األم هاشباعاتإهي تجد ف

وكذلك المال  شباعات،إ ن صديق وعن صاحب سلطة أيضاًإشباعاً لهذه الحاجة، والبحث ع

تؤدي إلى الشعور باألمن شباعات والموقع االجتماعي والدور في المجتمع تعتبر أيضاً إ

  )129: 1999مهنا، (   .والحماية

للوظائف اآلمنة وتفضيلهم هذه  اختيارهمإلى األمن، ويظهر ذلك في  فالكبار يحتاجون

ا يقومون بالتأمين على مالوظائف على الوظائف ذات الطبيعة الخطرة، كما يظهر هذا عند

  )94: 2006كمال، ( .مالية في البنوك تحسباً ألي طارئيداعهم مبالغ حياتهم، في إ

  :مكونات األمن النفسي  4.2.2

  : األمن االجتماعي-1

حيث يشعر  االجتماعي،شباع حاجاته االجتماعية في محيطه ويتضمن شعور الفرد بإ

بالحاجة إلى االنتماء للتمسك بتقاليد يدفعه الشعور  لها دور اجتماعي مؤثر ه ذاتٌل الفرد بأن

  .الجماعة ومعاييرها
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  :األمن الجسمي -2

مع الذي يوفر المجترد لحاجاته البدنية والجسمية، والف شباعإحيث يشير إلى مدى 

  .من األمن يتناسب مع مقدار ما وفره ألفراده ىمستو ساسية يضمنألفراده حاجاتهم األ

  :األمن الفكري والعقدي -3

  .وهو أن يأمن الفرد على فكره وعقيدته من أن يتم قهره على ما يخالف ما يعتقده

   )13-12: 2004، إبراهيم وعثمان(

قتصادي واألمن األمن االأيضاً ومن وجهة نظر الباحثة من مكونات األمن النفسي 

تقر في سكن تحقيق أمنه النفسي وهو غير مسفمما ال شك فيه أن الفرد ال يستطيع السياسي، 

  .ي مهددالسياسه أمن يعيش في وطنو، مناسب ومورد رزق مضمون

:مقومات األمن النفسي  5.2.2  

:يلي المقومات األساسية لمفهوم األمن النفسي ما  

.مع اآلخرينشعور بالتقبل والحب مع إقامة عالقات المودة والتعاون  - 1  

.شعور باالنتماء إلى جماعة وتحقيق مكانة مناسبة فيها - 2  

.شعور بالسالمة مع غياب مهددات األمن - 3  

)186: 2003النقيثان، (  

:النفسي األمنتحقيق  أساليب  6.2.2  

  :يتعين اآلتي النفسي  باألمنشعوره  إلنسانلحقق تولكي ي

ومساندتهم العاطفية وحبهم واهتمامهم به،  ،اآلخرينأن يفعل كل ما يكسبه رضا  ينبغي عليه - 1

  .له
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ذلك بتأمين الضمان االجتماعي لهم في و ،ألفراده األمنلية تحقيق يقع على المجتمع مسؤو - 2

  .الحياة الكريمةحالة تقاعدهم مما يضمن لهم 

والتي يمكن اكتسابها من خالل تقوية التفاعل االجتماعي، فكلما قوي ارتباط  ،بالنفسالثقة  - 3

  .الفرد بمجتمعه قل شعوره بالخوف إلحساسه بالدعم االجتماعي

ن المعرفة أل ة؛المعرف، وامتالك كالتهاوحل مش ،مواجهة أعباء الحياةتدريب الفرد على  - 4

  .ه بالخوف وازداد شعوره باألمن واألمانشعور قل باألمورلما ازداد اإلنسان معرفة قوة، فك

   )214: 2007أميمن، (   

اإليمان باهللا تعالى، والعمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه كفيل بأن ن ترى الباحثة أو

واإلخالص في عبادته،  ،تعالىباهللا إن اإليمان "في الدنيا واآلخرة،  األمن النفسي لألفراد يحقق

   ."واألمن النفسيوالرضا بقضاء اهللا وقدره يخلص المؤمن من القلق، ويبعث في نفسه الطمأنينة 

  )188: 2001العيسوي، (

األساس في هي و، الطفل حاجاته االمكان األول الذي يشبع فيهتعتبر األسرة كذلك 

آمناً يجب أن يمنح الحب فلكي يكون الفرد ، هي مصدر األمن واألمان، وتكوين شخصيته

  ، فخبرات الطفولة التي يمر بها الفرد في طفولته يجب أن تكون والرعاية من الوالدين

 ، وهذا يتفق مع نتائج دراسةخبرات قريبة إلى اإليجابية حتى تكون شخصيته متزنة وآمنة نفسياً

المناخ ( لطفولةالتي أظهرت وجود عالقة طردية بين األمن النفسي وخبرات ا) 2012قدوم، (

ج دراسة نتائكذلك  ،)الستقاللاالندماج اإليجابي، خبرات دعم الثقة بالنفس وا األسري العام،

لتحكم التفرقة، ا(وجود عالقة سالبة بين أسلوب معاملة األب  عنالتي أسفرت ) 2011بريعم، إ(

  .باألمن النفسي والشعور) والسيطرة، التذبذب
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  :النفسي األمنعوامل تنمية   7.2.2

  :الحب المتبادل بين الناس -1

جميع مراحل حياته، في  اإلنسانعند  األساسيةالحب المتبادل من الحاجات  إلىحاجة ال

عندما يعيش في جماعة يحبهم ويحبونه، ينصرهم  واألمان باألمنيشعر وهذا ما يجعله 

  .على التعاون والتراحم اإلسالم وينصرونه، ويساندهم ويساندونه، وقد حث

  :العدالة في تطبيق القوانين -2

في المجتمع الذي تُحترم فيه حقوق الناس، وتُطبق فيه القوانين  باألمن اإلنسانيشعر 

في بناء  اإلسالم إليهويجد فيه الضعيف من يساعده وينصره، وهذا ما دعا ، على الجميع بعدالة

   .اإلسالمي المجتمع

  :للناس األساسية فر الحاجاتتو -3

 ومأوىوملبس ومشرب  مأكلمن  اإلنسانويقصد بها الحاجات التي ترتبط بحياة 

من وال أ ،لجائعجد ما يشبع به هذه الحاجات، فال أمن و إذا إال باألمن اإلنسانوعمل، فال يشعر 

  .حاجاته إشباعغير القادر في  ألخيه جعل المسلم القادر عوناً واإلسالم ،له مأوىلمن ال 

  :الوقاية من الترويع والتهديد -4

لخداع والمكر حتى يعيش بحماية الناس من التهديد والترويع والغش وا اإلسالمعنى 

  .نفسيمن الناس في أ

  :االستعانة باهللا -5

 وطمأنينته أمنهوالدعاء والذكر مصدر  ،عليهوالتوكل  ،باهللاالستعانة  نبأيؤمن المسلم 

 اإلنسانيجعل مما والسعادة هللا يمأل النفس باالنشراح باهللا وذكر ا فاإليماناة الدنيا، في الحي

  )87-86: 2000موسى، (  .من نفسيطمأنينة وأيعيش في 
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  :نظمة االجتماعيةاأل -6

والوقاية من ما يؤدي وظيفة توفير الشعور بالطمأنينة  االجتماعيةنجد من األنظمة 

ويعتبر رجال الشرطة مصدراً لتوفير األمن، كما أن القوات المسلحة بالنسبة للدولة  المخاوف، 

   )133: 1992أحمد، (  .هديد بالعدوانحميها من مصادر التهي الدرع التي ت

  :صحة النفسيةمن النفسي كمؤشر للاأل  8.2.2

ي لسووالنفسية الالزمة لتحقيق النمو ا نسانيةاإلمن النفسي أحد الحاجات يعتبر األ

نفسي في تعريفاتهم للصحة من المن علماء النفس إلى األ أشار العديدوالصحة النفسية، ولقد 

  .النفسية

يشعر فيها اإلنسان باألمن  نفسية حالة" :بأنها  حيث عرف علماء النفس الصحة النفسية

ن مصالحه الفردية ومصالح وروحه وبيمطالب جسمه بين  التوازنوالطمأنينة عندما يحقق 

   )50: 2001، والصفدي أبوحويج(   .الجماعة

  .نسان باألمن واألمانمفهوم يتضمن شعور اإلأن الصحة النفسية  "وليم وول"كما يرى 

  )251: 2005أبوالنصر، (   

  :كما أورد ماسلو صفات ضرورية للصحة النفسية السليمة منها

  .شعور مناسب باألمن - 1

  .التلقائية واالنفعالية المناسبة - 2

  .معرفة كافية بالذات واالتصال الفعال بالواقع - 3

  .أهداف مناسبة للحياة- 4

   )209: 2003الخالق، عبد(  
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  :المترتبة على انعدام األمن النفسي اآلثار  9.2.2

عهم إن شعور الفرد باألمان يجعله يرى في الناس الخير، والحب، ومن ثم يتعاون م

عمم على األحداث واألشخاص ن فقدانه لهذا الشعور سوف يعطوفاً عليهم، في حين أ ويكون

المحيطين به، وسوف ينفر منهم، ويراهم جحيماً ال يطاق، وتقل فترات استمتاعه بالحياة، ومن 

لديه لجماعته المحيطة، ومن ثم مجتمعه، ولذلك نراه يؤثر الجنوح والجريمة  االنتماءثم يضعف 

  . أو دينموتور ينتقم من المجتمع بال ضابط من خلق وكأنه شخص 

  )13: 2004، إبراهيم وعثمان(

وأن حالة التوتر تنشأ من  ،الفردأن التوتر يؤدي دوراً بارزاً في سلوك " سوليفان"يرى 

، ولذلك يصبح الحصول على االجتماعيالحاجات البيولوجية وفقدان األمن : مصدرين هما

  )96: 2001الخالدي، (   .هدف كل نمط سلوكي واالجتماعيالرضا واألمن النفسي 

لديه االستعداد للعصاب، فعادة ما  االكتئابيتشير إلى أن  لالكتئابياللوحة اإلكلينيكية  إن

يكون قد تعرض لكثير من اإلحباطات وعاش في ظروف لم توفر له األمن النفسي والطمأنينة 

  .اإلمكاناتوكون عن نفسه مفهوماً للذات يتضمن نقص الكفاءة والمحدودية في 

  )447: 1997كفافي، (

مع اآلخرين  إلى االختالط من والطمأنينة ال يميلونيشعرون باأل األطفال الذين ال إن

الخوف، لذلك ال يمارسون المهارات  دائموالثقة بأنفسهم  عديمووتعريض أنفسهم للغير ألنهم 

   )331: 2005حواشين، (   .ويترددون في مقابلة الناس والتعامل معهم االجتماعية

  :النفسي األمننظريات   10.2.2

  :األمن النفسي ويمكننا أن نشير إليهاهناك الكثير من النظريات التي وضعت لتفسير 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


61 
 

    :نظرية تحقيق الذات -1

  :نظرية الحاجات لماسلو

 حيث ماً واضحاً لمفهوم األمن النفسي،عطوا اهتماتبر ماسلو من علماء النفس الذين أيع

 أهميتهامرتبة حسب  اإلنسانالحاجات عند  أننظرية في الحاجات يرى فيها  ماسلو ابرهامقدم 

مستويات ضمن ما يسمى بهرم  ةفي خمس اإلنسانيةوقد رتب الحاجات  ،ظهورهاوتسلسل 

  :الحاجات كما يلي

  :الحاجات الفسيولوجية -1

اء، الماء، الغذ :مثلالحاجات الالزمة من أجل البقاء  :تشملوتسمى حاجات البقاء، وهي 

 إشباعيتم  أنحاجاته البيولوجية، وبعد  إشباع إلىوالفرد مدفوع . والتخلص من الفضالتالنوم، 

  .من الهرم األعلىالحاجات التي تقع في المستويات  شباعإلهذه الحاجات يتشكل دافع لدى الفرد 

  : األمنحاجات  -2

) المأوى، الثياب(الحماية مثل التخلص من القلق والخوف وكذلك حاجات :تشملوهي 

يشبع الفرد حاجاته الفسيولوجية يسعى للتخلص من الخوف والقلق والبحث عن الحماية  أنفبعد 

  .من مصادر الخطر

  :الحاجات االجتماعية  -3

والمدرسين والرفاق،  اآلباءالقبول من  إلىالحاجة  :وتشملحاجات الحب واالنتماء 

  .وهذه الحاجات تدفع الفرد إلى بناء أسرة وتكوين عالقات

  :حاجات تقدير الذات  -4

الفرد  ثقةو، )التقدير من اآلخرين(الحاجة إلى االعتراف واالحترام  :تشملوهي 

  .بقدراته، وإتقان الخبرات التي يتعرض لها
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  :حاجات تحقيق الذات  -5

توظيف الفرد لكامل طاقاته وإمكانياته، والتعبير عن الذات بطريقة إبداعية  :وتشمل

ببساطة فإن الفرد في هذا المستوى األعلى من الحاجات يشعر بالحاجة إلى أن يكون ما يريد أن 

  .يكون

 األدنىالحاجات في المستوى  إشباعوهذه الحاجات مرتبة حسب أهميتها، فالبد من 

وانتهاء بالحاجة  ،فالثالثفي المستوى الثاني الحاجات  إلشباعيشعر بالحاجة  ثم يبدأ الفرد ،أوالً

   .إلى تحقيق الذات

وعندما يتم إشباع الحاجات الفسيولوجية واألمنية يبدأ الفرد بتقدير العالقات االجتماعية، بعد    

  )232-230: 2006الزق، (.ت تقدير الذاتذلك يخطط لألنشطة التي يمكن أن تشبع لديه حاجا

 
 
 
 
 
 

 
 
 

يوضح هرم ماسلو للحاجات) 3.2(شكل   
  :كارل روجرز

شياء المهمة لتنمية اإلبداع لدى األفراد، مفهوم األمن النفسي من األ أن"روجرز يرى 

  .اتج أساسي وطبيعي للتطور السليمبداع نويعتبر أن اإل

  : وهي ،عملياتمن النفسي في نظره بثالث يرتبط األو

تحقیق 
 الذات

 تقدیر الذات

الحب واالنتماء:الحاجات االجتماعیة  

الحمایة والتخلص من القلق:حاجات األمن  

مثل الغذاء والماء والنوم: الحاجات الفسیولوجیة  
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، حيث يكون بعض وامل المساعدة على النمو النفسيويعد القبول أحد الع: القبول الشخصي - 1

يجد ، وفي هذه الظروف ألنهم يجدون القبول في عائالتهم الدافئة المحبة ؛حظوظينمفراد األ

  .بالحب يقابلسوف  يفعلونهاألفراد أن أي شيء 

سباب حجب وإعاقة أن التقييم الخارجي يعد من بين أ "روجرز"يعتقد : عدم التقييم الخارجي - 2

ظهار طاقاتهم عن أنفسهم ويمنعهم من إ م بالدفاعطفال للقيامن النفسي، وذلك ألنه قد يدفع األاأل

  .الخارجية، وبالتالي ال يستطيعون تقييم أنفسهم

ن نتقبل ما وهي تلي التقبل، فإننا نتقبل الفرد ليس كما يبدو فقط، ولكن يجب أ: فهم المشاعر - 3

   ).265-262: 2006، استركو(. نرى العالم من وجهة نظر أخرى نفعالياالبداخله، ففي الفهم 

على أن وطأة الصراع لدى الطفل تخف كلما كان الوالدان أكثر " روجرزكارل "ويؤكد 

تقبالً لقيم الطفل حتى ولو أنهم غير موافقين عليها، وحينئذ يكون الطفل بمنأى عن الشعور 

تشبعها بالتهديد وفقدان األمن، فهو يؤكد على ضرورة توفير بيئة محيطة تتفهم حاجات الفرد و

     ).286: 2003القريطي، (  .اطف الوجدانيوتمده بالتع

  : التحليل النفسيظرية ن -2

    :فرويد 

هب فرويد إلى أن حاجات اإلنسان ورغباته يمكن أن ترد جمعيها إلى غريزتين ذ

يشترك فيهما أفراد النوع اإلنساني جميعاً، وهما غريزة الحياة وغريزة الموت أو العدوان، 

أما غريزة الموت فتتضح معالمها في الهدم  محافظة اإلنسان على نفسهوتستهدف غريزة الحياة 

  )204: 2007أميمن، (    .واالعتداء على الذات

الحاجات المرتبطة بهما، وهو قد ربط فرويد بين األمن النفسي واألمن البدني وتحقيق و

ولكن  ؛وتحقيق ذاته ،االستقرارن اإلنسان يعمل على تحقيق حاجاته ألجل الوصول إلى يرى أ
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إذا فشل اإلنسان في ذلك فإن مصادر الخطر الداخلي في اإلنسان تقوده إلى سوء تكيفه وعدم 

وإن الميول العدوانية الشهوانية التي تولد مع اإلنسان أحد أسباب عدم  ،محيطهاستقراره مع 

  )347: 2009عبد،(    .أمنه

ترجع إلى دوافع غريزية،  اعيةاالجتمعلى أن الكثير من العوامل " فرويد"وأكد 

العاطفية ترجع إلى الغريزة الجنسية، واإلبداع يتوقف على كثير من خصائص  فاالضطرابات

إذ أنه إلى جانب الحاجات  ،ومدى إشباع هذه الحاجات ،الفردالشخصية، كما ينبع من حاجات 

الحاجة إلى الحب (: حاجات نفسية أساسية مثل يوجد )ءغذاهواء، ماء، (الفيزيولوجية للفرد 

  .االجتماعيالحاجة إلى التقدير و، والمحبة، الحاجة إلى األمن

  )298 -297: 2006سليم والشعراني، (

راء مثيرة للجدل، فهو نظرية، وآ افتراضاتففرويد يفسر مفهوم األمن النفسي عبر 

 باستخدام والقلقوتجنب األلم  ،اللذةيرى أن اإلنسان كائن بيولوجي غرائزي، مدفوع لتحقيق 

  )11: 2006الطهراوي، ( .الطاقة النفسية الحيوية الجنسية 

  :كارين هورني

تقوم بها  االجتماعية التيالتنشئة  أساليبأن الشخصية تتشكل من خالل  "هورني"رى ت

السلوك بأنه سلوك متعلم وقابل للتعديل  إلى، وتنظر هورني في الطفولة المبكرة األسرة

وترى بأن السلوك السوي ينشأ عن  .والتغيير، وركزت على العالقات االجتماعية والشخصية

السلوك غير  إلى تنظر أخرىومن جهة  .التي تساعد على تحقيق الذات األسريةطريق التنشئة 

هو شعور ينتاب  األساسي وتقول هورني بأن القلق .بأن سببه الفوضى في المعاملةالسوي 

 إلىتؤدي مجموعة من العوامل االجتماعية  أنالطفل بسبب عزلته وعجزه عن العالم، ويمكن 

  )117: 2005الداهري، (.ان والسيطرةالعدو :مثللدى الطفل  األمنهذا الشعور بانعدام 
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والحنان فالقلق عند هورني ينشأ عندما ال يحصل الطفل من والديه على كفايته من الحب   

وان انتقاماً واألمن، فالطفل القلق هو الذي ينعدم لديه الشعور باألمن، ومن ثم يلجأ إلى العد

  )244: 1999كفافي، (     .لنفسه

في  األساسيالصراعات داخل الشخصية على عالقة بالقلق  نأ "هورني"وترى 

يهدد شعوره  لشخصية على عالقة بتعرض الفرد لماالصراعات داخل ا أنالشخصية، وترى 

أو لكونه يعيش في عالم عدواني  أمنهشعوره بما يهدد  إلىقلق الفرد  "هورني" وترجع، باألمن

  .يثير القلق

هناك عالقة بين خبرات الطفولة العنيفة وبين تكون العصاب،  أن "هورني" وتضيف

وبموجبه يتجه الفرد نحو  األولاالتجاه  :اتجاهات ثالثةفي  العصابية األنماط" وحددت هورني

واالتجاه العدائي وفيه يسعى الفرد  .األمنوفقدان  بالعجز إلحساسهويعتمد عليهم  اآلخرين

االتجاه االنعزالي فبموجبه يبتعد الفرد  أمالحماية نفسه من العالم العدائي بنمو نزعة العدوان، 

  )682: 2007، أميمن(   .األشخاصعن مخالطته لبعض 

  :سوليفانهاري 

ر العوامل وال ينك ،الشخصيةر بالروابط والعالقات اإلنسان يتأثأن  "سوليفان"يرى 

بين العوامل البيولوجية الوراثية والعوامل النفسية  "سوليفان"وربط  .الوراثية والفسيولوجية

 ،باألمنيقبله المجتمع يشعر  شبع الفرد حاجاته حسب مافإذا أ ،جتماعية في تكوين الشخصيةواال

  )120: 2005الداهري،(  .حاجاته فإنه يعاني من القلق إشباعفي  إخفاقهوعند 

أو  ،العضويةينظر للقلق على أنه شعور مؤلم يمكن أن يظهر من الحاجات  "سوليفان"

ببه عدم توفر يؤكد على أن القلق يس "هورني"مثله مثل  "سوليفان"ومن فقدان األمن االجتماعي، 

  ) 138: 1991انجلر، (   .األمان االجتماعي
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نظرية الشخصية عند  ، حيث تتميزاالجتماعيةعلى أهمية العالقات " سوليفان"ويؤكد 

  :بما يلي" سوليفان"

  .أو سيئ حسنركز على تطور مفهوم الذات كإحساس  - 1

  .حاجات األمن، والحاجات البيولوجية: أن الناس مدفوعون بنوعين من الحاجات افترض - 2

يرى أن كال من السلوك المقبول أو المنحرف يتشكل عن طريق التفاعالت مع الوالدين   - 3

  .في الطفولة االجتماعيةخالل عملية التنشئة 

  )69: 2008الطواب، ( 

 ،والتفاؤلمثل حالة من السعادة والهناء والثقة الذاتية ي "سوليفان"في نظرية  مانواأل

  )470: 1991انجلر، (  .مشاعر مؤلمة أوحيث ال يوجد انفعاالت 

     :دلرآ

أن عدم الشعور باألمن ينشأ عن شعور الفرد بالدونية والتحقير الناتجين عن  "دلرآ"يرى 

بالقصور العضوي أو المعنوي، مما يدفعه إلى القيام بتعويض ذلك، ببذل المزيد من  هإحساس

وقد أطلق على هذه  .والتطرفيجابياً نافعاً للمجتمع، أو سلبياً كالعنف الجهد الذي قد يكون إ

بقدرة الفرد  "دلرآ"لذا فقد ارتبط مفهوم األمن النفسي لدى  ،)النفسي الزائدالتعويض ( الظاهرة

  )989: 2006الطهراوي، (. ب والمجتمععلى تحقيق التكيف والسعادة في ميادين العمل والح

يسعى دوماً إلشباع حاجاته النفسية  ،بطبعهكائن اجتماعي  "دلرآ"نظر واإلنسان في 

وبالتالي  ،اآلخرينوتطوير أسلوب حياة خاص يجعله قادراً على التفاعل مع  ،االجتماعيةو

تحقيق الحاجة إلى األمن النفسي واالنتماء والحب والصحبة وتجاوز مشاعر الوحدة واالغتراب 

  ) 3: 2003الدليم، (     .والوحشة
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  :ريكسونأ

عام األول هو األساس فيما تكوين الشعور باألمن عند الطفل في الأن  "ريكسونأ"اعتبر 

ما توقع الطعام أو فهذا اإلحساس يتكون إذا وجد الطفل ما يتوقعه، فإذا " اإلحساس بالثقة" أسماه

من ألوان الرعاية، عندئذ تكون البيئة محل ثقته، أما إذا أحس الطفل بإهمال من  الدفء، أو أياً

م عليه، فإنه يكون متوقعاً لإلحباط والفشل، وبالتالي فإنه يدرك البيئة حوله أو قسوته

كموضوعات غير ودودة وغير أهل للثقة فيهم، ويكون العالم ليس أكثر من مكان موحش 

ويبدو دور األم حاسماً في خلق اإلحساس باألمن باعتبارها المنوطة . سكانه كل باآلخر يتربص

  .ند الطفل، وبالتالي فهي مصدر األمن األساسي لهبرعايته، فاألم رمز اإلشباع ع

  )213: 2009، كفافي والنيال وسالم(

مان في مقابل عدم الثقة، فإذا نجحت األم ألولى يواجه الطفل صراعاً بين األففي السنة ا

، وإذا فشلت فأنه يشك مان فإنه يثق في الطرف اآلخرإقامة عالقة تجعل الطفل يشعر باألفي 

ويتخوف من العالقة بآخر، وفي السنة الثانية يمشي الطفل مستقالً، فإذا شجعته األم ووفرت له 

  .وال يتولد لديه الشعور بالخجل أو الشك ،الصراعاألمان والحماية عند سقوطه فإنه يجتاز هذا 

  )68: 2008صالح، ( 

ويفتقدها  ،وجودها، فهو يسترجع ويشعر باألمن في للطفل االنفعاليوتصبح األم السند 

 ،االنفعاليةخبرة صادمة في حياة الطفل  الوفاةأو  باالنفصالإذا غابت، ولذا يمثل رحيل األم 

 فهو ،الكبرحرص على طلب األمن في في الصغر يكون شديد ال االنفعاليومن يفتقد السند 

  )214: 2009ن، كفافي وآخرو(   .ينظر إلى الحياة نظرة تشاؤمية
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  :النظرية السلوكية

أبرزت النظرية أهمية الدافع أو الباعث، وهو مثير قوي بدرجة كافية لدفع الفرد 

 :مثل ،الفسيولوجيةومن الدوافع ماهو أولى موروث يتصل بالعمليات  ،السلوكوتحريكه إلى 

الحاجة إلى األمن  :مثل ،متعلم مكتسب ثانوي األلم، ومنها ماهوالجوع والعطش والجنس و

  .واإلنتماء إلى جماعة

وهي المثير  ،التعلممة في عملية مهعن عدة مفاهيم  "ونيل ميللر ،دوالرد"وقد تحدث 

  )59: 2005زهران، (  .والدافع والدليل والتعزيز واإلستجابة

 البيولوجية الدوافع على أساسويفسر المحدثون من علماء النفس سلوك اإلنسان 

  :وأهم هذه الحاجات ،النفسية ال على أساس الغرائز والحاجات واالجتماعية

 –الحاجة للنجاح  –) الجسمية والعقلية(الحاجة لألمن والطمأنينة  –الحاجة للمحبة 

  .إلى الضبطالحاجة  –الحاجة للتقدير  –) حرية الحركة والكالم والتفكير(الحاجة للحرية 

  )45: 1972زيدان، ( 

أكثر من تناول  نيتضح أات التي فسرت األمن النفسي يلنظرا من خالل استعراض

كل لنظر ال بعض االختالف في وجهاتورغم  ،"براهام ماسلوإ" مفهوم األمن النفسي العالم

مطلب  من النفسين األهم يتفقون علي أنإال إب األمن النفسي في سلم الحاجات، مدرسة في ترتي

، فأصحاب االتجاه اإلنساني يؤكدون على أهمية والجماعات في كل زمان ومكان فرادلأل رئيس

أن األمن النفسي ضروري إلشباع الحاجات  "ماسلو"إشباع الحاجة إلى األمن النفسي، حيث بين 

ن في غياب األمن والحاجة إلى االتنماء والحب، بل إالحاجة إلى التقدير : مثل ،األخرىالنفسية 

تنمية حيث بين أن  "روجرز"النفسي لن يتحقق للفرد إشباع هذه الحاجات، وأكد على ذلك 

ن يشبع الفرد حاجاته إ فمانفسي، ألمن الا مدى إشباع حاجة اإلبداع لدى األفراد تتوقف على
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ليون والتحلي، النفسي كي يعيش في استقرار وراحة باللتحقيق أمنه  ينطلق حتى البيولوجية

عالقة على وولى، السنوات األيؤكدون على أهمية خبرات  "وسوليفان ،وهورنيفرويد، "أمثال 

 ،والدفءلطفل محاطة بالحب فكلما كانت حياة ا ،االجتماعيةالطفل بوالديه وكذلك العالقات 

هذه العالقة أما إذا اتسمت هتمام والديه وأسرته كلما أشبعت حاجته لألمن النفسي، ويحظى با

 "وسوليفان ،هورني"فإنه يشعر بالعزلة والضعف، وقد ذهبت ونقص الرعاية بالتسلط واإلهمال 

يلجأ فقده  ولتعويض ،فقدان األمن النفسيهو والسلوك العصابي إلى أن سبب نشوء القلق 

األفراد إن لذا ف، من األمن النفسي وتوفير نوع اإلنسان إلى الحيل الدفاعية لتجنب القلق

هو فهو عالمة من عالمات الصحة النفسية، ووالمجتمعات يتسابقون لتحقيق األمن النفسي، 

ة أن تتقدم بدون وال يمكن ألم ،مفقودعنوان الحضارة فال يمكن إلنسان أن يعمل وأمنه النفسي 

  .ستقرار والبناء والتقدمأمن يبعث على اال

من النفسي الذي دودة في توفيرها األومن وجهة نظر الباحثة أن النظريات الزالت مح

 .ولم تربطه بالجانب الديني ،سانيةاإلنفقد ربطته باإلشباع المادي للحاجات يطمح له كل إنسان، 

في  األمن النفسي ا التوجيه الصحيح واألمثل للوصول إلىمهفيفالقرآن الكريم والسنة النبوية  أما

     .الدنيا واآلخرة

  :منظور إسالمياألمن النفسي من   11.2.2

  :األمن النفسي في القران الكريم

وبالرضا واالستقرار وتقبل الذات وحب اآلخرين،  ،باهللايتضمن األمن النفسي اإليمان 

فال أمن حقيقي ألي أمة ، في حياة الفرد والجماعة األمن أهمية إلى الكريم نالقرآ آيات تشيرو

جد في حيث ن، يتكفل اهللا لها باألمن من عنده تياطاتها وسياستها وبرامجها إن لممهما كانت اح
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موضعاً  وأربعين، وقد وردت هذه الصيغ في ثمان )نأم(ن الكريم عشرين موضعاً لمادة القرآ

  )230: 2006اللوح وعنبر، (  .وعشرين سورة أربعفي كتاب اهللا تعالى، وذلك في 

وانشراح الصدر، كل ذلك ال  والطمأنينة األمن أنتؤكد على  وقد وردت نصوص كثيرة

 حست بقربها من اهللاأوتغلغل في القلوب  ،اإليمان فكلما تمكن ،وال يفارقه ،لحقّا اإليمانيعدو 

تطمئن  إنمافالقلوب حفظ خالق الكون، في  ألنها ؛واألمنتستشعر الحماية سبحانه وتعالى، ف

  ، )29: الرعد(}بلُوقُالْ نمئطْتَ اِ كرِذْبِ الَأَ اِ رِكْذبِ مهوبلُقُ نئمطْتَو اْنوامء ذينال{ :ىبذكر اهللا تعال

  ن م ورى نُلَع وهفَ امِلَإسلْل هردص اُ حرن شمفَأَ{ للصدر وزوال الضيق انشراح الطمأنينةوفي 

بِرنفسه  واطمأنتنزلت عليه السكينة،  لإليمان، ومن شرح اهللا صدره )22: الزمر(} ه﴿هو ي الذ

 نيِالذ﴿ والطمأنينة باألمنعليه ، فينعم )4: الفتح( ﴾مهِانميإِ عاناً مميِإ واْاددزيل ننيمؤمالْ وبِلُقُ يِف ةَينكالس لَنزأَ

ءامواْن لَوم لْيبإِ واْسمميؤلَاُ مٍلْظُبِ انَهئلَ كهأَالْ ممفال يخشي من مصائب ومحن الحياة شيئاً ،)83: األنعام(   ﴾ن﴿ 

 اُ ىضر ﴿، فينعمون بالرضا بما قسمه اهللا )37: البقرة( ﴾وننُزحي ما هلَو مهِيلَع فوخ الفَ اىده عبِن تَمفَ

عنهم وواْضُر عنفينعم اهللا عليه بالحياة الطيبة )8: البينة( ﴾ ه ،﴿ من علَم صالأََ رٍكَن ذَحاً مىنثَأُ و وهو مؤمن 

 سفْا النتهيأَي {، وتتم النعمة بدخول الجنة وما فيها من النعم )97: النحل( ﴾ ةًبيطَ اةيح هنييِحنلَفَ

، وجعل اهللا لهم الجنة )32: الفجر( }يتني جلخادي وادبي عي فلخادفَ ةًيرضمَّ ةًياضر كربَ ىلَإِي عجِار ةُنئمطْمالْ

  )6: 2007الرومي، (   .)46: الحجر( ﴾نينامء مٍالسا بِوهلُخاد﴿دار سالم وأمن 
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  :األمن النفسي في السنة النبوية

تخويف وحذر من  ،طمئنانواالاألمن من شأنه أن يبعث دعا اإلسالم إلى كل عمل 

مسند أحمد، ( .))حل لمسلم أن يروع مسلماًال ي((: ، فقال عليه الصالة والسالمهترويعالمسلم و

بل وأعطى األمن حتى لمشركى مكة يوم أن دخلها فاتحاً منتصراً  ،)163: 38، 23064

ت لفظة جاءوقد ، )299: 13، 7922مسند أحمد، ( ".دخل دار أبي سفيان فهو آمن من: "فنادى

حيث كان يدعو اهللا دائماً  صلى اهللا عليه وسلم، - لرسول ل كثيرة حاديثأسياق في " األمن"

ن اللهم أهله علينا باألمن واإليما .اهللا أكبر": يدعو كان فحينما يرى الهاللويسأله األمن، 

: 5، 3451الترمذي، ( ."ربنا وربك اهللا .بنا ويرضاهيحبه ر والسالمة واإلسالم والتوفيق لما

: 24، 15492مسند أحمد، ( "اللهم إني أسألك األمن يوم الخوف": وكان يسأل اهللا تعالى ،)447

، فالصدق يبعث في النفس الراحة تمسك أصحابه بالصدقأن يرص على كما كان يح، )247

لكذب الصدق طمأنينة وافإن يريبك ال دع ما يريبك إلى ما "والطمأنينة والتحرر من الخوف 

مسند ( " التخيفوا أنفسكم بعد أمنها"  وزجره من نواهيهو، )286: 4، 2518الترمذي، ( "ريبة

صفة من صفات  -  صلى اهللا عليه وسلم -كما وضح الرسول ، )557: 28، 17320أحمد، 

لى دمائهم ه الناس عؤمن من أمنالم"فال يخافونه وال يخونونه  ،الناسالمؤمن وهو الذي يأمنه 

  )371: 4، 2627الترمذي، (. "وأموالهم 

  :النفسي باألمنوالشعور  اإليمان  12.2.2

وبث  ،القلقهو التخلص من  ف الرئيسالهد نأعلى تتفق جميع مدارس العالج النفسي 

والتي ال تنجح دائما في  ،مختلفةالشعور باألمن في نفس اإلنسان، ولكنها تتبع أساليب عالجية 

فإنه يكسبه  الصغرث في نفس اإلنسان منذ إذا ما ب تعالى تحقيق الشفاء التام، أما اإليمان باهللا

  ..مناعة ووقاية من األمراض النفسية
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  .ألن إيمانه باهللا يمده باألمل والرجاء ؛وطمأنينتهاتتحقق للمؤمن سكينة النفس وأمنها  - 1

بمشيئة  لدنيا، فما يصيبه من شر أو أذىإن المؤمن باهللا ال يخاف من شيء في هذه الحياة ا - 2

  .اهللا تعالى

الناس، فهو ال  نه سبحانه وتعالى قسم األرزاق بينالصادق يعلم أن رزقه بيد اهللا، وأالمؤمن  - 3

  .هرزقيعرف الخوف حول 

  .حقيقة ال مفر منها نهلى الموت نظرة واقعية، فهو يعلم أالمؤمن ينظر إ - 4

  .يام، فهو يؤمن بالقضاء والقدرالمؤمن ال يخاف من مصائب الدهر وغوائل األ - 5

  )270: 2001نجاتي،(   

 مان باهللاإلي، وساس أن اإليمان مصدر األمن واألمانإن اإلسالم يبني صرحه على أ

 حرن شمفَأَ﴿: قال تعالىهي التي تمنح األمن النفسي للمسلم،  -  صلى اهللا عليه وسلم -  هنبيوسنة 

ُا صدرإِللْ هفَ امِلَسهو ورٍى نُلَع من ربكر األمن مقترناً مع اإليمان باهللا في آيات وقد ذُ ،)21: الزمر( ﴾ه

م هو نمأَالْ مهلَ كئؤلَاُ مٍلْظُم بِهانَميإِ واْسبلْي ملَو واْنامء ينالذ ونملَعتَ منتُن كُإِ نِمالْأَبِ قحأَ نِييقَرِفَالْ يأَفَ﴿: تعالى كثيرة قال

متَهداهللا بشر قد و ،شعور الفرد باألمنفاإليمان باهللا تعالى سبب من أسباب " ، )82: األنعام(﴾ون

في الدنيا منين الذين يعملون الصالحات بتحقيق أمنهم النفسي عباده المؤ - سبحانه وتعالى-

ن م ينالذ فلَخْتَا اسمكَ ضِرأَي الْف مهنفَلخْتَسيلَ اتحالالص واْلُمعو منكُم واْنامء ينالذ اُ دعو{: قال تعالىواآلخرة 

أو  الشرك باهللاأن و، كما )53: النور( ﴾ناًمأَ مهِفوخ دعن بم مهنلَدبيلو مهى لَضَتَري االذ مهيند مهلَ ننكميلَو مهِلبقَ

من  اًلذا يعتبر الخوف مظهر وزوال نعمة األمن،والرعب من أسباب الخوف  الجحود بنعمه

 لِّن كُداً مغَا رهقُزْا رِيهتأْةً ينئمطْم ةًنامء تانَةً كَيرال قَثَم اُ ربضَو{: قال تعالىمظاهر انعدام األمن النفسي 
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فَكَانٍ فَكَمرنْأَبِ تمِع ِاقَذَأَفَ اُها ا لبالْ اسوعِج خَالْوو112: النحل( }ف(، ﴿سلْنقوبِلُي قُي ف الذفَكَ ينواْر الرعبِ با م

القلوب المؤمنة العامرة بذكر اهللا تزداد أمناً وطمأنينة في ن إبل ، )151: آل عمران(}اِبِ واْكُرشأَ

 نئمطْتَ اِ رِكْذا بِلَأَ اِ رِكْذم بِهوبلُقُ نئمطْتَو واْنامء ينالذ{: قال تعالىيعكر صفوها الهموم والمحن  ال ،حياتها

: آل عمران(﴾اِ ندع نا ملَّإِ رصا النمو هم بِكُوبلُقُ نئمطْتَلو مكُى لَرشب الَّإِ اُ لهعا جمو{ ،)28:الرعد(}وبلُقُالْ

126.(  

الذي يمد اإلنسان المسلم  ،العالمينمصدره اإليمان باهللا رب واألمن النفسي  أساس إن

معنى ن أومما تقدم ترى الباحثة  .وهمومها بطاقة نفسية تعينه على مواجهة مصائب الحياة

القضاء النفسي من منظور إسالمي هو اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر و األمن

  .صلى اهللا عليه وسلم -والتمسك بسنة نبيه الكريم  ،القدر خيره وشرهو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

 

  

 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
.باألمن النفسي وعالقتها ،دراسات تناولت االتجاهات الدينية 1.3  

.االتجاهات الدينية دراسات تناولت 2.3  

.من النفسيراسات تناولت األد 3.3  
 

 

 

 

 

   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


75 
 

 :مقدمة

قامت الباحثة بعرض مجموعة من الدراسات المتوفرة لديها حسب أهميتها للدراسة     

الدراسة خاصة في إطار الدين اإلسالمي وفي الحالية، ونظراً لندرة الدراسات حول موضوع 

  .  أو بآخر ارت دراسات تناولت موضوعها بشكلمجال االتجاهات الدينية، اخت

  :راسات تناولت االتجاهات الدينية وعالقتها باألمن النفسيد  1.3

  ):1983(أبكر سميرة حسن  دراسة  1.1.3

  " الحاجة لإليمان وأثرها على األمن النفسي " 

هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الحاجة لإليمان باهللا وأثرها على األمن  هدفت

طالبة من التخصصات المختلفة في األقسام  )200(من تكونت عينة الدراسة  حيثالنفسي، 

لهذا الغرض مقياس اإليمان العلمية واألدبية بكلية التربية للبنات بجدة، وقد استخدمت الباحثة 

  .، ومقياس األمان وعدم األمان لماسلوإعداد الباحثةباهللا من 

  :نتائج الدراسة 

  ).0.48(نفسي بمعامل ارتباط قيمته وجود عالقة موجبة بين اإليمان باهللا واألمن ال - 1

واألقل إيماناً باهللا في درجة  ،باهللاوجود فروق دالة إحصائياً بين الطالبات األكثر إيماناً  - 2

  .ي لصالح الطالبات األكثر إيماناًإحساسهن باألمن النفس

  ) :1993(بوبكرة دراسة عصام سليمان أ  2.1.3

  " العالقة بين القيم الدينية واألمن النفسي لدى طلبة جامعة اليرموك" 

هذه الدراسة إلى تقصى العالقة بين القيم الدينية واألمن النفسي من خالل اإلجابة  هدفت

  :عن السؤال اآلتي

  العالقة؟هذه هناك عالقة بين القيم الدينية واألمن النفسي؟ وما هو اتجاه  هل
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طالباً وطالبة من طلبة جامعة اليرموك تم اختيارها  )560(عينة الدراسة من  تكونت

قيم الدينية ومقياس مقياس ال: بالطريقة العشوائية، وقد استخدم الباحث أداتي قياس من تطويره 

   :ت أهم نتائجهااألمن النفسي، حيث كان

شارت إلى وجود يم الدينية واألمن النفسي، كما أوجود ارتباط موجب بين االلتزام بالق 

ى تعزى إل ،النفسي الدرجات على مقياس األمن اتفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

  .مستوى االلتزام بالقيم الدينية لصالح الملتزمين بالقيم الدينية

  ) :2001(الجميلي  عبداهللادراسة حكمت   3.1.3

  "  االلتزام الديني وعالقته باألمن النفسي لدى طلبة جامعة صنعاء " 

إلى الكشف عن العالقة بين االلتزام الديني واألمن النفسي لدى طلبة  الدراسةهدفت  

، وقد )إنساني علمي،(األكاديمي متغير التخصصو ،)أنثىذكر،( متغير الجنسالجامعة تبعاً ل

ختيرت بالطريقة العشوائية من بعض الكليات طالباً وطالبةً ُأ) 300(لدراسة منعينة اتكونت 

إعداد من ياس األمن النفسي ، مقدم الباحث مقياس االلتزام الدينيالعلمية واإلنسانية، واستخ

  :، وتوصلت إلى هذه النتائجالباحث

األمن النفسي لدى طلبة و بين االلتزام الدينيوموجبة توجد عالقة دالة إحصائية قوية  - 1

  ).0.76(حيث بلغ معامل االرتباط  ،الجامعة

  .لمتغير الجنس ال توجد فروق معنوية في العالقة بين االلتزام الديني واألمن النفسي تبعاً - 2

لمتغيرات لتزام الديني واألمن النفسي تبعاً ال توجد فروق معنوية في العالقة بين اال - 3

    .)علمي،إنساني(التخصص األكاديمي 
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  ):2006(سلطان دراسة أزهار قاسم وأحمد   4.1.3

  "األمن النفسي لدى طالبات كلية التربية في ضوء القرآن الكريم "   

 ،للبناتمستوى األمن النفسي لدى طالبات كلية التربية  الدراسة إلى معرفة هذههدفت   

وتكونت عينة  ،وكذلك إلى معرفة الفروق في مستوى األمن النفسي بحسب التخصص الدراسي

شادية التل وعصام إعداد  ،النفسيطالبة، واعتمدت هذه الدراسة مقياس األمن ) 45(الدراسة من

   :، وكانت من أهم نتائجها1997أبوبكرة 

ن النفسي إذ كان متوسط درجات تمتع طالبات كلية التربية للبنات في جامعة الموصل باألم- 1

ن الدرجات المرتفعة تدل على الشعور ى من الوسط النظري للمقياس، حيث إالطالبات أعل

  .والدرجات المنخفضة على عدم الشعور باألمن النفسي ،النفسيباألمن 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي تبعاً للتخصص الدراسي  - 2

  . ولمصلحة قسم التربية االسالمية

  ):2011(دراسة فايزة بنت على الشندودية   5.1.3

  " بعض القيم الدينية وعالقتها باألمن النفسي لدى طلبة الصف الثاني عشر بمحافظة مسقط"   

إلى تقصي العالقة بين القيم الدينية واألمن النفسي لدى طلبة هذه الدراسة  هدفت   

، طالباً وطالبة) 412(تكونت عينة الدراسة من  .الصف الثاني عشر في مدارس محافظة مسقط

اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية، وانتهجت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي، وقامت 

، وتوصلت إلى نتائج من ألمن النفسي، ومقياس ايم الدينيةالق الباحثة ببناء أداتي الدراسة مقياس

  :أهمها

مدى حيث بلغ  ،كبيرةدينية كانت أظهرت نتائج الدراسة أن درجة التزام الطلبة بالقيم ال- 1

  ).0.407(معياري النحراف اال، و)3.989(المتوسط الحسابي 
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واإلناث من عينة الدراسة في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذكور  - 2

مجاالت القيم العقائدية والتعبدية، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجال القيم األخالقية 

  .لصالح اإلناث

مدى حيث بلغ  ،كبيرةلنفسي كانت أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الشعور باألمن ا - 3

   .)0.455(، واالنحراف المعياري )3.424(المتوسط الحسابي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذكور واإلناث من عينة الدراسة في  - 4

  .مجاالت الشعور باألمن

إذ بلغ معامل االرتباط  ،النفسيبين القيم الدينية واألمن  طية إيجابيةهناك عالقة ارتبا - 5

)0.54 .(  

  :دراسات تناولت االتجاهات الدينية  2.3

  ):1985(على محمود شعيب دراسة   1.2.3

الديني لدى طالب وطالبات السنة النهائية بكلية التربية جامعة ض محددات االتجاه عب"    

  "المنوفية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االتجاه الديني لدى طالب وطالبات الجامعة،    

حجم  :مثل ،الدينيكما هدفت إلى التعرف على بعض العوامل التي قد تكون مرتبطة باالتجاه 

األسرة، المستوى االقتصادي المتمثل في الدخل الشهري لألسرة، كما هدفت إلى التعرف على 

بعض سمات الشخصية لألفراد ذوي االتجاه الديني من طالب وطالبات الجامعة، كما يحاول 

يها الباحث ، طبق فطالباً وطالبة) 224(التنبؤ بأبعاد االتجاه الديني، وتكونت عينة الدراسة من

، للشخصية تعريب جابر عبدالحميد ، ومقياس ايزنكإعداد الباحثمن االتجاه الديني مقياس 

  :وكانت أهم نتائجها
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ال توجد فروق جوهرية بين الطالب والطالبات في درجاتهم على أبعاد االتجاه الديني فيما  - 1

  .على الطالب طالبات تفوقاًعدا الصالة، حيث أبدت ال

  .عدم وجود تأثير جوهري لحجم األسرة ودرجة االتجاه الديني - 2

وكل بعد من أبعاد  ،الشخصيةوجود ارتباط موجب بين العصابيين كأحد أبعاد سمات  - 3

  . االتجاه الديني

الجنس، حجم األسرة، الدخل الشهري، سمات الشخصية في التنبؤ باالتجاه : هم متغيراتتس - 4

  .   الديني بين طالب وطالبات السنة النهائية

  ):2006(دراسة بشير الحجار وعبدالكريم رضوان  2.2.3

   " التوجه نحو التدين لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة"

الجوهري "مستوى التوجه نحو التدين بشقيه هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

الدراسي،  المستوىالجنس، : بغزة وعالقته بمتغيرات لدى طلبة الجامعة اإلسالمية" والظاهري

التوجه  مااستبانهاستخدم الباحثان طالباً وطالبة، ) 370(من الدراسة عينة نوع الكلية، وتكونت و

  :الدراسةنتائج ، وكانت من أهم من إعدادهما نحو التدين

 ،األولى، حيث احتل التدين الجوهري المرتبة %) 83.05(التوجه نحو التدين كان ن أ - 1

  .بينما احتل التدين الظاهري المرتبة الثانية

موجبة بين التوجه نحو التدين الظاهري والجوهري والدرجة الكلية  ةوجود عالقة ارتباطي - 2

  .لالختبار

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث - 3

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التدين الظاهري والدرجة الكلية لالختبار تعزى  - 4

  .اآلدابكلية لمتغير الكلية لصالح 
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  ):2006(دراسة زياد بركات   3.2.3

النفسي واالجتماعي لدى طلبة جامعة االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتكيف "    

  "القدس المفتوحة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير االتجاه نحو االلتزام الديني في التكيف 

صص، التحصيل األكاديمي، عمل الجنس، العمر، التخ: النفسي واالجتماعي وعالقته بمتغيرات

استخدم الباحث طالباً وطالبة، و) 200(قوامها عمل األب، تم تطبيق الدراسة على عينةو األم

عداد الباحث، إقياس التكيف النفسي واالجتماعي من وم االتجاه نحو االلتزام الديني :مقياسي

  :وكانت من أهم نتائج الدراسة

وجود تأثير جوهري التجاه الطالب نحو االلتزام الديني في مستوى تكيفهم النفسي  - 1

  .وجه المرتفعواالجتماعي لمصلحة الطلبة ذوي الت

وذلك  ،الدينيالجنس، التخصص، العمر، في االتجاه نحو االلتزام : وجود تأثير للمتغيرات - 2

لمصلحة اإلناث، والطالب ذوي التخصصات التربوية والطالب من الفئة العمرية األقل 

  .سنة) 23(من

اتجاه الطالب عمل األب، في و التحصيل، عمل األم: ري للمتغيراتعدم وجود تأثير جوه - 3

  .نحو االلتزام الديني

  ):2007(شميلة دراسة نجاة موسى إ  4.2.3

ب دراسة ميدانية لطال"عالقتها بالسلوك العصابي لدى المراهقين االتجاهات الدينية و"

  "المرحلة الجامعية بمدينة زليتن

السلوك أبعاد مقياس االتجاهات الدينية ووهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين   

ت التطبيقية ومن التخصصا ،الجنسينمن من طلبة المرحلة الجامعية العصابي لدى المراهقين 

  .التعرف على الفروق الراجعة لمتغيري الجنس والتخصص العلميو واإلنسانية
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) 291(تم تطبيق الدراسة على عينة مختارة بالطريقة العشوائية الطبقية بلغ حجمها 

ة، ومقياس السلوك إعداد الباحثمن مقياس االتجاهات الدينية  :لباحثةا واستخدمتوطالبة،  طالباً

  :نتائج الدراسةوكانت  ،الليبيةوهو معد للبيئة  ،المدني خالدالعصابي إعداد 

المعرفة بالدين، " :بين أبعاد استبيان االتجاهات الدينية األربعة عدم وجود عالقة ارتباطية - 1

  .والسلوك العصابي لدى أفراد عينة البحث" العقائد، العبادات، المعامالت 

ذكور "بين مجموعات البحث من الجنسين ) 0.05(عند مستوى توجد فروق دالة إحصائياً - 2

  .لصالح الذكور على استبيان االتجاهات الدينية" وإناث

التجاهات الدينية لدى أفراد عينة البحث حسب على استبيان ا توجد فروق دالة إحصائياً - 3

  .لصالح التخصص التطبيقي )تطبيقي ، إنساني(ي التخصص العلم

  ):2009(دراسة آمنة العربي خليفة   5.2.3

  " للعاملين بجامعة المرقب وعالقته باالتجاهات الدينية األكاديميواقع األداء "    

بين االتجاهات  الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت هناك عالقة دالة إحصائياً هذه تهدفو

الدينية واألداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة المرقب وفق بعض متغيرات الخلفية الشخصية 

%) 37(ة قدرها وبنسب ،وموظفة موظفاً) 628(للمبحوث، وطبقت الدراسة على عينة قوامها 

، إعداد نجاة اشميلة ،الدينيةستبيان االتجاهات ستخدمت الباحثة امن المجتمع األصلي، وقد ا

  :نتائج الدراسة، وكانت إعداد فاطمة المرخي ،الوظيفياء ومقياس األد

وجود انتشار واسع ومرتفع في مظاهر االتجاهات الدينية لدى أفراد عينة الدراسة بجامعة  - 1

  .المرقب

   .تجاهات الدينية واألداء الوظيفيوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اال - 2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


82 
 

على مقياس االتجاهات الدينية فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس وجود  - 3

  .لصالح اإلناث

على مقياس االتجاهات وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي  - 4

  ).الثانوي( لصالح المستوى الدراسيالدينية 

على مقياس االتجاهات وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية  - 5

  .لصالح العزابالدينية 

 لصالحعلى مقياس االتجاهات الدينية وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر  - 6

  ).سنة فأقل 25من (الفئة العمرية 

تغير الدخل على مقياس االتجاهات الدينية لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لم - 7

  .دينار) 300 – 251(الدخل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع الوظيفة على مقياس االتجاهات الدينية  - 8

  ).حارس(لصالح الوظيفة 

لمتغير نوع القسم على مقياس االتجاهات الدينية  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى - 9

  .لصالح مكتب المشروعات الفنية

  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير حجم األسرة -10

):2011(دراسة ريم عمر فرينة   6.2.3  

االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتوافق الزواجي لدى عينة من األفراد "    

  "المتزوجين في مدينة غزة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين االتجاه نحو االلتزام الديني وبين 

التوافق الزواجي لدى المتزوجين، كما هدفت إلى التعرف على ترتيب أبعاد االتجاه نحو االلتزام 
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الجنس،  :ت أيضاً إلى معرفة تأثير متغيراتالديني وترتيب أبعاد التوافق الزواجي، وهدف

، على عالقة االتجاه نحو االلتزام الديني بالتوافق الزواجي، ومدة الزواجقتصادي، المستوى اال

تجاه نحو االلتزام واستخدمت الباحثة استبيان االزوج وزوجة، ) 300(ت عينة الدراسة وكان

نتائج ، ومن أهم عداد إيمان اللدعةإ ،الزواجيفق استبيان التواو، إعداد صالح الصنيع ،الديني

  :الدراسة

حيث بلغ  ،الزواجيديني وبين درجات التوافق بين درجات االلتزام الد عالقة طردية وجو - 1

  ).0.21( معامل االرتباط

عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط  - 2

  .درجات اإلناث في االلتزام الديني

االلتزام الديني الكلية وأبعاده عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات  - 3

بالنسبة للمستوى االقتصادي والمستوى " أركان اإلسالم، المنهيات، أركان اإليمان، الواجبات"

  . التعليمي لدى األفراد المتزوجين

  ) :2011(دراسة نهاد محمود عقيالن   7.2.3

   " االلتزام الديني وعالقته بالتوافق النفسي لدى طلبة جامعة األزهر بغزةاالتجاه نحو "    

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين االتجاه نحو االلتزام الديني ومستوى    

  .التوافق النفسي لدى طلبة جامعة األزهر

واختارت الباحثة عينة الدراسة بالطريقة  ،الوصفيدراسة على المنهج وقد اعتمدت ال 

 ،الدينيمقياس االلتزام طالباً وطالبة، طبقت فيها الباحثة  )300(العشوائية، وكان عدد العينة 

إعداد الباحثة، وكانت من أهم من اس التوافق النفسي لقياس التدين، ومقيإعداد صالح الصنيع 

  :نتائج الدراسة
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ة إحصائية بين درجات االلتزام الديني وبين درجات التوافق ذات دالل وجود عالقة طردية - 1

  .النفسي

وجود فروق جوهرية بين متوسطات درجات الطلبة الذكور ومتوسط درجات اإلناث في  - 2

  .وكانت الفروق لصالح اإلناث ،الدينيدرجات االلتزام 

بين متوسط درجات الطلبة ذوي الفئة  إحصائيةعدم وجود فروق جوهرية ذات داللة  - 3

سنة في درجات االلتزام ) 27- 23(، والطلبة ذوي الفئة العمرية سنة) 22 -18(العمرية 

  .الديني

  .عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات االلتزام بالنسبة للكلية - 4

االلتزام والجنس والعمر داللة إحصائية للتفاعل بين مستوى  وجود فروق جوهرية ذات عدم - 5

  .على التوافق النفسي لدى طلبة جامعة األزهر

:من النفسيدراسات تناولت األ   3.3  

  ) :2003(السهلي اهللا حميد دراسة عبد  1.3.3

  "لدى طالب رعاية األيتام بالرياض  ألمن النفسي وعالقته بالتحصيل الدراسيا"    

العالقة بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي إلقاء الضوء على إلى هدفت هذه الدراسة 

نزالء بدور رعاية األيتام "طالباً ) 95(ور رعاية األيتام بالرياض، وكانت عينة الدراسةلطالب د

 ،"األمن النفسي"نة النفسية استخدم الباحث مقياس الطمأنيسنة، و) 23 - 13(تتراوح أعمارهم بين

  :نتائج الدراسةمن أهم ، وكانت )1993( فهد الدليم وآخرون إعداد

  .م مرتفعإن مستوى األمن النفسي لدى طالب دور رعاية األيتا - 1
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الدراسي والتحصيل  بين عدم الطمأنينة) 0.01(ند مستوى سالبة ع د عالقة ارتباطيةووج  - 2

عدم ، بمعنى أنه كلما زادت )0.37- (حيث كان معامل االرتباط  ،لطالب دور رعاية األيتام

  .قل التحصيل الدراسيالطمأنينة النفسية 

  ):2003(دراسة جهاد عاشور الخضري  2.3.3

األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالقته ببعض سمات "    

  "الشخصية ومتغيرات أخرى

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف 

 ،وقوة األنا ،وااللتزام الديني ،الشخصيةغزة وعالقته ببعض سمات الطبية بمحافظات 

وتكونت عينة الدراسة  ،وات الخبرة وعدد أفراد األسرةسنالحالة االجتماعية و: ومتغيرات

في دراسته  واستخدم الباحث .بمحافظات غزةاكز اإلسعاف من العاملين بمرعامالً ) 123(من

وكانت من من إعداد الباحث،  ،األنااختبار قوة ، وتزام الدينياالل، واختبار اختبار األمن النفسي

  :نتائج الدراسةأهم 

موجبة بين األمن النفسي وااللتزام الديني لدى العاملين بطواقم  وجود عالقة ارتباطية - 1

  .اإلسعاف الطبية

ي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية في األمن النفس - 2

  .المتزوجين

  .د فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي تعزى لمتغير الخبرةال توج - 3

فراد ذوي األسر وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير أفراد األسرة لصالح األ - 4

  .أفراد) 10 - 5(المتوسطة العدد
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  ) : 2004(العقيلي  ادل بن محمددراسة ع  3.3.3

ة اإلمام باألمن النفسي دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعاالغتراب وعالقته "    

  "محمد بن سعود اإلسالمية

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين االغتراب واألمن النفسي 

تبعاً في األمن النفسي ومعرفة الفروق  ،االغترابلدى طالب الجامعة، والتعرف على ظاهرة 

 والتخصص األكاديمي للطالب، ،الحالة االجتماعية ،السكن ،صفوف الدراسيةال ،لعمرلمتغير ا

استخدم الباحث طالب، و) 1000(وكان عددها ،العنقوديةشوائية وتم اختيار العينة بالطريقة الع

إعداد فهد الدليم من ومقياس الطمأنينة النفسية  ،1989إعداد سميرة أبكر  من ،االغترابمقياس 

  :نتائج الدراسةوكانت أهم  .1993وآخرون 

مأنينة النفسية الشعور بالطسية متوسطة بين ظاهرة االغتراب وعك وجود عالقة ارتباطية - 1

  ).0.52- ( لدى طالب الجامعة، حيث بلغ معامل االرتباط

ة في نوع الكلية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في الشعور بالطمأنينة النفسي - 2

  .لغة العربيةلصالح كلية ال

ة النفسية تبعاً للصفوف في الشعور بالطمأنينوجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب  - 3

  .لصالح الصفوف العليا الدراسية

تبعاً لنوع الشعور بالطمأنينة النفسية ة بين الطالب في ال توجد فروق ذات داللة إحصائي - 4

   .والعمر جتماعية،اال، والتخصص األكاديمي، والحالة السكن
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  ) :2005(قرع أمحمد  دراسة إياد  4.3.3

 "ت لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرا"    

عض الشعور باألمن النفسي وتأثره ببمستوى وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن 

والمستوى ة، مكان السكن، المعدل التراكمي، الجنس، الكلي: المتغيرات لدى طلبة الجامعة

من طلبة الجامعة، طبق فيها الباحث وطالبة طالباً ) 1002(منعينة الدراسة  وتكونتالتعليمي، 

نتائج وكانت من أهم  ،)1983(وديراني  دوانيسلو للشعور باألمن النفسي تعريب مقياس ما

  :   الدراسة

النسبة المئوية حيث كانت  ،منخفضالشعور باألمن النفسي حصل على تقدير  نأ - 1

)49.9%( .  

في مستوى الشعور باألمن ) 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة - 2

المعدل ، مكان السكن، الكلية، نية تعزى لمتغير الجنسالنفسي لدى طلبة جامعة النجاح الوط

  .والمستوى التعليمي ،)ديرالتق(التراكمي 

في مستوى الشعور باألمن ) 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 3

ل بين متغير الجنس مع متغيرات الكلية ومكان السكن والمعدل التفاعيعزى لمتغير النفسي 

  .التراكمي والمستوى التعليمي

  ):2006(دراسة جميل حسن الطهراوي   5.3.3

األمن النفسي لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة وعالقته باتجاهاتهم نحو "    

  "االنسحاب اإلسرائيلي

على شعور طلبة اإلسرائيلي االنسحاب الدراسة التعرف على تأثيرات  حاولت هذه

وعالقة ذلك باتجاهاتهم نحو االنسحاب اإلسرائيلي، وتكونت عينة  ،الجامعات باألمن النفسي
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الباحث فيها مقياس األمن النفسي واالتجاه نحو طالباً وطالبة، استخدم ) 359(الدراسة من 

  :نتائج الدراسة ، وكانت من أهممن إعداد الباحث ،اإلسرائيليسحاب اإلن

 ،غزةاإلسرائيلي من االتجاه نحو االنسحاب النفسي و األمن وجود ارتباط دال إحصائياً بين - 1

  .نحو اإلنسحاب اإلسرائيلي يجابية االتجاهاتي ارتبط طردياً بإتوى األمن النفسن مسوأ

قد و ،%)78.70(اإلسرائيلي كانت نسبته المئوية معدل األمن النفسي بعد االنسحاب  نأ - 2

  .يجابية والقبولاإلسرائيلي باإلنحو االنسحاب اتسم االتجاه العام 

في األمن النفسي بين الطلبة تبعاً لخطورة منطقة السكن لصالح  دالة إحصائياًوجود فروق  -3 

  .سكان المناطق الحدودية

خطار وتعرض أفراد أسرة الطالب أل ،الجنسحسب متغير  توجد فروق دالة إحصائياًال  -4 

  .)وغير متضررين متضررين(االحتالل 

  ):2009(محمد الشهريدراسة عبداهللا   6.3.3 

مرحلة المدرسية وعالقتها باألمن النفسي لدى عينة من تالميذ الإساءة المعاملة "    

  "االبتدائية بمحافظة الطائف

لمعاملة المدرسية واألمن هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين إساءة ا

والفروق بين  ،وأبعادهاالفروق بين متوسطات درجات إساءة المعاملة المدرسية و النفسي،

الصف  ،)أهلية، حكومية( نوع المدرسة: من النفسي في المتغيراترجات األمتوسطات د

تلميذاً ) 863(، وتكونت عينة الدراسة من وعدد أفراد األسرةالدراسي، متوسط دخل األسرة، 

 ،المدرسيةإساءة المعاملة : قياسمن تالميذ المرحلة االبتدائية للصفوف العليا، وطبق الباحث م

  :، وكانت نتائج الدراسة1993إعداد فهد الدليم وآخرون  ،النفسيإعداد الباحث، ومقياس األمن 
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حيث بلغ  ،النفسيالمعاملة المدرسية واألمن بين الدرجة الكلية إلساءة  توجد عالقة ارتباطية - 1

  ).0.243(معامل االرتباط 

لنفسي تعزى بين متوسطات إساءة المعاملة المدرسية واألمن ا د فروق دالة إحصائياًوجو - 2

  .تغير نوع المدرسة لصالح المدارس الحكوميةلم

إساءة المعاملة درجات وين متوسطات درجات األمن النفسي ب فروق دالة إحصائياً وجود - 3

  .لمدرسية تعزى الختالف متوسط دخل األسرة لصالح األسرة ذات الدخل المرتفعا

املة إساءة المع درجاتوين متوسطات درجات األمن النفسي ب توجد فروق دالة إحصائياً - 4

  .المدرسية تعزى الختالف عدد أفراد األسرة لصالح األسرة ذات العدد المنخفض من األبناء

  :)2009(دراسة خنساء عبدالرزاق عبد   7.3.3

  "   أثر أسلوب العالج الواقعي في تنمية األمن النفسي لدى طالبات المرحلة اإلعدادية"    

العالج الواقعي في تنمية األمن  سلوببأ برنامج إرشادية إلى معرفة أثر هدفت هذه الدراس

اعتمدت هذه الدراسة المنهج التجريبي للتحقق من و ،اإلعداديةالنفسي لدى طالبات المرحلة 

طالبة من اللواتي ) 30(طالبة تم اختيار) 120(لدراسة منتكونت عينة اوقد  ،بحثهافرضيات 

من  ،النفسيثة مقياس األمن وطبقت الباح حصلن على أقل درجة في مقياس األمن النفسي،

  :، وكانت من نتائج الدراسة1994إعداد فاطمة مطلك 

بين رتب درجات المجموعة ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 1

  .لصالح البرنامج اإلرشاديالتجريبية قبل البرنامج وبعده 

بين المجموعتين التجريبية ) 0.05( داللةوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 2

  .والضابطة في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية
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  ):2010(خويطر دراسة وفاء حسن   8.3.3

) المطلقة واألرملة(ة الفلسطينية األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأ"    

  " وعالقتهما ببعض المتغيرات

ة النفسية لدى معرفة مستوى األمن النفسي والشعور بالوحد إلىهدفت هذه الدراسة 

ومعرفة ما إذا كان مستوى األمن النفسي والشعور  ،)المطلقة واألرملة( المرأة الفلسطينية

االجتماعية، نمط السكن، المؤهل العلمي، الحالة : ت اآلتيةبالوحدة النفسية يتأثر ببعض المتغيرا

واعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق نتائجها، وكان عدد العينة ، عدد األبناءوالعمل، 

األمن  مطلقة من محافظة غزة، واستخدمت الباحثة مقياس) 91(ة أرمل) 146(امرأة ) 237(

  :من إعداد الباحثة، وكانت نتائج الدراسة ،النفسيةحدة والو النفسي

  .توى مرتفع نسبياً من األمن النفسيتشعر بمس المرأة الفلسطينية المطلقة واألرملة نأ- 1

بين كل من األمن  0.05عند مستوى  إحصائيةعكسية ذات داللة  ارتباطيةهناك عالقة  - 2

  .الفلسطينية المرأةالنفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى 

يتعلق بمتغير الحالة  مايف في مستوى األمن النفسي إحصائيةوجود فروق ذات داللة  - 3

  .ألرملةا المرأةلصالح  االجتماعية

 ،الزوجةل الزوج أو مع أه أهلسكن مع بين من ت إحصائيةوجود فروق ذات داللة  - 4

  .ن مع أهل الزوجسكوالفروق كانت لصالح من ت

طلقة واألرملة العاملة وغير مال الفلسطينية المرأةبين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  - 5

  .عامالتوالفروق كانت لصالح النساء غير ال ،العاملة

والفروق  ،المطلقة واألرملة ومستوى تعليمهن المرأةبين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  - 6

  .من لديهن مؤهل دراسات علياالح كانت لص
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والفروق  ،األسرةالمطلقة واألرملة وعدد أفراد  المرأةبين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  - 7

  .أبناء خمسةساء اللواتي لديهن أكثر من كانت للن

  ).2011(دراسة مريم بنت عبداللطيف ناجم   9.3.3

الملك فيصل  البات جامعةطتباع الهوى لدى طالب واألمن النفسي وعالقته با"    

  "باإلحساء

تباع الهوى على العالقة بين األمن النفسي وا كانت أهم أهداف هذه الدراسة هو التعرف    

منهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة وطالبات الجامعة، ولقد استخدمت الباحثة اللدى طالب 

د شادية إعدامن  ،النفسياألمن  قت الباحثة في هذه الدراسة مقياسوطالبة، وطب طالباً) 522(من

  :من إعداد الباحثة، وكانت نتائج الدراسة ،الهوىتباع ومقياس ا ،بوبكرةأالتل وعصام 

جة الشعور باألمن النفسي ودرجة عكسية ذات داللة إحصائية بين درارتباطية توجد عالقة  - 1

  .دى طالب وطالبات الجامعةتباع الهوى لا

اتباع توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطالب والطالبات على مقياس  - 2

  .المتوسطو لصالح المرتفع) فع، متوسط، منخفضمرت(األمن النفسي الهوى باختالف مستويات 

  ):2011(دراسة سامية ابريعم   10.3.3

 )دراسة ميدانية على عينة من طلبة المرحلة الثانوية(األمن النفسي لدى المراهقين "    

  " بسهبوالية ت

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الشعور باألمن النفسي لدى المراهقين     

لشعور باألمن النفسي بين الذكور واإلناث، ومدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ا

وطالبة في السنة الثانية ثانوي، وطبقت الباحثة في هذه  طالباً) 186(وتكونت عينة الدراسة من 

  :دراسة مقياس األمن النفسي من إعداد زينب شقير، وكانت نتائج الدراسةال
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  .وجود مستوى منخفض من األمن النفسي لدى المراهقين - 1

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي لدى المراهقين تعزى لمتغير  - 2

  .لصالح الذكوروالجنس 

  ):2012(دراسة يحيى محمود النجار  11.3.3

  " فاعلية برنامج إرشادي لتنمية األمن النفسي لدى المعوقين حركياً"     

إرشادي لتنمية األمن النفسي لدى ثر فاعلية برنامج هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أ    

  .المعوقين حركياً

األولى  تم توزيعهم على مجموعتين، ،معاقاً من الذكور) 24(وتكونت عينة الدراسة من    

) 12(ومكونة من ،التجريبيةمعاقاً، والثانية المجموعة ) 12(ومكونة من ،الضابطةالمجموعة 

ية األمن النفسي من برنامج إرشادي لتنمواس األمن النفسي، مقيمعاقاً، حيث استخدم الباحث 

  :إعداد الباحث، وكانت نتائج الدراسة

بين متوسطات درجات المعاقين  )0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد ف - 1

حركياً في المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي، ومتوسطات درجات المعوقين 

  .مقياس األمن النفسيفي المجموعة الضابطة على 

بين متوسطات درجات المعوقين  )0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى اًروقتوجد ف نهأ -2 

حركياً في المجموعة التجريبية على مقياس األمن النفسي قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي، ثم بعد 

  .تطبيقه لصالح التطبيق البعدي

بين متوسطات درجات ) 0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد ف نهأ -3  

  .المعوقين حركياً في المجموعة التجريبية على مقياس األمن النفسي
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  :تعقيب على الدراسات السابقةال  4.3

  :التعقيب على الدراسات التي تناولت االتجاهات الدينية وعالقتها باألمن النفسي  1.4.3

قامت الباحثة بعرض ما توفر لديها من دراسات تتشابه إلى حد ما بينها وبين الدراسة     

والذي يمثل االتجاهات الدينية في هذه الدراسة،  ،الدينيالحالية في كونها تناولت الجانب 

  :والجانب النفسي وهو األمن النفسي وذلك 

  :من حيث األهداف  -1

 ،الدينيصي العالقة بين األمن النفسي والمتغير هدفت معظم الدراسات السابقة إلى تق    

هدفت ) 1983سميرة أبكر، (وإن اختلفت المسميات فدراسة  ،الحاليةوهو ما يتفق مع الدراسة 

عصام (دراسة   وأثرها على األمن النفسي، وتشابهتإلى معرفة العالقة بين الحاجة لإليمان باهللا

إلى التعرف على العالقة بين التي هدفت ) 2011، فايزة الشندودية(مع دراسة ) 1993أبوبكرة، 

التي هدفت إلى ) 2006أزهار قاسم وأحمد سلطان، (دراسة هدفت القيم الدينية واألمن النفسي، و

حكمت الجميلي، (معرفة أثر سماع القران الكريم في مستوى األمن النفسي، كذلك هدفت دراسة 

ديني واألمن النفسي، وهدفت الدراسة الحالية إلى االلتزام ال إلى الكشف عن العالقة بين) 2001

  .معرفة العالقة بين االتجاهات الدينية واألمن النفسي

  :من حيث المنهج  -2

  . وهذا ما يتماشى مع الدراسة الحالية ،الوصفيانتهجت جميع هذه الدراسات المنهج     

  :من حيث العينة -3

حيث أجريت معظم هذه  ،السابقةالحظت الباحثة تشابه العينات التي تناولتها الدراسات     

فايزة (عدا دراسة وهذا ما يتفق مع عينة الدراسة الحالية،  ،)طلبة الجامعات(الدراسات على 

على عدد العينات  طالعاال المرحلة الثانوية، ومن خالل فقد كانت على طلبة) 2011الشندودية، 
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أزهار قاسم وأحمد (طالبة في دراسة ) 45(حيث كانت أصغر عينة  ،واضحاًبايناً تفهناك 

  ).1993عصام أبوبكرة، (في دراسة طالباً) 560(في حين كانت أكبر عينة ، )2006سلطان، 

إذ اقتصرت بعض الدراسات على اإلناث فقط كعينة  ،العينةواختلفت الدراسات في جنس 

، )2006أزهار قاسم وأحمد سلطان، (، ودراسة )1983 سميرة أبكر،(كدراسة ،لدراستها

عصام سليمان أبوبكرة، (وبعضها اعتمد على العينة المختلطة من الذكور واإلناث كدراسة 

  . )2011فايزة الشندودية، (ودراسة  )2001حكمت عبداهللا الجميلي، (، ودراسة )1993

  :من حيث األدوات  -4

استخدمت الدراسات السابقة مقاييس تقيس اإليمان باهللا والقيم الدينية وااللتزام الديني     

فقد ) 1983سميرة أبكر، (من إعداد الباحثين عدا دراسة  ،النفسيومقاييس تقيس األمن 

) أزهار قاسم وأحمد سلطان(، ودراسة )ماسلو(وعدم األمان من إعداد ،األماناستخدمت مقياس 

  ).شادية التل وعصام أبوبكرة(مقياس التي اعتمدت 

  :من حيث النتائج  -5

بين اإليمان  ةموجب ية ارتباطبقة وبشكل قاطع على أن هناك عالقة أكدت الدراسات السا    

، )1983سميرة أبكر، (ذلك من نتائج دراسة وبين األمن النفسي، وقد تبين باهللا وااللتزام الديني 

أزهار قاسم (، ودراسة )2001حكمت الجميلي، ( راسةد، و)1993عصام ابوبكرة، (دراسة و

وأن الدين هو الذي يحقق  ،)2011فايزة الشندودية، (ودراسة  ،)2006وأحمد سلطان، 

  . االستقرار واالطمئنان

  :التعقيب على دراسات االتجاهات الدينية  2.4.3

   :وذلك ،أخرىوعالقتها بمتغيرات  ،الدينيةتباينت الدراسات التي تناولت االتجاهات 

    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


95 
 

   :من حيث األهداف -1

 دراسةك ،وأبعادهاالتعرف على االتجاهات الدينية إلى  الدراسات السابقةبعض هدفت 

 هدفتبينما عة المنوفية، االتجاه الديني لدى طالب جام التي تناولت )1985علي شعيب، (

الظاهري والتوجه التوجه " التعرف على مستويات االتجاهات الدينية إلى أخرىدراسات 

نحو  التوجهمستوى لمعرفة ) 2006وعبدالكريم رضوان،  ،بشير الحجار(  دراسةك" الجوهري

هدفت بعض الدراسات السابقة إلى تقصي العالقة ، في حين لدى طلبة الجامعة اإلسالمية التدين

االتجاه  للتعرف على) 2006زياد بركات، (دراسة ك ،ومتغيرات أخرى ،الدينيةبين االتجاهات 

) 2007شميلة، نجاة إ(لنفسي واالجتماعي، ودراسة كيف اتوعالقته بال ،الدينينحو االلتزام 

للتعرف ) 2009خليفة،  آمنة(وعالقتها بالسلوك العصابي، ودراسة  ،االتجاهات الدينيةلمعرفة 

لمعرفة ) 2011ريم فرينة، (ودراسة وعالقته باالتجاهات الدينية،  ،األكاديمي األداءواقع  على

التي ) 2011نهاد عقيالن، (وعالقته بالتوافق الزواجي، ودراسة  ،الدينينحو االلتزام  االتجاه

  .وعالقته بالتوافق النفسي ،الدينياالتجاه نحو االلتزام  تناولت

وذلك من حيث تناولها متغير االتجاه  ،اسة الحاليةهذه الدراسات مع الدر تشابهتو

  .الديني كأحد مجاالت بحثها

  :من حيث المنهج  -2

ذا ما يتماشى مع الدراسة وه ،االرتباطيالدراسات المنهج الوصفي انتهجت جميع هذه 

     .الحالية

  :من حيث العينة  -3

امعة كعينة اختيارها طالب الجاتفقت جميع هذه الدراسات مع الدراسة الحالية في 

العاملين في الجامعة، في عينتها من  كانتالتي ) 2009خليفة،  آمنة( من كلِّلبحثها، عدا دراسة 
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في  تباينعدد العينة فهناك  أمامن المتزوجين، ) 2011ريم فرينة، ( حين كانت عينة دراسة

زياد بركات، (راسة في دكما وطالبة  طالبٍ 200عينة على  صغرأ حيث اشتملت ،حجمها

  .)2009خليفة،  آمنة(في دراسة  عامٍل 628كبر عينة ، وكانت أ)2006

كما اتفقت جميع هذه الدراسات مع الدراسة الحالية في جنس العينة، حيث اعتمدت على 

  ).ذكور وإناث(العينة المختلطة من الجنسين 

  :من حيث األدوات -4

 ،الباحثيناستخدمت معظم الدراسات السابقة مقاييس تقيس االتجاهات الدينية من إعداد 

 ،مسبقاًعلى مقاييس معدة  اعتمدتفبعض  الدراسات وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية، أما 

استخدمت و ،)2007نجاة اشميلة، ( التي اعتمدت على مقياس) 2009آمنة خليفة، (دراسة ك

صالح (مقياس التدين تصميم ) 2011نهاد عقيالن، (، و)2011ريم فرينة، (كل من دراسة 

   ).الصنيع

  :من حيث النتائج -5

ات، لمتغيرالختالف ا دينية تبعاًالسابقة التي تناولت االتجاهات النتائج الدراسات اختلفت 

 ،العواملعلى بعض  وتأثيره أبعادهللتعرف على االتجاه الديني موضوع تناول  فمنها من

عدم وجود فروق بين الطالب والطالبات في  أظهرتحيث ) 1985علي شعيب، (كدراسة 

وعبد  ،الحجاربشير (نتائج دراسة  أظهرتبينما مقياس االتجاه الديني،  أبعاددرجاتهم على 

متغير الجنس لصالح الطالبات، كما توصلت  إلىوجود فروق تعزى ) 2006الكريم رضوان، 

نتائج الدراسات التي اهتمت باالتجاهات  دتأك، وقد %) 83.5(التوجه الديني كان  أن إلى

 ،واالجتماعيفرد بالتوافق النفسي لى دور الدين في تمتع الع أخرىوعالقتها بمتغيرات الدينية 

، )2009خليفة،  آمنة(، ودراسة )2006ياد بركات، ز(كدراسة  ،األكاديميثم على أدائه 

نتائج بعض  أظهرت، في حين )2011نهاد عقيالن، (، ودراسة )2011ريم فرينة، (ودراسة 
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نجاة (كدراسة  ،العصابيالدراسات على وجود عالقة عكسية بين االتجاهات الدينية والسلوك 

  ).2007 شميلة،أ

  :التعقيب على دراسات األمن النفسي   3.4.3

قل أو تابع، فر للباحثة من دراسات تناولت األمن النفسي كمتغير مستابعد سرد ما تو

  :ستقوم بمناقشتها من حيث

  :األهداف  -1

حيث هدفت  ،التي تناولتها بالدراسة حسب المتغيراتالدراسات السابقة اف هدتنوعت أ 

عبداهللا السهلي، (كدراسة  أخرىالنفسي ومتغيرات  األمنالتعرف على العالقة بين  إلىبعضها 

 األمن) 2003جهاد الخضري، (النفسي وعالقته بالتحصيل الدراسي، ودراسة  األمن ،)2003

عادل (ودراسة  وعالقته ببعض سمات الشخصية، اإلسعافالنفسي لدى العاملين بمراكز 

 األمن) 2006جميل الطهراوي، (النفسي، ودراسة  باألمناالغتراب وعالقته ) 2004العقيلي، 

، اإلسرائيلياهاتهم نحو االنسحاب النفسي لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة وعالقته باتج

ودراسة النفسي،  باألمنالمعاملة المدرسية وعالقتها  إساءة) 2009عبداهللا الشهري، (ودراسة 

ودراسات أخرى هدفت إلى التعرف  الهوى، تباعباالنفسي وعالقته  األمن) 2011مريم ناجم، (

الشعور باألمن النفسي ) 2005إياد أقرع، (كدراسة  على مستويات الشعور باألمن النفسي

األمن النفسي والشعور بالوحدة ) 2010وفاء خويطر، (ودراسة وتأثره ببعض المتغيرات، 

في حين هدفت دراسات النفسي لدى المراهقين،  األمن) 2011 بريعم،أسامية (ودراسة النفسية، 

خنساء عبد، (دراسة أخرى إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادي لتنمية األمن النفسي ك

  ).2012يحيي النجار، (، ودراسة )2009

 النفسي األمنالدراسات في كونها تناولت موضوع  الدراسة الحالية مع هذهواتفقت 

  . ات دراستهاكأحد متغير
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  :من حيث المنهج  -2

وهذا ما يتماشى مع  ،االرتباطيالمنهج الوصفي  الدراساتمعظم هذه  استخدمت

، ودراسة منهج المسح الشامل استخدمت) 2003، يداهللا السهلعب(الدراسة الحالية، عدا دراسة 

  .المنهج التجريبي استخدمت )2012يحيي النجار، (، ودراسة )2009خنساء عبد، (

  :من حيث العينة  -3

في المراحل  طالبال حيث أجريت على فئات ،بعضهاراسات السابقة مع الدتشابهت 

كونها  وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية ،من الجنسين الثانوية والجامعيةواإلعدادية واالبتدائية 

كانت عينتها من العاملين ) 2003جهاد الخضري، (دراسة ، عدا أجريت على طالب الجامعة

كانت عينة دراستها من المطلقات واألرامل، ) 2010وفاء خويطر، (ودراسة  بمراكز اإلسعاف،

ك كانت عينتها من فئة المعاقين حركياً، أما عدد العينة فهنا) 2012يحيي النجار، (ودراسة 

يحيي النجار، (اسة في دركما  ،معاقاً 24صغر عينة على حجمها، حيث اشتملت أ في تباين

  ).2005إياد أقرع، (في دراسة كما  1002كبر عينة ، وكانت أ)2012

  :من حيث األدوات  -4

تعريب فهد الدليم، و) ماسلو(تصميم استخدمت معظم الدراسات مقياس األمن النفسي 

عبداهللا الشهري، (، ودراسة )2004عادل العقيلي،(، ودراسة )2003عبداهللا السهلي، (كدراسة 

) دواني وديراني(، بينما استخدمت بعض الدراسات مقياس األمن النفسي تعريب )2009

، في حين استخدمت بعض الدراسات مقياس األمن النفسي من )2005إياد اقرع، (كدراسة 

جميل الطهراوي، (، ودراسة )2003جهاد الخضري، (تصميم الباحثين أنفسهم كدراسة 

، واستخدمت )2012يحيي النجار، ( اسة ودر، )2010وفاء خويطر، (ودراسة ، )2006

، )2011مريم ناجم، (كدراسة  ،بوبكرةأى مقياس تصميم شادية التل وعصام أخر دراسات

سامية (أما دراسة  مقياس من تصميم فاطمة مطلك،) 2009خنساء عبد، (واستخدمت دراسة 
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استخدمت مقياس األمن النفسي من تصميم زينب شقير، وهو ما يتفق مع ) 2011 بريعم،أ

  .مقياس الدراسة الحالية

  :من حيث النتائج  -5

 األمنوجود عالقة بين على بعضها حيث أكدت  ،نتائجهافي  الدراسات السابقةتباينت 

عبداهللا السهلي، (دراسة والبعض يرفض وينفي هذه العالقة، ف ،األخرى يراتمتغالالنفسي و

جهاد (ودراسة ، التحصيل الدراسي المرتفعب النفسي األمنعالقة على  أكدتالتي ) 2003

ن مستوى وأ ،الدينياألمن النفسي وااللتزام بين موجبة على وجود عالقة ) 2003الخضري، 

بينما نفت  ،ااألنيرتفع بارتفاع قوة بالحالة االجتماعية لصالح المتزوجين كما  يتأثرالنفسي  األمن

دراسة النفسي واالغتراب، وأظهرت  األمنوجود عالقة بين ) 2004عادل العقيلي، (دراسة 

على ) راسيالجنس، الكلية، مكان السكن، المعدل الد(متغيرات  تأثيرعدم ) 2005اقرع،  إياد(

متغير الجنس  دم ثأتيرعلى ع) 2006جميل الطهراوي، (دراسة األمن النفسي، وأكدت كذلك 

وجود فروق تعزى ) 2011 بريعم،أسامية (نتائج دراسة ، في حين أظهرت النفسي األمنعلى 

 إرشاديوهناك دراسات أكدت نتائجها على مدى فاعلية برنامج  لمتغير الجنس لصالح الذكور،

، )2011يحيى النجار، (و) 2009خنساء عبد، (كما في دراستي  ،النفسيفي تنمية األمن 

الوحدة  ومتغيرات من النفسيعكسية بين األ ارتباطيةوجود عالقة  ودراسات أخرى أكدت على

مريم ناجم، (الهوى في دراسة تباع ا، ومتغير )2010وفاء خويطر، (اسة كما في در ،النفسية

2011.(   
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:مقدمة  

الدراسة  أهدافالمنهجية التي قامت بها الباحثة لتحقيق  اإلجراءاتيعرض هذا الفصل 

المستخدمة  األدواتكذلك  عينة الدراسة،منهج الدراسة، مجتمع الدراسة،  :الحالية، مبتدئة من

  .التي استخدمت في تحليل النتائج اإلحصائيةوالمعالجة  ،الدراسةفي 

  :منهج الدراسة  1.4

ألبحاث المنهج الذي يتناول ا" :رف بأنهيعالذي  الباحثة المنهج الوصفي استخدمت

اآلن في حياة اإلنسان أو المجتمع من ظواهر وأحداث " ماهو كائن"والدراسات التي تبحث في 

لجمع الحقائق والمعلومات منها، المالحظة، وقضايا معينة، ويستخدم هذا المنهج طرقاً وأدوات 

  ).6: 2006داود، ( والمقابلة، واالختبارات، واالستفتاءات لكل ظاهرة أو حدث معين

ة تقوم بدراسة العالقة بين وخاصة أن الباحث ،الدراسةذه هو المالئم في هفلذلك 

   .هات الدينية واألمن النفسياالتجا

  :مجتمع الدراسة  2.4

 ،جامعة مصراتة اآلدابيتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الذين يدرسون بكلية 

الجنسين من صات بالكلية اصتخوبذلك شمل مجتمع الدراسة جميع اال، )2627( والبالغ عددهم

  ).م 2013 -2012(للعام الجامعي ) ذكور، إناث(
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)1.4(جدول رقم   
)2013 - 2012(العام الجامعي لربيع ب حسب إحصائية يوضح عدد طلبة كلية اآلدا   

 المجموع الكــلي
 الجنــس

ختصاصاال  
 ذكــور إنــاث

 اإلعالم 155 139 294
 اللغة اإلنجليزية 163 587 750
 الفلسفة 24 18 42
 اللغة الفرنسية 45 47 92
 علم االجتماع 23 75 98

 التاريخ 33 47 80
 الجغرافيا 11 9 20

 علم النفس 8 97 105

 التربية 8 122 130
 اللغة العربية 48 362 410
 الدراسات اإلسالمية 82 197 279
 المكتبات 25 57 82

 السياحة واآلثار 155 41 196
 اللغة اإليطالية 47 2 49

 المجموع الكــلي 827 1800 2627
 

  :عينة الدراسة  3.4

  :وتألفت عينة الدراسة من عينتين هما

  :االستطالعيةلعينة ا  1.3.4

عينة من بالطريقة العشوائية على لكل أداة استمارة ) 105( الباحثة بتوزيع عددقامت 

رفة وضوح ولغرض معالمستخدمة،  األدواتمن صدق وثبات  للتأكد، اآلدابطلبة كلية 
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 اإلجابةالطلبة  عدد من االستمارات لنسيان بعضالباحثة  استبعدت وقد .الفقرات بالنسبة للطلبة

 األمناستمارات استمارة، و) 50(تجاهات الدينية عدد استمارات اال فأصبحعلى بعض الفقرات، 

  . استمارة) 60(النفسي 

  :لعينة الكليةا  2.3.4

آب وطالبة من طلبة كلية االد طالبٍ) 266(لدراسة الحالية على عينة قدرهاأجريت ا

ص، اصتخوفقاً لمتغيري الجنس واال الطبقية عشوائيةالة، تم اختيارها بالطريقة مصراتجامعة 

جنسين لوجود طلبة من ال ؛متجانسوتعتبر هذه الطريقة هي األنسب ألن مجتمع الدراسة غير 

  %).10(صات األدبية، وقد حددت حجم العينة بنسبة ، ومن جميع االختصا)إناثو ذكور(

 فاآلال في% 10ت في المئا% 20في البحوث الوصفية يجب أن ال يقل حجم العينة عن " 

  ).187: 2002 مطير،وأسركز "(فاآلالفي عشرات % 5و

  :وقد حددت الباحثة حجم العينة بالطريقة اآلتية

2627  ×10  =263  
100  

وقد تظهر زيادة في النسبة المئوية المحسوبة  ،صاتاصتخاالحيث طبقتها على جميع 

  :ليل التاالجدووالتي يوضحها  ،)266(، لتصبح العينة الكلية بسبب جبر الكسور
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)2.4(جدول رقم   
صاصتخوزيع عينة الدراسة حسب الجنس وااليوضح ت  

العينة 
 الكلية

العدد 
 الكلي

عينة 
 اإلناث

عدد 
 اإلناث

عينة 
 الذكور

عدد 
 الذكور

صاصتخاال  

 اللغة العربية 48 5 362 36 410 41
 اللغة اإلنجليزية 163 16 587 59 750 75
 الفلسفة 24 2 18 2 42 4

 اللغة الفرنسية 45 5 47 5 92 10

 علم االجتماع 23 2 75 8 98 10

 التاريخ 33 3 47 5 80 8
 الجغرافيا 11 1 9 1 20 2

 علم النفس 8 1 97 10 105 11

 التربية 8 1 122 12 130 13
 اإلعالم 155 16 139 14 294 30
 الدراسات اإلسالمية 82 8 197 20 279 28
 المكتبات 25 3 57 6 82 9

 السياحة واآلثار 155 16 41 4 196 20

 اللغة اإليطالية 47 5 2 -  49 5

 المجموع 827 84 1800 182 2627 266
 

:أدوات الدراسة  4.4  

: "الباحثة إعدادمن " االتجاهات الدينية مقياس   1.4.4  

بعد ، اآلداباالتجاهات الدينية لطلبة كلية  مقياس بإعدادقامت الباحثة في هذه الدراسة 

 تي تناولت االتجاهات الدينية،النظرية ال باألطرالخاصة  واألبحاثالدراسات  االطالع على
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والتي أعدت من في الدراسات النفسية  لمقاييس ذات العالقة بالجانب التأصيليا ستفادة مناالو

  : ومنهاقبل بعض الباحثين 

 ويتكون المقياس من ،)1995(نوري جودي العبيدي  إعدادقياس االتجاه الديني من م - 1

  .فقرة) 50(

 ،)2005(عبد الكريم رضوان  بشير الحجار،حو التدين من إعداد مقياس التوجه ن - 2

  .فقرة) 27(ويتكون من 

) 20(ويتكون من  ،)2006(زياد بركات  إعدادمقياس االتجاه نحو االلتزام الديني من  - 3

  .فقرة

  .فقرة) 35(ويتكون من  ،)2007(شميلة نجاة أ إعدادقياس االتجاهات الدينية من م - 4

  : وصف المقياس

ت الدينية لدى طالب كلية اآلداب جامعة إلى قياس مستوى االتجاها يهدف المقياس

فقرة ) 37(منها  ،فقرة) 57(في صورته المبدئية  المقياس نتضمو ،مصراتة بعد حرب التحرير

مجال عرضه على خبراء في  تميوضح ذلك، ) أ(والملحق ة، يلبفقرة س) 20(و ،إيجابية

حذف وإضافة ليصبح عدد الفقرات ببعض  في تعديالً الذين أجروا عليهاإلسالمية الدراسات 

     :عدة مجاالت غطت فقرات المقياسوقد ، )هـ(الملحق كما هو موضح في ، فقرة )61( هفقرات

والقدر  ،خرواليوم اآل ،هورسل ،وكتبه ،ومالئكته ،يمان باهللاإل: أركان اإليمان: العقيدة - 1

 ،تاء الزكاةوإي ،إقامة الصالةو ،الشهادتان :"العبادات"إلسالم أركان او خيره وشره،

  .وصوم رمضان ،وحج البيت

والنهي عن  األمر بالمعروفو ،وصلة الرحم ،دينوطاعة الوال ،الحب في اهللا :باآلدا - 2

  .المنكر
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 ،الحلمو ،والصبر ،والتوكل ،واألفعالقوال والتزام الصدق في األ ،كظم الغيظ :األخالق - 3

  .باآلخرينذى األ وإلحاقوتجنب النميمة 

 حفظو ،والنهي عن الربا ،واالبتعاد عن شهادة الزور ،الجهاد في سبيل اهللا: المعامالت - 4

  .الوديعة

  :مراعيةه ت الباحثة بصياغة فقراتقاموقد 

  .اللغوية سالمته - 1

  . وح فقرات المقياسضو - 2

  .اتجاهين سالبة وموجبةن تكون الفقرات في أ - 3

  :تصحيح المقياس

نادراً، دائماً، أحياناً، (البدائل من يتكون الرباعي، ) ليكرت( استخدمت الباحثة تدرج

يجابية، اإلالفقرات  ة، على التوالي في حال)1، 2، 3، 4( الدرجات أعطيت لكل بديل)  أبداً

  .البةسالالفقرات  في حالة) بداًنادراً، أ دائماً، أحياناً،( للبدائل ) 4، 3، 2، 1(الدرجات  وأعطيت

  :الخصائص السيكومترية للمقياس

من عينة  على تطبيقهبعد  للمقياس )السيكومترية(ن الخصائصقامت الباحثة بالتحقق م

  :وذلك من خاللمصراتة، اآلداب جامعة طلبة كلية 

  :دق المقياسص: أوالً

  :اآلتيةبالطرق  المقياستحققت الباحثة من صدق 

  ):صدق المحكمين(الصدق الظاهري أـ 

للحكم على  ،في مجال الدراسات اإلسالمية أساتذةعلى مجموعة من  تم عرض المقياس

الذين  المحكمين أسماءيوضح ) ج(، والملحق )5(وقد بلغ عدد المحكمين، صالحية فقراته
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؛أخرى قراتف وإضافة ،فقرات حيث تم تعديل وحذف، االتجاهات الدينية مقياسرضت عليهم ع 

  .بعد التعديلفقرة ) 61( لمقياسصبح عدد فقرات الي

  :ب ـ الصدق العاملي

 الباحثة بحساب الصدق العامليقامت  االستطالعيةعينة العلى  المقياس بعد تطبيق

التحليل  ت نتائجرأسفحيث متبوعة بتدوير المحاور المتعامدة،  ،األساسيةالمكونات طريقة ب

 )3.4(رقم  ويوضح جدول ،الصحيحتزيد قيم جذورها عن الواحد  ،عوامل ةأربع عن العاملي

  .قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين المستخلصة

  )3.4(جدول رقم 

  الجذور الكامنة ونسبة التباين المستخلصة

التباين 
راكميالت  

مجموع الكليال التباين المفسر  العوامل 

األولالعامل  7.337 12.027 12.027  

 العامل الثاني 7.319 11.998 24.025
 العامل الثالث 5.096 8.354 32.379
 العامل الرابع 3.863 6.332 38.712

 

ويعتبر التشبع  ،)0.30(" لعامل عنشبع الفقرة على اوقد حرصت الباحثة على أن ال يقل ت   

أبوالنيل، ( "عتبار عند التفسيراألدني الذي ال يؤخذ دونه في اال فما فوق هو الحد )0.30(

  .تشبع الفقرات على العوامل المستخلصة) 4.4(ويوضح الجدول  ،)413: 1987
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)4.4(جدول رقم   

االتجاهات الدينية لمقياسالتدوير وبعد قبل الفقرات على العوامل  شبعت  
 الفقرات تشبع العوامل قبل التدوير تشبع العوامل بعد التدوير

4 3 2 1 4 3 2 1 

   0.73 0.34 0.30 -   0.59 1 

  0.75   0.33  0.61 2 

  0.72  0.47 -    0.72 3 

        4 

        5 

 0.44     0.30  6 

     0.41 0.359 -   7 

  0.54     0.50 8 

   0.62    0.57 9 

   0.41    0.38 10 

  0.55   0.37 0.40  11 

   0.52    0.54 12 

 0.39 -  0.65 0.36 0.34 -    0.76 13 

      0.30 -   14 

        15 

   0.62    0.60 16 

 0.39       17 

0.47  0.34   0.52 0.35  18 

  0.38 0.47    0.67 19 

0.32      0.45  20 

       0.33 21 

        22 
 0.45  0.37 0.42  0.39  23 

  0.44    0.36 0.43 24 

0.46    0.36 0.35  0.325 25 

  0.53   0.43 0.46  26 

  0.46    0.38 -  0.44 27 
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 الفقرات تشبع العوامل قبل التدوير تشبع العوامل بعد التدوير
4 3 2 1 4 3 2 1 

  0.44     0.47 28 

 0.51 -  0.43 0.54   0.41 -  0.77 29 

  0.48     0.47 30 

        31 

 0.51 0.46 0.56    0.80 32 

      0.43 -   33 

  0.37    0.35 0.41 34 

0.50    0.37  0.35  35 

0.58    0.53    36 

  0.37 0.59    0.66 37 

   0.68 0.35   0.50 38 

 0.62     0.60  39 

  0.32    0.45  40 

  0.53 0.47    0.70 41 

   0.64 0.38 0.37 -   0.38 42 

 0.46 0.30    0.435 0.31 43 

0.42  0.34   0.32 0.49  44 

  0.56     0.56 45 

0.62    0.42 0.41   46 

   0.61  0.38 -   0.40 47 

0.59    0.465 0.39   48 

 0.42 0.39  0.36 -   0.41  49 

 0.44 0.36  0.31 -   0.51  50 

  0.45 0.37   0.36 0.53 51 

  0.60 0.37 0.33 -    0.66 52 

  0.41   0.39   53 

 0.50 0.35 0.32   0.55 0.38 54 

        55 

       0.30 56 
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 الفقرات تشبع العوامل قبل التدوير تشبع العوامل بعد التدوير
4 3 2 1 4 3 2 1 

0.59    0.48 0.54   57 

   0.75    0.70 58 

   0.56 0.31 0.39 -   0.39 59 

  0.67    0.30 0.53 60 

 0.45   0.31 -   0.44  61 

 

تم عرضها على عينة عوامل  ةأربع تشبع الفقرات على) 4.4(تضح من الجدول رقم ي

  :هيو ،األبعادمن أساتذة الدراسات اإلسالمية لتسمية 

، 37، 32، 29، 19، 16، 12، 10، 1،9" وتشبعت عليه الفقرات   :العامل األول

وقد فسرت هذه الفقرات بتشبعاتها بعد التدوير ما نسبته  " 59، 58، 47، 42، 38

والخوف من عقاب  ،عمالاأل لى محاسبة النفس وإخالص النية فيوهو يشير إ، %)12.027(

  ".عد مراقبة اهللاب " وسمي خرة،اهللا في اآل

، 34، 30، 28، 26، 24، 13، 11، 8، 3، 2" وتشبعت عليه الفقرات : العامل الثاني

وقد فسرت الفقرات بتشبعاتها بعد التدوير ما نسبته " 60، 53، 52، 45،51، 41، 40

عد ب" لى والتوكل عليه، وسمي يشير إلى تفويض األمر إلى اهللا سبحانه وتعاهو ، و%)11.998(

  ".التسليم بأمر اهللا 

" 61، 54، 50، 49 ،43، 39، 23، 17، 6" وقد تشبعت عليه الفقرات : العامل الثالث

تقرب أن هو يشير إلى ، و%)8.354(فسرت هذه الفقرات بتشبعاتها بعد التدوير ما نسبته وقد 

  "الوازع الديني  بعد" لوازع الديني، وسمي إلى اهللا تعالى بالطاعات والنوافل يقوي لديه االمسلم 
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" 57، 48، 46، 44، 36، 25،35، 20، 18"وتشبعت عليه الفقرات :  العامل الرابع

وهو يشير إلى أن صغائر ، %)6.332(ما نسبته رت الفقرات بتشبعاتها بعد التدوير سوقد فُ

  ".الذنوب عد ب"  وسميبفعلها،  استهانما في كبائر الذنوب إذا  اإلنسان وقعتُ الذنوب

نتيجة  )56، 55، 33، 31، 22، 21، 15، 14، 5،7، 4(الفقرات ولقد تم استبعاد 

يوضح الصورة  )و(فقرة، والملحق  )50(وبهذا أصبح عدد فقرات المقياس ،يالعاملللتحليل 

  .االتجاهات الدينية ائية لمقياسالنه

)5.4(جدول رقم   

االتجاهات الدينيةمقياس مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد   

 
الدرجة 
 الكلية

 
:البعد الرابع  
 الذنوب

 
:البعد الثالث  

 الوازع الديني

 
:البعد الثاني  

 التسليم بأمر اهللا

 
:البعد األول  
 مراقبة اهللا

 
 األبعاد

 

0.66**  0.21*  0.32**  0.41**  _ 
 

:البعد األول  
 مراقبة اهللا

0.84**  0.36**  0.46** :البعد الثاني _ _   
 التسليم بأمر اهللا

0.69**  0.21* :البعد الثالث _ _ _   
 الوازع الديني

0.62** :البعد الرابع _ _ _ _   
 الذنوب

 

).0.01(دالة عند مستوى داللة **   

).0.05(دالة عند مستوى داللة *  
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الدينية األربعة تتمتع بمعامالت  أن أبعاد مقياس االتجاهات )5.4(يتضح من الجدول

) 0.01(وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،)0.84 – 0.21( حت بينارتباط فيما بينها تراو

  .فقرة) 50(، وعليه فقد أصبح مقياس االتجاهات الدينية مكون من)0.05(و

:االتجاهات الدينية ثبات مقياس   

  :عينة االستطالعية تم حساب الثبات على البعد تطبيق المقياس 

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية_ 1

من طلبة كلية طالباً وطالبة ) 50(قوامها ستطالعية على عينة ا المقياسبعد تطبيق 

لتي تقوم على قسمة بنود تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية امصراتة، جامعة اآلداب 

امل االرتباط معحيث كان مجموع  ،)الزوجيةاألعداد  األعداد الفردية مقابل(إلى قسمين  المقياس

عن طريق التجزئة  خليتساق الدااالوللتوصل إلى مؤشرات عن ، )0.770(للمقياس الكلي 

  ).0.870(معامل الثبات صبح لي ؛براوناستخدام معادلة سبيرمان  تم النصفية

  =معادلة الثبات المصحح 
  معامل الثبات النصفي×  2
  معامل الثبات النصفي+  1

  ).139: 2007البطش وأبوزينة، (

مان وتحيث بلغ الثبات بطريقة ج ،تمانوجثم تم حساب االرتباط باستخدام معادلة 

)0.858(  

  :الثبات بطريقة ألفاكرونباخ_ 2

 كلية اآلدابطلبة من طالباً ) 50( اعلى عينة استطالعية قوامه بعد تطبيق المقياس

وجد  للمقياس، حيثكرونباخ لقياس الثبات الكلي  تم حساب الثبات بطريقة ألفا، مصراتةجامعة 

  ).0.853(الثبات تساوي معامل قيمة أن 
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  :النفسي األمنمقياس   2.4.4

  :وصف المقياس

فقرة ) 54(النفسي، وهو مكون من  األمنقامت زينب شقير بتصميم مقياس لقياس  

  :وذلك على مقياس يتدرج من ،عليها باإلجابةيقوم المفحوص 

عند الفقرات الموجبة، ، )0(، غير موافق)1(أحيانا، موافق )2( ، موافق)3(موافق بشدة

بذلك تتراوح و ،)3، 2، 1، 0( التقديرات في اتجاه عكسي عند الفقرات السالبةبينما تكون 

  :يتكون من أربعة محاورودرجة، ) 162 - 0(درجة المقياس من 

  .األمن النفسي المرتبط بتكوين الفرد ورؤيته للمستقبل: المحور األول - 1

  .األمن النفسي المرتبط بالحياة العامة والعملية للفرد: الثانيالمحور  - 2

  .األمن النفسي المرتبط بالحالة المزاجية للفرد: المحور الثالث - 3

  .األمن النفسي المرتبط بالعالقات االجتماعية للفرد: المحور الرابع - 4

  :باستخدام الصدق معدة المقياس بحساب قامت قد و

  :حساب الصدق الظاهري - 1

ين في مجال الصحة النفسية يصاصتخعلى مجموعة من االحيث تم عرض المقياس    

  .النفسي واإلرشاد

  :حساب صدق المحك - 2

الطائف  مستشفى إعدادحيث تم تطبيق المقياس ومقياس الطمأنينة النفسية من    

وكان معامل  ،التربيةمناصفة بين الطالب والطالبات كلية ) 100( قوامهابالسعودية على عينة 

  ).0.80( المقياسينبين رتباط الا
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  :صدق المفرداتحساب  - 3

االرتباط  فجاءت جميع معامالت ،للمقياستم حساب ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية    

  ).0.01(مرتفعة ودالة عند 

  :الثبات

  :االختبار إعادة -1

امل االرتباط بين وقد بلغ مع ،)80(يث تم تطبيقه على عينة من الجنسين عددهم ح   

  ).0.75(التطبيقين 

  ":التجزئة النصفية"ثبات االتساق الداخلي  - 2

استخدام معادلة سبيرمان براون للتجزئة النصفية بين البنود الزوجية والفردية لعينة ب

وهو معامل  ،)0.74(غ معامل الثبات بهذه الطريقة وقد بل ،الجنسينطالباً من ) 120(مقدارها 

  .)0.01(مرتفع ودال عند 

  :كرونباخ معامل الفا - 3

  .)0.91(والذي بلغ  ،الفاكرونباخريقة يث تم حساب معامل الثبات وفق طح   

من صراتة دينة ممبقت في والتي طُ ،)2007( ما تحققت دراسة حنان الشريفك  

تحصلت و للفقرات، ، حيث تم حساب الصدق باستخدام الصدق التمييزي صدق وثبات المقياس

، بينما تراوح معامل ارتباط بيرسون بين )0.81( بلغالباحثة على نسبة ثبات للمقياس ككل 

   ).0.81 -0.69(ما بين  األربعةالتطبيقين في المجاالت 

  .مرة أخرى سأكد من صدق وثبات المقياتقامت الباحثة في هذه الدراسة بالوقد   
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  :صدق المقياس -1

  ":صدق المحكمين"الصدق الظاهري  - أ

علم النفس والتربية،  أساتذةعلى عدد من  األوليةيث تم عرض المقياس في صورته ح

يوضح ) د(، والملحق )8( ة الفقرات، وقد بلغ عدد المحكمينمالئمة صياغ للحكم على مدى

بناء على رأي المحكمين ) 6(حذف الفقرة رقم و ،الفقراتتم تعديل بعض المحكمين، وقد  أسماء

  .)5(لتشابهها مع الفقرة 

  :الصدق البنائي - ب

الصدق بطريقة الصدق البنائي الذي  قامت الباحثة بحساب ق المقياسلتحقق من صدل

وفعالية االختبار على التنبؤ بأداء الفرد في المستقبل في ضوء درجات قدرة "يقصد به 

تم استبعاد الفقرات التي كان معامل ، علماً أنه )181: 2004غنايم وآخرون، .("االختبار

والنتائج موضحة  وهذا يعني اختيار الفقرات ذات االرتباط العالي، ، )0.25(ارتباطها أقل من 

  :لتاليكا

)6.4(جدول   
والدرجة الكلية  ،)للمستقبلبعد تكوين الفرد ورؤيته ( عامالت االرتباط بين فقرات البعد األول م

  )60= ن ( للمقياس

 مستوى الداللة
معامالت 
 االرتباط

د األولـرات البعـــــــــفق  
رقم 
 الفقرة

0.01 
إحصائياًدالة   

ي لقدرتي على مواجهة مشكالت باألمنلدي شعور  0.40
.ومحاولة حلها  

1 

0.05 
اإحصائيدالة   

ي نأنا محبوب من الناس ويحترمون 0.30  2 

0.01 
إحصائياًدالة   

باألمنتقديري لنفسي يشعرني  0.45  3 
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 مستوى الداللة
معامالت 
 االرتباط

د األولـرات البعـــــــــفق  
رقم 
 الفقرة

0.05 
اإحصائيدالة   

 4 لدي القدرة على مواجهة الواقع ولو كان مراً 0.28

0.01 
اإحصائيدالة   

 5 أشعر بأن لي قيمة كبيرة في الحياة 0.51

0.01 
اإحصائيدالة   

 6 تنقصني مشاعر العاطفة والدفء النفسي 0.33

0.01 
إحصائياًدالة   

 7 ثقتي بنفسي ليست على ما يرام 0.36

0.01 
إحصائياًدالة   

خرآلحتقر نفسي من حين أ 0.50  8 

0.05 
إحصائياًدالة   

بعض حاجاتي إشباعلدي نقص في  0.30  9 

0.05 
صائياًإحدالة   

 10 ينقصني الشعور بالصحة مما يهدد حياتي 0.31

0.01 
إحصائياًدالة   

 11 أنا شخص كثير الشك 0.33

0.05 
إحصائياًدالة   

 12 ضعف شخصيتي يقلل من قيمتي في هذه الحياة 0.28

0.01 
إحصائياًدالة   

األيامهذه  صعب مرفي هذه الحياة أاألمن بشعور ال 0.39  13 

 14 الحياة عبء ثقيل تحتاج لكفاح وقوة لكثرة الضغوط 0.22 غير دالة

    
 اوحت بينتتمتع بمعامالت ارتباط تر األولفقرات البعد  أن )6.4(من الجدول بين ت

البعد لذلك حذفت من غير دالة فهي ) 14(ما عدا الفقرة  وهي دالة إحصائياً ،)0.51 – 0.28(

  .فقرة) 13(ليصبح عدد فقرات البعد  ؛المقياسو
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)7.4(جدول   

الكلية والدرجة ) الحياة العامة والعملية للفرد(عامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني م

:للمقياس  

معامالت  مستوى الداللة
 االرتباط

ثانيفقرات البعد ال رقم  
 الفقرة

 15 يشعر الفرد باألمن والطمأنينة عند التمسك بالقيم الدينية 0.16 غير دالة

 16 أتوقع الخير من الناس ألن الدنيا بخير 0.18 غير دالة

دالة إحصائياً 0.01 نفسيأثق في قدرتي على حماية  0.37   17 

 18 النجاح في العمل يؤدي لالستقرار واألمن 0.16 غير دالة

لية الدولة والناس تحقيق الحماية للفردمن مسؤو 0.15 غير دالة  19 

0.01 
 دالة إحصائياً

 20 أشعر باألمن واالستقرار في حياتي االجتماعية 0.45

0.01 
 دالة إحصائياً

أعيش في أمن التمسك باألخالق والعادات تجعلني  0.34
 وسالم

21 

 22 أحتاج لحماية األهل واألقارب ألعيش في أمن  0.18 غير دالة

 23 أشعر بأن الوحدة الوطنية والحب يجعلني أكثر أمناً 0.06 غير دالة

0.05 
 دالة إحصائياً

أأرى أن الحياة تسير من سيئ ألسو 0.26  24 

 25 القلق على المستقبل يهدد حياة الفرد 0.17 غير دالة

والسالم من حولي لنقص الحماية األمن بشعور الافتقد  0.028 غير دالة
 من اآلخرين

26 

 27 كثرة الحروب تهدد األمن والسالم 0.017 غير دالة

0.01 
 دالة إحصائياً

 28 أشعر بأن حياتي مهددة بالخطر 0.51
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معامالت  مستوى الداللة
 االرتباط

ثانيفقرات البعد ال رقم  
 الفقرة

0.05 
 دالة إحصائياً

بعدم األمن انهالفرد ويشعر الفقر والمرض يهددان 0.31  29 

0.01 
 دالة إحصائياً

 30 ابتعاد الناس عني وقت الشدة يشعرني بعدم األمن 0.37

0.05 
ادالة إحصائي  

فيها استياء الناس من الحياة يشعرهم بعدم االستقرار 0.29  31 

 32 مشاعر التشاؤم تهدد حياة الفرد بالخطر 0.014 غير دالة

أن فقرات البعد الثاني تتمتع بمعامالت ارتباط تراوحت بين  )7.4(تبين من الجدول 

، 26، 25، 23، 22، 19، 18، 16، 15(ما عدا الفقرات  ي دالة إحصائياًوه) 0.51 – 0.26(

  .فقرات) 8(ليصبح عدد فقرات البعد  ؛والمقياسفهي ضعيفة لذلك حذفت من البعد ) 32، 27

)8.4(جدول   
:والدرجة الكلية للمقياس ) الحالة المزاجية للفرد( عامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث م  

 مستوى الداللة
معامالت 
 االرتباط

 فقرات البعد الثالث
رقم 
 الفقرة

0.01 
 دالة إحصائياً

في الحياةوعدم الرضا أشعر بالتعاسة  0.49  33 

0.01 
 دالة إحصائياً

وتسهل إثارتي ،متوترأنا شخص  0.57  34 

0.01 
 دالة  إحصائياً

خرأشعر بالقلق من وقت آل 0.45  35 

0.01 
 دالة إحصائياً

 36 ارتبك عندما أتحدث مع اآلخرين 0.38

0.01 
 دالة إحصائياً

 37 تنقصني مشاعر السعادة والفرح 0.56
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 مستوى الداللة
معامالت 
 االرتباط

 فقرات البعد الثالث
رقم 
 الفقرة

0.01 
 دالة  إحصائياً

الغضب سبب معظم مشاكلي وشعوري بنقص  0.44
 األمن

38 

0.01 
 دالة  إحصائياً

 39 أشعر بعدم االرتياح معظم الوقت 0.57

0.01 
 دالة إحصائياً

من األرق مما يقلل شعوري بالراحة أعاني 0.51  40 

0.01 
 دالة إحصائياً

 41 يزيد غضبي لدرجة تفقدني السيطرة على أفعالي 0.37

أن فقرات البعد الثالث تتمتع بمعامالت ارتباط تراوحت بين  )8.4(تبين من الجدول 

  .)0.01( ة إحصائياً عند مستوى داللةوهي دال )0.57 – 0.37(

)9.4(جدول   
والدرجة ) جتماعياالجتماعية والتفاعل اال العالقات(بين فقرات البعد الرابع  االرتباطمعامالت 

:الكلية للمقياس  

 مستوى الداللة
معامالت 
 االرتباط

 فقــــــرات البعــــد الرابع
رقم 
 الفقرة

 42 أحب أن أعيش بين الناس بمحبة ومودة 0.16 غير دالة

 43 أحرص على تبادل الزيارات 0.28 0.05

نسجام مع اآلخرينأستطيع أن أعيش في ا 0.43 0.01  44 

مع الناس االجتماعأميل إلى  0.51 0.01  45 

المواقف االجتماعية أتكيف بسهولة في 0.49 0.01  46 

الناس بي اهتمامأفتقد  0.50 0.01  47 

 48 أشعر بأنني وحيد في هذه الدنيا 0.50 0.01

الناس يسبب المشاكلب أرى أن االحتكاك 0.34 0.01  49 

 50 أشعر بالراحة النفسية عندما ابتعد عن الناس 0.21 غير دالة

عملة نادرةالتعامل بإخالص بين الناس أصبح  0.31 0.05  51 
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 مستوى الداللة
معامالت 
 االرتباط

 فقــــــرات البعــــد الرابع
رقم 
 الفقرة

كره االشتراك في الرحالت أو الحفالتأ 0.29 0.05  52 

ون بسبب ظروفي الخاصةأصدقائي قليل 0.28 0.05  53 

 

 أن فقرات البعد الرابع تتمتع بمعامالت ارتباط تراوحت بين )9.4(تبين من الجدول 

فهي غير دالة لذلك حذفت من ) 50، 42(وهي دالة إحصائياً ما عدا الفقرات ) 0.51 –0.28(

فقرات مقياس األمن النفسي  دعد لتصل فقرات؛) 10(يصبح عدد فقرات البعد ل ؛والمقياسالبعد 

  . فقرة) 40(

  :ثبات مقياس األمن النفسي: ثانياً

 اآلدابكلية طالباً وطالبة من ) 60(تطبيق المقياس على عينة استطالعية قوامها بعد 

ئمة المقياس مع البيئة من مدى ماللتأكد الغرض تم اختيارهم بطريقة عشوائية،  مصراتةجامعة 

تم حساب معامل الفاكرونباخ لقياس الثبات الكلي للمقياس، وقد وجد أن قيمة معامل المحلية، و

يصلح لإلجابة وبناء على هذه النتيجة فإن المقياس  ،)0.87( يساوي الفاكرونباخ للمقياس الكلي

   .يوضح الصورة النهائية لمقياس األمن النفسي) ز(الدراسة، والملحق  على تساؤالت

:التطبيق جراءاتإ  5.4  

يق المقياسين على طلبة بعد التأكد من صدق وثبات أداتي الدراسة، قامت الباحثة بتطب

  .بألكاديمية الليبية إلى كلية اآلدامن اب بموجب رسالة موجهة كلية اآلدا

وبعد تحديد حجم العينة لكل تخصص وفقاً إلحصائيات وحدة التسجيل والقبول بالكلية 

 ة التدريسهيأبمقابلة رؤساء األقسام وأعضاء ، قامت الباحثة )م 2013 -2012(للعام الجامعي 

لصعوبة ثر من يوم لكل تخصص بالكلية للسماح لها بتطبيق المقياسين، وقد خصصت الباحثة أك
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نظراً لطبيعة نظام الفصل الذي يسمح بتسجيل مواد  الطلبةالحصول على العدد الكافي من 

كذلك قلة تواجد صات عينة الطلبة بها قليل، اصتخخاصة أن بعض اال ،اآلخرأخير البعض وت

   . طالبات فقطتضم كانت فبعض القاعات الدراسية  ،الدراسيةالطلبة الذكور في القاعات 

عشرة دقيقة المتبقية من زمن  في الخمسوقد طبقت الباحثة أدوات دراستها على العينة 

واألهمية من  ،للطلبةفسها في شكل مجموعات داخل القاعات الدراسية بعد تقديم نالمحاضرة 

  . سمأكدت الباحثة على عدم ذكر االولطمأنة الطلبة لإلجابة بموضوعية  ،الدراسةهذه 

  :األساليب اإلحصائية  6.4

تخدام البرنامج تم تفريغ البيانات على الحاسب اآللي، حيث تمت معالجتها باس

  :اآلتية واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية  (spss)اإلحصائي 

  .المتوسط الحسابي - 1

  .نحراف المعيارياال - 2

  .الحاليةمعامل ارتباط بيرسون لحساب العالقة بين متغيري الدراسة  - 3

لعينتين مستقلتين لحساب الفروق بين درجات ) ت(ختبار اواحدة، والعينة لل )ت(ختبارا - 4

  .متوسطات أفراد العينة
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  :عرض النتائج  1.5

  :التساؤل األول

بين االتجاهات الدينية واألمن النفسي لدى طلبة كلية اآلداب جامعة هل توجد عالقة ارتباطية 

  ؟مصراتة

  )10.5(جدول رقم 

  يوضح معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة ومقياسي االتجاهات الدينية واألمن النفسي

مستوى 
 الداللة

معامل ارتباط 
 بيرسون

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المتغيرات العينة

 
0.01 

 

0.449**  

11.10 172.30 266 
االتجاهات 
 الدينية

 األمن النفسي 266 121.80 15.39
 

يجاد العالقة ولإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون إل

) 10.5(والجدول رقم) 0.449(حيث بلغ معامل االرتباط  ،من النفسيبين االتجاهات الدينية واأل

  .ذلك يوضح

  :التساؤل الثاني

     ب جامعة مصراتة؟ة اآلداى االتجاهات الدينية لدى طلبة كليمستو ما 

)11.5(جدول رقم   
االتجاهات الدينية لداللة الفرق لمقياسختبار التائي يوضح نتائج اال  

مستوى 
 الداللة

 درجة الحرية
1-ن   

 القيمة التائية
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 الحسابي

أفراد 
 العينة

 266 172.30 125 11.10 المحسوبة الجدولية 265 0.01

1.96 69.47 
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االتجاهات الدينية قامت الباحثة باستخراج القيمة التائية  ولغرض التعرف على مستوى

وهي أعلى  ،)69.47(عن طريق االختبار التائي لعينة واحدة وظهر أن القيمة التائية المحسوبة 

مما يعني أن ) 0.01(ومستوى داللة ) 265(، ودرجة حرية )1.96(من القيمة الجدولية البالغة 

والبالغ  ،للمقياسوالمتوسط الفرضي ) 172.30(والبالغ  ،الحسابيمتوسط ال هناك فروق بين

االتجاهات  أن مستوىوهو فرق حقيقي و ،إحصائياًوهذا يدل على أن الفروق دالة )* 125(

  .يوضح ذلك )11.5(والجدول رقم  ،مرتفعدينية لدى طلبة كلية اآلداب ال

  :ثالثالتساؤل ال

  داب جامعة مصراتة؟ما مستوى األمن النفسي لدى طلبة كلية اآل   

)12.5(جدول رقم   

ختبار التائي لداللة الفرق لمقياس األمن النفسييوضح نتائج اال  

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

1-ن   
التائيةالعينة   

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

متوسط 
 العينة

أفراد 
 العينة

 266 121.80 100 15.39 المحسوبة الجدولية 265 0.01

1.96 23.10 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  عدد الفقرات× متوسط البدائل 

األمن النفسي قامت الباحثة باستخراج القيمة التائية عن  ولغرض التعرف على مستوى

وهي أعلى  ،)23.10(هيأن القيمة التائية المحسوبة  وتبين ،واحدةاالختبار التائي لعينة طريق 

مما يعني أن ) 0.01(ومستوى داللة ) 265(، ودرجة حرية )1.96(من القيمة الجدولية البالغة 

والبالغ  ،للمقياسسط الفرضي والمتو ،)121.80(والبالغ  ،حسابيالمتوسط الهناك فروق في 
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) 12.5(والجدول رقم  ،الصدفةم عن عامل وهذا يدل على أن الفرق حقيقي وغير ناج ،)100(

  .يوضح ذلك

  :التساؤل الرابع

داب دى طلبة كلية اآلاالتجاهات الدينية ل في مستوى حصائيةهل توجد فروق ذات داللة إ

  ؟)إناثو ذكور(متغير الجنس ل جامعة مصراتة تبعاً

)13.5(جدول رقم   

االتجاهات الدينية تبعاً لمتغير  لمقياس) ت(فات المعيارية وقيمة يوضح المتوسطات واالنحرا
)ذكور وإناث( الجنس  

مستوى 
 الداللة

درجات 
 الحرية

2-ن   

 القيمة التائية
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 أفراد العينة

 ذكور 84 170.66 12.126 المحسوبة الجدولية 264 غير دال
1.96 1.63 

ناثإ 182 173.06 10.546  

خضاع عينة الدراسة لالختبار التائي حقق من هذا الهدف قامت الباحثة بإولغرض الت

، بينما بلغ متوسط )173.06(هووظهر أن متوسط استجابات اإلناث  ،مستقلتينلعينتين 

، ولغرض التحقق من داللة الفروق باالختبار التائي لعينتين )170.66(استجابات الذكور 

ة التائية الجدولية وهي أقل من القيم ،)1.63(هيمستقلتين ظهر أن القيمة التائية المحسوبة 

ذكور واإلناث في بين المما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 1.96(البالغة 

  .يوضح ذلك) 13.5(والجدول رقم  ،)264(درجة حرية مستوى االتجاهات الدينية عند 
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   :التساؤل الخامس

داب جامعة لبة كلية اآلاألمن النفسي لدى ط في مستوىة حصائيهل توجد فروق ذات داللة إ

  ؟)إناثو ذكور(لمتغير الجنس  مصراتة تبعاً

 

)14.5(جدول رقم   

متغير حسب  لمقياس األمن النفسي) ت(نحرافات المعيارية وقيمة االالمتوسطات ويوضح 
)ذكور وإناث( الجنس  

مستوى 
 الداللة

درجات 
 الحرية

2-ن   

 القيمة التائية
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 أفراد العينة

 ذكور 84 122.67 15.76 المحسوبة الجدولية 264 غير دال
1.96 0.628 

ناثإ 182 121.40 15.24  

تين مستقلتين، وظهر وللتحقق من هذا الهدف قامت الباحثة بإجراء االختبار التائي لعين

، )122.67(بينما بلغ متوسط استجابات الذكور  ،)121.40(ستجابات اإلناث بلغت بأن متوسط ا

ولغرض التحقق من داللة الفروق باالختبار التائي لعينتين مستقلتين ظهر أن القيمة التائية 

مما يعني أنه ال  ،)1.96(وهي أقل من القيمة التائية الجدولية البالغة  ،)0.628(هيالمحسوبة 

 رجة حريةدإلناث في مستوى األمن النفسي عند بين الذكور واذات داللة إحصائية توجد فروق 

 .يوضح ذلك) 14.5(والجدول رقم  ،)264(
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  :مناقشة النتائج  2.5

  : مناقشة نتائج التساؤل األول

داب جامعة هل توجد عالقة ارتباطية بين االتجاهات الدينية واألمن النفسي لدى طلبة كلية اآل

  مصراتة؟

بين االتجاهات الدينية موجبة وجود عالقة ارتباطية ) 10.5(من الجدول رقم ن ييتب

تؤكد ما و ،طبيعيةوتعتبر هذه النتيجة ). 0.449(حيث كان معامل االرتباط  ،النفسياألمن و

قال  ،الشعور باألمن النفسيو  – عز وجل –اهللا من آيات ربطت اإليمان باهللا جاء في كتاب 

فَأى الْفَرِيقَينِ أَحق بِاألْمنِ إِن [ ،)29: الرعد()بولُقُالْ نئمطْتَ اِ رِكْذبِ الَأَ اِ رِكْذهم بِوبلُقُ نئمطْتَو واْنامء ينالذ[: تعالى

ونلَمتَع 82(كُنتُم ( لَمنواْ وامء ينالذونتَدهم مهو ناألْم ملَه كلَئم بِظُلْمٍ أُؤانَهمواْ إِيلْبِسأما تأكيد، )83-82 :األنعام( )ي 

ها الراحة فيجد في ،الصالةأمر لجأ إلى  هإذا أحزنفقد كان  –صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا ال

: لبالل قال – اهللا عليه وسلم صلى –أن رسول اهللا أبي داوود في سننه والطمأنينة، وقد روى 

 ان لإليمان أثرأ" ويؤكد النقيثان ، )347: 5، 4947أبي داوود، ( "أرحنا بالصالةفبالل يا  قم"

في شعوره باألمن واألمان،  في تحقيق الطمأنينة النفسية، ولن تتحقق سعادة اإلنسان إال اعظيم

   ."رض كلهاحس باألمن إال بنور اهللا الذي أنار سبحانه وتعالى به األولن ي

  ). 197: 2003النقيثان، (

 ،)1983أبكر، (دراسة :مثل ،السابقةتفقة مع نتائج الدراسات مجاءت  هذه النتيجةو

 ،)2006قاسم وسلطان، ( ودراسة ،)2001الجميلي، ( اسةودر ،)1993أبوبكرة، ( ودراسة

تعاليم بين االلتزام ب كدت نتائجها على وجود عالقة موجبةالتي أ) 2011الشندودية، ( ودراسة

لتزام حث أبنائهم على اإلى باء وهذا مما يدعو اآل ،النفسياألمن الشعور بالدين اإلسالمي و
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وبالتالي يتحقق لهم األمن  ،النفسيةحتى يتمتعوا بالصحة  ؛بهاالطاعات والعبادات التي أمرنا اهللا 

جد عالقة موجبة بين االلتزام أنه توتؤكد ) 2007، صالح( نتائج دراسة النفسي، وقد جاءت

  .لنفسيةالديني وتمتع الطالب بالصحة ا

التأثير اإليجابي  الدراسات السابقةنتائج لدراسة الحالية مع مقارنة نتائج ايتضح من و

خليفة، ( فرد أثناء العمل، حيث جاء في نتائج دراسةتحفيز األداء الجيد للدينية على لالتجاهات ال

كما أن امتثال  وجود عالقة ارتباطية موجبة بين االتجاهات الدينية واألداء الوظيفي،) 2009

 بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يحقق لهالديني  هلتزامالفرد لتعاليم اإلسالم وا

 ودراسة، )2006بركات ، ( كما جاء في نتائج دراسة ،االجتماعيوالتكيف  توافق النفسيال

 وجود عالقة موجبةءت نتائجها تؤكد التي جا) 2011فرينة، ( دراسةكذلك و، )2011عقيالن، (

   .بين االتجاه نحو االلتزام الديني والتوافق الزواجي للفرد

  :مناقشة نتائج التساؤل الثاني

  داب جامعة مصراتة؟لدى طلبة كلية اآل االتجاهات الدينية ما مستوى   

كلية اآلداب طلبة لدى  االتجاهات الدينية أن مستوى) 11.5(تضح من الجدول رقم ي

لقيمة التائية ، وهي أعلى من ا)69.47(حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة  .اًمرتفع كان

  ).1.96( الجدولية 

داب يتمتعون بمستوى عاٍل ي كلية اآلأن الطلبة فنتائج التساؤل الثاني  يتبين من عرض

م من ظُهورِهم ذُرياتهِم [: في كتابه –عز وجل–يقول المولى . من االتجاهات الدينية ادينِ ء ن بك مبذَ رإِذ أَخو

ت بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم  أَلَس هِملَى أَنفُسع مهدهأَشوني لذَا غَافه نا عإِنَا كُن ةامي172: األعراف( )الْق( ،

التدين واالتجاه إلى اهللا دافع  ح أن اإلنسان منذ أن خلقه اهللا أودع فيهوهذه اآلية الكريمة توض
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رجع إلى ارتفاع مستوى االتجاهات الدينية لدى الطلبة يأن  الباحثة ترىلذا سبحانه وتعالى، 

يلزم مؤسساته التعليمية بتدريس مناهج التربية اإلسالمية من الذي الليبي المسلم  طبيعة المجتمع

التشجيع انتشار مراكز وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وإضافة إلى ، الدراسية األولىالصفوف 

الفتيات الصغيرات في مراكز التحفيظ على ارتداء قبال إإقامة المسابقات القرآنية، كذلك على 

منذ صغرهم أبنائها  ربيةهذا مما يدل على اهتمام األسرة الليبية بتو ،)غطاء الرأس(الحجاب

في ارتياد األبناء المساجد بصحبة أبائهم لحضور  الهتمامأيضاً هذا ا اإلسالمية، ويظهرالتربية 

الذي يلتقي فيه  اليومذاك  ؛ستماع إلى خطبة يوم الجمعة، وخطبة يوم العيدواال ،الجماعةصالة 

األمر الذي نمى ، إال بالتقوى والعمل الصالح ال فرق بين غني وفقيرمتحابين إخوة المسلمون 

سبحانه  – اهللا سبيلالتضحية والجهاد في و ،حب الوطني غرس فيهم بالتالو ،اهللام حب فيه

 .فع الشباب من أجل نيل الشهادةحيث تدا ،)رايرفب 17ثورة (والذي ظهر واضحاً في  ،وتعالى

من فالليبي وهم أحد أفراد هذا المجتمع  ،الدراسةوبما أن الشباب من طلبة الجامعة هم عينة 

قد الجامعة طلبة معظم  ، كذلك رتفع من االتجاهات الدينيةأن يكون لديهم مستوى م الطبيعي

هذه عقيدة دينية صحيحة، ون الوعي والنضج الديني الذي يمكنهم من اكتساب بلغوا درجة م

على حيث دلت  )2006الحجار ورضوان، ( :منكل  مع نتائج دراسة ةتفقمجاءت النتيجة 

التي ) 2009خليفة، (ودراسة سالمية، نحو التدين لدى طلبة الجامعة اإل ارتفاع مستوى التوجه

كذلك اتفقت مع وأكدت نتائجها على وجود انتشار واسع ومرتفع في مظاهر االتجاهات الدينية، 

ودراسة  في أن درجة التزام الطلبة بالقيم الدينية كانت كبيرة،) 2011الشندودية، (دراسة 

لت إلى أن طلبة جامعة األزهر لديهم التزام ديني فوق المتوسط التي توص) 2011عقيالن، (

  %).76( بنسبة
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  :مناقشة التساؤل الثالث

  داب جامعة مصراتة؟األمن النفسي لدى طلبة كلية اآل ما مستوى   

 ،حصائياًإأن مستوى األمن النفسي لدى الطلبة كان داالً ) 12.5(يتضح من الجدول رقم

  .)1.96(، وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )23.10(حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة 

 .عاٍل من األمن النفسي طلبة كلية اآلداب يتمتعون بمستوى من هذه النتيجة أن ويتضح

يرجع السبب في نظر الباحثة إلى أن اإليمان باهللا مصدر الشعور باألمن النفسي، والطلبة في و

القضاء واليوم اآلخر و يؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسلهمسلم داب هم جزء من مجتمع اآلكلية 

يعد فال  طمئناناً،وامسلم زاده قوةً وأمناً القدر خيره وشره، فاإليمان إذا ما تغلغل في قلب الو

، ويرى اهللا ألنه يعلم أن كل ما يصيبه من خير أو شر هو من عند ؛الحياةيخشى شيئاً في هذه 

وانتفى عنها الشرك كان ذلك أدعى لتحقيق األمن  ،النفوسأنه كلما عظم اإليمان في " الشريف 

 واالهتمامالرعاية عطف والب تحيطه ، ووجود الفرد في أسرة )20: 2011الشريف، " (النفسي

 .والزمالءاألقارب واألصدقاء وجود  ضافة إلىإ االحترام،و يجاد جو من المودةإعلى  يساعد

 – صلى اهللا عليه وسلم –وقد وصف رسول اهللا ، بالحماية واألمن النفسيالطالب  كل ذلك يشعر

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل  ترى: "فقالفي عالقاتهم االجتماعية المسلمين 

: 4، 6011البخاري، " (جسد بالحمى والسهرعى له سائر الالجسد إذا اشتكى منه عضو تدا

يكمن جوهر الشعور باألمن النفسي بالشعور بالحب والقبول و ،"يف رغداء نعيسةوتض ،)93

" ارستقرواالباإلضافة إلى شعوره باإلنتماء  ،واألصدقاءبه كالوالدين والتقدير من قبل المحيطين 

توفير بيئة تعليمية مناسبة لالكلية وما تقدمه من خدمات متنوعة ن إ ،)133: 2012نعيسة، (

فتهيئة الجو المالئم  ،"واألمن النفسيمن شأنه أن يشعرهم بالراحة ساعدهم على الدراسة تلطلبة ل

والقيام بما يطلب منهم من واجبات يشعرهم بالطمأنينة  ،دروسهمللطلبة يساعدهم على استذكار 
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: 2012نعيسة، " (ومن ثم الشعور باألمن النفسي ،النجاحيساعد الطالب على و ،النفسيةوالراحة 

في سنوات دراسته يشعره  وتقدمه ،عيةالجام، كما أن وصول الطالب إلى هذه المرحلة )147

على وظيفة ومن ثم الحصول  ،التخرجخاصة شعوره بقرب و ،واألخالقيبالنضج العقلي 

    .واألمن النفسي بتحقيق الذات شعرهت

نتائجها إلى أن والتي تشير  ،)2003السهلي، ( كل مندراسة نتائج وهذه النتيجة توافق 

 )2006الطهراوي، (من النفسي، ودراسة مرتفع من األ طالب دور الرعاية يتمتعون بمستوى

كذلك دراسة وجود شعور باألمن النفسي لدى طالب الجامعة،  من) 2012نعيسة، (ودراسة 

وهذا التي أظهرت أن درجة األمن النفسي كانت كبيرة لدى طلبة الثانوية، ) 2011الشندودية، (

من حيث حصل األ ،)2011بريعم، أ(ودراسة  ،)2005أقرع، ( دراسة بعكس ما أظهرته نتائج 

  . لبةالطالنفسي على تقدير منخفض لدى 

   :مناقشة التساؤل الرابع

الجنس متغير ل حصائية في مستوى االتجاهات الدينية تبعاًفروق ذات داللة إ هل توجد

  ؟) إناثو ذكور(

حصائية بين الذكور عدم وجود فروق ذات داللة إ) 13.5( من الجدول رقمبين ويت

، وهي أقل )1.63( حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة .اث في مستوى االتجاهات الدينيةواإلن

ت نسبة كانقد و ،)0.01( عند مستوى داللة )1.96( من القيمة التائية الجدولية التي كانت

نحراف ، كما أن اال)173.06(كان حيث ،اإلناثيبة من متوسط قر) 170.66(متوسط الذكور

) 12.12(حيث بلغ االنحراف المعياري للذكور  ،متقاربينالمعياري للذكور واإلناث كانا 

 ،الدينية من الذكور واإلناث في اتجاهاتهم مما يدل على تساوي الجنسين) 10.54(واإلناث 

في أنه ال توجد فروق بين متوسطي ) 2007القدرة، (دراسة نتائج مع  تفقوهذه النتيجة  ت
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 الحجار(تائج هذه الدراسة مع دراسة واختلفت ندرجات الطالب والطالبات في مقياس التدين، 

عقيالن، (ودراسة ، )2007شميلة، إ(ودراسة  ،)2006بركات، ( ودراسة ،)2006رضوان، و

دراسة في حين كانت نتائج  أن الطالبات لديهن التزام ديني أكثر من الطالب، من )2011

  .من اإلناث أكثر توجهاً دينياًهم الذكور أن ) 2009، خليفة(

لطلبة كلية  ةالديني اتعلى أن متغير الجنس ليس له تأثير على االتجاه هذا يدلو

أن الدين  في مجتمع مسلم، ذلكعتبر هذه النتيجة منطقية تمن وجهة نظر الباحثة و. اآلداب

 –كل إنسان عاقل مكلف بعبادة اهللا أن و ،فةكالعباده  اإلسالمي رسالة سماوية أرسلها اهللا

وإن تفاوتت في  ،ليبيةااللتزام واالتجاه الديني موجود في كل أسرة كما أن  ،سبحانه وتعالى

رة على غرس الشعائر الدينية ستحرص فيه األ ،ملتزمبطبيعته مجتمع  فالمجتمع الليبي .درجاتها

حيث يظهر ذلك  ،الدينيةفليس هناك فرق في التربية  ،ألوالدها الذكور واإلناث على حد سواء

على  ابنتهلزام لحضور الخطب والمواعظ الدينية، وإمسجد إلى البنه في اصطحاب األب ا

 هم علىتدريبون الكريم، القرآ األسرة على تحفيظ أبنائها تحرص كما ،سالميالزي اإلارتداء 

صالة وصيام من  ،وإقامة شعائره ،وتوحيده ،اهللامطالب بعبادة  فكالهما ،الصغر الصيام منذ

 يمارسون اتجاهاتهم والتزاماتهم الدينية بدرجة متساويةفهم وزكاة وحج إلى بيت اهللا الحرام، 

  .والفوز بنعيم الجنة  – سبحانه وتعالى –لنيل رضى اهللا 

  :التساؤل الخامس مناقشة

صائية في مستوى األمن النفسي تبعاً لمتغير الجنس حهل توجد فروق ذات داللة إ

  ؟)ذكور وإناث(

صائية بين الذكور حعدم وجود فروق ذات داللة إ )14.5(من الجدول رقم ن يويتب

، )0.628(حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة  .شعورهم باألمن النفسي واإلناث في مستوى
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سط كان متوو ،)0.01(عند مستوى داللة ) 1.96(وهي أقل من القيمة التائية الجدولية البالغة 

نحراف ، أما اال)121.40(بلغ يالذي من متوسط اإلناث  بنسبة قريبة جداً) 122.67( الذكور 

) 15.76(نحراف المعياري للذكور إذ كان اال ،ةمتساويالمعياري للجنسين فقد كانت الدرجات 

  ).15.24(واإلناث كان 

ن النفسي لطلبة كلية من هذه المتوسطات أن متغير الجنس ليس له تأثير على األمن ييتب

الجامعة،  ةبهم في رفع األمن النفسي لدى طلسأن توفر عدة أسباب قد تالباحثة  وترى .داباآل

ح قد يؤثر على وتشابه النظم واللوائ ،والطالباتتشابه الظروف التعليمية المحيطة بالطالب ف

في  لل أمامهم الكثير من الصعوباتاوية، كما أن تقارب األعمار قد يذأمنهم النفسي بدرجة متس

اة نقلة نوعية في حيالحياة الجامعية تعتبر كما أن  راء واألفكار،وتبادل اآل ،االجتماعيالتفاعل 

تكالية على األسرة إلى االعتماد على النفس في مواجهة فهم يخرجون من محيط اال ،الطلبة

أوسع وحرية أكثر في  اًفرصكذلك فالجامعة تمنح  .مبنفسه ممما يعزز ثقته ،الدراسةمشكالت 

رتقاء بمستوى أفكارهم تفتح المجال للطلبة لالفهي " نظام الفصل"تيار مواد الدراسة اخ

ين رؤية جيدة األمر الذي يساعدهم على تكو .القراراتوتساعدهم على اتخاذ  ،واتجاهاتهم

المحبة األسرية واالجتماعية  هعالقاتتسود أن المجتمع الليبي مجتمع مسلم إضافة إلى للمستقبل، 

" مما يشعره باألمن النفسي ،حيث يشعر الفرد بقيمته ومكانته بين أهله ورفاقه ،والتعاون واإليثار

وألن اهللا في عون  ،وعلى ماله وعرضه ،على نفسهإن الفرد المسلم في المجتمع المسلم آمن 

ن الناس بخير ما تعاونوا، هذا المناخ من شأنه أن يجعل بد ما دام العبد في عون أخيه، وألالع

ويضيف  ،)74: 1997كفافي، " (وتحصيل معاشه ،عملهد آمناً مطمئناً منصرفاً بكليته إلى الفر

إن اإليمان ضرورة اجتماعية، فهو الذي يمنح القيم االجتماعية التي تحفظ "الوهاب المصري عبد

نتائج تتفق مع الدراسة الحالية نتيجة و، )179: 1993المصري، (" للمجتمع تماسكه وأمنه وقوته
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 ،)2011الشندودية، (ودراسة  ،)2007الطهراوي، (ودراسة  ،)2005أقرع، (: كل مندراسة 

التي توصلت إلى أن الذكور يتمتعون بمستوى ) 2011 بريعم،أ(بينما اختلفت مع نتائج دراسة 

  .مرتفع من األمن النفسي أكثر من اإلناث
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   :التوصیات  3.5

:ي ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإن الباحثة توصي بالتاليف  

المبنية على  سالميةاإل التربية ممنذ طفولته في تربية األبناء واستمرارهاسرة األ اهتمام - 1

  .طاعة اهللا ورسوله

  .للطلبة الجامعيين خربين الوقت واآلوالنفسية عقد الندوات والمحاضرات الدينية  - 2

الظواهر التي قد تتفشى م في توعية المجتمع بالمشكالت وستفادة من وسائل اإلعالاال - 3

  .هرادبين أف

 ،والجامعاتمكاتب لإلرشاد والصحة النفسية على مستوى الكليات العمل على إيجاد  - 4

  .بها وتطوير مستوى الخدمات النفسية

ن النفسي في حتى يشعروا باألم ؛الخريجينتوفير فرص عمل للطلبة  أجهزة الدولة على - 5

  .  حاضرهم ومستقبلهم
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:المقترحات 4.5  

  .لدى طلبة الجامعة بتكارياالة االتجاهات الدينية بالتفكير إجراء دراسة عن عالق - 1

  .على طلبة الثانوياتدراسة مماثلة  إجراء - 2

  .الجامعة ةبطلبرنامج إرشادي لتنمية األمن النفسي لدى  مدى فاعليةإجراء دراسة عن  - 3

إجراء دراسة عن عالقة االتجاه الديني باألمن النفسي لدى الطالب المصابين في حرب  - 4

  .يرالتحر

  .إجراء دراسة عن عالقة األمن النفسي بالتفاؤل لدى طلبة الجامعة - 5
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  .الكريم برواية قالونالقرآن 

األمنية ودور المؤسسات التعليمية ولية المسؤ"): 2004(إبراهيم، إبراهيم؛ عثمان، إبراهيم - 1

واألمن المنعقدة بكلية الملك فهد  ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع ،"كنموذج األسرة: في تحقيقها

   .األمنية بالرياض

ة األمن النفسي لدى المراهقين دراسة ميدانية على عينة من طلب"): 2011(بريعم، ساميةإ- 2

نفسية جامعة العربي بن مهيدي، مخبر تطوير الممارسات ال، "المرحلة الثانوية بوالية قبسه

  ).16( عدد، والتربوية

الحاجة لإليمان وأثرها على األمن النفسي لدى طالبات كلية ): "1983(أبكر، سميرة حسن - 3

  . ، كلية التربية، جدةغير منشورة ، رسالة ماجستير"التربية للبنات بجدة

تحقيق عبدالسالم محمد  ،"معجم مقاييس اللغة"): 1999(ابن زكريا، أبي الحسين أحمد - 4

  .دار عالم الكتب للطباعة والنشر: ، بيروت)2(هارون، المجلد

  .دار الحديث :، القاهرة1، ج"لسان العرب" ):2003(ابن منظور - 5

  . دار الحديث :، القاهرة9، ج"لسان العرب" :)2003(ابن منظور- 6

مجلة بحوث جامعة  ،"الدينيالسلوك العدواني وعالقته باالتجاه "): 2009(عمر، ياسين بنا - 7

  .األردن ، مجلة دورية محكمة والتطبيقية اإلنسانيةوالعلوم  اآلدابسلسلة  ،تعز

العالقة بين القيم الدينية واألمن النفسي لدى طلبة "): 1993(أبوبكرة، عصام سليمان - 8

اليرموك، ، جامعة غير منشورة ماجستير، رسالة "جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات

  .األردن

دار المسيرة ، عمان، "سيكولوجية التنشئة االجتماعية" ):1998(محمدصالح أبوجادو،  - 9

  .للنشر والتوزيع
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دار : ، عمانالمدخل إلى الصحة النفسية ):2001(الصفدي، عصامأبوحويج، مروان؛  -10

  .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

  .، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع"النفسيةالصحة "): 2009(أبودلو، جمال -11

 ، مجلة"اتجاهات المعلمين بتبوك نحو الدراسات القرآنية" ):2012(أبوزريق، ناصر أحمد -12

  ).2(، العدد28جامعة دمشق، المجلد

بحث  ،"السنة النبوية وتوجيه المسلم إلى الصحة النفسية" ):2007(أبوشهبة، هناء يحيي -13

 سالمية،اإلاصرة، كلية الشريعة والدراسات مقدم إلى مؤتمر السنة النبوية والدراسات المع

   .أبريل 18 - 17 في الفترة من األردن،: جامعة اليرموك

: ، القاهرة"المفهوم األنواع وبرامج الرعاية"اإلعاقة النفسية "): 2005(أبوالنصر، مدحت_ 14

  .مجموعة النيل العربية

سلسلة علم النفس اإلحصاء النفسي واالجتماعي "): 1987(السيدأبوالنيل، محمود  -15

  .دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت ،"والتربوي

التربية وعلم  إلىمدخل "): 1998(؛ سبتي، حميد؛ سلمان، رياضيوسفاألحرش،  -16

  .دار الكتب الوطنية: بنغازي ،"النفس

  .، القاهرة، مكتبة عين شمس"العلوم السلوكية"): 1992(أحمد، أبوالعال محمد -17

مؤسسة : ، بيروت"مسند اإلمام أحمد بن حنبل"): 1995(األرنؤوط، شعيب وآخرون -18

  .الرسالة

، "اإلبداع في الفصول الدراسية متعة مثيرة للفضول"): 2006(استركو، ألن جوردن -19

سسة حورس الدولية للنشر مؤ: وانشراح المشرفي، اإلسكندرية ،هالة الجرواني: ترجمة

  .والتوزيع
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ا بالسلوك العصابي لدى االتجاهات الدينية وعالقته"): 2007(نجاة موسى شميلة،أ -20

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المرقب، كلية اآلداب والعلوم، زلتين "المراهقين

باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طلبة الشعور "): 2005(أقرع، إياد محمد -21

  .جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسطين ،"جامعة النجاح الوطنية

  .دار الخمس للطباعة، "المرجع في علم النفس االجتماعي"): 2007(أميمن، عثمان علي -22

هللا الدليم، ، ترجمة فهد بن عبدا"مدخل إلى نظريات الشخصية"): 1991(انجلر، باربرا -23

  .دار الحارثي: الطائف

الجامع الصحيح المسند من حديث ): "1989(سماعيلإالبخاري، أبي عبداهللا محمد بن  -24

  .المطبعة السلفية: مكة المكرمة، 1، ط"وسننه وأيامه  – صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 

االجتماعي وعالقته بالتكيف النفسي االتجاه نحو االلتزام الديني و): "2006(بركات، زياد -25

  . ، منطقة طولكرم التعليمية"لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة

دور المعلم في تعزيز القيم اإليمانية لدى طلبة المرحلة "): 2009(برهوم، أحمد موسى -26

، رسالة ماجستيير غير "الثانوية بمديرييتي خانيونس وغرب غزة من وجهة نظر الطلبة

  .الجامعة اإلسالمية، غزةمنشورة، 

مناهج البحث العلمي تصميم البحث والتحليل "): 2007(؛ أبوزينة، فريدالبطش، محمد -27

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان ،"اإلحصائي

حقيق ـ بشار ت، 4ج، "الجامع الكبير"): 1996(الترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى -28

  .اإلسالميدار الغرب : معروف

التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية البحث في النفس ): 2002(توفيق، محمد عزالدين -29

  .دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع :، القاهرة2، طاإلنسانية والمنظور اإلسالمي
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دار الحديث للطبع : ، القاهرة4، ط منهاج المسلم): 2004(الجزائري، أبوبكر جابر -30

  .والتوزيعوالنشر 

االلتزام الديني وعالقته باألمن النفسي لدى طلبة "): 2001(الجميلي، حكمت عبداهللا -31

  .، جامعة صنعاء، اليمنغير منشورة ، رسالة ماجستير"جامعة صنعاء

دارعالم : ، الرياض)3(، ط"المجتمع واألسرة في اإلسالم"): 2000(الجوابي، محمد طاهر -32

  .والتوزيعالكتب للطباعة والنشر 

األمن النفسي في القرآن الكريم وأثره على فكر "): 2009(الجيوسي، عبداهللا بن محمد -33

، بجامعة الملك "المفاهيم والتحديات"بحث مقدم للمؤتمر الوطن األول لألمن الفكري  ،"اإلنسان

  .جمادي األول 25 - 22سعود من الفترة 

مؤسسة طيبة للطبع  :، القاهرة"اعيعلم النفس االجتم"): 2009(حمد عليحبيب، أ -34

  .والنشر

  .دار المعارف: ، القاهرة"القيم الدينية والمجتمع"): 1983(حته، محمد كامل -35

التوجه نحو التدين لدى طلبة الجامعة ): "2006(؛ رضوان، عبد الكريمالحجار، بشير -36

  .العدد األول، مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد الرابع عشر، "اإلسالمية بغزة

اتجاهات المعلمين نحو البرامج التدريبية المتاحة " ):2007(الحربي، صالح بن رجاء -37

  .معة أم القرى، كلية التربية، جاغير منشورة ، رسالة ماجستير"لهم

تنمية االتجاهات االبداعية لدى طالب التعليم الثانوي بشعبية ): "2008(حنيش، منير علي -38

  .رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، "الجبل الغربي

، 2، ط"خصائص واحتياجات الطفولة المبكرة"): 2005(حواشين، زيدان؛ حواشين، مفيد -39

  . دار الفكر :عمان
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الدار : المكتبة الجامعية، غريان، "المرجع في الصحة النفسية"): 2001(أديبالخالدي،  -40

  .والتوزيعالعربية للنشر 

علم االجتماع الديني، سلسلة دراسات في المجتمع "): 1990(الخريجي، عبداهللا -41

  .رامتان ملتزم التوزيع: ، جدة)2(، ط "السعودي

األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف "): 2003(الخضري، جهاد عاشور -42

غير  رسالة ماجستير، "حافظات غزة وعالقته ببعض سمات الشخصية ومتغيرات أخرىمب

  .منشورة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين

، "التنشئة االجتماعية للطفل"): 2003(؛ عيد، زهدي؛ النتشه، نعمانالخطيب، إبراهيم -43

  .الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان

بجامعة المرقب وعالقته واقع األداء األكاديمي للعاملين "): 2009(خليفة، آمنة العربي -44

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية األدآب، جامعة المرقب، الخمس"باالتجاهات الدينية

، دار "ساليب المعرفية وضوابطها في علم النفساأل" ):2002(الخولي، هشام محمد -45

  .اب الحديث للطبع والنشر والتوزيعالكت

والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأة  األمن النفسي"): 2010(خويطر، وفاء حسن -46

الجامعة رسالة ماجستير،  ،"وعالقتهما ببعض المتغيرات) األرملة والمطلقة(الفلسطينية 

  . اإلسالمية، كلية التربية

ل للنشر دار وائ :، عمان"مبادئ الصحة النفسية" ):2005(الداهري، صالح حسن -47

  .والتوزيع

  .دار أسامة للنشر والتوزيع: ، عمان"مناهج البحث العلمي" ):2006(عزيز حنا ،داوود -48
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بحث الطمأنينة النفسية وعالقتها بالوحدة النفسية لدى "): 2003(الدليم، فهد بن عبداهللا -49

  .تربية، جامعة الملك سعود، الرياض، كلية ال"عينة من طلبة الجامعة

بع الرا العلميالملتقى  ،"النفسي واألمنن آالقر" ):2007(فهد بن عبد الرحمنالرومي،  -50

  . تلتحفيظ القران الكريم، الكوي

أبعاد التوجه الديني وعالقته بالعوامل الخمسة في "): 2008(الرويتع، عبداهللا صالح -51

  ).7(، المجلد)2(، دراسات عربية في علم النفس، العدد"الشخصية

مرتب على طريقة مختار الصحاح  ،"مختار القاموس"): 1981(الزاوي، الطاهر أحمد -52

  .الدار العربية للكتاب :والمصباح المنير، ليبيا

، عمان، مؤسسة الوراق للنشر "علم النفس االجتماعي"): 2003(الزبيدي، كامل علوان -53

  .والتوزيع

  .دار وائل للنشر: ، عمان"علم النفس"): 2006(الزق، أحمد يحيى -54

، 2، ط"أسس التربية اإلسالمية في السنة النبوية"): 1993(الزنتاني، عبدالحميد الصيد -55

  .دار الكتب الوطنية: بنغازي

عالم : ، القاهرة4، طالصحة النفسية والعالج النفسي): 2005(زهران، حامد عبد السالم -56

  .الكتب

وأسس الصحة النمو النفسي للطفل والمراهق "): 1972(زيدان، محمد مصطفى -57

  . ، منشورات الجامعة الليبية، مكتبة دكتور القطب، المعادي"النفسية

الشركة العربية : ، القاهرة"علم النفس االجتماعي"):2010(حسن، محمد؛ ساري، حلمي -58

  .المتحدة للتسويق والتوريدات
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دار : بنغازي، "البحث العلمي أساليبه وتقنياته"): 2002(، عيادمطيرأ؛ سركز، العجيلي -59

  .الكتب الوطنية

، تحقيق سنن أبي داوود): 1998(السجستاني، أبي داوود سليمان بن األشعث األزدي -60

  .المكتبة المكية: مؤسسة الريان، مكة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية، بيروت: محمد عوامة، جدة

، دار 1، ط"لم النفسالشامل في المدخل إلى ع"): 2006(الشعراني، إلهام؛ سليم، مريم -61

  .النهضة العربية، بيروت

األمن النفسي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب "): 2003(السهلي، عبداهللا حميد -62

وم األمنية، ، أكاديمية نايف العربية للعلغير منشورة رسالة ماجستير ،"رعاية األيتام بالرياض

  .كلية الدراسات العليا

علم النفس االجتماعي ): 2004(فرج، طريف؛ محمود، عبدالمنعم؛ السيد، عبدالحليم -63

  .ايتراك للنشر والتوزيع: ، القاهرة)2(، طالمعاصر

الرضا الوظيفي وعالقته باألمان النفسي لدى معلمي "): 2007(شريف، حنان حسينال -64

  .اجستير غير منشورة، كلية اآلداب، رسالة م"مرحلة التعليم المتوسط بمدينة مصراتة

، المملكة العربية السعودية، 2، ط "األمن النفسي"): 2003(الشريف، محمد بن موسى -65

  .داراألندلس الخضراء

االتجاه الديني لدى طالب وطالبات السنة النهائية بكلية " ):1985(شعيب، على محمود -66

التربوية، التعليم ، رسالة دكتوراه منشورة، المكتبة العربية للدراسات "التربية جامعة المنوفية

  . 14دار الفكر العربي، المجلد: الجامعي في الوطن العربي، القاهرة

بعض القيم الدينية وعالقتها باألمن النفسي لدى "): 2011(الشندودية، فايزة بنت علي -67

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم واآلداب،  "طلبة الصف الثاني عشر بمحافظة مسقط

  .جامعة نزوي
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ساءة المعاملة المدرسية وعالقتها باألمن النفسي لدى إ): "2009(الشهري، عبداهللا محمد -68

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية جامعة "بتدائية بالطائفلة االعينة من تالميذ المرح

  .السعوديةأم القرى، 

المرحلة الثانوية االتجاهات الفكرية لدى طالب "): 2009(الشيخ، صالح بن محمد -69

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية ،"بمحافظة جدة

االلتزام الديني وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة كلية "): 2007(صالح، فاطمة محمد  -70

  ).4(، العدد )14(، مجلة التربية والعلم، المجلد "جامعة الموصل العلوم اإلسالمية

دار : عمان، "بناؤها، تكوينها، أنماطها، اضطراباتها: الشخصية"):2008(مأمون صالح، -71

  .أسامة للنشر والتوزيع

  .الوراق للنشر والتوزيع: ، عمان"الضبط االجتماعي"): 2004(مصلح الصالح، -72

، جامعة اإلمام محمد بن "لتدين والصحة التفسيةا"): 2000(الصنيع، صالح بن إبراهيم -73

  .ة للثقافة للطباعة والنشراالدارة العام: الرياضسعود اإلسالمية، 

مجلة  ،"العالقة بين مستوى التدين والقلق العام"): 2002(صالح بن إبراهيم ،الصنيع -74

  .234 - 207ص، )14(لمجلد لعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية، اجامعة الملك سعود، ا

دراسة  ،أثر حفظ القرآن الكريم على الصحة النفسية"): 2008(صالح بن إبراهيم،الصنيع -75

اظ وحافظات القرآن الكريم بمعهد اإلمام الشاطبي مقارنة مع عينة من طالب ميدانية على حفّ

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية،  ،"وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة

  ).6(العدد

، "تحقيق األمن النفسي لليتيم في ضوء المقاصد الشرعية"): 2010(الصيفي، عبداهللا -76

  ).7(24، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 
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امعات في محافظة غزة األمن النفسي لدى طلبة الج"): 2007(الطهراوي، جميل حسن -77

سلسلة الدراسات (مجلة الجامع اإلسالمية ، "تجاهاتهم نحو االنسحاب اإلسرائيليوعالقته با

  .1013 - 979، ص)2(، العدد)15(، المجلد)اإلنسانية

، اإلسكندرية، "محاضرات في علم النفس العام"): 1991(علي ؛ عليالطويل، عزت -78

  .المكتب الجامعي الحديث

اإلسكنرية ، مركز "الصحة النفسية واإلرشاد النفسي"): 2008(الطواب، سيد محمود -79

  .للكتاب

دار المعرفة  :سكندريةاإل، 2، ط"أصول الصحة النفسية"): 2003(عبدالخالق، أحمد محمد -80

  .الجامعية للطبع والنشر والتوزيع

أثر أسلوب العالج الواقعي في تنمية األمن النفسي " ):2009(عبد، خنساء عبدالرزاق -81

  .الكلية التربوية، جامعة ديالي ،38العدد ، مجلة الفتح، "لدى طالبات المرحلة اإلعدادية

دار مجدالوي  :، عمان4، ط"في القياس والتقييم"): 1999(مصلح، خالد؛ عريفج، سامي -82

  .للنشر

مكتبة : ، القاهرة2ط، "طرق تدريس التربية اإلسالمية"): 1988(عطا، إبراهيم محمد -83

  .النهضة المصرية

، "النفسي وعالقته بمفهوم الذات لدى المعاقين بصرياًاألمن "): 2009(عقل، وفاء علي -84

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتوافق النفسي لدى "): 2011(عقيالن، نهاد محمود -85

  .ينرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، فلسط ،"طلبة جامعة األزهر بغزة
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، رسالة ماجستير "االغتراب وعالقته باألمن النفسي"): 2004(العقيلي، عادل بن محمد -86

  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، الرياضغير منشورة، 

االتجاهات النفسية واالجتماعية ـ أنواعها ومدخل "): 2010(عماشة، سناء حسن -87

  .مجموعة النيل العربية: ، القاهرة"لقياسها

أثر استخدام اإلنترنت على العالقات األسرية بين ): "2003(العويضي، إلهام بنت فريح -88

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،  ،"أفراد األسرة السعودية في محافظة جدة

  .السعودية

دار النهضة  :، بيروت"علم النفس االجتماعي"): 1974(العيسوي، عبدالرحمن محمد -89

  .للطباعة والنشر

دار  :، اإلسكندرية"سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية"): 1985(عبدالرحمن محمد ،العيسوي -90

  .الفكر الجامعي

منشأة : اإلسكندرية ،"الجديد في الصحة النفسية" ):2001(عبدالرحمن محمد ،العيسوي -91

  .المعارف باإلسكندرية

عجاز التربوي والنفس في القرآن الكريم اإل"): 2007(عبدالرحمن محمد ،العيسوي -92

  .دار النهضة العربية: بيروت ،"والسنة المطهرة

ثمانون عاماً بحثاً عن "المضامين التربوية في رواية "): 2007(غنيم، أماني أحمد -93

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة "في ضوء الدور التربوي ألدب األطفال" مخرج

  .اإلسالمية، غزة

االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتوافق الزواجي لدى ): "2011(فرينة، ريم عمر -94

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، فلسطين ،"عينة من المتزوجين في مدينة غزة
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لبنات في األمن النفسي لدى طالبات كلية التربية ل"): 2008(ان، أحمدسلطقاسم، أزهار؛  -95

  . 1، العدد 8، مجلة أبحاث التربية األساسية، جامعة الموصل، المجلد "ضوء القرآن الكريم

الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقته " ):2007(القدرة، موسى صبحي -96

التربية، ، الجامعة اإلسالمية، كلية غير منشورة ، رسالة ماجستير"بالتدين وبعض المتغيرات

  .غزة

خبرات الطفولة وعالقتها باألمن النفسي وسمات الشخصية "): 2012(قدوم، ريم سمير -97

رسالة ماجستير غير منشورة،  ،"لدى المشاركين سياسياً من طلبة الجامعات في  قطاع غزة

  .جامعة األزهر، غزة

   .دار الكتب الوطنية :، بنغازي3ط  ،"علم النفس العام"): 2000(القذافي، رمضان محمد -98

توزيع دار : ، القاهرة3، ط"في الصحة النفسية"): 2003(القريطي، عبدالمطلب أمين -99

  .الفكر العربي

دور معلمي المرحلة الثانوية في تعزيز القيم ): "2010(قشالن، عبدالكريم منصور -100

جامعة األزهر، ر غير منشورة، رسالة ماجستي ،"اإلسالمية لدى طالبهم في محافظات غزة

  .غزة

جتماعية التلفزيون والتنشئة التربوية واالبرامج "): 2003(كبارة، أسامة ظافر -101

  .دار النهضة العربية: ، بيروت"لألطفال

هجر للطباعة والنشر  :، القاهرة4، ط"الصحة النفسية"): 1997(كفافي، عالء الدين -102

  .والتوزيع واإلعالن

اإلرشاد والعالج النفسي األسري المنظور النسقي "): 1999(كفافي، عالء الدين -103

  .دار الفكرالعربي: القاهرة ،"االتصالي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


149 
 

، "مقدمة في علم النفس"): 2009(سالم، سهير؛ النيال، مايسة؛ كفافي، عالء الدين -104

  .دار المعرفة الجامعية: مصر

مؤسسة شباب : ريةد، اإلسكن"النفس التربويأساسيات في علم "): 2006(كمال، طارق-105

  .الجامعة للنشر

دراسة  - التربية في ضوء القرآن الكريم " ):2006(؛ عنبر، محموداللوح، عبدالسالم -106

، 1، العدد14لمجلد ، ا)سلسلة الدراسات اإلسالمية(، مجلة الجامعة اإلسالمية "موضوعية

  . 258- 229ص

االتجاهات الدينية وعالقتها بالصحة النفسية من جهة " ):2010(مبشر، فاطمة عبداهللا -107

  .، كلية التربية، جامعة النيلين، السودان"والتحصيل الدراسي من جهة أخرى

مدخل إلى نظرية األمن واإليمان في سعادة "): 1993(المصري، عبدالوهاب محمود -108

  .ر والتوزيعمؤسسة الرسالة للطباعة والنش: بيروت ،"اإلنسان وتقدم المجتمعات

لدى عينة  النفسي األمنالصالبة النفسية و"): 2008(عبداهللا ،الشهري؛ سالمالمفرجي،  -109

مجلة علم النفس المعاصر والعلوم  ،"القرى بمكة المكرمة أممن طالب وطالبات من جامعة 

  .19،جامعة المنيا ،العدد  اإلنسانية

دار : ، بيروت9، ط "النمو النفسي"): 2006(المليجي، حلمي؛ المليجي، عبدالمنعم -110

  .النهضة العربية

، جمعية 2 ، ط"االضطرابات السلوكية المدرسية تحليل وعالج"): 1999(مهنا، عدنان -111

  .اإلنماء التربوي في البقاع، مركز الحسن للطباعة

دار : ، القاهرة1 ، ط"السعادة وتنمية الصحة النفسية"): 2000(موسى، كمال إبراهيم -112

  .النشر للجامعات
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، رسالة "األمن النفسي وعالقته باتباع الهوى"): 2011(الناجم، مريم بنت عبداللطيف -113

  .دكتوراه غير منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت "): 2005(النحالوي، عبدالرحمن -114

  .دار الفكر: دمشق ،"عوالمدرسة والمجتم

  .دار الشروق: ، القاهرة7، ط "ن وعلم النفسالقرآ"): 2001(نجاتي، محمد عثمان -115

ألمن النفسي لدى فاعلية برنامج إرشادي لتنمية ا" ):2012(النجار، يحيي محمود -116

 ، العدد األول 20 لتربوية والنفسية، المجلدمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات ا ،"المعوقين حركياً

  .594ص - 557ص

دراسة ميدانية على "غتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي اال"): 2012(نعيسة، رغداء -117

  .، العدد الثالث28 معة دمشق، المجلد، مجلة جا"طلبة جامعة دمشق القاطنين بالمدينة الجامعية

النفسية لدى طلبة التحفيظ وكل مستويات الطمأنينة "): 2003(يثان، إبراهيم بن حمدالنق -118

الملتقى الرابع للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  ،"من التعليم العام والتعليم التقني والفني

  . بالمملكة

اتجاهات " ):1993(؛ امسلي، جوردون؛ قالسمان، وليام؛ هيرشورن، بولكيلي والين، -119

منشورات جامعة : بنغازي، وبشير الشيباني عبداهللا عريفترجمة ، "علم النفس المعاصر

  .قاريونس

دار المسيرة للنشر : ، عمان"جتماعيعلم النفس اال"): 2001(وحيد، أحمد عبداللطيف -120

  .والتوزيع والطباعة

 ،"الطفولة المبكرة - مقدمة في دراسة علم نفس النمو "): 1982(اليسير، العربي صالح -121

  .دار الكتب الوطنية: الخمس
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، "بناء أداة لقياس األمن النفسي لضباط الجيش العراقي"): 2008(حيدر مزهر يعقوب، -122

  .، كلية التربية، جامعة ديالي33د مجلة الفتح، العد

التربية الدينية اإلسالمية بين "): 1999(؛ أحمد، محمود؛ إبراهيم، مصطفىيونس، فتحي -123

  .عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ،"األصالة والمعاصرة

  .شبكة المعلومات*
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 المالحق
 .االتجاهات الدينية قبل التحكيم مقياس يوضح :)أ(لحق م

  .يوضح الصورة األولية لمقياس األمن النفسي: )ب(لحق رقم م

 مقياس عليهم المحكمين الذين عرضت ساتذةأسماء األيوضح  :)ج(لحق م

  .االتجاهات الدينية

ساتذة المحكمين الذين عرضت عليهم مقياس األمن يوضح أسماء األ :)د(لحق م

  .النفسي

  .العينة االستطالعية االتجاهات الدينية عند تطبيقه علىيوضح مقياس  :)هـ(ملحق 

  .االتجاهات الدينية يوضح الصورة النهائية لمقياس :)و(ملحق 

  .الصورة النهائية لمقياس األمن النفسييوضح  :)ز(ملحق رقم 
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)أ(ملحق   

قبل التحكيم االتجاهات الدينية مقياس   

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

هرحمة اهللا و بركاتالسالم عليكم و  

.المحترم  ............. .............................................األستاذ الدكتور  

 :بعنوان )النفس علم(لنيل درجة الماجستير تخصص بحثتقوم الباحثة بإجراء 

جامعة مصراتة بعد حرب  اآلدابلدى طلبة كلية وعالقتها باألمن النفسي الدينية  االتجاهات"

   "التحرير

، أتشرف بإحاطتكم علماً علمية وخبرة في هذا المجالقدرة ملما تتمتعون به من  ونظراً

فقرة في صورتها ) 57(، وهذه األداة تتكون من "الدينيةاالتجاهات "بأنني أقوم بوضع أداة لقياس 

   .المبدئية

 إبداءو ،المقياسطالع على عبارات من سيادتكم التكرم باال تأملاحثة عليه فإن البو

  .للبيئة المحلية ومجتمع الدراسة متهاءومالالرأي في مدى وضوح الفقرات 

  :التجاهات الدينيةويقصد با

والقيام بأداء الفرائض والواجبات الدينية  ،دينيةهي استعداد أو تهيؤ نفسي لقبول عقيدة "

  ."لتلك العقيدة، والدعوة لها، أو رفضها وعدم االمتثال لواجباتها أو الوقوف منها موقفا محايداً
  

 الباحثة   

ةـحنان أبوليف  

ـــرل الشكـزيـولكم ج  
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م.ر الفقرات صالحة غير صالحة تحتاج لتعديل  

أشعر براحة نفسية عميقة عند قراءة القرآن    
.الكريم  

1 

.أؤمن بالقدر خيره وشره     2 

.ن اهللا هو الهادي إلى الصوابأعتقد أ     3 

التكبير في المساجد أثناء الحرب يجعلني أكثر    
.خوفاً  

4 

.إيماني باهللا يساعدني على التوافق مع نفسي     5 

القلة المؤمنة تستطيع قهر الكثرة ن بأ أؤمن   
.الكافرة  

6 

.أؤمن أن كل ما يجري لنا هو مقدر علينا     7 

.الجهاد في سبيل اهللا أمر مشروع لرد العدوان     8 

 9  .إلى اهللا بالدعاءبتهل أ شعر بالسعادة وأناأ   

يجب التوكل على اهللا قبل الشروع في أي    
.عمل  

10 

 التجاهات الدينية لدى الشباب تقوىعتقد أن اأ    
  .أثناء الحرب

11 

.أتقن عملي أمام الناس لتسهيل مصالحي     12 

.أشعر بالسعادة والتفاؤل في حياتي     13 

.اإليمان باهللا يجعل للحياة معنى     14 

إيماني باهللا يشعرني بالسكينة حتى أثناء    
.القصف  

15 

أقوالي وأفعالي مهما ألتزم الصدق والوفاء في    
  .كانت الظروف

16 
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م.ر الفقرات صالحة غير صالحة تحتاج لتعديل  

.صبر على األذى والضرر رغم قسوتهأ     17 

.ستئذان الناس قبل زيارتهممن الواجب إ     18 

أفضل طريقة لزيادة المال إيداعه في مصارف    
.بها فائدة  

19 

.أحاسب نفسي عند الوقوع في الخطأ     20 

.أشارك اآلخرين في الغيبة والنميمة      21 

.كظم غيظي في مواقف الغضبأ     22 

.حصل على حقوقي قبل اآلخرينأ أحب أن     23 

.يصال األمانة إلى أهلها سالمةإأحرص على      24 

ال ضير إذا تصرفت بمال وجدته لتحقيق    
.حاجتي الملحة  

25 

.نظر إلى إيمان أصدقائي عند اختيارهمال أ     26 

.إذا أخطأت بحقهمرفض االعتذار لآلخرين أ     27 

.أحب ألخي المسلم ما أحبه لنفسي     28 

.الدين مهم للحفاظ على القيم الخلقية     29 

.معاملتي للناس طيبة     30 

.ألجأ للمشاجرة للدفاع عن حقوقي     31 

.زور أقاربي رغم مشاغلي الكثيرةأ     32 

.أحب مساعدة اآلخرين     33 

عن أخطائهم تدخل في أرى أن نهي اآلخرين    
  .أمورهم الشخصية

34 

 35 طاعة الوالدين من طاعة اهللا.     

أحافظ على سالمة الممتلكات العامة كمحافظتي    
  .على ممتلكاتي

36 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


156 
 

م.ر الفقرات صالحة غير صالحة تحتاج لتعديل  

.النية مهمة في أداء أي عمل     37 

أشارك بالتكبير والتهليل أثناء القصف ألنه    
  .واجب وطني

38 

والدفاع عنه واجب ال أعتقد أن حبي لوطني    
.يمكن التخلي عنه  

39 

أحافظ على صيام النوافل مثل صيام ستة أيام    
.من شوال ويوم عرفة  

40 

.ستطاعةذهب إلى الحج بمجرد اإلأتمنى أن أ     41 

 42  .ُأقدم الزكاة إلى األهل المقربين دون سواهم   

ال أتفق مع من يقول إن الصوم في الصيف    
.للجسمإنهاك   

43 

ؤخر الصالة رغم قدرتي على أدائها في ُأ   
.وقتها  

44 

َأخذُ ممتلكات اآلخرين دون علمهم أتسامح فيه    
.إذا كان اآلخذ مضطر  

45 

الممتلكات العامة حق الدولة ال يجوز التصرف    
.فيها  

46 

.أعراض الناس وشرفهم شيء مقدس     47 

.المؤمن يكتفي بالفرائض فقط     48 

.االستغفار مالزم لحياتي     49 

.أداوم على قراءة أذكار الصباح والمساء     50 

أرى أن قراءة المرأة للقرآن في المساجد هي    
.ترويح للخروج من المنزل  

51 

.أدعو اهللا في السراء والضراء     52 

أفضل أن تصرف مبالغ الزكاة في تأسيس     53 
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م.ر الفقرات صالحة غير صالحة تحتاج لتعديل  

.المشاريع بدالً من دفعها للفقراء  
.أعتقد أني أصلي بسرعة     54 

أقضي ليالي شهر رمضان مع البرامج    
.المرئية  

55 

.أنسي االستغفار حين أذنب     56 

.المال العام حق يجوز التصرف فيه     57 
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)ب(ملحق   

األمن النفسي الصورة األولية لمقياس  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

هبركاتالسالم عليكم ورحمة اهللا و  

.المحترم...............................................................األستاذ الدكتور  

   : بعنوان )علم النفس(درجة الماجستير تخصص  تقوم الباحثة بإجراء بحث لنيل

جامعة مصراتة بعد حرب  اآلدابلدى طلبة كلية وعالقتها باألمن النفسي الدينية  االتجاهات"   

  "التحرير

 أيديكمعلمية وخبرة في هذا المجال تضع الباحثة بين قدرة ملما تتمتعون به من  نظراًو

   :مقياس

فقرة ) 54(ويتألف من ، إعداد الدكتورة زينب شقير" الطمأنينة االنفعالية"األمن النفسي 

  .الدراسةبتوزيعه على عينة م والذي ستقو ،مجاالت) 4(موزعة على

 إبداءوطالع على عبارات المقياس من سيادتكم التكرم باال تأملاحثة وعليه فإن الب

  .للبيئة المحلية ومجتمع الدراسة متهاومالءالرأي في مدى وضوح الفقرات 

  :ويقصد باألمن النفسي

هو حالة من الشعور المتجانس بالثقة والطمأنينة الناتجة عن غياب الخطر الحقيقي "

  ."الوقائية والكفيلة بتحقيق هذه الكفاية اإلجراءاتالعديد من التدابير و اتخاذبفضل 

 ولكم جزيل الشكر

احثة   ـالب  

فةان أبوليـحن  
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 مالحظات وتعديل

 

مدى صالحية الفقرة 
النفسي مناألياس لمق  

مدى مالئمة الفقرة 
 للبعد

:البعد األول  
 تكوين الفرد ورؤيته للمستقبل

م.ر  

غير 
 صالحة

غير  صالحة
 مالئمة

 الفقــــرات مالئمة

لدي شعور باألمن لقدرتي على      
.مواجهة مشكالتي ومحاولة حلها  

1 

.ويحترمونني ،أنا محبوب من الناس       2 

تقديري واحترامي لنفسي يشعرني      
.باألمن  

3 

لدي القدرة على مواجهة الواقع حتى      
.ولو كان مراً  

4 

لي قيمة وفائدة كبيرة في  أشعر بأن     
.الحياة  

5 

تنقصني مشاعر العاطفة والدفء      
.النفسي  

6 

.ثقتي بنفسي ليست على ما يرام       7 

.حتقر نفسي وألومها من حين ألخرأ       8 

بعض  شباعإ لدي نقص في     
.الحاجات  

9 

ينقصني الشعور بالصحة والقوة مما      
.يهدد حياتي بالخطر  

10 

أنا شخص كثير التشكك وهذا ما      
.يقلقني  

11 

ضعف شخصيتي يقلل من قيمتي في      
.هذه الحياة  

12 

شعور األمن في الحياة والتعايش      
.في هذه األيام أمر صعبمعه   

13 

الحياة عبء ثقيل تحتاج لكفاح وقوة      
.مما يهدد حياة الفرد  

14 
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:البعد الثاني       
:العامة والعلمية للفردبعد الحياة    

 

التمسك بالقيم الدينية وممارسة      
العبادات الدينية يشعر الفرد باألمن 

.واالستقرار  

15 

أتوقع الخير من الناس ألن الدنيا      
.بخير  

16 

.أثق في قدرتي على حماية نفسي       17 

النجاح في العمل يؤدي لالستقرار      
.واألمن  

18 

باألمن واالستقرار في حياتي أشعر      
.االجتماعية  

19 

من مسؤولية الوطن والناس أن      
.يحققوا الحماية والطمأنينة للفرد  

20 

التمسك باألخالق والعادات والتقاليد      
بالمجتمع تجعل الفرد يعيش في أمن 

.وسالم  

21 

إلى  سيئأرى أن الحياة تسير من      
.أسوء  

22 

لحماية األهل واألقارب حتاج أ     
.ألعيش في أمن  

23 

الوحدة الوطنية والحب المتبادل      
.يجعل الفرد آمناً مطمئناً  

24 

بسبب المرض (القلق على المستقبل      
يهدد حياة الفرد ويمنعه ) أو البطالة

.من االستقرار  

25 

أفتقد شعور األمن والسالم من حولي      
حتى لنقص الحماية من اآلخرين 

.أقرب الناس  

26 
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.كثرة الحروب تهدد األمن والسالم       27 
.أشعر بأن حياتي مهددة بالخطر       28 

الفقر أو المرض أو البطالة تهدد      
بعدم  هحياة الفرد بالخطر وتشعر

.األمن  

29 

ابتعاد الناس عن الفرد وقت الشدة      
.يشعره بعدم األمن  

30 

الحياة يشعرهم استياء الناس من      
.بعدم االستقرار فيها  

31 

: البعد الثالث       
:الحالة المزاجية للفرد  

 

أشعر بالتعاسة وعدم الرضا في      
.الحياة كثيراً  

32 

أنا شخص متوتر وعصبي المزاج      
.ويسهل استثارتي  

33 

من وقت  القلقشعر بالخوف أو أ     
.خرآل  

34 

وأخجل عندما أتحدث مع  رتبكأ     
.اآلخرين  

35 

 .تنقصني مشاعر السعادة والفرح     
.معظم الوقت) وقد أبكي(فأنا حزين   

36 

أنا شخص حزين معظم الوقت      
".وأبكي"  

37 

الغضب والعنف السبب في معظم      
.مشاكلي وشعوري بنقص األمن  

38 

شعر بعدم االرتياح وعدم الهدوء أ     
.معظم الوقتالنفسي   

39 

أعاني من األرق كثيراً مما يقلل      
.شعوري بالراحة والهدوء  

40 
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أحياناً يزيد غضبي عن الحد لدرجة      
تفقدني السيطرة على أفعالي على 

.الرغم من بساطة األمور  

41 

:البعد الرابع       
العالقات االجتماعية والتفاعل  

:االجتماعي للفرد  

 

أعيش بين الناس وأتعامل أحب أن      
.معهم بمحبة ومودة  

43 

حرص على تبادل الزيارات مع أ     
.زمالئي وأصدقائي  

44 

ستطيع أن أعيش في انسجام مع أ     
".أحب العمل الجماعي"اآلخرين   

45 

أميل إلى االنتماء واالجتماع والتودد      
.إلى الناس  

46 

 أتكيف بسهولة وأكون سعيداً في أي     
.موقف اجتماعي  

47 

نني وفقد اهتمام الناس بي وقد يعاملأ     
.برودوبجفاء   

48 

شعر كثيراً بأنني وحيد في هذه أ     
.الدنيا  

49 

أرى أن االحتكاك بين الناس يسبب      
.المشاكل  

50 

 بتعدأ عندما أشعر بالراحة النفسية     
.جلس بمفرديعن الناس أو عندما أ  

51 

التعامل بإخالص بين الناس أصبح      
.عملة نادرة  

52 

االشتراك في الرحالت أو  كرهأ     
.الحفالت الجماعية  

53 

أصدقائي قليلون بسبب ظروفي      
.الخاصة  

54 
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)ج( ملحق  

االتجاهات الدينية  الذين عرضت عليهم مقياس قائمة بأسماء المحكمين  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 ت االسم الصفة الجهة

مصراتة - كلية التربية تدريس بقسم  ةهيأ عضو 
 الدراسات اإلسالمية

عيبلوبراهيم إ .د  1 

جامعة اإلمام محمد بن 
علي السنوسي 

 اإلسالمية

تدريس بقسم  ةهيأ عضو
 الدراسات اإلسالمية

األمين أبوفارس .د  2 

مصراتة - كلية التربية تدريس بقسم  ةهيأعضو  
 الدراسات اإلسالمية

عائشة الغويل .أ  3 

مصراتة - كلية التربية تدريس بقسم  ةهيأعضو  
 الدراسات اإلسالمية

عمران الدرباق .أ  4 

مصراتة - كلية التربية تدريس بقسم  ةهيأ عضو 
 الدراسات اإلسالمية

محمد شيرة .أ  5 

 

.رتبت أسماء المحكمين حسب ترتيب الحروف الهجائية  *     
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)د(ملحق   

بأسماء المحكمين الذين عرضت عليهم مقياس األمن النفسي قائمة  

 ت االســــم الصفـــة الجهــة
كلية اآلداب جامعة 

 مصراتة
تدريس بقسم التربية ةهيأعضو  بليغ الشوك .د   1 

كلية اآلداب جامعة 
 مصراتة

تدريس بقسم علم النفس ةهيأعضو  حسين األطرش .د   2 

كلية اآلداب جامعة 
 مصراتة

تدريس بقسم علم النفس ةهيأ عضو خالد المدني .د   3 

كلية الطب جامعة 
 المرقب

بقسم علم النفس تدريس ةهيأ عضو عبداهللا البكوش .د   4 

داب جامعة كلية اآل
 مصراتة

بقسم علم النفس تدريس ةهيأعضو  مصطفى الشقماني .د   5 

كلية التربية جامعة 
 طرابلس

بقسم علم النفس تدريس ةهيأعضو  مصطفى الطبيب .د   6 

ب جامعة كلية اآلدا
 المرقب

بقسم علم النفس تدريس ةهيأ عضو مفتاح أبوجناح .د   7 

ب جامعة كلية اآلدا
 طرابلس

بقسم علم النفس تدريس ةأهيعضو  يعقوب موسى .د   8 

 

  .يةترتيب الحروف الهجائالمحكمين حسب  رتبت أسماء*
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)هـ(ملحق   

عند تطبيقه علي العينة االستطالعية مقياس االتجاهات الدينية  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ليبــيا الحـرة

 األكاديمية الليبيـة للدراسـات العليـا

 فــرع مصــراتة

:معلومات شخصية  

( ): العمر    (  )أنثى (   )   ذكر : الجنس      

   .المحترمين ...أختي الطالبة/ أخي الطالب  

تحية طيبة وبعد،،،    

في ) P( وذلك بوضع إشارة  االستبانة،تأمل الباحثة أن تتعاونوا معها في االستجابة لفقرات 

الخانة التي تعبر بصدق عما تشعر به  وتحسه، وتأكد أن هذه المعلومات سرية ال تستخدم إال 

 .ألغراض البحث العلمي

  :لطــــفاً 

  .ال تترك فقرة دون إجابة *

  .تذكر أن لكل فقرة إجابة واحدة فقط * 

.أشكـر لكم طيــب تعـاونكم  
 

 البــاحثــة
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م.ر الفقرات دائماً أحياناً نادراً أبداً  

أشعر براحة نفسية عميقة عند قراءة القرآن     
.الكريم  

1 

.أؤمن بالقدر خيره وشره      2 

.اهللا هو الهادي إلى الصواب أنأعتقد       3 

في المساجد أثناء الحرب يجعلني أكثر التكبير     
.خوفاً  

4 

 5 إيماني باهللا يساعدني على التوافق مع نفسي    

القلة المؤمنة تستطيع قهر الكثرة  بأنأؤمن     
.الكافرة  

6 

.أؤمن أن كل ما يجري لنا هو مقدر علينا      7 

أرى أن الجهاد في سبيل اهللا أمر مشروع لرد     
.العدوان  

8 

. حياتي شؤونأتحرى الحالل في كل       9 

يجب التوكل على اهللا قبل الشروع في أي     
 عمل

10 

االتجاهات الدينية لدى الشباب قوية  أنأعتقد      
.أثناء الحرب   

11 

.أتقن عملي أمام الناس لتسهيل مصالحي      12 
 13  .عرف عنهم شيئاًؤمن بكافة الرسل دون أن أأ    
.باهللا يجعل للحياة معنىاإليمان       14 
.إيماني باهللا أشعرني بالسكينة أثناء القصف      15 

ألتزم الصدق والوفاء في أقوالي وأفعالي مهما     
. كانت الظروف  

16 

.أفقد صبري عندما أصاب بمحنة      17 

.الضرر باآلخرينأبتعد عن إلحاق       18 

أفضل طريقة لزيادة المال إيداعه في     
.مصارف بها فائدة  

19 

.أحاسب نفسي عند الوقوع في الخطأ      20 
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م.ر الفقرات دائماً أحياناً نادراً أبداً  

. نقل كالم اآلخرين لإليقاع بينهمأ       21 

.كظم غيظي في مواقف الغضبأ      22 

.أضع مصلحتي قبل مصالح اآلخرين      23 

. أؤدي األمانات إلى أهلها      24 

ال ضير إذا تصرفت بمال وجدته لتحقيق     
. حاجتي الملحة  

25 

.نظر إلى إيمان أصدقائي عند اختيارهمال أ      26 
.رفض االعتذار لآلخرين إذا أخطأت بحقهمأ      27 
.أحب ألخي المسلم ما أحبه لنفسي      28 
.أرى أن الدين مهم للحفاظ على القيم الخلقية      29 
.أميل إلى معاملة الناس معاملة حسنة       30 
.ألجأ للمشاجرة للدفاع عن حقوقي      31 
.زور أقاربي رغم مشاغلي الكثيرةأ      32 
.أحب مساعدة اآلخرين      33 
في  تدخُّل أرى أن نهي اآلخرين عن أخطائهم    

.أمورهم الشخصية  
34 

.أتقرب إلى اهللا بطاعة والدي      35 
على سالمة الممتلكات العامة  أحافظ    

.كمحافظتي على ممتلكاتي  
36 

.أخلص النية في أداء أي عمل      37 
أبتعد عن المالبس التي تتنافى مع القيم     

.اإلسالمية  
38 

أعتقد أن حبي لوطني والدفاع عنه واجب ال     
.يمكن التخلي عنه  

39 

صيام ستة  :مثل أحافظ على صيام النوافل    
.ويوم عرفة ،أيام من شوال  

40 

.إلى الحج بمجرد االستطاعة أذهب أتمنى أن      41 
. أحرص على رد التحية بأحسن منها      42 
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م.ر الفقرات دائماً أحياناً نادراً أبداً  

.بتعد عن شهادة الزورأ      43 
أؤجل الصالة رغم قدرتي على أدائها في     

.وقتها  
44 

ممتلكات اآلخرين دون علمهم  أخْذ أتسامح في    
".إذا كان اآلخذ مضطراً"  

45 

أرى أن ممتلكات الدولة ال يجوز التصرف     
.بها  

46 

.أدافع عن أعراض المسلمين      47 
.يكفي المؤمن أداء الفرائض      48 
.ينبغي على الدولة أن تطبق أحكام الشريعة      49 
 50 االستغفار مالزم لحياتي    
 51 أداوم على قراءة أذكار الصباح والمساء    
أرى أن تصرف الزكاة في بناء المشاريع بدالً     

.من دفعها إلى الفقراء  
52 

 53 أدعو اهللا في السراء والضراء    
.أعتقد أني أصلي بدون تركيز      54 
.أنسى االستغفار حين أذنب      55 
.فيهأرى أن المال العام حق يجوز التصرف       56 
.أخاف من سوء الحساب      57 
صلى اهللا عليه وسلم  –أقتدي بسنة نبينا محمد     

.في معامالتي  –  
58 

.أخبار المجاهدين والشهداء في سبيل اهللا أتابع      59 
.أتجنب أماكن الشبهات      60 
.أحاول تغيير المنكر حسب مقدرتي      61 
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)و(ملحق   

االتجاهات الدينية لمقياسالصورة النهائية   
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ـرةليبــيا الح  
 األكاديمية الليبيـة للدراسـات العليـا

 فــرع مصــراتة
:معلومات شخصية   

 التخصص الدراسي

............................ 

 المستوى الدراسي

.......................... 

 الجنس

.................. 

 العمر

............... 

 

  :ن المحترمي...أختي الطالبة/ الطالب أخي 

  تحية طيبة وبعد،،،

في ) P(وذلك بوضع إشارة  ،ةاناالستباالستجابة لفقرات  في تأمل الباحثة أن تتعاونوا معها

الخانة التي تعبر بصدق عما تشعر به  وتحسه، وتأكد أن هذه المعلومات سرية ال تستخدم إال 

 .العلمي ألغراض البحث

  :لطـــــــــفاً 

  .ال تترك فقرة دون إجابة *

  .تذكر أن لكل فقرة إجابة واحدة فقط * 
 

.أشكـر لكم طيــب تعـاونكم  

 البــاحثــة
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داَـأب م.ر الفقـــــرات دائمـاً أحـياناً نـادراً   
.أرى أن الدين مهم للحفاظ على القيم الخلقية      1 

.لنفسي أحب ألخي المسلم ما أحبه      2 

.أخاف من سوء الحساب      3 

.إيماني باهللا يساعدني على التوافق مع ذاتي      4 

.عن إلحاق الضرر باآلخرين بتعدأ      5 

.أميل إلى معاملة الناس معاملة حسنة      6 

.أرى أن الجهاد في سبيل اهللا أمر مشروع لرد العدوان      7 

 8 أعتقد أن اإليمان باهللا يجعل للحياة معنى.    

.أخلص النية في أداء أي عمل      9 

أعتقد أن حبي لوطني والدفاع عنه واجب ال يمكن     
.التخلي عنه  

10 

.أبتعد عن شهادة الزور      11 

.أدافع عن أعراض المسلمين      12 

.أؤدي األمانات إلى أهلها      13 

.صلى اهللا عليه وسلم –أقتدي بسنة نبينا محمد       14 

.أرضى بقضاء اهللا وقدره      15 

.أعتقد أن اهللا هو الهادي إلى الصواب      16 

.أنقل كالم اآلخرين لإليقاع بينهم      17 

.الكريم نالقرآ أشعر براحة نفسية عند قراءة      18 

.أؤمن بالتوكل على اهللا قبل الشروع في العمل      19 

.االستغفار حين أذنبأنسى       20 

.عند اختيار أصدقائي ال يهمني إيمانهم      21 

.القلة المؤمنة تستطيع قهر الكثرة الكافرة نبأأؤمن       22 

.أحاول تغيير المنكر حسب استطاعتي      23 

.حياتي ونشؤالحالل في كل  أتحرى      24 

أرى أن نهي اآلخرين عن أخطائهم تدخل في أمورهم     
.الشخصية  

25 

.أفكر في أداء فريضة الحج      26 
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داَـأب م.ر الفقـــــرات دائمـاً أحـياناً نـادراً   
.أحرص على رد التحية بأحسن منها      27 

.الصدق في أقوالي وأفعالي لتزمأ      28 

.ينبغي على الدولة أن تطبق أحكام الشريعة      29 

.أدعو اهللا في السراء والضراء      30 

من دفعها أرى أن تصرف الزكاة في بناء المشاريع بدالً     
.للفقراء  

31 

.أتابع أخبار المجاهدين      32 

.أفقد صبري عندما أصاب بمحنة      33 

.أكظم غيظي في مواقف الغضب      34 

.أقضي ليالي شهر رمضان مع البرامج المرئية      35 

.أحافظ على صيام النوافل      36 

.أؤجل الصالة رغم قدرتي على أدائها في وقتها      37 

.االستغفار مالزم لحياتي      38 

.أداوم على قراءة أذكار الصباح والمساء      39 
.أعتقد أني أصلي بدون تركيز      40 
.أتجنب أماكن الشبهات      41 
.أرفض االعتذار لآلخرين إذا أخطأت بحقهم      42 
.ألجأ للمشاجرة للدفاع عن حقوقي      43 
" .لتحقيق حاجتي"وجدته ال يضر إن تصرفت بمال       44 
.أتقرب إلى اهللا بطاعة والدي      45 
أحافظ على سالمة الممتلكات العامة كمحافظتي على     

.ممتلكاتي  
46 

أتسامح في أخذ ممتلكات اآلخرين إذا كان اآلخذ     
.مضطراً  

47 

.أرى أن ممتلكات الدولة ال يجوز التصرف فيها      48 
.أداء الفرائضيكفي المؤمن       49 
 50 أرى أن المال العام حق يجوز التصرف فيه.    

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


172 
 

)ز(ملحق   

من النفسيالصورة النهائية لمقياس األ  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 لـيـبيــا الحـــرة

 األكاديمية الليبيـة للدراسـات العليـا

 فــرع مصــراتة
:معلومات شخصية   

الدراسيالتخصص   
............................  

 المستوى الدراسي
..........................  

 الجنس
..................  

 العمر
...............  

 

  : نالمحترمي...أختي الطالبة/ ي الطالب أخ

  تحية طيبة وبعد،،،

في ) P(وذلك بوضع إشارة  ةاناالستجابة لفقرات االستب في تأمل الباحثة أن تتعاونوا معها

الخانة التي تعبر بصدق عما تشعر به  وتحسه، وتأكد أن هذه المعلومات سرية ال تستخدم إال 

 .ألغراض البحث العلمي

  :لطـــــــــفاً

  .تترك فقرة دون إجابةال  *

  .ذكر أن لكل فقرة إجابة واحدة فقطت *

 أشكر لكم طيـب تعاونكم

 

ـاحثــة   الب  
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 غير موافق
موافق 
 أحياناً

 موافق
 كثيراً

موافق 
جداً كثيرا  

ـــــراتـــــــالفق م.ر   

لدي شعور باألمن لقدرتي على     
.مواجهة مشكالتي  

1 

.أنا محبوب من الناس ويحترمونني      2 

.تقديري لنفسي يشعرني باألمن      3 

لدي القدرة على مواجهة الواقع ولو     
.كان مراً  

4 

.الحياةأشعر بأن لي قيمة كبيرة في       5 

تنقصني مشاعر العاطفة والدفء     
.النفسي  

6 

.ثقتي بنفسي ليست على ما يرام      7 

.خرآل نفسي من حين حتقرأ      8 

.لدي نقص في إشباع بعض حاجاتي      9 

ينقصني الشعور بالصحة مما يهدد     
.حياتي  

10 

.أنا شخص كثير الشك      11 

قيمتي في ضعف شخصيتي يقلل من     
.هذه الحياة  

12 

شعور األمن في هذه الحياة أمر     
.صعب هذه األيام  

13 

.أثق في قدرتي على حماية نفسي      14 

أشعر باألمن واالستقرار في حياتي     
.االجتماعية  

15 

التمسك باألخالق والعادات تجعلني     
.أعيش في أمن وسالم  

16 

إلى  سيئالحياة تسير من أرى أن     
.أسوء  

17 
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 غير موافق
موافق 
 أحياناً

 موافق
 كثيراً

موافق 
جداً كثيرا  

ـــــراتـــــــالفق م.ر   

.أشعر بأن حياتي مهددة بالخطر      18 

الفقر والمرض يهددان الفرد     
.بعدم األمن هنويشعرا  

19 

ابتعاد الناس عني وقت الشدة     
.يشعرني بعدم األمن  

20 

استياء الناس من الحياة يشعرهم     
.بعدم االستقرار  

21 

.أشعر بالتعاسة في الحياة      22 

.إثارتي سهلتشخص متوتر وأنا       23 

.خرآلشعر بالقلق من وقت أ      24 

.عندما أتحدث مع اآلخرين رتبكأ      25 

.تنقصني مشاعر السعادة والفرح      26 

الغضب سبب معظم مشاكلي     
.وشعوري بنقص األمن  

27 

.شعر بعدم االرتياح معظم الوقتأ      28 

شعوري أعاني من األرق مما يقلل     
.بالراحة  

29 

يزيد غضبي لدرجة تفقدني السيطرة     
.على أفعالي  

30 

.حرص على تبادل الزياراتأ      31 

ستطيع أن أعيش في انسجام مع أ    
.اآلخرين  

32 

.أميل إلى االجتماع مع الناس      33 

أتكيف بسهولة في المواقف     
.االجتماعية  

34 

.فقد اهتمام الناس بيأ      35 

.شعر بأنني وحيد في هذه الدنياأ      36 
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 غير موافق
موافق 
 أحياناً

 موافق
 كثيراً

موافق 
جداً كثيرا  

ـــــراتـــــــالفق م.ر   

الناس يسبب ب أرى أن االحتكاك     
.المشاكل  

37 

التعامل بإخالص بين الناس أصبح     
.عملة نادرة  

38 

كره االشتراك في الرحالت أو أ    
.الحفالت  

39 

أصدقائي قليلون بسبب ظروفي     
.الخاصة  

40 
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