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لدى عينة من طالبات  مقومات الشخصية اإلجيابية يف السنة النبوية
  "حتليلية من املنظور الديني دراسة وصفية" جامعة قطر

  :مقدمة الدراسة
 ) يغَير ما ِبقَوٍم حتَّى يغَيروا ما ِبَأنفُِسِهمالَِإن اللَّه (: قال الرحمن سبحانه وتعالى

نفس مدخل كل خير، وهي غاية عزيزة المنال، غالية الثمن،        إن إصالح ال  ]. ١١: الرعد[
وقد تعهد النبي صلى اهللا عليه وسلم بتوجيه من       . تحتاج إلى صدق العزم، وبذل الجهود     

المولى سبحانه وتعالى، بناء نفوس أصحابه في هذه الجماعة المسلمة الجديدة، الوليدة،  
ثم تسارعت األحداث . تبليغها في العالمينالناشئة، لحمل هذه الرسالة الخالدة، والمكلف ب

في هذا الزمن بشكل مذهل إلى درجة أن اإلنسان لم يعد في استطاعته أن يتنبأ بما قـد                  
يحدث بعد ساعة من الوقت، إلى جانب ثورة االتصاالت، وتطور التقنية التي وصلت إلى           

 جميـع المجـاالت     كل منزل، فأفقدت الحياة بهجتها، وأثرت على العالقات اإلنسانية في         
  . وحتى في العالقات األسرية

وهذا األمر أدى إلى ضعف القلب، الذي أصبح عاجزاً عن أن يجعل الجسم يواجه          
أي عمل يتطلب جهداً، ومثله الضعف الذي يصيب مراكز الفكر في المجتمع، يجعله أيضاً 

تشبيه ورد في هذا ال. )١(ال يقوى على مواجهة أي مشكلة تتطلب بسطةً في العلم والجسم
أحاديثه صلى اهللا عليه وسلم ، حيث يذكر رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسـلم المثـل         

ترى المؤمنين في تراحمهم، وتـوادهم،      : "العضوي ويشبه به العالقة االجتماعية فيقول     
وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضواً، تـداعى لـه سـائر جـسده بالـسهر                 

ن الدقيق في تعامل المجتمع مع بعضه، يتأثر كما يتأثر الجسد مـع             فالتواز. )٢("والحمى
العضو المصاب، أيضاً رسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العالقة بين سنن البـشر،               
وسنن المادة في حديث المركب ليبين للمسلمين أن للمجتمع قانوناً يترابط به ليحميه من 

 والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة،  مثل القائم على حدود اهللا    : "فيقول. الغرق
فأصاب بعضهم أعالها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من المـاء               

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنـا، فـإن             : مروا على من فوقهم، فقالوا    
  .)٣( ونجوا جميعاًيتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا،

  
                                                        

حتى يغيروا ما بأنفسهم، الطبعة الثالثة، دمـشق، حقـوق الطبـع والنـسر              ): ١٩٧٧(سعيد، جودت    )1
  .٣: محفوظة للمؤلف، ص

ب رحمة الناس، وأخرجه مسلم في صحيحه في البر وأصـلة   أخرجه البخاري في صحيحه في األدب با       )2
  .باب تراحم المؤمنين

  .٢٧٠، ٤/٢٦٩أخرجه البخاري في صحيحه في الشركة باب هل يقرع في القسمة، وأحمد في المسند  )3
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إن من السهل إمكان إدراك نتائج الخرق الذي يحدث للسفينة، ولكن ليس بمثـل              
وهنا يظهر مـدى وعـي      . هذه السهولة إمكان إدراك نوع الخرق الذي يحدث للمجتمع        

أهميـة الشخـصية    "من هذا المنطلق تـأتي      . المجتمع، الذي يعتبر كل فرد فيه مسئوالً      
لتي تتعامل مع الحقائق والبشر، من خالل مسئوليته، واسـتطاعته     ا" اإلسالمية اإليجابية 

  .وقدرته
  :تعريف الشخصية اإليجابية
شخصية جيدة، يتصف صاحبها بالقدرة علـى التفكيـر    : الشخصية اإليجابية هي  

الجيد، واإلصغاء الجيد، ولذلك فهو شخصية منتجة، ومنظمة، ويصلح صاحبها للعمـل            
  .)٤(ه على خطاب اآلخر، والتأثير فيهالقيادي، واالجتماعي، لقدرت

المسلم أن يكون صـاحب شخـصية        وقد أمر نبينا الكريم صلى اهللا عليه وسلم       
لتتبعن سنن من كان قبلكم، : "إيجابية، مدركة لما تفعله، فحذرنا من اإلتباع األعمى، فقال

 اهللا  يـا رسـول   : شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا          
  .)٥("؟)فمن: (؟ قالىاليهود والنصار

فالتمثيل بالشبر، والذراع وجحر الضب، يعني شدة الموافقة لهم في المعاصـي            
وليس المراد حصر الناس في اليهـود والنـصارى، بـل           . )٦(والمخالفات، ال في الكفر   

ـ " اإلمعة"وذكر عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه         . )٧(لشهرتهم كديانات سماوية   : الفق
الذي يقلد دينه لكل أحد، فيجعل دينه تابعاً : والمحقب دينه. )٨()اإلمعة فيكم المحقب دينه   (

: واإلمعـة . لدين غيره بال حجة وال برهان، وال رؤية، وهو من اإلرداف على الحقيبـة           
الذي ال رأي له، فهو يتابع كل أحد على رأيه، والهاء فيـه  : بكسر الهمزة وتشديد الميم   

فهو مقلد لآلخرين، أما السلبي فهـو  . )٩(وقيل هو الذي يقول لكل أحد أنا معك  للمبالغة،  
  .الذي ال يؤيد هذا وال هذا، وال يعارض هذا أو هذا

                                                        
الشخصية، أنواعها، أمراضها، فن التعامل معها، القـاهرة، مؤسـسة اقـرأ للنـشر              : رياض، مسعد  )4

  .١٠٤: والتوزيع، ص
لتتبعن سـنن مـن كـان       (أخرجه البخاري واللفظ له في االعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي             )5

  .، ومسلم في العلم باب إتباع سنن اليهود)قبلكم
  .، بيروت، دار القلم)بدون تاريخ (١، ط١٦/٤٦٠شرح صحيح مسلم : النووي، محي الدين أبي زكريا )6
م، القـاهرة، مكتبـة   ١/١٩٧٢، ط ٢٠/٢٣٤ارئ شرح صحيح البخـاري      عمدة الق : العيني، بدر الدين   )7

  .مصطفى الحلبي
: ٢/٦٣٩، وقال األلباني فـي مـشكاة المـصابيح    ٦/١٦٧الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير   )8

  .والموقوف عن ابن مسعود صحيح
 ١/٦٧، مادة حقـب، و  ١/٤١٢ابن األثير، مجد الدين أبي السعادات، النهاية في غريب الحديث واألثر             )9

  .مادة إمع، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية
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فهذه األحاديث تطلب من المسلم أن يكون شخصاً إيجابياً، وأن يغير مـن نمـط               
كثر أحوال شخصيته السلبية المقلدة، وهذا يرد على بعض علماء النفس الذين يرون أن أ

السلبية تنشأ عادة بسبب األشخاص الذين أشرفوا على تربية الطفل، وتنشئته من خالل             
هذه األوامر ) إلخ.. قل شكراً .. اغسل وجهك  : (األم التي تصدر األوامر والنواهي تباعاً     

: تدفع الطفل إلى الشعور بأن الكبار طغاة، وال يمكن معاملتهم إال بطريقة واحـدة هـي               
متى اعتـاد   : فهم يرون أنه  . عكس ما يأمرون، واتخاذ الموقف السلبي اتجاههم      القيام ب 

اإلنسان على السلوك السلبي، صار هذا طبعاً مميزاً له، يخال الناس أنه ورثه عن آبائه               
  .)١٠(أو أجداده، ويستحيل أن يتمكن من تغييره

 أنهـا   و يختلف هذا المفهوم تماماً عن نظرة اإلسالم إلى الشخصية فهو يراهـا            
متغيرة، وهم يرون أنها ثابتة، والحقيقة أنها متغيرة، وما نراه من أحوال الناس يؤكـد          

 يغيرون آراءهم ومواقفهم، وهـذا   أناساًذلك، فنحن نرى أناساً يغيرون عقيدتهم، ونرى        
كل إنسان تلده أمه على الفطرة، وأبواه بعد    : "يؤكد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

كما أن هناك ضـرورة أن نفـرق بـين مفهـوم            . )١١("ينصرانه، ويمجسانه يهودانه، و 
فالشخصية المقلدة هي التي عرفها عبد اهللا بن        : الشخصية المقلدة، والشخصية السلبية   

هو الذي يتابع اآلخر على : وفسرها ابن األثير بقوله) اإلمعة(مسعود رضي اهللا عنه بـ     
، فهو يتابع كل أحد على رأيه وال يثبت         )١٢(عكهو الذي يقول لكل أحد أنا م      : رأيه، وقيل 
  .)١٣(على شيء

 وسـماهم  . وعكسها الـسلبية  . )١٤(إني معه : إني معك، وأصل إمعة   : وأصل إمع
، أي  ]٣١: سبأ [ يقُوُل الَِّذين استُضِعفُوا     : لقوله تعالى على لسانهم   " الضعفاء"القرآن  

 صورة من صـور الشخـصية الـسلبية     )فاإلمعة. ()١٥(الضعفاء األتباع للقادة في الكفر    
المضرة، التي تميل إلى القيام بأعمال مضادة ألعمال اآلخرين، أو تميل إلى رفض ما يقوله 

                                                        
م، القاهرة، مكتبة مصطفى   ١٩٧٢، ط سنة    ١٧٢مهدي، عباس، الشخصية بين النجاح والفشل، ص         )10

  .الحلبي
أخرجه مسلم واللفظ له في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، والبخاري فـي التفـسير،                   )11

  .باب ال تبديل لخلق اهللاسورة الروم 
  . مادة إمع١/٦٧ابن األثير، النهاية في غريب الحديث  )12
بـدون  ( مادة إمع، ليبيا، دار ليبيا للنشر والتوزيـع          ٥/٢٦٨الزبيبدي، محمد مرتضى، تاج العروس       )13

  ).تاريخ
، ١، ط ٤٤د، ص   أبو أسعد، أحمد ، معجم التراكيب والعبارات االصطالحية العربية القديم منها والمول            )14

  .، بيروت، دار العلم للماليين١٩٨٧
، تونس، الشركة التونسية للتوزيع     ٣٣٤يحيى، التصاريف، تقديم وتحقيق هند شلبي، ص         بن سالم،  )15

  ).بدون تاريخ(
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  .)١٦(اآلخرون
  :مواصفات الشخصية اإليجابية

مجموع الصفات والمزايا الذاتية التي يمتاز بها الشخص        : تعرف الشخصية بأنها  
 جنس دون آخر، وال على طبقة دون أخرى، عن غيره، وليست الشخصية مقصورة على

وتعرض الباحثة الحالية فيمـا يلـي مواصـفات         . )١٧(فلكل تفكيره، وتقاليده، ومواقفه   
  :الشخصية اإليجابية كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية على النحو التالي

  :صفات تتعلق بالعقيدة: أوالً
 ِإخْـوانُكُم و َأبنَـاُؤكُم و ن كَان آبـاُؤكُم ْل ِإ قُ: في ترتيب األولويات يقول تعالى

وكُماجوَأز وتُكُمِشيرع اووهفْتُماٌل اقْتَروَأم اوهادكَس نةٌ تَخْشَوارِتج وتَر اِكنسم با َأحنَهوض
اللَّه الَ يهـِدي  و تَّى يْأِتي اللَّه ِبَأمِرِهِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتَربصوا حو رسوِلِهو ِإلَيكُم من اللَِّه

الفَاِسِقين مالقَو] ٢٤: التوبة.[  
  :صفات تتعلق بالعبادة: ثانياً

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . وهي التي تتعلق بخشية اهللا في السر والعلن       
  .)١٨(..)أن تخشى اهللا كأنك تراه، فإنك إن ال تكن تراه فإنه يراك : (.. وسلم
  :صفات تتعلق بالحياة العملية: ثالثاً
 فمـا أروع    )١٩()إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنـه         : (اإلتقان في العمل  : منها 

وأجمل من هذه الدعوة، إلهنا الذي نسعى لرضاه، سبحانه يحب هذا األمـر، فالواجـب               
ن موقعه في الحياة،    علينا أن نحبه ونخلص فيه، فهذا الحديث دعوة لكل مسلم، مهما كا           

، ]٣٠: الكهـف  [ الَ نُِضيع َأجر من َأحسن عمالً        ا ِإنَّ أن يهتم بإتقان عمله تقرباً هللا،       
: صلى اهللا عليه وسـلم    لذا ال ينبغي للمؤمن أن يحقد على من أخلص في عمله لقوله             

وم إخالص العمـل، ومناصـحة ذوي األمـر، ولـز        : ثالث ال يغل عليهن قلب المؤمن     (

                                                        
م، القـاهرة، دار الكتـاب   ١٩٩٩، ٢، ط ٣٧٢بدر، أحد زكي وآخرون، المعجم العربي الميـسر ص           )16

  .المصري
  .م، حقوق النشر للمؤلف، القاهرة٣/١٩٣٨، ط١٤ و٩ عطية، الشخصية، ص اإلبراشي، محمد )17
  .أخرجه مسلم في اإليمان باب بيان اإليمان واإلسالم )18
م، دمـشق، دار الثقافـة   ١/١٩٩٢، ط٧/٣٤٩المسند مد بن علي، أبو يعلى الموصلي في       أخرجه أح  )19

، ١١١٣بـرقم    ٣/١٠٦العربية، والحديث صححه األلباني فـي األحاديـث الـصحيحة           
م، ٢/١٩٨٧األلباني، محمد نصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، ط         

  .الرياض، مكتبة المعارف
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هـو الحقـد والـشحناء، أي ال        : والغل. )٢٠()الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم     
يدخله حقد يزيله عن الحق، فهذه الخالل الثالث تُستصلح بها القلوب، فمن تمـسك           

  .)٢١(بها طهر قلبه من الخيانة والشر
   ـ           : الطاعة في العمل اً بعدم التعالي على رؤسائه لكونهم أقل نسباً مثالً، أو أقل علم

، وال  )٢٢() وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبـة          اسمعوا(منه،  
من بطأ به عمله لـم يـسرع بـه       : (يتكل على شرف النسب فيقصر في العمل ألن       

  .)٢٣()نسبه
  :صفات خُلقية ومنها: رابعاً

 فالبد أن يتعاون المؤمنون مع: عدم الميل مع اآلراء التي تتعارض مع المنفعة العامة 
صلى اهللا وشبك رسول اهللا ) المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً: (بعضهم ألن
كذلك عدم الميل مع اآلراء التي تتفـق مـع منفعتـه            . )٢٤( بين أصابعه  عليه وسلم 

مثـل الـذي يعـين    : (الشخصية فقط، كاالنحياز إلى بعض اآلراء بسبب قرابتهم له  
، أي أوقع نفسه )٢٥()بئر فهو يمد ذنبهعشيرته على غير الحق مثل البعير ردي في  

في الهلكة من نصر قومه على الباطل، فهو أراد الرفعة بنصرة قومه، فوقـع فـي         
حضيض بئر اإلثم وهلك كالبعير، ألن من كان على غير حق فهو هالـك، وتـشبيه       

كما أن نزع البعير بذنبه ال يخلصه من الهلكة، كذلك هذا    : الناصر بذنب البعير يعني   
  .)٢٦(ر ال يخلصهم عن بئر الهالك التي وقعوا فيهاالناص

  

                                                        
 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأخرجه الترمذي ١/٨٨أخرجه الحاكم في المستدرك، واللفظ له في      )20

  .٣/٢٢٥نبل في المسند في العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وأخرجه ابن ح
  .٣/٣٨١ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر  )21
أخرجه البخاري في األحكام باب السمع والطاعة واللفظ له، ومسلم في اإلمارة باب وجـوب طاعـة               )22

  .األمراء
  .أخرجه مسلم مطوالً في الذكر والدعاء باب فضل االجتماع على تالوة القرآن )23
  .اري في األدب باب تعاون المؤمنين، وأخرجه مسلم في البر والصلة باب تراحم المؤمنينأخرجه البخ )24
 وصـححه الحـاكم     ٤/١٥٩، والحاكم فـي المـستدرك       ١/٣٩٣أخرجه أحمد في المسند واللفظ له        )25

، والرامهرمزي، أبي ١٣/٢٧١والذهبي، وأخرجه ابن حبان في اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان          
م، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية،     ١٩٨٨،  ١، ط ١٠٣ الرحمن في أمثال الحديث ص       الحسن بن عبد  

وأخرجه أبو داوود في األدب باب في العصبية وصححه األلباني في سلـسلة األحاديـث الـصحيحة                  
٣/٣٧٢.  

، لبنـان، دار    ٢/٢٠٠٧، ط ٩/١٢٨ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح       القارئ، على بن سلطان، مرقاة     )26
  .ميةالكتب العل
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  :صفات انفعالية: خامساً
          كالتنافس في األمور الدنيوية، وهذا األمر حذر منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فو اهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم         : (فقال- في حديث طويل     –فقال  
ى من كان قبلكم، فتنافسوها كمـا تنافـسوها،          عل بسطتأن تبسط عليكم الدنيا كما      

، فالمنافسة هي الرغبة في الشيء واالنفراد به، وفي هـذا    )٢٧()وتلهيكم كما ألهتهم  
وقد حدد رسول . )٢٨(الحديث تعني التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها  

كم إال في   ال تنافس بين  : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم تنافس المسلمين في أمرين فقال         
رجل أعطاه اهللا القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار ويتبع ما فيـه،     : اثنتين

لو أن اهللا تعالى أعطاني مثل ما أعطى فالناً فأقوم به كما يقوم بـه،               : فيقول رجل 
لو أن اهللا أعطاني مثل مـا  : ورجل أعطاه اهللا ماالً فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل  

  . )٢٩ (.."صدق به أعطى فالناً فأت
  ًبايعنا رسـول   : "قول الحق قدر المستطاع، فعن عبادة بن الصامت قال        : ومنه أيضا

وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، ال .. اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة 
فيما : (وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لهم. )٣٠("نخاف في اهللا لومة الئم

ومن أهم مواقف الحق أن ينصف الناس من نفسه، ففـي الحـديث             . )٣١()استطعتم
  .)٣٢(الحديث) إلخ.. ثالث من جمعهن فقد جمع اإليمان، اإلنصاف من نفسك (

                                                        
، ٦أخرجه البخاري في الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا واللفظ له، ومسلم في الزهد حديث رقم                   )27

  .٢/٨٧وأحمد في المسند 
  . كتاب البر باب تحريم الظن١٦/٣٥٥النووي، شرح صحيح مسلم  )28
جمـع  ، وقـال الهيثمـي فـي الم      ٢٢/٢٣٩، والطبراني في الكبير     ٤/١٠٥أخرجه أحمد في المسند      )29

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقا، الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكـر،              : ٢/٢٥٦
  .، بيروت، الكتاب العربي١٩٨٢، ٣مجمع الزواندومنبع الفوائد، ص

أخرجه مسلم في اإلمارة، باب طاعة األمراء واللفظ له، والبخاري في األحكام باب كيف يبايع اإلمـام        )30
  .الناس

  .اري في األحكام باب كيف يبايع الناس اإلمامأخرجه البخ )31
موقـوف صـحيح،   : أخرجه البخاري في اإليمان باب إفشاء السالم موقوفاً عن عمار، قال عنه ابن حجـر     )32

  .، بيروت، المكتب اإلسالمي١/١٩٨٥، ط٢/٣٨كتاب تعليق التعليق على صحيح البخاري 
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  وعدم االنفراد في الرأي، فقد ثبت أن النبي صلى اهللا عليه وسـلم       : ومنه المشاورة
رأيت أحـداً أكثـر     ما  : كان يشاور كثيراً، حتى قال عنه أبو هريرة رضي اهللا عنه          

لذا يجب عليه أن يحسن . )٣٣(مشورة ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال عمر بن الخطاب رضي  ،)٣٤()المستشار مؤتمن: (اختيار من يطلب مشورته ألن   

  .)٣٥()شاور في أمرك الذين يخشون اهللا: (اهللا عنه
  :صفات تتعلق بالعالقات االجتماعية: سادساً

 يحيطهم برعايته ونصحه لهم، قال تعالى : سرةفي محيط األكُمقُوا َأنْفُس  و  ِلـيكُمَأه
قوا أنفسكم : "، قال علي رضي اهللا عنه]٦: التحريم [الِْحجارةُ و قُودها النَّاسو نَاراً

، فعلى الرجل أن يصلح من نفسه بالطاعة، ويصلح         "بأفعالكم، وقوا أهليكم بوصيتكم   
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمير       (، ألن   )٣٦(اعي للرعية أهله إصالح الر  

الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهـو                
  .)٣٧()مسئول عنهم

   مـن  : (كمعاملة الناس بالحسنى، لقوله صلى اهللا عليه وسـلم        : في محيط المجتمع
نه كربة من كرب يوم القيامـة،       نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفّس اهللا ع         

ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه في الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلماً ستره اهللا            
لقوله صلى اهللا : ومنها األمر بالمعروف والنهي عن المنكر    . )٣٨()في الدنيا واآلخرة  

  .)٣٩()مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر: (عليه وسلم
  :صفات معرفية: سابعاً

                                                        
  .ي المشورةأخرجه الترمذي في سننه في الجهاد باب ما جاء ف )33
: أخرجه أبو داود في األدب باب في المشورة، والترمذي في األدب باب إن المستشار مـؤتمن وقـال      )34

  .حديث حسن
  .، بيروت، دار الكتب العلمية١/١٩٩٢، ط٦/٥٥٤البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، شر السنة  )35
  . في سورة التحريم١٩٥، ١٨/١٩٤ن القرطبي، أبي عبد اهللا محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القرآ )36
أخرجه مسلم واللفظ له في اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل، وأخرجه البخاري فـي الجمعـة بـاب                   )37

  .الجمعة في القرى والمدن
أخرجه مسلم مطوالً في الذكر والدعاء باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، والترمذي في البر باب           )38

  .٢/٢٥٢ى المسلم، وأحمد في المسند ما جاء في الستر عل
وصححه الحاكم والذهبي، بيروت، دار المعرفـة       ٤/٣٢٢أخرجه الحاكم في المستدرك واللفظ له في         )39

 من سورة النـساء رقـم     ٥، وأخرجه الترمذي في سننه في التفسير باب         )بدون تاريخ (
 وأخرجه ، القاهرة، مكتبة مصطفى الحلبي،٢/١٩٧٥حديث حسن غريب، ط:  وقال٣٠٥٨

م، القاهرة، دار الحديث، وابن ماجة في ١٩٩٩أبو داود في المالحم باب األمر والنهي، ط 
القاهرة، دار أحياء الكتب العربية     ) يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم     (الفتن باب قوله تعالى     

  ).بدون تاريخ(
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 ويبدأ العلم بالسؤال، والسؤال في كتاب اهللا والحـديث         : طلب المعرفة والعلم  : منها
ما كان على وجه التبيين والتعلم مما تمس الحاجة إليه، ويكون إما : أحدهما: نوعان

ما كان على طريق التكلف والتعنت فهو       : مباحاً، أو مندوباً، أو مأموراً به، واآلخر      
خليفة عمر بن عبد العزيـز رضـي اهللا عنـه    وقد حدد ال. )٤٠(مكروه، ومنهي عنه 

، أي كثير السؤال )٤١(أن يكون عالماً مسئوالً عن العلم: مواصفات القاضي وذكر منها
ما ُأوِتيتُم من الِعلِْم ِإالَّ  ووعليه أن يتذكر دائماً قوله تعالى . )٤٢(والمذاكرة مع العلماء

نه حصل على علمه على مقدار ال يمكن فال يجب أن يعتقد أ]. ٨٥: اإلسراء [قَِليالً  
  .)٤٣(الزيادة عليه، فهذا جهل يوجب الحرمان من العلم

  :دراسات سابقة
في تراثنا اإلسالمي نماذج كثيرة لشخصيات هي من المنظور اإلسالمي شخصيات  
إيجابية، كأمهات المؤمنين، والصحابة، والخلفاء الراشدين، وعلماء األمة، ومـواقفهم          

  . شتى مناحي الحياةاإليجابية في
  :مشكلة الدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى تأثر العينة الطالبية في جامعة قطر   
بالثورة التكنولوجية والفضاء المفتوح في سلوكياتها اإلسالمية، للعودة بها إلى المفاهيم    

  .اإليجابية في المنظور اإلسالمي
 ومن ثم،   – من وجهة نظر الباحثة      –ية  فما سبق هي مقومات الشخصية اإليجاب     

تسعى هذه الدراسة إلى رصد مقومات الشخصية اإليجابية من وجهة نظر عينـة مـن               
وهذا اإلحصاء ورد ذكره في الـسنة       . طالبات جامعة قطر في مختلف المواقف الحياتية      
قال . )٤٤("أحصوا لي كم يلفظ اإلسالم: "النبوية عندما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وبين المهلـب   . )٤٥(أحصوا معناه عدوا، أي كم عدد من يتلفظ بكلمة اإلسالم؟         : النووي
إحصاء اإلمام الناس سنة، عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين، فيتعين : أهمية ذلك فقال

                                                        
  . مادة سأل٢/٣٢٨ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر  )40
  .رجه البخاري في األحكام باب متى يستوجب الرجل القضاءأخ )41
  .، بيروت، دار صادر١/٢٠٠٠ مادة سأل، ط٧/٩٨ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب  )42
، بيـروت، المكتبـة   ١/٥٢الفيروزبادي، مجد الدين، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز            )43

  ).بدون تاريخ(العلمية 
رجه مسلم واللفظ له في اإليمان باب االستمرار باإليمان للخائف، وأخرجه ابن ماجه في الفتن باب         أخ )44

  .٥/٣٨٤الصبر على البالء، وأحمد في المسند 
  .٢/٥٣٨النووي شرح صحيح مسلم  )45
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  . )٤٦(حينئذ فرض الجهاد على كل إنسان يطيق المدافعة إذا نزل بأهل ذلك البلد مخافة
  

  :خطابي معنى اإلحصاء في اللغة على ثالثة أوجه كما يليوقد قسم ال
  ].٢٨: الجن [ عدداً ٍءَأحصى كُلَّ شَي و بمعنى العد، كقوله   :أحدهما
أي أن ] ٢٠: المزمـل  [ عِلم َأن لَّن تُحـصوه        بمعنى اإلطاقة، كقوله      :الثاني

  .تطيقوه
أحصيت كـل   : "ن عباس رضي اهللا عنهما    بمعنى العقل والمعرفة، كما قال اب       :الثالث

  .)٤٧(أدركت علمه وعقلت معناه: يريد". القرآن إال حرفين
إحدى الدعامات الرئيسية التي تقوم : أما معنى اإلحصاء في صورته الحديثة فهو     

عليها الطريقة العلمية في بحثها للعلوم اإلنسانية، والعلوم المتصلة بأي لون من ألوان             
 على جمع معلومات عدة هادفة عن الظواهر المطلـوب مالحظتهـا،           الحياة، مما يساعد  

التـي تعتمـد فـي    " الطريقة العدديـة "وأحسن طريقة للوصول إلى هذه المعلومات هي  
جوهرها على رصد النتائج رصداً موجزاً واضحاً، دقيقاً، ثم تحليلها إحصائياً، مما يساعد 

كان اإلحصاء : لهذا. ة المراد دراستهاعلى فهم العوامل األساسية التي تؤثر على الظاهر    
من أهم الوسائل التي يستعين بها الباحث في الوصول إلى نتائج لمختلف العلوم المتصلة 

  .)٤٨(بالحياة، وفي تحليل هذه النتائج وتطبيقها ونقدها
  :هدف الدراسة

ما مقومـات الشخـصية   : تهدف الدراسة الحالية إلى اإلجابة على السؤال التالي  
بية لدى طالبات جامعة قطر في ضوء بعض المجـاالت األكاديميـة، واألسـرية،              اإليجا

  والخاصة بالعمل، والعالقات االجتماعية، ووسائل اإلعالم؟
  :أهمية الدراسة

  :تتجلى أهمية الدراسة في جانبين
نظراً الفتقار األدبيات اإلنسانية الحديثة عن إبراز أو توضـيح          :  الجانب النظري  -١

ية اإليجابية، لذا ترى الباحثة الحالية إنه من الضروري بمكان الكشف           مقومات الشخص 
                                                        

م، مـصر، مكتبـة     ١/١٩٧٢، ط ١٢/١٣٠العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخـاري           )46
  .مصطفى الحلبي

  .، دمشق، دار الفكر١٩٨٢ سنة ١/٧٣٠الخطابي، أبي سليمان محمد بن محمد، غريب الحديث  )47
سنة / ١ بتصرف، ط  ١٩-١٨السيد، فؤاد البهي ، علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري، ص             )48

  .م، القاهرة، دار الفكر العربي١٩٥٨
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عن مقومات هذه الشخصية حتى يقتدي بها الشباب العربي المسلم، فـي هـذا الوقـت              
والزمان، وذلك نظراً للغزو الثقافي الذي يبث عبر الفضائيات والقنوات المفتوحة، التي            

والعقلية التي تحاول جاهدة أن تغير البنيـة     يصل من خاللها الكثير من السموم الفكرية        
لذا بات من الضروري إلقاء الضوء على مقومات        . العقلية واإليمانية والعقائدية للشباب   

الشخصية اإليجابية وتوضيحها للشباب العربي اإلسالمي، حتى يحتذي بها وتكون لـه             
  .نبراساً من أجل النهوض بمجتمعه العربي اإلسالمي

تساعد النتائج التي تسفر عنها الدراسة الحالية القائمين على         : بيقي الجانب التط  -٢
إعداد وتنشئة الشباب في تقديم بعض البرامج التعليمية التـي توضـح لهـم نمـاذج                
الشخصية اإليجابية، كما تساعد رجال اإلعالم على استخدام الدراما التلفزيونية في تقديم  

اب بعض النماذج اإليجابية التي ينبغـي أن        بعض األعمال التلفزيونية التي توضح للشب     
  .يحتذوا بها في حياتهم الراهنة والمستقبلية

  :منهج الدراسة وإجراءاتها
تستند الدراسة الراهنة إلى المنهج الوصفي التحليلي، حيـث أنـه مـن أنـسب      

يصف الوقائع واألحـداث التـي تـشكل مجـاالت     "المناهج لتحقيق هدف الدراسة، ألنه   
مختلفة، أو مقارنتها، أو تصنيفها وتفسيرها، وهو ليس مجرد جمع روتيني االستقصاء ال

، فهو )٤٩("للبيانات والمعلومات فقط، بل أيضاً تفسيرها وتقديم االقتراحات حول الموضوع
  .يساعد على الحصول على نتائج أسرع ألكبر عدد من األفراد في وقت قصير نسبياً

  :عينة الدراسة
طالبة، وقد اختيرت من جميع كليات جامعـة  ) ٣٧٥(لية من  تكونت عينة الدراسة الك   

-١٨(طالبة من كلية الصيدلة، ممن تراوحت أعمارهن مـن  ) ٤٠: (قطر، على النحو التالي   
. سـنة ) ٢٣-١٧(طالبة من كلية الهندسة، ممن تراوحت أعمارهن من         ) ٥٠(و. سنة) ٢٣

طالبـة  ) ٥٠(و. سنة) ٤٠-٢٠(طالبة من كلية اآلداب، ممن تراوحت أعمارهن من         ) ٤٥(و
طالبـة مـن كليـة      ) ٤٠(و. سنة) ٢٤-١٨(من كلية القانون، ممن تراوحت أعمارهن من        

طالبـة مـن كليـة اإلدارة       ) ٥٠(و. سـنة ) ٢٤-٢٠(العلوم، ممن تراوحت أعمارهن من      
طالبة من كليـة الـشريعة   ) ٥٠(و. سنة) ٢٣-١٨(واالقتصاد، ممن تراوحت أعمارهن من     

طالبة من كليـة  ) ٥٠(و. سنة) ٢٤-١٩(، ممن تراوحت أعمارهن من والدراسات اإلسالمية 
كما إن جميع الطالبات غير متزوجات،  . سنة) ٢٥-١٨(التربية، ممن تراوحت أعمارهن من      

  .م٢٠١٠/٢٠١١وقد تم اختيارهن اختياراً عشوائياً طبقياً من العام الدراسي الجامعي 
  :مقياس مقومات الشخصية اإليجابية: أداة القياس
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تم بناء مقياس مقومات الشخصية اإليجابية وذلك من خالل الرجوع إلى بعـض             
األمر بالمعروف : اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تحث على السلوك اإليجابي مثل

والنهي عن المنكر، واألداء المتقن للعمل، والبر بالوالـدين، وااللتـزام فـي حـضور               
عادات السيئة، واحترام اآلخرين، والمحاسـبة علـى        المحاضرات، واإلقالع عن بعض ال    

األخطاء، وااللتزام بقواعد العمل، ورفض المحسوبية والوسـاطة فـي تعيـين بعـض              
العاملين، وعدم التستر على أخطاء بعض الزميالت بالجامعة، ونبذ جليس السوء، وإبداء 

  .النصيحة، وعدم استغالل أسرار الزميالت
  : الباحثة الوصول إلى المحاور التاليةومن خالل ما سبق، استطاعت

ويقصد بها عدم تشجيع الـزميالت      : مواقف في المجال األكاديمي   : المحور األول 
على الغش أثناء االمتحانات، وعدم توجيه اإلسـاءة أو اإلهانـة إلـى أسـاتذة               
الجامعة، وااللتزام باالحتشام، واحترام األساتذة، وعدم التقاعص فـي حـضور           

  .المحاضرات
ويقصد بها احترام الوالدين، وعـدم      : مواقف في المجال األسري   : لمحور الثاني ا

تسلط الوالدين، وتحمل المسؤولية، والمحاسبة على األخطـاء، والتحـذير مـن       
الوقوع في بعض األخطاء، واحترام خصوصية األبناء، واإلقـالع عـن بعـض             

  .العادات السيئة، والمراقبة األسرية
ويقصد بهـا إتقـان العمـل، وااللتـزام     : في مجال العمل  مواقف  : المحور الثالث 

بقواعده، وعدم إضاعة الوقت، والنهي عن السخرية واالستهزاء بـين زمـالء            
العمل، والحث على التعاون، والتقييم الوظيفي على أسس موضوعية، ورفـض           

  .الوساطة والمحسوبية، وعدم التستر على أي فساد
ويقصد بها عدم التـستر  : القات االجتماعيةمواقف في مجال الع   : المحور الرابع 

على األخطاء، ونبذ جليس السوء، وعدم االنصياع لصرخات الموضة، والنهـي           
عن النميمة، وإبداء النصيحة، وعدم إفشاء أسرار اآلخرين، والبعد عن الخـداع        

  .والحيلة، واحترام اآلخرين
رفـض الفنـون    ويقصد بها   : مواقف في مجال وسائل اإلعالم    : المحور الخامس 

الهابطة من أغاني، ومسلسالت، وأفالم ونحوها، والحث علـى نـشر الفـضائل      
ومكارم األخالق، وأن يلتزم اإلعالم بأخالقيات المهنة، وتفعيل رسالتها في تربية           

  .النشء
وفي ضوء التعريفات السابقة تم تصميم عبارات لكل محور من المحاور السابقة، 

عبـارات، وعليـه    ) ١٠(وقد تكّون كل محور من      . وربحيث تتناسب مع تعريف كل مح     
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عبارة، وتتم االستجابة على كل عبارة من ) ٥٠(تكّون المقياس في صورته المبدئية من 
خالل ميزان تقدير ثالثي، وقد تمت صياغة بعض العبارات صياغة إيجابيـة، وبعـضها        

 مقيـاس   وإلى جانب هذا قامت الباحثة بحـساب صـدق وثبـات          . اآلخر صياغة سلبية  
  :الشخصية اإليجابية على النحو التالي

  :صدق المقياس
تم حساب الصدق لمقياس مقومات الشخصية اإليجابية، وذلك من خالل عرضـه        
على لجنة مكونة من عدة أساتذة في مجال الشريعة، والقيـاس التربـوي، والـصحة               

للحكم على  النفسية من جامعة قطر، وجامعة األزهر الشريف بجمهورية مصر العربية،           
وقد انتهى هذا اإلجـراء إلـى   . صدق عبارات كل محور وذلك وفقاً للتعريف الخاص به       

اتفاق لجنة التحكيم على عبارات محاور المقياس، من حيث أن العبـارات تتـسق مـع         
  .التعريف الذي وضع لكل محور، ومن ثم فإن العبارات تتسق مع ما وضعت لقياسه

  : الثبات
قومات الشخصية اإليجابية، وذلك من خالل تطبيقه على     تم حساب ثبات مقياس م    

عينة مكونة من مائة طالبة من طالبات كليات جامعة قطر، باستخدام معادلة معامل ألفا              
لبعـد المجـال   ) ٠,٧٤: (وقد بلغت معامالت الثبات على النحـو التـالي   . )٥٠(لكرونباخ

لبعد ) ٠,٧٥(ال العمل، و  لبعد مج ) ٠,٧٧(لبعد المجال األسري، و   ) ٠,٧٦(األكاديمي، و 
للمقيـاس  ) ٠,٧٩(لبعد مجال وسائل اإلعـالم، و     ) ٠,٧٨(مجال العالقات االجتماعية، و   

توزيع العبارات على ) ١(ويوضح جدول . وكلها معامالت مرتفعة ومقبولة إحصائياً. ككل
  .أبعاد مقياس مقومات الشخصية اإليجابية

  )١(جدول 
  لشخصية اإليجابيةتوزيع العبارات على مقياس مقومات ا

  أبعاد مقياس مقومات
  الشخصية اإليجابية

  المجموع  العبارات

  ١٠  ٤٦، ٤١، ٣٦، ٣١، ٢٦، ٢١، ١٦، ١١، ٦، ١  المجال األكاديمي
  ١٠  ٤٧، ٤٢، ٣٧، ٣٢، ٢٧، ٢٢، ١٧، ١٢، ٧، ٢  المجال األسري
  ١٠  ٤٨، ٤٣، ٣٨، ٣٣، ٢٨، ٢٣، ١٨، ١٣، ٨، ٣  مجال العمل
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  ١٠  ٤٩، ٤٤، ٣٩، ٣٤، ٢٩، ٢٤، ١٩، ١٤، ٩، ٤  ماعيةمجال العالقات االجت
  ٥٠١٠، ٤٥، ٤٠، ٣٥، ٣٠، ٢٥، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥  مجال وسائل اإلعالم

  ٥٠    المجموع

  :إجراءات الدراسة
  :تم إجراء الدراسة وفقاً للخطوات التالية

  .مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة  -١
  .قومات الشخصية اإليجابية في اإلسالمتصميم مقياس م  -٢
تقييم مقياس مقومات الشخصية اإليجابية وحساب صدقه وثباتـه علـى عينـة               -٣

  .استطالعية مكونة من مائة طالبة من طالبات كليات جامعة قطر
بعد التأكد من صدق وثبات المقياس، تم تطبيقه مرة أخرى على عينـة قوامهـا      -٤

  .ات جامعة قطرطالبة من طالبات كلي) ٣٧٥(
  .تم تصحيح االستجابات على العبارات وفقاً لمفتاح التصحيح  -٥
  .تم تفريغ البيانات لتحليلها إحصائياً  -٦
  .كتابة النتائج واالستخالصات  -٧
  .كتابة التوصيات واقتراحات ببحوث مستقبلية  -٨

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة
  :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

معادلة معامل ألفا لكرونباخ، وهي معادلة رياضية أمكن استخدامها عن طريـق              -١
  .Spssالحزمة اإلحصائية 

والنـسب  " وهو معدل استجابة الطالبات على بنود المقيـاس       "حساب التكرارات     -٢
  .المئوية
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  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
  :عرض نتائج الدراسة: أوالً

  .مواقف في المجال األكاديمي:  بالبعد األولعرض النتائج الخاصة  -١
  )٢(جدول 

  التكرارات والنسب المئوية الستجابات الطالبات في مواقف المجال األكاديمي
  ) طالبة٣٧٥= ن (

  %  ك  %  ك  %  ك  العبارة  الرقم  غير موافق  أحياناً  موافق
ال أحبذ محاولة بعض الزميالت   -١

من اللجوء إلى الغش أثناء 
  تاالمتحانا

٥,٣  ٢٠  ٩٤,٧  ٣٥٧  -  -  

ال ينبغي توجيه اإلساءة أو اإلهانة   -٢
  -  -  ٩,٣  ٣٥  ٩٠,٧  ٣٤٠  إلى أساتذة الجامعة

ال أتقبل عدم التزام بعض األساتذة   -٣
في قاعة المحاضرات باألصول 

  األكاديمية العلمية
١٢,٠٠  ٤٥  ٨٨,٠٠  ٣٣٠  -  -  

ال أبالي بعدم احتشام بعض   -٤
  ٨٨,٠٠  ٣٣٠  ١٢,٠٠  ٤٥  -  -  الطالبات في الجامعة

من الخطورة بمكان إلغاء   -٥
المسافات االجتماعية بين األساتذة 

  والطالبات في الجامعة
٦,٧  ٢٥  ٩٣,٣  ٣٥٠  -  -  

أرفض خروج بعض األساتذة في   -٦
الجامعة عن قواعد اآلداب العامة 

  مع الطالبات
١٤,٧  ٥٥  ٨٥,٣  ٣٢٠  -  -  

أرفض استخدام الجوال أثناء   -٧
  -  -  ١٧,٣  ٦٥  ٨٢,٧  ٣١٠  المحاضرة

ال أمانع من إزالة التكلف بين   -٨
  ٨٠,٠٠  ٣٠٠  ٢٠,٠٠  ٧٥  -  -  الطالبات وأساتذتهن بالجامعة
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ال أقبل تقاعس بعض الطالبات عن   -٩
  -  -  ١٧,٣  ٦٥  ٨٢,٧  ٣١٠  حضور محاضرات الجامعة

ال أرى ضرورة حضور الطالبات   -١٠
  ٨٤,٠٠  ٣١٥  ١٦,٠٠  ٦٠  -  -  للمحاضرات بانتظام

  :إلى ما يلي) ٢(رت النتائج في جدول أشا
  

من إجمالي الطالبات محاولة بعض الزميالت      % ٩٤,٧رفض  : اللجوء إلى الغش   -١
  .إلى اللجوء إلى الغش أثناء االمتحانات

من إجمالي الطالبـات  % ٩٠,٧رفض : توجيه اإلهانة إلى أعضاء هيئة التدريس  -٢
 .توجيه اإلساءة أو اإلهانة إلى أعضاء هيئة التدريس

من إجمالي الطالبات % ٨٨رفض : عدم التزام بعض األساتذة باألصول األكاديمية   -٣
 .عدم التزام بعض األساتذة باألصول األكاديمية العلمية في قاعة المحاضرات

من إجمالي الطالبات بعـدم احتـشام بعـض         % ٨٨لم توافق   : احتشام الطالبات  -٤
 .الطالبات في الجامعة

من إجمالي الطالبات أنه من الخطورة % ٩٣,٣فق وا: إلغاء المسافات االجتماعية -٥
 .بمكان إلغاء المسافات االجتماعية بين األساتذة والطالبات في الجامعة

من إجمالي الطالبات خـروج     % ٨٥,٣رفض  : الخروج عن قواعد اآلداب العامة     -٦
 .بعض أساتذة الجامعة عن قواعد اآلداب العامة مع الطالبات

من إجمالي الطالبات استخدام    % ٨٢,٧رفض  : ضرةاستخدام الجوال أثناء المحا    -٧
 .الهواتف الجوالة أثناء المحاضرة

من إجمالي الطالبات في إزالة التكلف بين الطالبات % ٨٠لم توافق : إزالة التكلف -٨
 .وأساتذتهن بالجامعة

من إجمالي الطالبات تقاعس    % ٨٢,٧رفض  : التقاعس عن حضور المحاضرات    -٩
 .رات الجامعةبعض الطالبات عن حضور محاض

من إجمالي الطالبات علـى عـدم       % ٨٤حضور المحاضرات بانتظام، لم توافق       -١٠
  .حضور الطالبات للمحاضرات بانتظام



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة )  الجزء األول١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
  

 -٤٠٠-

  .مواقف في المجال األسري: عرض النتائج الخاصة بالبعد الثاني  -٢
  )٣(جدول 

  التكرارات والنسب المئوية الستجابات الطالبات في مواقف المجال األسري
  ) طالبة٣٧٥= ن (

  %  ك  %  ك  %  ك  العبارة  الرقم  غير موافق  أحياناً  موافق
ال يجب المساس باحترام   -١

  -  -  -  -   ١٠٠  ٣٧٥  الوالدين
ليس من العدل تسلط بعض   -٢

  -  -  ١٤,٧  ٥٥  ٨٥,٣  ٣٢٠  اآلباء على أبنائهم
كلكم راع وكلكم مسئول عن   -٣

  -  -  -  -  ١٠٠  ٣٧٥  رعيته
اء من الضرورة محاسبة األبن  -٤

  -  -  ١٧,٣  ٦٥  ٨٢,٧  ٣١٠  على أخطائهم
يجب تحذير األبناء من   -٥

  -  -  ٢٠,٠٠  ٧٥  ٨٠  ٣٠٠  الوقوع في بعض األخطاء
ليس معنى احترام خصوصية   -٦

  -  -  ١٦  ٦٠  ٨٤  ٣١٥  األبناء أن يفعلوا ما يشاؤون 
يجب على اآلباء توجيه   -٧

أبنائهم في استخدام التقنيات 
  بطريقة مفيدة

١٤,٧  ٥٥  ٨٥,٣  ٣٢٠  -  -  

يا حبذا لو أقلع بعض اآلباء   -٨
عن بعض العادات السيئة 

  مثل التدخين
٦,٧  ٢٥  ٩٣,٣  ٣٥٠  -  -  

ال ينبغي للمرأة أن تدفع   -٩
زوجها إلى التكسب غير 

  الحالل
١٠٠  ٣٧٥  -  -  -  -  

البد من المراقبة األسرية في   -١٠
      ٤  ١٥  ٩٦  ٣٦٠  أداء األبناء للفرائض الدينية

  :ما يلي) ٣(ي جدول أوضحت النتائج ف
من إجمالي الطالبـات بإنـه ال يجـب       % ١٠٠وافق  : المساس باحترام الوالدين   -١

  .المساس باحترام الوالدين
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 -٤٠١-

من إجمالي الطالبات بأنه ليس من العـدل تـسلط          % ٨٥,٣وافق  : تسلط اآلباء  -٢
 .بعض اآلباء على أبنائهم

ل أمـرئ راع  من إجمالي الطالبات بأن ك% ١٠٠وافق : كلكم راع وكلكم مسئول   -٣
 .وكل راع مسئول عن رعيته

من إجمالي الطالبـات أنـه مـن        % ٨٢,٧وافق  : محاسبة األبناء على األخطاء    -٤
 .الضرورة محاسبة األبناء على أخطائهم

من إجمالي الطالبـات بأنـه   % ٨٠وافق : تحذير األبناء من الوقوع في األخطاء     -٥
 .يجب تحذير األبناء من الوقوع في بعض األخطاء

من إجمالي الطالبات بأنه لـيس معنـى        % ٨٤وافق  : خصوصية األبناء احترام   -٦
 . احترام خصوصية األبناء أن يفعلوا ما يشاؤون

من إجمالي الطالبات بأنه    % ٨٥,٣وافق  : التوجيه في استخدام التقنيات الحديثة     -٧
 .يجب على اآلباء توجيه أبنائهم في استخدام التقنيات بطريقة مفيدة

من إجمالي الطالبات على أنه     % ٩٣,٣وافق  : دات السيئة اإلقالع عن بعض العا    -٨
 .يجب على اآلباء اإلقالع عن بعض العادات السيئة مثل التدخين

من إجمالي الطالبات بأنه ال ينبغي      % ١٠٠وافق  : دفع الزوج إلى الكسب الحرام     -٩
 .على المرأة أن تدفع زوجها إلى التكسب غير الحالل

 إجمالي الطالبات أنه تجب المراقبة األسـرية        من% ٩٦وافق  : المراقبة األسرية  -١٠
 .ألداء األبناء للفرائض الدينية
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 -٤٠٢-

  .مواقف في مجال العمل: عرض النتائج الخاصة بالبعد الثالث  -٣
  )٤(جدول 

  التكرارات والنسب المئوية الستجابات الطالبات في مواقف مجال العمل
  ) طالبة٣٧٥= ن (

  %  ك  %  ك  %  ك  العبارة  الرقم  غير موافق  أحياناً  موافق
إذا وكل إلى شخص ما عمل   -١

  -  -  ٤,٠٠  ١٥  ٩٦  ٣٦٠  ما، فيجب أن يتقنه
يجب على كل فرد االلتزام   -٢

  -  -  ٩,٣  ٣٥  ٩٠,٧  ٣٤٠  بقواعد العمل
ال يجب إضاعة أوقات العمل   -٣

  -  -  ١٢,٠٠  ٤٥  ٨٨,٠٠  ٣٣٠  في أشياء تافهة
ال أرحب بالسخرية   -٤

الء واالستهزاء بين زم
  العمل

٢٠,٠٠  ٧٥  ٨٠  ٣٠٠  -  -  

من يسير أعمال العباد أحبه   -٥
  -  -  -  -  ١٠٠  ٣٧٥  رب العباد

أعط األجير أجره قبل أن   -٦
  -  -  ٤,٠٠  ١٥  ٩٦  ٣٦٠  يجف عرقه

في مجال العمل يجب أن   -٧
  -  -  ١٧,٣  ٦٥  ٨٢,٧  ٣١٠  نتعاون على البر والتقوى

تقييم العمل على أسس   -٨
موضوعية واجب على كل 

  دير عملم
٠-  -  ١٤,٧  ٥٥  ٨٥,٣  ٣٢٠  

أرفض الوساطة   -٩
والمحسوبية في تعيين 

بعض العاملين على حساب 
  آخرين مستحقين للوظيفة

٠-  ٢٢,٧  ٨٥  ٧٧,٣  ٢٩٠  -  

ال يجب التستر على أي   -١٠
  -  -  ٢٠,٠٠  ٧٥  ٨٠  ٣٠٠  فساد في مجال العمل

  :عما يلي) ٤(أسفرت النتائج في جدول 
إذا وكل إلى شخص ما عمل : من إجمالي الطالبات بأنه% ٩٦وافق  : إتقان العمل  -١
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 -٤٠٣-

  .ما فيجب أن يتقنه
من إجمالي الطالبات بأنه يجب على كـل        % ٩٠,٧وافق  : االلتزام بقواعد العمل   -٢

 .فرد االلتزام بقواعد العمل

ال يجب إضـاعة أوقـات   : من إجمالي الطالبات بأنه% ٨٨وافق  : إضاعة الوقت  -٣
 .العمل في أشياء تافهة

ال : من إجمالي الطالبات بأنه% ٨٠وافق : السخرية واالستهزاء بين زمالء العمل -٤
 .يجب السخرية واالستهزاء بين زمالء العمل

من إجمالي الطالبات على أن من ييسر أعمال % ١٠٠وافق : تيسير أعمال العباد -٥
 .العباد أحبه رب العباد

بات أنه يجـب إعطـاء      من إجمالي الطال  % ٩٦وافق  : إعطاء األجر مقابل العمل    -٦
 .األجير حقه قبل أن يجف عرقه

يجب : من إجمالي الطالبات على أنه    % ٨٢,٧وافق  : التعاون على البر والتقوى    -٧
 .أن نتعاون على البر والتقوى في مجال العمل

على أنه يجب تقييم العامل علـى       % ٨٥,٣وافق  : التقييم على أسس موضوعية    -٨
 .عملأسس موضوعية وأنه واجب على كل مدير 

ال ينبغي  : من إجمالي الطالبات أنه   % ٧٧,٣وافق  : رفض الوساطة والمحسوبية   -٩
 .استخدام الوساطة والمحسوبية في تعيين بعض العاملين على حساب اآلخرين

ال يجب التستر على    : من إجمالي الطالبات بأنه   % ٨٠وافق  : التستر على الفساد   -١٠
  .أي فساد في مجال العمل
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 -٤٠٤-

مواقـف فـي مجـال العالقـات        :  بالبعد الرابـع   عرض النتائج الخاصة    -٤
  .االجتماعية

  )٥(جدول 
  التكرارات والنسب المئوية الستجابات الطالبات في مواقف مجال العالقات االجتماعية

  ) طالبة٣٧٥= ن (
  %  ك  %  ك  %  ك  العبارة  الرقم  غير موافق  أحياناً  موافق

ال يجب التستر على أخطاء   -١
  -  -  ٢٠,٠٠  ٧٥  ٨٠,٠٠  ٣٠٠  بعض الزميالت بالجامعة

ينبغي نبذ جليس السوء   -٢
حتى ال يتأذى اآلخرون 

  بمساوئه
١٧,٣  ٦٥  ٨٢,٧  ٣١٠  -  -  

ال أحبذ إتباع بعض   -٣
الزميالت إلى صيحات 

الموضة التي ال تتناسب 
  مع ثقافتنا

٢٥,٣  ٩٥  ٧٤,٧  ٢٨٠  -  -  

أمقت عادة النميمة السائدة   -٤
  -  -  ١٤,٧  ٥٥  ٨٥,٣  ٣٢٠  في مجتمعنا

إسداء النصيحة واجب   -٥
على كل مسلم ألخيه 

  المسلم
١٧,٣  ٦٥  ٨٢,٧  ٣١٠  -  -  

ال أنصح بإفشاء أسرار   -٦
  -  -  ٢٢,٧  ٨٥  ٧٧,٣  ٢٩٠  اآلخرين

ال يجب استغالل أسرار   -٧
  -  -  ٢٥,٣  ٩٥  ٧٤,٧  ٢٨٠  زميالتي في أشياء مشينة

ال أقبل التعامل مع اآلخرين   -٨
  -  -  ٢٢,٧  ٨٥  ٧٧,٣  ٢٩٠  بالخداع والحيلة

ال ينبغي أن تقوم العالقات   -٩
بين اآلخرين على أساس 

  المنفعة
٢٠,٠٠  ٧٥  ٨٠,٠٠  ٣٠٠  -  -  

ال يجب استخدام الكلمات   -١٠
  -  -  ١٧,٣  ٦٥  ٨٢,٧  ٣١٠البذيئة في التعامل مع 
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 -٤٠٥-

  اآلخرين
  :ما يلي) ٥(أوضحت النتائج في جدول 

يجب التستر على من إجمالي الطالبات بأنه ال      % ٨٠وافق  : التستر على األخطاء   -١
  .أخطاء بعض الزميالت بالجامعة

من إجمالي الطالبات بأنه ينبغي نبـذ جلـيس    % ٨٢,٧وافق  : نبذ جليس السوء   -٢
 .السوء حتى ال يتأذى اآلخرون بمساوئه

من إجمالي الطالبات بأنه ال يحبذن إتباع بعض        % ٧٤,٨وافق  : مسايرة الموضة  -٣
 .لثقافة العربيةالزميالت صيحات الموضة التي ال تتناسب مع ا

من إجمالي الطالبات عادة النميمة السائدة في % ٨٥,٣تمقت : مقت عادة النميمة -٤
 .المجتمع

من إجمالي الطالبات بأن إبداء النصيحة واجب       % ٨٢,٧وافق  : إسداء النصيحة  -٥
 .على كل مسلم ألخيه المسلم

 من إجمالي الطالبات بـأنهن ال ينـصحن    % ٧٧,٣وافق  : إفشاء أسرار اآلخرين   -٦
 .بإفشاء أسرار اآلخرين

من إجمالي الطالبـات بأنـه ال يجـب         % ٧٤,٧وافق  : استغالل أسرار اآلخرين   -٧
 .استغالل أسرار الزميالت في أشياء مشينة

من إجمالي الطالبات بـأنهن ال يقـبلن       % ٧٧,٣وافق  : التعامل بالخداع والحيلة   -٨
 .التعامل مع اآلخرين بالخداع والحيلة

من إجمالي الطالبات بأنه ال يجب  % ٨٠وافق  : المنفعةقيام العالقات على أساس      -٩
 .أن تقوم العالقات بين اآلخرين على أساس المنفعة

من إجمالي الطالبـات بأنـه ال يجـب         % ٨٢,٧وافق  : استخدام الكلمات البذيئة   -١٠
  .استخدام الكلمات البذيئة في التعامل مع اآلخرين
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 -٤٠٦-

 مجـال وسـائل     مواقف في : عرض النتائج الخاصة بالبعد الخامس      -٥
  .اإلعالم

  )٦(جدول 
  التكرارات والنسب المئوية الستجابات الطالبات في مواقف مجال وسائل اإلعالم

  ) طالبة٣٧٥= ن (
  %  ك  %  ك  %  ك  العبارة  الرقم  غير موافق  أحياناً  موافق

أرفض ما يذاع من أغاني   -١
  -  -  ٢٠  ٧٥  ٨٠  ٣٠٠  خليعة على التلفاز

الت ال أحبذ إذاعة المسلس  -٢
المدبلجة عبر التلفاز لعدم 
  اتساقها مع قيمنا وأخالقنا

٢١,٤  ٨٠  ٧٨,٦  ٢٩٥  -  -  

كثيرة ما يذاع عبر التلفاز ما   -٣
  -  -  -  -  ١٠٠  ٣٧٥  ال يتناسب مع واقع مجتمعنا

أرى أن وظيفة اإلعالم تربية   -٤
النشء على الفضائل ومكارم 

  األخالق
٢٠  ٧٥  ٨٠  ٣٠٠  -  -  

 يجب تعليم النشء على  -٥
االختيار المناسب لبعض ما 

  يبث عبر التلفاز
٢٤  ٩٠  ٧٦  ٢٨٥  -  -  

كثير من الموضوعات   -٦
المقروءة في بعض الصحف 

والمجالت يخدش الحياء 
  العام

١٧,٣  ٦٥  ٨٢,٧  ٣١٠  -  -  

ال أرى ضرورة في تقاليد كل   -٧
  -  -  ٢٠  ٧٥  ٨٠  ٣٠٠  شيء معروض عبر التلفاز

الدراما الدينية ضرورة لتعليم   -٨
  -  -  ٢٢,٧  ٨٥  ٧٧,٣  ٢٩٠  شء أصول الدينالن

يجب التصدي لكل فكر   -٩
معروض أو مقروء يتعارض 

  مع عقيدتنا الدينية
٢٠  ٧٥  ٨٠  ٣٠٠  -  -  

  -  -  ٢٠  ٧٥  ٨٠  ٣٠٠أرفض الصحف التي تستمد   -١٠
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 -٤٠٧-

  مادتها من فضائح الناس
  :ما يلي) ٦(أبانت النتائج في جدول 

إجمالي الطالبات على رفض مـا      من  % ٨٠وافق  : رفض إذاعة األغاني الخليعة    -١
  .يذاع من أغاني خليعة عبر التلفاز

من إجمالي الطالبات إذاعـة المسلـسالت       % ٧٨لم تحبذ   : المسلسالت المدبلجة  -٢
 .المدبلجة عبر التلفاز لعدم اتساقها مع قيم وأخالقيات المجتمع

ذاع من إجمالي الطالبات بأن ما ي% ١٠٠وافق : عدم مناسبة ما يذاع عبر التلفاز -٣
 .عبر التلفاز ال يتناسب مع واقع المجتمع العربي

من إجمالي الطالبات أن وظيفة اإلعالم % ٨٠وافق : وظيفة اإلعالم تربية النشء  -٤
 .تربية النشء على الفضائل ومكارم األخالق

من إجمالي الطالبات أنه يجـب تعلـيم        % ٧٦وافق  : تعليم النشء على االختيار    -٥
 . لبعض ما يبث عبر التلفازالنشء على االختيار المناسب

مـن إجمـالي الطالبـات أن كثيـراً مـن          % ٨٢,٧وافـق   : خدش الحياء العام   -٦
 .الموضوعات المقروءة في بعض الصحف والمجالت تخدش الحياء العام

من إجمالي الطالبات بأنه ال يجب تقليـد كـل          % ٨٠وافق  : عدم ضرورة التقليد   -٧
 .شيء معروض عبر التلفاز

من إجمالي الطالبات على أن الدراما      % ٧٧,٣وافق  : لدينتعليم النشء أصول ا    -٨
 .الدينية ضرورة لتعليم النشء أصول الدين

من إجمالي الطالبات بأنه يجب التصدي لكل % ٨٠وافق : التصدي لألفكار الرديئة -٩
 .فكر معروض أو مقروء يتعارض مع العقيدة الدينية

لى رفـض الـصحف     من إجمالي الطالبات ع   % ٨٠وافق  : نبذ الصحف الصفراء   -١٠
  .التي تستمد مادتها من فضائح الناس

  :مناقشة النتائج: ثانياً
رفض اللجـوء إلـى     ) ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢(أوضحت النتائج المعروضة في جداول      

الغش أثناء االمتحانات، وتوجيه اإلساءة أو اإلهانة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة،   
مية العلمية، وعدم احتشام بعض الطالبـات،  وعدم التزام بعض األساتذة باألصول األكادي     

وإلغاء المسافات بين األساتذة والطالبات، وخروج بعض األساتذة عـن قواعـد اآلداب             
العامة مع الطالبات، واستخدام الجوال أثناء المحاضرات، وإزالة التكلف بين الطالبـات            
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 -٤٠٨-

 وأساتذتهن، وتقاعس بعض الطالبات عـن حـضور المحاضـرات وعـدم انتظـامهن             
  .للمحاضرات

إضافة إلى عدم المساس باحترام الوالدين، ورفض التسلط الوالـدي، وأن كـل راع              
مسئول عن رعيته، وضرورة محاسبة األبناء على األخطاء، وتحذيرهم مـن الوقـوع فـي            
بعضها، واحترام خصوصية األبناء بموضوعية، وتوجيهم إلى استخدام التقنيـات بطريقـة            

اآلباء عن بعض العادات السيئة مثل التـدخين، وكراهيـة دفـع            مفيدة، وتحبيذ إقالع بعض     
الزوجة لزوجها للتكسب الحرام، وضرورة المراقبة األسـرية فـي أداء األبنـاء للفـرائض        

  .الدينية
كما يجب إتقان العمل، وااللتزام بقواعده، وعدم إضاعة أوقات العمل في أشـياء         

ء العمل، وتيسير أعمال العباد، وإعطاء تافهة، والبعد عن السخرية واالستهزاء بين زمال
أجر من قام بعمل ما، والتعاون على البر والتقوى، وتقييم العامل على أسس موضوعية، 
ورفض الوساطة والمحسوبية في تعيين بعض العاملين على حساب البعض اآلخر، وعدم 

  .التستر على أي فساد في محال العمل
الزميالت، ونبذ جليس السوء، وعـدم      إلى جانب عدم التستر على أخطاء بعض        

االنصياع األعمى لصيحات الموضة وترك النميمة، وإبداء النصح واإلرشاد، وعدم إفشاء 
أسرار اآلخرين، وعدم التعامل بالخداع والحيلة، ونبذ العالقات التي تقوم على أسـاس             

  .المنفعة، وعدم استخدام الكلمات البذيئة في التعامل مع اآلخرين
 رفض األغاني الخليعة، والمسلسالت المدبلجة، ورفض كل ما يذاع يتنافر   وأخيراً

مع التقاليد المجتمعية، وتربية النشء على الفضائل ومكارم األخالق، وتعلـيمهم علـى        
حسن االختيار المناسب لبعض ما يبث عبر التلفاز، وعدم التقليد، والتصدي لكـل فكـر         

  .منحرف عن الدين، ورفض الصحافة الصفراء
أن الخصائص والسمات المذكورة سلفاً ما هي       : ومن ثم، تبين مما سبق عرضه     

إال كيان الشخصية اإليجابية التي يجب أن يتسم بها كل مسلم ومـسلمة، وخاصـة أن                
القرآن الكريم في كثير من آياته، والسنة النبوية في كثير من أحاديثها حثت على أنـه                

ية اإليجابية، ألن عليه تكاليف كثيـرة، ومـن         ينبغي أن يتحلى اإلنسان المسلم بالشخص     
أهمها تبليغ الرسالة المحمدية في كل بقاع األرض، وحيث أن تبليغ الرسالة من التكاليف 

  .الصعبة، لذا يجب أن يتسم من يقوم بها باإليجابية
واإليجابية ما هي إال صورة تتجسد فيها الطاقة النفسية اإلنسانية، عن طريـق              

ات اإلنسانية، إضافة إلى التكيف مع الطريقة المناسبة للحياة في مجتمع التكيف مع الحاج
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ويتضح من إجابة طالبات جامعة قطر حرصـهن الواضـح علـى التمـسك              . )٥١(معين
باألخالقيات اإلسالمية، وهذا التمسك يدفعهن إلى تنفيذ ما أمر اهللا تعالى به، وسنة نبيه              

قع الشعوري لديهن إلى واقـع عملـي،        المصطفى صلى اهللا عليه وسلم ، ويحولن الوا       
، حيـث كانـت     "ال يجب المساس باحترام الوالدين    : "نالحظ ذلك في إجابتهن على سؤال     

فهنا ارتفعت وتيرة الضوابط الدينية في أن هذا السلوك غير       % ١٠٠نسبة الموافقة هي    
 قُل لَّهما قَوالً كَِريماً و هرهمانْتَ الَو  فَالَ تَقُل لَّهما ُأفٍّمقبول دينياً واجتماعياً ألنه حرام 

  ].٢٣: اإلسراء[
ال أبالي بعدم احتشام بعض الطالبات في       : "أيضاً نجد إجابات الطالبات على عبارة     

 يجاهدن الشر ما وسعهن الجهـاد،       – كما يبدو    –اتسمت بالرفض، ذلك ألنهن     " الجامعة
وإنما يتم تغيير المنكر في القلـب  وحتى إن غلب على أمرهن، ال يسلمن قلبهن للمنكر،          

من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم            "وهو أضعف اإليمان،    
  %.٨٨لذا كانت نسبة الرفض هي . )٥٢("يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان

ومن ثم، فأن اإلنسان إذا وجد نفسه طليقاً من كل التزام خارجي، فـرض علـى            
 معينة والتزم بها، إرضاء لما في طبيعته من ميل لاللتزام، وهذا يبدو جليـاً              ذاته أموراً 

فكما أن اإلنسان يمتاز بنزعته الدينية، فإنه يمتاز أيـضاً      . في كثرة الداخلين في اإلسالم    
بنزعته األخالقية وميله للتخلق باألخالق الفاضلة وااللتزام الخُلقي، ويتمـسك بقواعـد            

  .ا ويطبقها في كافة ضروب وأنماط سلوكه في حياتهأخالقية معينة ينفذه
يتضح من الدراسة الحالية أن طالبات جامعة قطر لـديهن شخـصية            : االستخالصات

إيجابية في كثير من مواقف الحياة، وقد يعبرن عنها تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة              
المجتمع القطري، هـذا    بالرفض الداخلي لها، والزال التمسك الديني واألخالقي قوياً في          

التمسك يجعلهن أكثر انضباطاً في احترام مواعيد العمل، وأداء واجباتهن نحو اآلخرين،            
إلـى  " من ييسر أعمال العبـاد أحبـه رب العبـاد   "حيث بلغت نسبة االتفاق على عبارة     

١٠٠.%  
ويمكن القول بأن اإليجابية في المنظور االجتماعي هي تلك السلوك المبذول في            

تمع، والذي يستطيع المرء من خالله تحويل الخبرات المكتسبة إلى سلوك واقعي في المج
إضافة إلى أن هذا، يتجلى مفهوم اإليجابية في الشريعة اإلسالمية من خالل مـا            . الحياة

الَّ ِإ* ن اِإلنسان لَِفي خُسٍر     ِإ* الْعصِر   و أشار إليه اهللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم         
فقد ]. ٣-١: العصر [تَواصوا ِبالصبِر و تَواصوا ِبالْحقِّو عِملُوا الصاِلحاِتو ِذين آمنُواالَّ

                                                        
الشخصية العربية بين السلبية واإليجابية، القـاهرة، المطبعـة التجاريـة           ): ١٩٨٦(ياسين، حمدي    )51

  .٣٥: الحديثة، ص
  .لمنكر من اإليمانأخرجه مسلم في اإليمان باب كون النهي عن ا )52
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أوضحت هذه السورة الكريمة أن اإلنسان محكوم عليه بالخسارة، إال من كـان متـصفاً       
  .سمات الشخصية اإليجابية: بخصال أربع، وهي في اإلجمال

آل  [نتُم خَير ُأمـٍة ُأخِْرجـتْ ِللنَّـاِس     كُ : في قوله تعالى  كما ورد هذا المعنى     
هكذا ذكر اهللا المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن ]. ١١٠: عمران

ثم، فإن اإليجابية قوة روح وعزم، قوة جد وهمة، وقوة عمل وكدح، اإليجابيـة صـفة             
، وعلى هذا فإن اإليجابية تحمل معاني التجاوب لإلنسان المقبل على الدنيا بعزيمة وصبر

، واالنـزواء  تحمل معـاني التقوقـع       – في المقابل    –والتفاعل والعطاء، بينما السلبية     
  .واالنهزامية واالنسحابية

ال يخضع للظروف المحيطة بـه   : " إلى الشخص اإليجابي بأنه    )٥٣(ويشير الغزالي 
ذي يستفيد منها، ويحـتفظ بخصائـصه   مهما ساءت، وال تصرفه وفق هواها، إنه هو ال 

خ، ثم هي تشق الطريق إلى أعلـى،     اأمامها، كبذور األزهار التي تطمر تحت أكوام السب       
مستقبلة ضوء الشمس برائحتها المنعشة، لقد حولت الحمأ المسنون، والماء الكدر إلى            

ه، والفرص لون بهيج، وعطر فواح، كذلك اإلنسان إنه بقواه الكامنة وملكاته المدفونة في
  ".المحدودة أو التافهة المتاحة له، يستطيع أن يبني حياته من جديد

وعليه، فإن اإليجابية هي حالة في النفس تجعل اإلنسان مهموماً بأمر ما، ويرى             
أنه مسئول عنه، ويستشعر مسئوليته النابعة من ذاته فوق الواقع الذي يحياه، وال يكسل 

  .هفي عمله، الذي يشغل تفكيره وبال
ما مقومات الشخصية : وعليه، فقد أجابت النتائج سالفة الذكر عن سؤال الدراسة 

  :اإليجابية لدى طالبات جامعة قطر؟ ومن ثم يمكن تلخيص سمات الشخصية فيما يلي
  .التي تحبذ التعامل مع نفسها ومع اآلخرين -١
شخصية تنتقي أنجح الوسائل والسبل لتصير مؤثرة بالخير، متأثرة بـه            -٢

 . وباذلة للوصول إلى طريق الحق والرشادوساعية

ليست حكراً على سن معين أو مرحلة عمرية محددة، بل هي ال تتوقـف               -٣
 .أبداً على شخص ما أو منصب معين

 تكون الشخصية المقبولـة عنـد اهللا سـبحانه          – بتلك الصورة    –وهي   -٤
وتعالى، والمحبوبة بين الناس، وهي الشخصية الصالحة والساعية فـي          

  .ر وإسدائه إلى الناس أو هي الشخصية المتزنة والمتوازنةعمل الخي
  

                                                        
  .١٢: حدد حياتك، الطبعة الثانية، القاهرة، نهضة مصر، ص): ١٩٩٦(الغزالي، محمد  )53
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  :التوصيات
توصي الباحثة بأنه يجب إعادة النظر في بعض المناهج الدراسية التـي تقـدم              
للطالب في المراحل الدراسية المختلفة من خالل تقديم بعض نماذج الشخصية اإليجابية،        

ي والعقائدي، حتى تصبح شخصية الطالب      حتى يتمثلونها ويستخدمونها في بنائهم العقل     
حصناً حصيناً ضد السموم الفكرية والعقائدية المبثوثة من خالل الفضائيات والقنـوات             

  .المختلفة
  :المقترحات ببحوث مستقبلية

أوضحت نتائج هذه الدراسة أنماطاً مختلفة من الشخصيات اإليجابية بـين طالبـات             
  :ة إجراء عدة بحوث تعالج موضوعات مثل ما يليجامعة قطر، وفي ضوء ذلك تقترح الباحث

  .المتغيرات االقتصادية المرتبطة بمقومات الشخصية اإليجابية -١
" ثـورات الربيـع العربـي   "المتغيرات السياسية وما يطلق عليها حاليـاً     -٢

 .وتأثيرها في مفهوم الشخصية اإليجابية

  . اإليجابيةالمتغيرات النفسية واالجتماعية وتأثيرها على مفهوم الشخصية -٣
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  المراجع
حتى يغيروا ما بأنفسهم، الطبعة الثالثة، دمشق، حقـوق         ): ١٩٧٧(سعيد، جودت    .١

  .٣: الطبع والنسر محفوظة للمؤلف، ص
أخرجه البخاري في صحيحه في األدب باب رحمة الناس، وأخرجـه مـسلم فـي                .٢

  .صحيحه في البر وأصلة باب تراحم المؤمنين
ركة باب هل يقرع في القسمة، وأحمـد فـي          أخرجه البخاري في صحيحه في الش      .٣

  .٢٧٠، ٤/٢٦٩المسند 
الشخصية، أنواعها، أمراضها، فن التعامل معها، القاهرة، مؤسسة        : رياض، مسعد  .٤

  .١٠٤: اقرأ للنشر والتوزيع، ص
لتتبعن  (أخرجه البخاري واللفظ له في االعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي             .٥

  .ي العلم باب إتباع سنن اليهود، ومسلم ف)سنن من كان قبلكم
، )بدون تاريخ (١، ط ١٦/٤٦٠شرح صحيح مسلم    : النووي، محي الدين أبي زكريا     .٦

  .بيروت، دار القلم
م، ١/١٩٧٢، ط ٢٠/٢٣٤عمدة القارئ شرح صحيح البخـاري       : العيني، بدر الدين   .٧

  .القاهرة، مكتبة مصطفى الحلبي
، وقال األلبـاني فـي مـشكاة        ٦/١٦٧الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير        .٨

  .والموقوف عن ابن مسعود صحيح: ٢/٦٣٩المصابيح 
، ١/٤١٢ابن األثير، مجد الدين أبي السعادات، النهاية في غريب الحديث واألثـر              .٩

  . مادة إمع، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية١/٦٧مادة حقب، و
م، ١٩٧٢، ط سـنة  ١٧٢مهدي، عباس، الشخصية بـين النجـاح والفـشل، ص         .١٠

  .القاهرة، مكتبة مصطفى الحلبي
أخرجه مسلم واللفظ له في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، والبخاري               .١١

  .في التفسير، سورة الروم باب ال تبديل لخلق اهللا
  . مادة إمع١/٦٧ابن األثير، النهاية في غريب الحديث  .١٢
بيا، دار ليبيا للنـشر      مادة إمع، لي   ٥/٢٦٨الزبيبدي، محمد مرتضى، تاج العروس       .١٣

  ).بدون تاريخ(والتوزيع 
أبو أسعد، أحمد ، معجم التراكيب والعبارات االصطالحية العربيـة القـديم منهـا               .١٤

  .، بيروت، دار العلم للماليين١٩٨٧، ١، ط٤٤والمولد، ص 
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، تونس، الشركة   ٣٣٤يحيى، التصاريف، تقديم وتحقيق هند شلبي، ص         بن سالم،  .١٥
  ).ون تاريخبد(التونسية للتوزيع 

م، القاهرة، ١٩٩٩، ٢، ط٣٧٢بدر، أحد زكي وآخرون، المعجم العربي الميسر ص      .١٦
  .دار الكتاب المصري

م، حقـوق النـشر     ٣/١٩٣٨، ط ١٤ و ٩اإلبراشي، محمد عطية، الشخـصية، ص        .١٧
  .للمؤلف، القاهرة

  .أخرجه مسلم في اإليمان باب بيان اإليمان واإلسالم .١٨
م، ١/١٩٩٢، ط٧/٣٤٩لمـسند   ي فـي ا   وصـل أخرجه أحمد بن علي، أبو يعلى الم       .١٩

دمشق، دار الثقافة العربية، والحديث صححه األلبـاني فـي األحاديـث            
، األلباني، محمد نصر الـدين، سلـسلة        ١١١٣ برقم   ٣/١٠٦الصحيحة  

م، الريـاض، مكتبـة     ٢/١٩٨٧األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، ط     
  .المعارف

 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي،     ١/٨٨أخرجه الحاكم في المستدرك، واللفظ له في         .٢٠
وأخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في الحث على تبليـغ الـسماع،              

  .٣/٢٢٥وأخرجه ابن حنبل في المسند 
  .٣/٣٨١ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر  .٢١
أخرجه البخاري في األحكام باب السمع والطاعة واللفظ له، ومسلم في اإلمارة باب              .٢٢

  .عة األمراءوجوب طا
  .أخرجه مسلم مطوالً في الذكر والدعاء باب فضل االجتماع على تالوة القرآن .٢٣
أخرجه البخاري في األدب باب تعاون المؤمنين، وأخرجه مسلم في البـر والـصلة     .٢٤

  .باب تراحم المؤمنين
 ٤/١٥٩، والحـاكم فـي المـستدرك     ١/٣٩٣أخرجه أحمد في المسند واللفظ لـه         .٢٥

، وأخرجه ابن حبان في اإلحسان فـي تقريـب          وصححه الحاكم والذهبي  
، والرامهرمزي، أبي الحسن بن عبد الرحمن       ١٣/٢٧١صحيح ابن حبان    

م، بيـروت، مؤسـسة الكتـب     ١٩٨٨،  ١، ط ١٠٣في أمثال الحديث ص     
الثقافية، وأخرجه أبو داوود في األدب باب في العصبية وصححه األلباني           

  .٣/٣٧٢في سلسلة األحاديث الصحيحة 
، ٩/١٢٨ المفـاتيح شـرح مـشكاة المـصابيح     مرقـاة  على بن سلطان،     القارئ، .٢٦

  .، لبنان، دار الكتب العلمية٢/٢٠٠٧ط
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أخرجه البخاري في الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا واللفظ له، ومـسلم فـي                 .٢٧
  .٢/٨٧، وأحمد في المسند ٦الزهد حديث رقم 
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