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 -شقراء-كلية التربية -دراسات اسالمية
 اململكة العربية السعودية

 امللخص:  
امللل بءللاء البقللة بللالءلة واملرحلللة الدراسللية و للل  لللد  عو يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن أبرز    

والبانوية باململكة العربية السعودية، دراسة العالقة بين استراتيجيات بءاء  وسطةطالبات املرحلتين املت
البقة بالءلة لد  طالبات املرحلتين املتوسطة والبانوية باململكة العربية السعودية، بيان مد  اهتمام 

اإلسللالمية  قيللد لبقة بالءلة لد  أبءاء املجتمع املسلم، دراسة العالقات بين العبللادات والعء االدين ببءا
( طالبللة 180ىلع عيءللة بل لل   ، كأحد العلللوم الشللرعية وبءللاء البقللة بللالءلة كأحللد فللرو  علللم الللءلة

 دراسة إلى:ال باملرحلتين املتوسطة والبانوية بمديءة شقراء باململكة العربية السعودية، وتوصل  نتائج
راسللية وبللاملتالف االلتلل ام الد وجدت فروق  ات داللة إحصائية يف البقللة بللالءلة بللاملتالف املرحلللة -1

 بالعبادات ويف ضوء التلاعل بيءهم يف اململكة العربية السعودية.
ال توجد فروق  ات داللة إحصائية يف البقة بالءلة باملتالف درجة الوعي بالعقيد  اإلسالمية ويف   -2

 ة الدراسية. رحلوامل االلت ام بالعبادات ودرجة املعرفة والوعي بالعقيد  اإلسالمية  اعل بين لتلضوء ا
 

الثقة بالنفس وعالقتها 

 بالعبادات والعقيدة اإلسالمية

تين لدى طالبات المرحل

                          المتوسطة والثانوية 

 

 البقة بالءلة، العبادات، العقيد  اإلسالمية :مفتاحيةمات  كل  

 مءى محمد عبد الع ي  السليمد. 
 

Self_confidence and it's relation to worship and Islamic Faith in middle and high school 

students 

Abstract: 
The objective of this research is to identify the most important factors in building self-confidence 

and the stage of study among middle and high school students in Saudi Arabia, study the 

relationship between self-confidence building strategies among middle and high school students in 

Saudi Arabia, , The study of the relations between worship and Islamic faith as one of the forensic 

science and building self-confidence as one of the branches of psychology, on a sample of (180) 

intermediate and secondary students in the city of Shakra, Saudi Arabia, and reached Results of the 

study to:  

1- There were differences of statistical significance in self-confidence according to different stage 

of study and different commitment to worship and in light of the interaction between them in the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

2 - There are no statistically significant differences in self - confidence according to the degree of 

awareness of the Islamic faith and in light of the interaction between commitment to worship and 

the degree of knowledge and awareness of the Islamic faith and the school stage. 
 

 

malsaleem@su.edu.sa 
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 مقدمة: 

وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فمما ال  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد  
قوة والضعف، وبين اإليجابية والسلبية، وقد يسأل البعض هل هناك تفسير ديني ديدة من الشك فيه أن حياة اإلنسان تمر بمراحل ع

  لهذه األطوار، وما يمر به اإلنسان، ومتى يستطيع أن يهزم اإلنسان ضعفه، لتعود إليه ثقته بنفسه؟

ن  ٱِإنَّ )  :وجل في  كتابه الجليل  عزيقول هللا  نس َٰ ِ
ُه  ِإذ ا  ١٩ُخِلق  ه ُلوًعا  إلإ ُزوٗعا  ر  لشَّ ٱم سَّ ُه   ٢٠ج  رُ ٱو ِإذ ا م سَّ يإ خ 

ِإالَّ    ٢١م ُنوًعا  لإ
لِ ين  ٱ ُمص  إذا مسه الشر جزوعا   : والمفسرون يقولون: تفسير الهلع ما بعده يعني قوله قال الواحدي:،}22 -19، المعارج{(  ٢٢ لإ

جزع ، وإذا أصابه الخير أي : إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك فهو جزوع ، أي : كثير النوعا الخير م وإذا مسه
 (.  )الشوكاني، د.ت من الغنى والخصب والسعة ونحو ذلك فهو كثير المنع واإلمساك

المراد بهم أهل التوحيد : يعني أنهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع ، والجزع ،   أي المقيمين للصالة ، وقيل : إال المصلين" "
زجرهم عن االتصاف  والمنع ، وأنهم على صفات محمودة وخالل مرضية ؛ ألن إيمانهم وما تمسكوا به من التوحيد ودين الحق ي

 (..   الشوكاني، د.تبتلك الصفات ، ويحملهم على االتصاف بصفات الخير )

ُخِلق   ّللَُّ ٱ ُيِريدُ :)وضح عز وجل الضعف الخلقي في اإلنسان، يقول جل وعالوي   و 
فِ ف  ع نُكمإۚۡ نُ ٱأ ن ُيخ  نس َٰ ِ

ِعيٗفا  إلإ   ( ٢٨ض 
فِ ف   يدُ رِ )يُ " يقول العالمة السعدي رحمه هللا: ،}28النساء:{ ه وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل، وعلمه وحكمت ع ْنُكْم(َّللاَُّ أ ْن ُيخ 

بضعف اإلنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية، وضعف اإلرادة، وضعف العزيمة، وضعف اإليمان، وضعف الصبر، فناسب 
 (. 1424، سعديلاذلك أن يخفف هللا عنه ما يضعف عنه وما ال يطيقه إيمانه وصبره وقوته )

عقيدة التوحيد وتعليمهم قيمًا سامية في التفكير والحياة أنزل هللا سبحانه وتعالى القرآن الكريم أساسًا لهداية الناس ولدعوتهم، إلى 
وإلرشادهم إلى السلوك السوي السليم الذي فيه صالح اإلنسان وخير المجتمع ولتوجيههم إلى الطرائق الصحيحة لتربية النفس 

ر ْحم ٌة  ) : ئتها التنشئة السليمة. قال هللا تعالىوتنش ُدوِر و ُهًدى و  ِشف آٌَٰء لِ م ا ِفى ٱلص  بِ ُكْم و  ْتُكم مَّْوِعظ ٌة مِ ن رَّ آَٰء  ا ٱلنَّاُس ق ْد ج  ي ََٰٰٓأ ي ه 
أديبها والثقة بها. وتؤدي فديننا اإلسالمي الحنيف يبعث على هدوء النفس واستقرارها وتهذيبها وت }57يونس :  {( ٥٧لِ ْلُمْؤِمِنين  

كما تؤدي إلى التخلص من مشاعر اإلثم والذنب والقلق والتوتر  لنفس بالراحة والرضا العبادات جميعها قواًل وفعاًل إلى إحساس ا 
 والصراع والغضب والضيق والوهم والشك والريبة والكره والبغض.  

ي عالج المرض النفسي وتحقيق الصحة النفسية لإلنسان.  إن اإليمان باهلل تعالى وتوحيده وعبادته عامل أساس وهام ف
قدرة على الصبر والمصابرة وتحمل متاعب الحياة وعلى الشعور بالرضا والقناعة والطمأنينة. اإلنسان أكثر ثقة بنفسه وأكثر  ويجعل

ِر  لَِّذين  ٱ قال تعالى: م ِئن  ُقُلوُبُهم ِبِذكإ
ت طإ ام ُنوْا و  ِه ٱء  م ِئن   ّللَِّ ٱِر أ ال  ِبِذكإ  ّللَّ

ُقُلوبُ ٱت طإ  . } 28الرعد: { لإ
ان على تحمل ما قد يصيبه من مصائب الدهر فال يلوم نفسه ويؤنبها ويعنفها وال يشعر ، ويساعد اإليمان بالقضاء والقدر اإلنس

اب  ِمن م ِصيب ٖة ِفي  م آَٰ): بالحسرة واليأس والضغوط. قال تعالى ضِ ٱأ ص   ِإنَّ ِسُكمإ ِإالَّ فِ و ال  ِفيَٰٓ أ نفُ  ألإ رإ
ۡۚ
ر أ ه آَٰ

ِل أ ن نَّبإ ي ِكت َٰٖب مِ ن ق بإ
ل ى  ِلك  ع  واإليمان باهلل يدفع عن صاحبه كل مشاعر الخوف من أي قوة في هذه الحياة..   ،}22الحديد:{(  ٢٢ي ِسيٞر  ّللَِّ ٱ ذ َٰ

ب ن ا  ن  لَِّذيٱ ِإنَّ ) :ألنه على ثقة أنه لن يصيبه إال ما كتبه هللا وشاء. قال تعالى ُمواْ ٱُثمَّ  ّللَُّ ٱق اُلوْا ر  ت ق َٰ ِهُم  سإ ل يإ ل ََِٰٰٓئك  ٱ ت ت ن زَُّل ع  م 
أ الَّ   ةُ لإ

ِشُروْا بِ  ُنوْا و أ بإ ز 
اُفوْا و ال  ت حإ نَّةِ ٱت خ  ج 

ل ت: {( ٣٠ُكنُتمإ ُتوع ُدون   لَِّتيٱ  لإ  . }30ُفصِ 

اعة لعلمه أن األرزاق بيد هللا تعالى وهو الذي قسمها وقدرها  ، واإليمان باهلل يدفع بصاحبه أيضًا إلى الشعور بالرضا والقن
ُسُط  ّللَُّ ٱ: )بين الناس. قال تعالى ق  ٱي بإ

زإ ف ِرُحوْا بِ  لرِ   و 
ِدُرۚۡ ي قإ آَُٰء و  ةِ ٱِلم ن ي ش  ي وَٰ ح 

ي اٱ لإ
نإ م ا  لد  ةُ ٱو  ي وَٰ ح 

ي اٱ لإ
نإ َِٰٓخر ةِ ٱِفي  لد 

 الرعد: { ( ٢٦ِإالَّ م ت َٰٞع  ألإ
26{ . 
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علم له أثر في تحقيق صحة إلسالمي الحنيف أثر كبير في تربية شخصيات الناس وتغيير سلوكهم، وتعديل السلوك كما ندين اولل  
 نفسية أفضل ونشير هنا إلى تأثير بعض العبادات في شخصية الفرد: 

لصالة ثالثة عناصر تنمي الثقة بالنفس  تأثير عبادة الصالة على الثقة بالنفس: للصالة تأثير فعال في زيادة الثقة بالنفس، ل أواًل:
 هي:  

العزلة االجتماعية وبناء العالقات االجتماعية السليمة، الثقة باهلل هي التي تقوي الثقة  الثقة باهلل، والعناية بالمظهر، والقضاء على  
س العبادة في اإلسالم يصل  بالنفس، والصالة هي الرابطة التي تقوي من ثقة المخلوق بخالقه، ألنه بمداومة الصالة وهي أسا

نفسه، والصالة تنمي االعتناء بالمظهر وليس معنى ذلك المغاالة اإلنسان إلى اليقين، ولذا فالصالة بالضرورة تنمي ثقة اإلنسان ب
سنًا في االهتمام بالمظهر، ولكن االعتناء بنظافة الثياب وحسن المظهر والمظهر مهم في الصورة االجتماعية، وإذا كان المظهر ح

 دون تطرف فإن ذلك يعطي إحساسًا بالثقة في النفس. 

ثقة بالنفس: الصيام  من أهم العبادات التي لها تأثير إيجابي قوي على صحة الجسم بشكل عام ،  : تأثير عبادة الصيام على ال ثانياً 
بدرجة من القدرة على ضبط النفس  وعلى الصحة النفسية بشكل خاص، فالصيام يسهم في التقليل من التوتر والقلق ، يتميز الصيام 

غضب ، الصيام يعزز القدرات العقلية فهو ذو تأثير إيجابي على الثقة  ، الصيام يساعد في التحكم في ردات الفعل والسيطرة على ال
شهر كل  بالنفس وتدريب لإلنسان على مقاومة شهواته والسيطرة عليها، واستمرار التدريب على ضبط الشهوات والسيطرة عليها مدة

في الحياة، ففي الصيام تدريب على السيطرة  عام سيؤدي إلى تعليم اإلنسان قوة اإلرادة وصالبة العزيمة في شهواته وسلوكه العام
على الدوافع واالنفعاالت، أضف إلى ذلك فإن في الصيام فائدة طبية عالجية من األمراض البدنية ونعلم أن صحة اإلنسان البدنية  

 صحته النفسية.  لها تأثير في 

سلم ونفسه  ففريضة الحج تربي في المسلم آداب : تأثير عبادة الحج على الثقة بالنفس:  للحج أثار طيبة في سلوك المثالثاً 
وأخالقيات السلوك االجتماعي السوي وتخلصه من عزلة االجتماعية وتزيد من اهتمامه بمظهره بمالبس اإلحرام وبالتالي تحسن  

وال فرق بين غني وفقير ن المحيطين به عالوة على ذلك  شعور الفرد أثناء الحج أن األفراد كلهم متساوون أمام هللا العالقة بينه وبي
وذكي وغبي إال من أتى هللا بقلب سليم هذا الشعور يجعل الفرد يرجع وهو واثق في نفسه وال يشعر بالدونية أو نقص اإلمكانات 

 على الناس فجميع الناس في الحج سواسية.   فالحج يعالج العجب بالنفس، والتعالي

ن ال يجزع لما يلحق به من أذى، وال يضعف أو ينهار إذا ألمت به مصائب الدهر : تأثير اإليمان على الثقة بالنفس: المؤمرابعاً 
 وكوارثه، والمؤمن يعلم أن ما يصيبه في الحياة الدنيا إنما هو ابتالء من هللا ليعلم الصابرين منا،  

نَُّكم)ى: تعالقال  ُلو 
ل ن بإ ٖء مِ ن   و  يإ فِ ٱِبش  وإ خ 

ُجوعِ ٱو   لإ ٖص مِ ن   لإ
ن قإ لِ ألإ مإ ٱو  تِه ٱو   ألإ نُفسِ ٱو   و َٰ ِر  لثَّم ر َٰ ب شِ  ِبِرين  ٱو  ،  }155البقرة: { ( ١٥٥ لصََّٰ

التسبيح والتكبير واالستغفار والمؤمن يرتبط مع خالقه في صالته وصيامه وكل أعمال الخير يختتمها دائمًا بالدعاء، وذكر هللا ب
باألمن والطمأنينة، وتالوة القرآن الكريم تساعد المؤمن على التغلب  والدعاء وتالوة القرآن تؤدي إلى تزكية نفسه وصفائها وشعورها

 ل إلى هللا.   على التوتر والقلق من خالل قراءة القرآن وتنزل السكينة على اإلنسان حينما يقرأ القرآن بتجرد وإخالص وبتوجه كام

لفرد بدينه اإلسالمي متمثال في وبناء على ما سبق يتضح كيف أن الثقة بالنفس تعتمد بصورة أساسية على تمسك ا
التزامه بعباداته ووعيه بالعقائد اإلسالمية وثبوتها لديه، حيث هما األساس الذي يبني ويطور الفرد على أساسهما من شخصيته 

 ويدعم ثقته بنفسه.
يررا برردعم النررواحي النفسررية للفرررد ن التررزام الفرررد بالعبررادات اإلسررالمية ووعيرره بالعقائررد اإلسررالمية يرتبطرران ارتباطررا قو باحثررة أوترررى ال 

ودفعه للمزيد من الثقة بنفسه واستراتيجيتها التي تجعله راٍض عرن نفسره ومفيردا وداعمرا لدينره ووطنره، وهرذا مرا يهردف إليره البحرث 
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 الحالي. 
 إلجابة على األسئلة التالية:بحث في محاولة اوتتلخص مشكلة ال

 ة الدراسية )المتوسطة والثانوية( في المملكة العربية السعودية؟هل تختلف درجة الثقة بالنفس باختالف المرحل  .1
 هل تختلف درجة الثقة بالنفس باختالف درجة االلتزام بالعبادات اإلسالمية؟ .2
 الوعي بالعقائد اإلسالمية؟هل تختلف درجة الثقة بالنفس باختالف درجة  .3
 بادات والوعي بالعقائد اإلسالمية؟هل تختلف درجة الثقة بالنفس في ضوء التفاعل بين االلتزام بالع .4
 هل تختلف درجة الثقة بالنفس في ضوء التفاعل بين االلتزام بالعبادات والمرحلة الدراسية؟ .5
 لعقائد اإلسالمية والمرحلة الدراسية؟هل تختلف درجة الثقة بالنفس في ضوء التفاعل بين الوعي با .6
 عي بالعقائد اإلسالمية وااللتزام بالعبادات والمرحلة الدراسية؟هل تختلف درجة الثقة بالنفس في ضوء التفاعل بين الو  .7

 أهداف البحث: يهدف البحث إلى ما يلي:
ت المرررحلتين المتوسررطة والثانويررة بالمملكررة ( الكشررف عررن أبرررز عوامررل بنرراء الثقررة بررالنفس والمرحلررة الدراسررية وذلررك لرردى طالبررا1)

 العربية السعودية.
 تيجيات بناء الثقة بالنفس لدى طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية.( دراسة العالقة بين استرا2)
 ( بيان مدى اهتمام الدين ببناء الثقة بالنفس لدى أبناء المجتمع المسلم.3)
 د فروع علم النفس.ات بين العبادات والعقيدة اإلسالمية كأحد العلوم الشرعية وبناء الثقة بالنفس كأحة العالق( دراس4)

 يعتبر البحث على درجة عالية من األهمية لكل من: أهمية البحث:
 الباحثين في مجاالت العلوم الشرعية والنفسية واالجتماعية والسلوكية. .1
.....( حيررث الوصررول بأبنرراء المجتمررع -الجامعررة –المجتمررع  -المدرسررة  –األسرررة جميررع مؤسسررات المجتمررع المحلرري ) .2

 دفع المجتمعات إلى التقدم واالزدهار. للصحة النفسية ي
القررائمين علررى إعررداد وتطرروير المنرراهج الدراسررية حيررث تلقرري نتررائج البحررث الضرروء علررى أهميررة العنايررة بمقررررات التوحيررد   .3

 اإلسالمية وترسيخها وضرورة االلتزام بالعبادات في كافة المراحل التعليمية.والفقه لزيادة الوعي بالعقيدة 
   حدود الدراسة:

 أجريت الدراسة في إطار الحدود التالية:
الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية )المدرسة المتوسطة األولى، والمدرسة   -1

 شقراء.الثانوية الثانية( بمدينة 
 هر(. 1438 - 1437الحدود الزمانية: تم  إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام ) -2
 الحدود البشرية: تمثلت في طالبات المدرستين المتوسطة والثانوية بمدينة شقراء.  -3
ة والثقة بالنفس كما الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على مفاهيم وأركان العقيدة اإلسالمية والعبادات اإلسالمي -4

 في اإلطار النظري للبحث.
 مصطلحات البحث:
 العقيدة اإلسالمية:  

العقيدة ليست أمورًا عملية، بل أمور علمية يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه، ألن هللا أخبره بها بطريق كتابه، أو       
 .   بطريق وحيه إلى رسوله

ام ن   ): باعتقادها هي المذكورة في قوله تعالىوأصول العقائد التي أمرنا هللا        ِه ِمن لرَُّسولُ ٱ ء  بِ هِ  ِبم آَٰ ُأنِزل  ِإل يإ ِمُنون ۚۡ ٱو    ۦ رَّ ُمؤإ
ُكلٌّ  لإ
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ام ن  بِ  ل ََِٰٰٓئك ِتهِ  ّللَِّ ٱء  م  ُكُتِبهِ  ۦ و  ُرُسِلهِ  ۦ و  ُسِلهِ  ۦ و  ٖد مِ ن ر  ن  أ ح 
ُق ب يإ ن   ۚۦۡال  ُنف رِ  ن ا و أ ط عإ

ِمعإ ق اُلوْا س  بَّن ا و ِإل يإ و  ر ان ك  ر 
م ِصيرُ ٱك  ۖا ُغفإ

  {( ٢٨٥ لإ
حديث جبريل المشهور بقوله: "أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتابه ولقائه ورسله واليوم اآلخر  في وحددها الرسول ،  }285البقرة:

 (. 24: 93/ 1)صحيح مسلم،   وتؤمن بالقدر خيره وشره"
رسوله والتي يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم ئل العلمية التي صح بها الخبر عن هللا و إذًا العقيدة في اإلسالم: هي المسا      
 (. 14ه:1423ًا هلل ورسوله )األشقر،تصديق

 العبادات:
لعل أجمع تعريف للعبادة ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال  

نهي عن المنكر، والظاهرة، ومن األفعال واألقوال؛ الصالة، والزكاة، والصوم، والحج، واألمر بالمعروف، وال واألعمال الباطنة
 (. 44ه: 1426والصدق، واألمانة، واإلحسان للخلق وما إلى ذلك )ابن تيمية،

 الثقة بالنفس:
اته وقدراته وتقييمه لألمور المستمدة من ثقته تعرفها الباحثة بما يتناسب وطبيعة البحث الحالي على أنها: )ثقة اإلنسان في صف

 في هللا عز وجل(.  
 احثة في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي.منهج الدراسة: اتبعت الب

 خطة الدراسة:  
 يتألف مضمون هذه الدراسة من مبحثين؛ تتفرع منهما مطالب على النحو التالي: 

 ( ول العقيدة اإلسالمية والعبادات والثقة بالنفسالمبحث األول: الجانب النظري )األسس النظرية ح
 فها لغة وشرعا، أركانها وشروحها.المطلب األول: العقيدة اإلسالمية: تعاري -
 المطلب الثاني: العبادات: تعاريفها لغة وشرعا، فوائدها، وأركانها، وصفاتها. -
 المطلب الثالث: الثقة بالنفس، تعاريفها، ونظرياتها، وأساليب تنميتها. -

 المبحث الثاني: الجانب التطبيقي )الدراسة الميدانية( 
بالعقائد اإلسالمية وااللتزام بالعبادات وعالقتهما بالثقة بالنفس لدى  المطلب األول: إجراءات دراسة الوعي -

 طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمحافظة شقراء بالمملكة العربية السعودية.
 سة الميدانية ومناقشتها.المطلب الثاني: نتائج الدرا -

 أن يسدد الخطى وُيلهمنا التوفيق لما يحب ويرضى. ثم تأتي الخاتمة ونتائج البحث وتوصياته والمقترحات، وهللا  أسأل
 اإلطار النظري:

 أوال: العقيدة اإلسالمية:  
 تعريف العقيدة لغة: 

والتوثق، والشد بقوة، والتماسك، والمراصة، واإلثبات؛ ومنه  العقيدة في اللغة: من العقد؛ وهو الربط، واإلبرام، واإلحكام،      
 ّللَُّ ٱُيؤ اِخُذُكُم  ال  : )لحل، ويقال: عقده يعقده عقدًا، ومنه عقدة اليمين والنكاح، قال هللا تبارك وتعالىوالجزم. والعقد نقيض ا اليقين

وِ ٱبِ  ل َِٰكن ُيؤ اِخُذُكم ِبم ا ع قَّد للَّغإ  و 
ِنُكمإ م َٰ

ن ۖ ٱت ُم ِفيَٰٓ أ يإ م َٰ
ُتهُ  ألإ يإ ر  ِط م ا  ٰٓۥَ ف ك فََّٰ س 

ِكين  ِمنإ أ وإ ر ِة م س َٰ اُم ع ش  ع 
ُتُهمإ أ وإ  ِإطإ و 

ِليُكمإ أ وإ ِكسإ ِعُمون  أ هإ
ُتطإ

 ف م ن لَّمإ 
ق ب ٖةۖ ِريُر ر 

 و    ي ِجدإ ت حإ
ُتمإۚۡ ل فإ ِنُكمإ ِإذ ا ح  م َٰ

ر ُة أ يإ فََّٰ ِلك  ك  ِلك  ُيب يِ ُن   ف ُظوَٰٓاْ حإ ٱف ِصي اُم ث ل َٰث ِة أ يَّاٖمۚۡ ذ َٰ ذ َٰ  ك 
ن ُكمإۚۡ م َٰ

اي َِٰتهِ  ّللَُّ ٱأ يإ  ء 
لَُّكمإ ت   ۦ ل ُكمإ ُكُرون  ل ع 

  ٨٩شإ
) 
 . }89المائدة:{

والعقيدة: الحكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده، والعقيدة في الدين ما يقصد به االعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود هللا        
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 عقائد وخالصة ما عقد اإلنسان عليه قلبه جازمًا به؛ فهو عقيدة، سواء كان حقًا، أم باطاًل.وبعث الرسل. والجمع:  
 ( 25ه:1435) األثري، 

ثم استعمل في جميع أنواع العقود في المعاني واألجسام، ومن استعماالته في المعاني أن يقال: عقد العهد واليمين يعقدهما      
ِلُكل ٖ ): له تعالىعقدا وعقدهما: أي أكدهما، ومنه قو  ِلي  ِممَّا ت ر ك   و  ن ا م و َٰ

لإ ع  انِ ٱج  ِلد  و َٰ
ُبون ۚۡ ٱو   لإ ر 

ُنُكمإ ف   لَِّذين  ٱو   ألإ قإ م َٰ
تإ أ يإ اُتوُهمإ     ع ق د 

ِهيًدا  ّللَّ  ٱن ِصيب ُهمإۚۡ ِإنَّ  ٖء ش  يإ ل ىَٰ ُكلِ  ش  ان  ع  م أطلق العقد  وقرئ بالتشديد ومعناه بالتوكيد والتغليظ . ث }33النساء:{( ٣٣ك 
ا)لى: على العهد وجمعه عقود، قال تعا ام ُنوَْٰٓا أ وإ  لَِّذين  ٱ ي ََٰٰٓأ ي ه  ُعُقودِۚۡ ٱُفوْا بِ ء  ُة  لإ  ل ُكم ب ِهيم 

مِ ٱُأِحلَّتإ ع َٰ
ر   ألإ نإ

ُكمإ غ يإ ل يإ ل ىَٰ ع 
ِإالَّ م ا ُيتإ

دِ ٱُمِحلِ ي  يإ ُكُم م ا ُيِريُد  ّللَّ  ٱ و أ نُتمإ ُحُرٌمه ِإنَّ   لصَّ
 . }1المائدة:{.(  ١ي حإ

 م( 1994ق )ابن منظور،فإذا قلت عاقدت فالنا وعقدت عليه، فتأويله: عاهدته وألزمته ذلك باستيثا
وفي تاج العروس أن لفظة عقد " والذي صرح به أئمة االشتقاق: أن أصل العقد نقيض الحل، ثم استعمل في جميع أنواع العقود 

 ( 25ه:1435م واالعتقاد الجازم )األثري،في البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصمي
ين لنا أن كلمة العقيدة تطلق لغة على األمر الذي يعتقده اإلنسان ويعقد عليه بناء على ما تقدم في كلمة عقد واشتقاقاتها، يتب   

نه لما كان العقد  قلبه وضميره، بحيث يصير عنده حكما ال يقبل الشك فيه لدى معتقده، فاعتقد كذا بقلبه: أي صار له عقيدة، أل
ضميره على معتقده فأحكم وثاقه باألدلة القاطعة  لغة: هو الجمع بين أطراف الشيء، فكأن المعتقد قد جمع أطراف قلبه وعقد 

لديه والبراهين على معتقده، فأشبهت العقيدة: العهد المشدود والعروة الوثقى الستقرارها في القلب ورسوخها في األعماق 
 )الفيومي،د.ت(

من األمور الدينية التي يجب  : هي ما يدين به اإلنسان ربه وجمعها عقائد: والعقيدة اإلسالمية مجموعة شرعاً ريف العقيدة عت
على المسلم أن يصدق بها قلبه وتطمئن إليها نفسه وتكون يقينا عنده ال يمازجه شك وال يخالطه ريب، فإن كان فيها ريب 

ِمُنون  ٱ ِإنَّم ا) قوله تعالى:  أو شك كانت ظنا ال عقيدة، ودليل ذلك  ُمؤإ
ام ُنوْا بِ  لَِّذين  ٱ لإ ُسوِلهِ  ّللَِّ ٱء  ر  ُدوْا  ُثمَّ  ۦ و  ه  ت اُبوْا و ج َٰ

 ل مإ ي رإ
ِبيِل   ِفي س 

 و أ نُفِسِهمإ
ِلِهمإ و َٰ

ِۚۡ ٱِبأ مإ ِدُقون  ٱُأْول ََِٰٰٓئك  ُهُم  ّللَّ  }15الُحُجرات: {(  ١٥ لصََّٰ
ِلك  ) :. وقوله تعالى  ِكت َٰ ٱ ذ َٰ

ُمتَِّقين   بُ لإ
ب َۛ ِفيهَِۛ ُهٗدى لِ لإ

يإ  }2البقرة: {  (  ٢ال  ر 
: هي اإليمان الجازم بربوبية هللا تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم  إن العقيدة اإلسالمية      

عليه السلف الصالح، والتسليم التام هلل  اآلخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أجمع 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم. والعقيدة اإلسالمية: إذا أطلقت فهي عقيدة   تعالى في األمر، والحكم، والطاعة، واالتباع لرسوله

من الصحابة والتابعين  أهل السنة والجماعة؛ ألنها هي اإلسالم الذي ارتضاه هللا دينًا لعباده، وهي عقيدة القرون الثالثة المفضلة
       هر ( .      1435وتابعيهم بإحسان ) األثري عبد هللا بن عبد الحميد ،

والعقيدة في اإلسالم تقابل الشريعة، إذ اإلسالم عقيدة وشريعة، والشريعة تعني التكاليف العملية التي جاء بها اإلسالم من         
عملية بل هي أمور علمية يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه ألنها جاءت عن  العبادات والمعامالت. والعقيدة ليست أمورًا 

سنة. وأصول العقائد التي أمرنا هللا جل وعال باعتقادها هي التي جاءت في حديث جبريل المشهور عندما سأله  طريق الكتاب وال
اهلل ومالئكته وكتابه ولقائه ورسله واليوم اآلخر  عن اإليمان فقال صلى هللا عليه وسلم: )فأخبرني عن اإليمان، قال: أن تؤمن ب

تدور حول قضايا معينة أخبرنا بها هللا تعالى  -أي العقيدة  -( فهي 24: 93/ 1وتؤمن بالقدر خيره وشره( )صحيح مسلم، 
   ورسوله 
ان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ويعد تعريف شيخ اإلسالم بن تيمية من التعريفات الجامعة للعقيدة حيث يعرفها بأنها " اإليم     

 (. 15م:  1994ن،ورسله، والبعث بعد الموت، واإليمان بالقدر خيره وشره" )الفوزا
ويتضح من التعريف السابق أن هذه األصول هي أركان اإليمان الستة التي ال يصح  إيمان أحد إال إذا آمن بها جميعا      
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 على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. 
مع شرح شيخ اإلسالم ابن    وأعرض هنا شرحًا لهذه األركان مع االستشهاد باألدلة من كتاب هللا عز وجل وسنة الرسول      

 (، كما يلي:15م:  1994تيمية )الفوزان،
اإليمان باهلل: وهو االعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكة، وأنه متصف بصفات الكمال، منزه عن كل عيب ونقص،  -1

 المستحق للعبادة وحدة ال شريك له، والقيام بذلك علما وعمال. وأنه 
من اإليمان بالمالئكة هو االعتقاد الجازم بأن هلل مالئكة موجودين مخلوقين من نور كما اإليمان بالمالئكة: المقصود  -2

ِبُقون هُ  ال  ): في كتابه وصفهم هللا لِ ٱبِ  ۥ ي سإ ق وإ
ِرهِ  لإ م ُلون   ۦ و ُهم ِبأ مإ

يعصون هللا ما أمرهم، وأنهم وأنهم ال  ،}27 :األنبياء{(  ٢٧ي عإ
 قيام بها.قائمون بوظائفهم التي أمرهم هللا ال

اإليمان بالكتب السماوية: أي التصديق بالكتب التي أنزلها هللا على رسله وأنها كالمه عز وجل. وأنها نور وهدى، ويجب  -3
لقرآن الكريم، ومنها ما لم يسم، ونذكر فيما يلي الكتب التي سماها هللا  اإليمان بها؛ ومن هذه الكتب ما سماه هللا تعالى في ا

عزيز: التوراة، اإلنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، القرآن. فالتوراة لسيدنا موسى واإلنجيل لسيدنا عيسى عز وجل في كتابه ال
، واألدلة تأكيد على وجوب اإليمان  حمد والزبور لسيدنا داوود والصحف لسيدنا إبراهيم والقران المعجزة الخالدة لسيدنا م

ا :) بالكتب جميعها قال هللا تعالى يخاطب المؤمنين اِمُنوْا بِ  لَِّذين  ٱ ي ََٰٰٓأ ي ه  ام ُنوَْٰٓا ء  ُسوِلهِ  ّللَِّ ٱء  ر  ِكت َٰبِ ٱو   ۦ و 
ُسوِلهِ  لَِّذيٱ لإ ل ىَٰ ر    ۦ ن زَّل  ع 

ِكت َٰبِ ٱو  
فُ  لَِّذيَٰٓ ٱ لإ م ن ي كإ  و 

ُلۚۡ ل ََِٰٰٓئك ِتهِ  ّللَِّ ٱرإ بِ أ نز ل  ِمن ق بإ م  ُكُتِبهِ  ۦ و  ُرُسِلهِ  ۦ و  مِ ٱ و   ۦ و  ي وإ
َِٰٓخرِ ٱ لإ  ب ِعيًدا  لَّ ف ق دإ ض   ألإ

ا
ل َٰال    النساء: {(  ١٣٦ض 

136{ 
اًل  -4 اإليمرران بالرسررل: هررو اإليمرران بمررن سررمى هللا تعررالى فرري كتابرره مررن رسررله وأنبيائرره، واإليمرران بررأن هللا عررز وجررل أرسررل ُرسررُ

مررن األنبيرراء  يعلررم عررددهم وأسررماءهم إال هللا تعررالى، لقررد ذكررر هللا تعررالى فرري القرررآن الكررريم خمسررة وعشرررون سررواهم، وأنبيرراء ال
والرسل، لذلك يعتبر اإليمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان اإليمان، فال يصرح إيمران العبرد إال بهرا، واألدلرة تأكيرد ذلرك، 

ا: )يمرران برره فقررالبهررم، وقرررن ذلررك باإل فقررد أمررر سرربحانه باإليمرران ان   مررَّ ذ ر   ّللَُّ ٱكرر  ِمِنين  ٱِليرر 
ؤإ مررُ
هِ  لإ ل يررإ آَٰ أ نررُتمإ ع  ىَٰ مرر  لرر  ىَٰ ي ِميررز   ع  تررَّ ح 

ِبيث  ٱ خ 
ان   لطَّيِ بِه ٱِمن   لإ م ا ك  ل ى  ّللَُّ ٱو  ُكمإ ع  ِلع 

بِ ٱِلُيطإ غ يإ
ل َِٰكنَّ  لإ ِلهِ  ّللَّ  ٱو  ن ر سرُ ي مرِ ت برِ آَُٰءۖ ف   ۦ ي جإ ن ي شر  ُرسرُ  ّللَِّ ٱاِمُنوْا برِ     مر  ِمنرُوْا  ۚۦِۡلهِ و  و ِإن ُتؤإ

ٌر ع ِظيٞم  ل ُكمإ أ جإ ت تَُّقوْا ف  وجاء اإليمان بهم في المرتبة الرابعة من التعريف النبوي لإليمان كمرا فري  } 179مران:آل ع{( ١٧٩و 
بالرسرررل بررالكفر بررره،  حررديث جبريررل: )أن ترررؤمن برراهلل ومالئكتررره وكتبرره ورسرررله...( الررذي رواه مسرررلم، وقرررن هللا سررربحانه الكفررر

ا:) فقال اِمُنوْا بِ  لَِّذين  ٱ ي ََٰٰٓأ ي ه  ام ُنوَْٰٓا ء  ر   ّللَِّ ٱء  وِلهِ و  ِكتر َٰبِ ٱو   ۦ سرُ
ِذيٱ لإ وِلهِ  لرَّ لر ىَٰ ر سرُ ِكتر َٰبِ ٱو   ۦ نر زَّل  ع 

ِذيَٰٓ ٱ لإ رإ برِ  لرَّ فرُ
ن ي كإ مر   و 

ُلۚۡ ن ق برإ  ّللَِّ ٱأ نرز ل  مرِ
هِ  ل ََِٰٰٓئك تررِ م  هِ  ۦ و  ُكُتبررِ ِلهِ  ۦ و  ُرسررُ  ٱو   ۦ و 

مِ يرر  لإ رِ ٱ وإ َٰٓخررِ دإ ضرر   ألإ  ب ِعيررًدا  لَّ ف قرر 
ا
ل َٰال  يررل علررى أهميررة ففرري هررذه اآليررات دل، }136النسرراء:{(  ١٣٦ضرر 

 اإليمان بالرسل، ومنزلته من دين هللا عز وجل. 
اإليمرران بالبعررث: وهررو التصررديق بررإخراج المرروتى مررن قبررورهم أحيرراء يرروم القيامررة؛ لفصررل القضرراء بيررنهم، ومجررازاتهم بأعمررالهم  -5

 .في سنته الصفة التي بي نها هللا في كتابه، وبينها الرسول  على
وهو التصديق بأن هللا سبحانه وتعالى علم مقادير األشرياء وأزمانهرا قبرل وجودهرا ، ثرم كتبهرا فري اإليمان بالقدر خيره وشره :  -6

ر والشرر فكرل مرا فري الوجرود مرن اللوح المحفوظ ، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة  فهو عز وجل خالق الخي
ي بتقدير هللا تعرالى ومحبتره ورضراهم أمرا أعمرال العبراد مرن خير وشر فهو بتقدير هللا تعالى، وجميع أعمال العباد من خير ه

شر فهي كذلك بتقدير هللا ولكن ليست بمحبته وال برضاه، و يؤكد ذلك حديث جبريل في اإليمان قال "اإليمان أن تؤمن باهلل 
ر خيره وشره ". ومال  )15م: 1994الفوزان،(ئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالق د 

 العبادات:ثانيا / 
 تعريف العبادات: .1
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 م(. 2005المقدسي، ذللته )تعريف العبادة لغًة: هي التذلل والخضوع فيقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد أي مذلل،  -
كل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة سالم ابن تيمية بأنها: اسٌم جامٌع لتعريف العبادة شرعا: يعرفها شيخ اإل -

 (.  15:  1994، )الفوزانوالظاهرة 
 ه(. 1428) ابن القيم،  كمال المحبة مع كمال الذل  ويعرفها ابن القيم بأنها:   
ُتها تحقيُق الحبِ  والخضوع هلل؛ فالحب التام والخضوع  العبادة روُحها وحقيق الشيخ السعدي بعدة تعريفات منها قوله: ويعرفها 

خلت العبادة من هذين األمرين أو من أحدهما فليست عبادة؛ فإن حقيقتها الذل واالنكسار حقيقة العبادة، فمتى الكامل هلل هو 
 ه(. 1407السعدي، (هلل، وال يكون ذلك إال مع محبته المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها

ئد، وأعمال القلوب، وأعمال  العبادة والعبودية هلل اسم جامٌع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من العقا بتعريف ثاٍن فقال:فها ويعر 
الجوارح؛ فكل ما يقرب إلى هللا من األفعال، والتروك فهو عبادة؛ ولهذا كان تارك المعصية هلل متعبدًا متقربًا إلى ربه  

 ه(. 1407السعدي، (بذلك(
 سالم: ادة في اإلأنواع العب .2

 ل واإلنابة.العبادات القلبية: الحب والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والتوك   -
العبادات اللسانية: بنيَّة التقر ب؛ كالشهادتين والثَّناء والد عاء وتالوة الُقرآن والدعوة والنصيحة واألمر بالمعروف والنهي  -

 عن المنكر.
ه؛ قال تع، والنحر، والنذر، والحج، العبادات البدنية: كالصالة ِلك  : )الىوالجهاد، وسائر العبادات، فال يستحق ها إال هللا وحد  ِبأ نَّ   ذ َٰ

ق  ٱُهو   ّللَّ  ٱ ح 
ِي  ۥ و أ نَّهُ   لإ ت ىَٰ ٱ ُيحإ م وإ

ٖء ق ِديٞر   ۥ و أ نَّهُ  لإ يإ ل ىَٰ ُكلِ  ش   .  }6 الحج:  {(  ٦ع 
 أصول العبادة: .3
 وف، والرجاء:  ثالثة أمور وهي الحب، والخ 

مِ ) فنعبد هللا تعالى حبًا له سبحانه فقد أثنى هللا على عباده بذلك فقال: -أ اٗدا ُيِحب ون ُهمإ  ّللَِّ ٱم ن ي تَِّخُذ ِمن ُدوِن  لنَّاسِ ٱ ن  و  أ ند 
 ي ر ى  لَِّذين  ٱو   ّللَِّۖ ٱك ُحبِ  

ل وإ  و 
ِه ا ّللِ َّ

ٗ
د  ُحب  ام ُنوَْٰٓا أ ش  ن  ظ ل ُموَْٰٓا إِ  لَِّذين  ٱء  وإ  ي ر 

ع ذ اب  ٱ ذإ
ُقوَّة  ٱأ نَّ  لإ

ِميٗعا و أ نَّ  لإ ِديُد  ّللَّ  ٱ ّللَِّ ج  ع  ٱ ش 
  ذ ابِ لإ

   .}165 البقرة:{ (  ١٦٥
ِلُكُم  ِإنَّم انعبده خوفًا منه ومن عذابه سبحانه، قال تعالى: ) نُ ٱذ َٰ ط َٰ يإ ِلي آَٰء هُ  لشَّ

ُف أ وإ وِ  اُفوِن ِإن ُكن ۥ ُيخ   و خ 
اُفوُهمإ ِمِنين  ف ال  ت خ 

  ١٧٥ُتم م ؤإ
 }175 آل عمران:  {(
اف ىَٰ ) : . وقال عز وجل -ب اِجعِ لإ ٱُجُنوُبُهمإ ع ِن  ت ت ج  ن َُٰهمإ ُينِفُقون   م ض 

قإ ز  ِممَّا ر  ط م ٗعا و  ٗفا و 
وإ بَُّهمإ خ  ُعون  ر 

:  السجدة {(  ١٦ي دإ
 أي خوفًا من عذابه وطمعًا في مغفرته وجنته وثوابه. }16

بِ ِهُم  لَِّذين  ٱ  ُأْول ََِٰٰٓئك  : )لىنعبده رجاء: قال تعا -ج ت ُغون  ِإل ىَٰ ر 
ُعون  ي بإ

ِسيل ة  ٱ ي دإ و 
م ت هُ أ ي هُ  لإ

ُجون  ر حإ
ي رإ ر ُب و 

اُفون  ع ذ اب هُ  ۥ مإ أ قإ ي خ  ِإنَّ   ٰٓۥَۚۡ و 
ُذوٗرا  ان  م حإ بِ ك  ك   .}57 اإلسراء:  {( ٥٧ع ذ اب  ر 

أبهم وهذه هي صفة  رحمته وثوابه في وقت واحد وهذا هو حال الصالحين ودفنعبد هللا تعالى حبًا فيه وخوفًا من عذابه ورجاء 
 م(. 2005ُيريدها هللا من عباده )المقدسي،العبادة الصحيحة التي 

 شروط قبول العبادة: يشترط لقبول العبادة أن تكون عبادة صحيحة، وال تكون صحيحة إال بشرطين:   .4
 مقتضاها إخالص العبادة هلل وعدم الشرك به. الشرط األول: هو مقتضى ال إله إال هللا، فإن 

، فإن مقتضاها وجوب طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم واتباع ما الشرط الثاني: هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول هللا
هُ  ب ل ىَٰۚۡ  )شرعه وترك البدع والمحدثات قال تعالى: ه 

ل م  و جإ
ل هُ  ۥ م نإ أ سإ ِسٞن ف  رُ  ٰٓۥَ ّللَِّ و ُهو  ُمحإ بِ هِ  ۥ هُ أ جإ  و ال  ُهمإ   ۦ ِعند  ر 

ِهمإ ل يإ ٌف ع  وإ و ال  خ 
ُنون   ز  فأسلم وجهه يعني أخلص عبادته هلل )وهو محسن( أي متبع للرسول صلى هللا عليه وسلم   }112 :،البقرة{ ( ١١٢ي حإ
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. 
  ُقلإ ) بما شرع( كما قال تعالى: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: وجماع الدين أصالن )أن ال يعبد إال هللا وال نعبده إال

ىََٰٰٓ ِإل يَّ أ   ُلُكمإ ُيوح 
ثإ ٞر مِ  بِ هِ ِإنَّم آَٰ أ ن ۠ا ب ش  ُجوْا ِلق آَٰء  ر 

ان  ي رإ  ف م ن ك 
ِحٞدۖ  ِإل َٰٞه و َٰ

بِ هِ  ۦ نَّم آَٰ ِإل َُٰهُكمإ ِة ر   ِبِعب اد 
ِركإ ِلٗحا و ال  ُيشإ  ع م اٗل ص َٰ

م لإ
ي عإ
لإ ا   ٰٓۦَ ف  د ا أ ح 

 وذلك بتحقيق الشهادتين م شهادة أن ال إله إال هللا وشهادة أن محمدا رسول هللا.، }110 :الكهف{(  ١١٠
ولى أن ال نعبد إال إياه م وفي الثانية أن محمدا هو رسول هللا المبلغ عنه فعلينا أن نصدق بخبره ونطيع أمره وقد ففي األ

ضمن  –ات األمور وأخبرنا أنها ضاللة .  )العبودية بين النبي صلى هللا عليه وسلم لنا ما نعبد هللا به ونهانا عن محدث
 مجموعة التوحيد( 

لسابق أن العبادات كثيرة ومتنوعة وسوف تتناول الباحثة في البحث بالعرض النظري الحالي  ويتضح من العرض ا       
وم ، الحج ( مع االقتصار في  األركان الخمسة لإلسالم والتي ال يقوم اإلسالم إال بها ) الشهادتان ، الصالة ، الزكاة ، الص

األولى؛ الشهادتان والصالة والصوم ،وذلك نظرا ألن الركن الرابع  الجانب األمبريقي على قياس االلتزام بأنواع العبادات الثالثة 
أموال تبلغ النصاب فال تجب عليهن  1)الزكاة( يتطلب بلوغ النصاب، وفي الغالب أن الطالبات في هذه المرحلة ليس لديهن 

المرحلة إما من الناحية المالية   ترن باالستطاعة وفي الغالب أن الطالبات ال يستطعن في هذهالزكاة، والركن الخامس )الحج ( اق
 أو من ناحية توفر المحرم . 

ولى وستقوم الباحثة ببناء استبانة توضح درجة التزام طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بهذه العبادات الثالثة األ      
 وعالقتها بالوعي بالعقيدة اإلسالمية عندهن وتأثير ذلك على ثقة الطالبات بأنفسهن. 

 الثا: الثقة بالنفس: ث 
 تعريف الثقة بالنفس:

، والثقة بالنفس: هي  االعتماد عليها واليقين بما      تعرف الثقة في معاجم اللغة العربي ة: بأن ها اإليمان واليقين وعدم الشك 
، وعدم الركون للذات، وبالتتستطيع ف الي ضعف اإلنتاج البشري  عله، وعكس الثقة بالنفس هو  انعدام الثقة وهو  االرتياب والشك 

م )الشوابكة،  م(. 2015وعدم الُقدرة على تحقيق النجاح والتقد 
الفرد بالكفاءة، والقدرة  م( بأنها سمة شخصية يشعر بها 2004وتعددت تعريفات الباحثين للثقة بالنفس فيعرفها )الفرحي،    

إمكانياته وقدراته لتحقيق أهدافه المرجوة ومع مزاج على مواجهة العقبات والظروف المختلفة مستخدما أقصى ما تتيحه له 
إيجابي من الفكر والشعور والسلوك الذي يعمل على تشجيع النمو النفسي السوي والوصول بالفرد إلى المستوى المطلوب من 

 ة والتكيف النفسي واالجتماعي.الصحة النفسي
ن حالة نفسية يكتسبها الفرد منذ نعومة أظفاره وفي محيط م( أن الثقة بالنفس عبارة ع2004ويرى )العنزي، والكندي ،    

أسرته، وتظل تالزمه وتدفعه للنجاح والمستقبل المشرق. وتظهر الثقة بالنفس في إحساس الشخص بكفاءته الجسمية والنفسية  
نفسه باالتزان االنفعالي اعية، وبقدرته على عمل ما يريد وإدراكه لتقبل اآلخرين له وثقتهم به، ويتسم الشخص الواثق بواالجتم

 والنضج االجتماعي وقبول الواقع، ويجد في نفسه القدرة على مواجهة األزمات بتعقل وتفكير. 
 يولد لدية الدافعية للتعلم وللسلوك السليم. م( بأنها الشعور الداخلي لدى الطالب 2005ويعرفها )عبد الحق،     
تمثل باتجاه الفرد نحو الذات واآلخرين وإيمانه بقابلياته الخاصة لدعم مكانته  م( بأنها سمة شخصية ت2007ويعرفها )الطائي،    

 االجتماعية وشعوره بالسعادة والطمأنينة 
القرار، وتمتعه بالعزيمة االعتماد على نفسه، واتخاذ  على أنها" قدرة الفرد على  (  9م: 2009 مصطفى،سمية )وتعرفها 

واألكاديمية والجسمية واستثماره لها في ضوء توكله على هللا". واإلصرار، وإدراكه لكفاءته االجتماعية  
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قدراته وتعرفها الباحثة الحالية نظريا بأنها: سمة شخصية يكتسبها الفرد من قوة إيمانه باهلل عز وجل، تجعله يثق بنفسه وب   
ستمدة من ثقته باهلل عز وجل. وكفاءته على مواجهة الصعاب وحل المشكالت وثقته باآلخرين وكفاءته في التعامل معهم م  

وتعرفها إجرائيا: على أنها الدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة عند تطبيق مقياس الثقة بالنفس لر سيدني شروجر     
(1990  .)  

 أهمية الثقة بالنفس: 
ية تؤهله للنجاح في  م ( أن احتياج اإلنسان لبناء ثقته في نفسه أمر ضروري لتكوين شخصية قو 2008ذكر )العزعزي،    

مجاالت الحياة العلمية والعملية، كما أن لها أثرا كبيرا جدا في إرساء العالقات االجتماعية الكفيلة بتحقيق الطمأنينة النفسية 
 قدام على أي أمر يريد فعله . وإعطائه دفعة معنوية كبيرة في اإل

 م ( أن الثقة بالنفس:2012وترى )حميد، 
 د على تكوين شخصية قوية، وتساعده على تحقيق أهدافه بما يتناسب مع قدراته وإمكانياته.سمة شخصية تساعد الفر  .أ

 كيفه مع اآلخرين. سمة اجتماعية تساعد الفرد على أن يكون أكثر تقديرا واحتراما لذاته، حيث تساعده في تعامله وت .ب
 ن األفكار الوسواسية والفعل القهري.لها دورا كبيرا في مساعدة األفراد في اتخاذ القرارات المناسبة والتخلص م .ج

 أنواع الثقة بالنفس:
 أن هناك نوعين من الثقة بالنفس هما:Arlond Karoolيرى أرنولد كارول  

 القوية وال يأتيها الشك من األمام أو من الخلف. الثقة المطلقة بالنفس: وهي التي تستند إلى المبررات .أ
 بهيج، د.ت(                                                                    )في واقف محدد وتتالشى في مواقف أخرى. الثقة المحددة بالنفس: هي التي تكون في م .ب

 م أن هذه األنواع هي:2008ويعدد العزعزي 
 يان الشخصية. وهي التي تتصل بك ثقة بالنفس جوهرية .أ

 ن. ثقة بالنفس تتعلق بالمواقف االجتماعية التي يواجهها اإلنسا .ب
وأن النوع األول ضروري لكل إنسان وإال فإنه ال يستطيع أن يحصل على الثقة بالنفس في أي موقف مهما كان الموقف بسيطا 

 م( 2012ود. )حميد، وخاليا من العقد، أما النوع الثاني فإنه يأتي لإلنسان بالتع
رد في حياته، باإلضافة إلى البيئات والثقافات التي وعليه تتعدد الثقة بالنفس بتعدد المواقف االجتماعية التي يتعرض لها الف

 تشكل طابع الشخصية وعليه تختلف درجاتها من شخص آلخر باختالف تلك العوامل. 
 أهم النظريات النفسية وتفسيرها للثقة بالنفس:

فالحب المنتج هو العالج  نهائية،الفرد التعبير عن الحب نظريا وعمليا إذا جعل منه مسألة مطلقة أو  ويستطيعن أو الفاألدب 
 الحقيقي للوحدة والعزلة اإلنسانية في حين يرى أن العالقات التكافلية تعتبر نماذج أو أشكال زائفة وغير ناضجة من الحب. 

 نفسي:ة التحليل الأوال / نظري  (1991) انجلر، باربرا ،
الهو ، واألنا ، واألنا األعلى ( والتي تسعى من  تتحقق الثقة بالنفس عند فرويد عندما تتكامل مكونات الجهاز النفسي )    

تفاعلها معا لتحقيق الرغبة الداخلية والغريزية لكل إنسان حتى يصل لدرجة عالية من الثقة بالنفس ويحقق السواء والتوافق ،  
تسير الحياة سيرا في أن الجهاز النفسي عند فرويد البد أن يكون متوازنا حتى  2002الرؤية مع ما أوضحه زهران  وتتفق هذه

 م(. 2004سويا، ولذلك يحاول األنا حل الصراع بين الهو واألنا األعلى ، فإذا نجح كان الفرد سويا واثقا بنفسه  )الفرحى،
 ثانيا / النظرية اإلنسانية:

روجرز أن أفضل  وية بين الثقة بالنفس والتوافق النفسي االجتماعي وسواء الشخصية، ولذلك يرى لى العالقة القيؤكد روجرز ع  
طريق لفهم السلوك اإلنساني هو تحرير الطاقات اإليجابية الكامنة داخل الفرد ورؤية اإلطار الداخلي المرجعي للفرد نفسه، حيث  
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طاقاته واالنفتاح على الخبرات المتنوعة وأداء األنشطة اإلبداعية )انجلر، باربرا يستطيع الفرد الواثق من نفسه توظيف جميع 
،1991 .) 
 الثا / النظرية االجتماعية:  ث

تناول فروم الثقة بالنفس بمصطلح جديد أسماه الحب الذاتي مفرقا بينها وبين النرجسية، حيث يرى أن القدرة على الحب      
يز فروم بين أنواع مختلفة من الحب األخوي وحب هللا وحب الذات فهو ينظر للحب الذاتي  تتطلب التغلب على النرجسية، ويم

(Self- Love .على أنه مطلب ضروري لحب اآلخرين ) 
مفهومي الثقة بالنفس والحب الذاتي  يتجلى عند فروم في حديثه عن العالقة   أن ترادف( 1991، باربرا ،)انجلر ويوضح

من  ات: فيرى أن هذه العالقة تتميز بتبادل االحترام وتوفير االستقاللية والثقة بالنفس لكل طرفاإلنتاجية مع اآلخرين والذ
األطراف ، فالناس المنتجين والمحبين للحياة  يفهمون العالم من خالل الحب الذي يتيح لهم تحطيم األسوار التي تفصل بين  

 الناس ، فالحب المنتج يمثل
ا سير أهم النظريات النفسية يتضح أن الثقة بالنفس ترتبط ارتباطمفهوم الثقة بالنفس في ضوء تفوبناء على الرؤية التكاملية ل

مباشرا بحب الفرد لنفسه واحترامه وتقديره لذاته ولآلخرين وكفاءته في تحمل الضغوط والتغلب على العقبات وتحقيق النجاح في 
 الحياة والسواء للشخصية.   

 مقومات الثقة بالنفس:
ه عالقة بموضوعها،  بالنفس بعد اطالع الباحثة المكثف على موضوع الثقة بالنفس وكل ما حصلت عليه ممرا لر الثقة مقومات

وجدت أن مقومات الثقة بالنفس تتمثل في المقومرات الجسرمية والعقليرة والوجدانية واالجتماعية واالقتصادية، ومما يسبب األسى 
( ؛ لذلك ستضطر الباحثة اعتماد هذه المقومات  ٨٥ب : ت: )أسعد،المقومات إال عند  واألسف لدى الباحثة أنها لم تجد هذه

 .ق على كل مقوم منهامع التعلي
 
 :  أواًل: المقومات الجسمية 

أن تمتع الشخص بصحة جسدية جيدة وقدرة على مواجهرة الصرعاب، وخلروه مرن العاهات  ) ٩٠- ٨٥ت :  ب:ويوضح )أسعد، 
نة فإن  ال بأس به من الثقة بنفسه، هذا هو القاعدة، ولكن في حال الشواذ ووجود مشكلة جسمية معي جزءواألمراض يضمن له 

فإن الثقة بالنفس تدفع إلى تأكيد  إضافة إلى ذلك  .درجة الثقة التي يتمتع بها الفرد هي التي تحدد كيفيرة تعامله مع تلك اإلعاقة
لمنهزمة أو المصدومة بموقف ما في الحياة هي عرضة لفقدان اتسراقها الحركري،  االتساق الحركي، فمرن المالحرظ أن الشخصية ا 

أما عن جمال الطلعة وجاذبية الشخصية   .قول إن هناك تباداًل في التأثير بين التكيف الحركي وبين الثقة بالنفسليه فيمكن الوع
أيضًا لها دورها في إكساب الفرد جمال الطلعة؛ وذلك   فهي عوامل مساعدة إلكسراب الفررد ثقتره بنفسه، بيد أن الثقة بالنفس هي

الشخصية، ومن الجوانب الجسدية المدعمة للثقة بالنفس جانب القدرة التعبيرية  أنها تعرد في حد ذاتها من عالمات جمال
لنفس، وذلك أن لغة  بالحركات، وهو ال يقل خطورة عن التعبير بالكالم المنطوق، بل هرو أكثرر صدًقا وتعبيرا عن مدى الثقة با

اللسان وبارعا في الخداع، كما أن نبرة الصوت تتأثر  الكالم من الممكرن أن تخردع المسرتمع، خاصة إذا كان المتكلم لبقًا وطلق
بالثقرة بالنفس. ومع ذلك فيكاد يجمع علماء النفس على أن اإلتيان بالحركات التي تنم عن الثقة بالنفس تترك لدى صاحبها 

مرألوف فيهرا أشرخاص  وترى الباحثة أن المقومات الجسمية هذه قد يخرج عرن ال .لواثق بنفسه، وتعطيه الجرأة والثقةانطباع ا
محرومون من كثير من المزايا الجسمية، إال أنهم عند الحديث عن الثقة بالنفس وعن اإلبرداع والمبدعين نجد أنفسنا تلقائيًا 

وفي هذا المضمار إن أردنا أن نسمي شخصيات لندعم هذا   قف اإلعجاب والفخر بهرم،عند مواقفهم الحياتية مو  نذكرهم ونقف
كثيررة ومعظمهرا مشهورة، فمنها على سبيل المثال الشيخ المجاهد أحمد ياسين الذي ما من أحد إال و سرمع بره وعلم  القرول فهري 
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ان لديه عقلره الذي يكاد ال يخر، وكانت لديه بحاله، وكيف كان حال جسمه المقعد المشلول عن الحركة، ومع ذلك فقد ك
هذه العزيمة لروال ثقته العظيمة بنفسه ومع هذه الثقة كان التواضع في أسمى معانيه عزيمته التي ال تلين، وما كان له هذا العقل و 

علرى قردر غير كاف،   ومن الشخصيات التي خرجت عن هذه القاعدة، وكانت مقوماتها الجسمية .وكانرت العرزة فري أروع آياتها
كيلرر والتي كانت ال ترى وال تسمع، ومع ذلك لم  خ المشرفة الكاتبة هيلرين ومع ذلك أبدعت ونقشت اسمها في صفحات التاري

 .تضعف ثقتها بنفسها، بل ثابرت واسرتثمرت مرا لديها من قوى عقلية لتكون كاتبة يشهد لها التاريخ
 : ثانيا: المقومات العقلية

هام لمساعدة الفرد  الرذكاء: وهو عنصر  ) ١٠٠ر٩٣:ت:أسعد، بثالثة دعائم هي: الذكاء والذاكرة والخيال )ج تحتها ويندر    
على اكتساب الجديد، وتجنرب العديرد مرن األخطاء واألخطار، وجعله محبوبا بين اآلخرين، وهذا كله يزود الفرد بقدر ال بأس بره  

الذاكرة: وتبرز أهميتها من خالل أن ضعف   ن معاملة حسنة ومن تقبل الذين حوله له،مرن الثقة بنفسه، وذلك لما يالقيه م
الخيال: حيث أن الشخصية القوية تكون قادرة  .عر الفرد بالضرعف النفسري، ألنه ال يستطيع مجاراة متطلبات الحياةالذاكرة يش

ء والمخترعون والمكتشفون الذين يشهد لهم التاريخ  على ضبط خيالها وتوظيفه في مواقرف الحياة، وخير دليل على ذلك الشعرا
ضل توظيف بما ينفع البشر، ولم يجعلوا من خيرالهم مجررد أحالم يقظة بعيدة عن الواقع،  بالثقرة بأنفسهم، فهم قد وظفوا خيالهم أف

ن في أنها تظهر تحد وتقلل مرن  ترى الباحثة أن أهمية المقومات العقلية تكم .بل جعلوا خيالهم طريًقا ووسيلة توصلهم إلى هدفهم
ية؛ أما من ناحية األمراض النفسية فالثقة بالنفس تحمي الشخص باألمراض النفسية وأحياًنا األمراض الجسمفرصرة إصابة 

صاحبها من اإلصابة بالقلق واالكتئاب وجنون العظمة وغيرر ذلرك مرن األمراض؛ أي أن الثقة بالنفس هي الدرع الواقي من  
لكن هذا ال يعني أن  النفسية ومرن االنجررار وراء الخياالت والوساوس ومن االنصياع والخنوع للذاكرة التسلطية، و األمراض 

الواثرق بنفسه ال يمكن أن يصاب باألمراض، وإنما تقل إمكانية إصابته بها عن غير الواثق بنفسه، ومن المعروف لدى الجميع 
البشر يقرف وراءها وضع نفسي سيئ أو صعب، وللحماية من هذا الوضع النفسي  أن العديد من األمراض الجسمية التي تصيب

وقد اهتم إسالمنا الحنيف بالجانب  .راض الجسمية ال بد من التسلح بدرجة ال بأس بها من الثقة بالنفسالذي يجر إلى األم
في هذا الكون وما به من آيات هللا عز وجل ر،  العقلي كثير االهتمام، فنجد أن القرآن كثيرا ما يحث على التأمل والتدبر والتفكر

الكريم صلى هللا عليه   ١٩مرة، ثم إن رسولنا  ٢٣تها قد وردت في القرآن الكريموخير شاهد على ذلك أن كلمة "تعقلون" ومشتقا
 ر صلى هللا عليه  وسلم كان يشجع على إعمال العقل والتفكير ، فيروى عن ابن عمر ر رضي هللا عنهما ر قال كنا عند رسول هللا

تؤتي أكلها كل حين، قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها وسلم ر فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم ال يتحات ورقها و 
لة  النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر ال يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيًئا قال رسول هللا ر صلى هللا عليه وسلم ر هي النخ

 تكلم قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلمفلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه وهللا لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فقال ما منعك أن 
وهذا واحد من العديد من األحاديث   (،  ٩٠١:1998أو أقول شيًئا قال عمر ألن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا)البخاري،

 .ا الرسول ر صلى هللا عليه وسلم التفكير وإعمال العقلوالمواقف التي يشجع فيه
 :المقومات الوجدانية ثالًثا: 

أن تغيير النواحي المزاجية وتعديلها ومحاولة السيطرة عليها ال يرأتي إال لمرن لديره رصيد   ) ١٠٧ر١٠٠:ت:أسعد، بر )ويذك
ما قرد تلقرى فري طفولته من تربية خاطئة ال يمكنها إظهار كاف من الثقة بنفسه وإمكاناته، وإيمان راسخ بقدرته على التحرر م

ومن أهم المقومات الوجدانية التي تكسب الفرد ثقة بنفسه هو الخلرو مرن  . يتم التحرر منهاالطاقات الكامنة في النفس ما لم 
ره بنفسه أو اهتزازها، وكذلك المخراوف المرضية والشكوك المرضية والوساوس التي يؤدي تسلطها على الشخص إلرى فقدانره ثقت

حتقار مهين للذات، إضافة إلى االبتعاد عن التذرع بالنكوص النظرة الواقعية الوجدانية إلى الذات بغير استعالء أجوف أو ا
المرضي إلى مراحل عمرية سابقة مرن حياة الفرد، ثم إن افتقاد الثقة بالنفس يتسبب ببث شعور الحزن واالكتئاب المرضي فري  
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ا لما يشعر به من  ف سببرس الفرد؛ ذلك أن الفرد الذي ال يجد من واقعه االجتماعي ما يستدعي إحساسه باألنس، وال يعر نف
وفي هذا المقام ترى الباحثة أنه مما يعين  .حزن دفين داخل أحشائه، فإنه سينتحي في نهاية المطاف إلى فقدان الثقة بنفسه

أخالقة  معينرة على إكساب صاحبها ثقة بنفسه تحليه بتعاليم ديننا الحنيف، وارتوائه من على التحلي بالمقومات الوجدانيرة ال
من يتواضع هللا سبحانه درجة يرفعه  "" ية وقيمره النبيلة كالتواضع في عز وإباء، عن رسول هللا ر صلى هللا عليه وسلم ر قالالسام

( ورفض   ٩٥٢: ٢٠٠١درجة حتى يجعلره في أسفل السافلين" )ابن ماجه،هللا به درجة ومن يتكبر على هللا درجة يضعه هللا به 
 "(في طلرب الرزق، قال ر صلوات ربي وسرالمه عليره ر "اليرد العليرا خيرر مرن اليرد السرفليالذل والهوان حتى ولو كان 

ر للرجل الذي أتاه وقال له يا   ٢٠كانت وصية الحبيب المصطفى ر صلوات ربي وسالمه عليره ( ولقد  ٢٧٨: ١٩٩٨البخاري،)
ومنزلة العفو هذه هي منزلة   )١١٨٠:  ١٩٩٨غضب، فردد مرارا قرال ال تغضب )البخاري،رسول هللا أوصني؟ فقال له : ال ت

ة الشخصية،  وفي مقام العفو يقول المصطفى ر ضبط النفس التي تدل على سعة العقل ورجاحرة الفكرر وقوة اإلرادة ومتان
صلوات ربي وسرالمه عليه ر "من سره أن يشرف له في البنيان وترفع له الدرجات ،فليعف عمن ظلمه، ويعط مرن حرمه، ويصل  

ة أحد"،  ()ولنا في الحبيب الهادي أسوة حسنة حينما عفا عن الرماة الذين خالفوا أمره في غزو ٢٢٤: 2002من قطعه")الطبراني،
وتأتي من بعد كظم الغيظ والعفو مرتبة هري األعلى واألسمى، وهي مرتبة اإلحسان، والذي يتمثل إما بإيصال النفع لمن أسراءه،  
أو بردفع الضر عن المسيء في الدنيا بأال يقابل اإلساءة بمثلها، أو في اآلخرة بالعفو عما له من حقروق عند الناس، وهذه مرتبة 

 (. ٨٨:  ١٩٩٨تب السابقة")الزحيلي،هي أعلى المرا
 رابعًا: المقومات االجتماعية:  
ال يمكن لإلنسان أن يعيش بمعزل عن المجتمع، وإذا ما أحس أن المجتمع يرفضه وال يرغب تواجده فإنه سيفقد الثقة بنفسه   

له، فيبدأ ببناء صورة عن نفسه   وبمن حوله، هذا ويتأثر الفرد بالمجتمع من حولره منرذ لحظة ميالده، ويحس بمدى تقبل أسرته
إما بالقبول واإليجراب أو بالرفض والسلب، ومن ناحية أخرى فإن لكل مجتمع عادته وأعرافه التي منهرا الصرحيح ومنها الخطأ، 

قدر   وتغيير الخطأ منها مهما استغرق من الوقت فإنه ال يكون إال على أيدي من يثرق بنفسه كامل الثقة، ويجزم يقيًنا أنه على
مسؤولية التغيير، وأهل لتحمل معاناته .... ، فمثل هذا الشخص هو من نأمل منه تعديل الواقع والتأثير فيمن حوله، فهرو يمتلرك 
مرن الجررأة والشجاعة ما يكفيه لمواجهة الناس ومقاومتها لذلك التغيير، وقد يكون هذا الشخص هو نفسره الزعيم الذي ثار على  

... ، فقاومته الجماعة ورفضته، فثبت فري وجههرا مصرا على رأيه حتى خضعت له والنت، ثم بعد ذلك صار  الجماعة وعاداتها 
  ). ١١٥ر١٠٧هو المتحدث بلسانها والمعبر عرن حاجاتها وخلجاتها وصار يحاول كسب محبة الجماعة وتقديرها )أسعد،ب:ت:

األسرة للطفل أو رفضها له، وعندما يكبر الفرد ويعزم على أخذ  خالصة القول في المقومات االجتماعية أنها ترتكز على تقبل 
زمام التغيير بيده، فهو لن يتمكن من ذلك ما لم يتمتع بدرجة عالية من الثقة بنفسه التي يحتاجها ليستطيع مواجهة المجتمع 

ه تحمل المسرؤولية كاملرة إزاء ما والجهر بما لديه من أفكار وآراء قد تعارض ما تعارف عليه المجتمع وألفه ، ومن ثم فإن علي
يصدع به بغية التغيير، وتحمل المسئولية هذا ليس باألمر الهرين إذا ال يقروى علرى تحمل مسئولية ما يقوم به إال من يتمتع بثقة 

لبدايرة، والرذي بنفسه، وخير دليل علرى ذلرك قردوتنا وحبيبنرا المصطفى صلوات ربي وسالمه عليه الذي واجه الباطل بمفرده فري ا
صدع بما لديه من حق دون أن يأبه بأصوات المعترضين، بل حتى ولم يلق بااًل إلغرراءاتهم، و كان من بعده صحابته الطيبون 

 الذين ظلوا على نهجه، ومن بعد ذلك كان في كل عصر من يقف صامدا ليقود مسيرة التغيير إلى األفضل. 
 خامسًا: المقومات االقتصادية: 

د عالقة طردية بين دخل الفرد وثقته بنفسه، وإن ظهرت هذه العالقة فتكون مرن باب أن ذا الدخل الجيد شخص قد ضمن  توج   
سد احتياجاته األساسية، وبالتالي فلن يمد يده ليطلرب المساعدة المادية من أحد، ولن يطأطئ رأسه أمام أحد طالبا منه المعونة، 

التكنولوجيا، وهذا يجعله من فئة المثقفين، وال جدال حول العالقة الوطيدة بين ثقافة الفرد  ناهيرك عرن أنره سيواكب الحضارة و 
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وثقته بنفسه، إضافة إلى أنه سيهتم بمظهره الخارجي من ملبس ومسكن ومأكل ومشرب، مما يعني أنه سيلقى احتراما وقبواًل  
ك عالقة بين احترام الناس للشخص وبين ثقته بنفسه، وإذا  أكثر من غيره ممن يلبسون المالبس البالية، وما من إنكار أن هنا

  -١١٥صح ذلرك علرى جميع العصور، فمن باب أولى أن يصح في عصرنا هذا الرذي قتلتره الماديرات والمظراهر )أسعد،ب:ت:
١٢٣  .) 

ات االقتصادية هذه أي  وترغب الباحثة في حديثها عن المقومات االقتصادية أن تؤكد على قضية أنره قرد ال يكون للمقوم  
تأثير، وخير شاهد على ذلك أن العديد مرن الشخصريات الالمعة البراقة التي دخلت صفحات التاريخ من أوسع أبوابها، والتي 
يضرب بها المثرل فري الثقة بالنفس كانت من أسٍر ذات دخل متواضع، قد ال تستطيع تروفير المتطلبرات األساسرية ألفرادها، وربما 

في هذه األسر نوع من التحدي والعزيمة مما يعين أفرادها في الوقوف على أرجلهم في وجه الواقع المرير ليحاولوا تعديله   يكون 
أو االرتقاء به، وشاهد آخر على ذلرك أن الكثير من أفراد األسر الغنية والمتوفر لها كل وسائل الرفاهية من وسائل تكنولوجيرة 

عديمي أو ضعيفي الثقة بالنفس، وترجع الباحثة السبب في كلتا الحرالتين إلى نوع المعاملة الوالدية  حديثرة وغيرها نشأ أفرادها 
وأسلوب التنشئة األسرية الذي يتبعه األبوان مع أوالدهما هرل هرو أسلوب معزز مقوي للثقة بالنفس أم أسلوب هدام ومحطم للثقة  

 . بالنفس

( أثر  2003) Sander & Sandersة بالنفس على جوانب النجاح في الحياة فتناول وتناول بعض الباحثين تأثيرات الثق     
الثقة بالنفس في توقعات طلبة الدراسات العليا، وأظهرت النتائج أن الثقة بالنفس لها تأثير بسيط على التوقعات، وارتباط موجب 

 ديمي المرتفع من درجة الثقة بالنفس لدى الطالب. بين الطالب ذوي التحصيل المرتفع والثقة بالنفس حيث يزيد التحصيل األكا

( دراسة للكشف عن طبيعة العالقة بين الثقة بالنفس وبعض سمات الشخصية في ضوء التخصص  2007وأجرت )الوشيلي،    
(، وتوصلت إلى  1996والصف الدراسي، واستخدمت مجموعة من األدوات من ضمنها مقياس الثقة بالنفس )للقواسمة والفرح ،

جموعة من النتائج من أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية في الثقة بالنفس تبعا الختالف الصف الدراسي لصالح طالبات م
 الصف األعلى. 

( دراسة تبحث العالقة بين الثقة بالنفس وبعض المتغيرات لدى طالب كلية التربية 2007في حين أجرى )الطائي ،      
ي وتوصل إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب وطالبات المستوى األول  بالموصل ومنها المستوى الدراس 

 .والمستوى الرابع

وترى الباحثة الحالية أن هذا التباين في النتائج أحد أسباب مراعاة متغير المرحلة الدراسية كأحد المتغيرات التصنيفية       
 لمعرفة عالقتها بالثقة بالنفس.

م( التنبؤ بالتفوق األكاديمي في ضوء الثقة بالنفس ومستوى الطموح لدى طالب المرحلة الثانوية 2016لنور ، وتناول )ا     
 %في تفسير درجات الطالب في التفوق األكاديمي.24وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها أن الثقة بالنفس تسهم بنسبة 

ل العالقة بين الثقة بالنفس وااللتزام بالجوانب الدينية في حين عرض بعض الباحثين عددا قليال من الدراسات حو       
م( خطوات تساعد الفرد على تنمية الثقة بالنفس فيمن حوله وهي تعليق اإلنسان باهلل 2005واألخالقية، فقدم )هاني السليمان 

 عز وجل، وذلك برجوعه إلى هللا عز وجل في جميع أموره. 

الثقة بالنفس والثقة باهلل، ناقش فيها االعتقاد الخاطئ بوجود تعارض بين الثقة  م( بدراسة نظرية حول2015وقام )فرغلي، 
بالنفس والثقة باهلل عز وجل واالعتماد عليه، وأوضح أن هذا اعتقاد خاطئ فالثقة بالنفس ال تعني االعتماد عليها والركون إلى  

 ظن باهلل عز وجل وصدق التوكل عليه. قدرتها دون االلتجاء إلى هللا تعالى، بل أن الثقة بالنفس إحسان ال 
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م( الثقة بالنفس وأهميتها وطرق تنميتها ، وارتباطها بالناحية الدينية للفرد ، وعرف الثقة بالنفس على  2016وتناول ) فرغلي ،  
أقواله وأفعاله  أنها إيمان اإلنسان واطمئنانه المدروس إلى قدراته وإمكانياته على تحقيق أهدافه، واتخاذ قراراته والتحكم في 

وقناعاته ومواجهة المواقف الحياتية الصعبة .وتوصل إلى أن من أهم الوسائل والطرق التي تساعد على زيادة تقدير الفرد لذاته  
، وثقته بنفسه ، تقوية ثقته باهلل عز وجل ، حيث أن الثقة باهلل هي المنبع األصيل للثقة بالنفس ، فمنه عز وجل يستمد المرء 

ِبي   ف ِإن)لعون والسند وهللا عز وجل يوجه اإلنسان المؤمن أن يقولالقوة وا 
سإ  ح 

ْا ف ُقلإ لَّوإ  و ُهو  ر ب   ّللَُّ ٱ ت و 
ُتۖ لإ كَّ ِه ت و 

ل يإ  ع 
ۖ
ال َٰٓ ِإل َٰه  ِإالَّ ُهو 

شِ ٱ ع رإ
ع ِظيمِ ٱ لإ

 . }129  التوبة:{ ( ١٢٩ لإ

وتقوية الثقة بالنفس يتمثل في: الوعي بالعقائد اإلسالمية  وتستخلص الباحثة من الرؤية السابقة أن الطريق األمثل لبناء  
 وااللتزام بالعبادات الدينية مما يكون له األثر الطيب على حياة اإلنسان والنجاح فيها.

 الفروض:     
 تختلف درجة الثقة بالنفس باختالف المرحلة الدراسية )المتوسطة والثانوية( في المملكة العربية السعودية. .1
 درجة الثقة بالنفس باختالف درجة االلتزام بالعبادات اإلسالمية.تختلف  .2
 تختلف درجة الثقة بالنفس باختالف درجة الوعي بالعقيدة اإلسالمية. .3
 تختلف درجة الثقة بالنفس في ضوء التفاعل بين االلتزام بالعبادات ودرجة الوعي بالعقيدة اإلسالمية. .4
 بين االلتزام بالعبادات والمرحلة الدراسية. تختلف درجة الثقة بالنفس في ضوء التفاعل .5
 تختلف درجة الثقة بالنفس في ضوء التفاعل بين درجة الوعي بالعقيدة اإلسالمية والمرحلة الدراسية. .6
تختلرررف درجرررة الثقرررة برررالنفس فررري ضررروء التفاعرررل برررين درجرررة الررروعي بالعقيررردة اإلسرررالمية وااللترررزام بالعبرررادات والمرحلرررة  .7

 الدراسية.
 حث وإجراءاته:منهج الب
 منهج البحث: ▪

 سوف تستخدم الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وذلك إليجاد العالقات بين المتغيرات وذلك كما يلي: 
 مجتمع البحث: ▪
 تتضمن عينة البحث طالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة في محافظة شقراء بالمملكة العربية السعودية.   

 أدوات البحث: ▪
 ثة ثالثة مقاييس لقياس متغيرات البحث الحالي وهي:استخدمت الباح

 مقياس الوعي بالعقيدة اإلسالمية. -3استبانة االلتزام بالعبادات.   -2مقياس الثقة بالنفس.   -1
( طالبة بالمرحلتين المتوسطة و الثانوية للتحقق من الخصائص  180وقامت الباحثة بتطبيق هذه األدوات على عينة قوامها )

ة لألدوات واستخدمت الصدق التمييزي لحساب صدق األدوات ، ولحساب هذا النوع من الصدق، يشير بعض السيكومتري
( إلى االعتماد علرى فكرة المقارنة بين طرفي الخاصية المقاسة، أو المقارنة بين الدرجات 2007المؤلفين من بينهم معمريه )

ت، حيث تم التأكد ما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسطات المتطرفرة، بواسرطة اختبرار )ت( للمقارنة بين المتوسطا
الفئرة العليرا على االستبانة والفئة الدنيا، ويمثل أفراد الفئة العليا مجموعة الطالبات الالتي تقع درجاتهن على االستبانة ضمن  

البات الالتي تقع درجاتهن على االستبانة ( طالبة. بينما يمثل أفراد الفئة الدنيا مجموعة الط60% وعددهم )66أعلى من 
 الفا كورنباخ( طالبة، ويسمى هذا التقسيم، بالتقسريم المنطقري. كما استخدمت معامل 60%، وعددهم )33ضمن أدنى من 

 لحساب ثبات األدوات.
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 ثانوية.( طالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية من مدارس متوسطة و 180عينة الدراسة األساسية وتكونت من )
 وفيما يلي عرض تفصيلي لوصف األدوات البحثية ونتائج التحقق من الصدق والثبات:

 
 :أواًل: مقياس الثقة بالنفس

 اطلعت الباحثة على مقاييس الثقة بالنفس في علم النفس ووجدت أشهر هذه المقاييس واألكثر استخداما ما يلي: 
مة وتعريب عادل عبد هللا محمد، ويقيس المقياس إدراك الفرد  وترج (1990مقياس الثقة بالنفس لـ سيدني شروجر ) -

لكفاءته أو مهاراته على أن يتعامل بفاعلية مع المواقف المختلفة. وهدف سيدني روجرز عند وضع المقياس أن يستخدم  
بة عليه من  على نطاق عالمي مثل مقياس روزنبرج لتقدير الذات. والمقياس عبارة عن مقياس تقدير خماسي تتراوح اإلجا

( 54)تنطبق تماما، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق إلى حد ما، ال تنطبق كثيرا، ال تنطبق إطالقا(. ويتكون المقياس من )
( عبارة نصفهم عبارات سالبة والنصف اآلخر  48عبارة تم حذف أربعة منها بعد التحليل العاملي ليصيح المقياس )

( في العبارات السالبة. وتتراوح 4-فر( في العبارات الموجبة، ومن )صفر ص -4عبارات موجبة، وتتراوح الدرجة من )
 ( وتدل الدرجة المرتفعة على معدل مرتفع من الثقة بالنفس.192-الدرجة الكلية من )صفر 

بيعة وفي ضوء العرض السابق للمقاييس استقرت الباحثة على مقياس الثقة بالنفس التالي حيث أنه األكثر مالئمة لعينة وط   
 وأهداف البحث الحالي وتعرضه كما يلي:

 :مقياس الثقة بالنفس لـ موريس روزنبرغ -
( عبارات تصف بعض ما يشعر بره الفررد تجراه ذاتره 10، يتكون من )مقياس الثقة بالنفس لـ موريس روزنبرغ  : وصف المقياس

والمسررتويات ة توضررح مرردى ثقررة الفرررد بذاترره ، و يتضررمن خمسررة مسررتويات لإلجابرر ، وهرو مقيرراس مررن نمررط مقرراييس التقرردير الخماسررية 
هي )أبدًا، قليال، أحيانًا، غالبًا، دائمًا(، ويعطي المفحوص درجة معينة تدل على مستوى ثقتره بنفسره  خرالل إجابتره علرى كرل مفرردة 

،  2،  1برارات رقرم )( مع مراعاة وجود أربع عبارات موجبة وهري الع5-1في المقياس، و تتراوح درجة الطالبة على كل مفردة من )
( وعليه يعكس التصرحيح فري العبرارات السرالبة فتترراوح 10،  9، 8،  7،  5،  3( وست عبارات سالبة وهي العبارات رقم ) 6،  4

 ( .1-5عليها من ) درجة الطالبة
ي أن الطالبررة تصررفها العبررارة تعنرري الدرجررة واحررد )أبرردًا( أي ال تصررفها العبررارة، أمررا الدرجررة اثنرران فتعنرري )نررادرًا( أ طريقــة التصــحي :

أمررا الدرجرة أربعررة  حياتهرا،أثنرراء  % فري50أمرا الدرجررة ثالثرة فتعنرري )أحيانرًا( أي أنهررا تصرفها بنسرربة  حياتهررا،أثنراء  % فرري25بنسربة 
 % .100% ، أما الدرجة خمسة  فتعني )دائمًا( يتوافر فيها هذا الوصف بنسبة 75فتعني )غالبًا( تنطبق عليها بنسبة 

 (.50 -10تتراوح الدرجة الكلية للمقياس من ) ة الكلية للمقياس:الدرج
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 حساب الصدق التمييزي للمقياس: -1
 

 )الصدق التمييزي( يتضمن نتائج المقارنة بين متوسطات فئتي المقارنة الطرفية(: 1جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يا والعليا ي الفئة الدن( أن فترة الثقة ال تتضمن الصفر وهرذا مؤشر على أن الفروق بين متوسط1يمكن مالحظته من الجدول ) ما 
دالة إحصائيا. األمرر الذي يشير إلى أن االستبانة محل الدراسة تحوز على قدرة الكشف عن الفروق الفردية بين الطالبات، وهي  

( وعليه يمكن الوثوق فري المقياس من حيث صدقه 2008ميزة هامة من المميزات المساهمة في تحقيق الصدق )عبد الرحمن، 
 التمييزي. 

 ت مقياس الثقة بالنفسحساب ثبا -2
طالبة   180بحساب ثبات مقياس الثقة بالنفس عن طريق استخدام معامل الفا كرونباخ وذلك بتطبيق المقياس على ) قامت الباحثة

عالية   مما يدل على أن المقياس له درجة . (0.98من المرحلتين المتوسطة والثانوية بمحافظة شقراء(، وجاءت قيمة الفا للمقياس )
 ثبات ومقبول علميا للتطبيق في البحث الحالي. من ال

 ثانيًا: استبانة االلتزام بالعبادات اإلسالمية.
مفردة( تقيس بعض األشياء التي يحرص المسلمون على أن يؤدوها في الثالثة عبادات  20: تتكون االستبانة من )وصف المقياس

سالم الخمسة مع عدم إدراج قسمي الزكاة والحج نظرًا ألن عينة وء أركان اإلاألولى، وتتوزع المفردات على ثالثة أقسام في ض 
الدراسة من طالبات المدارس المتوسطة والثانوية في الغالب ليس لديهن أموال تجب فيها الزكاة واقتران فريضة الحج باالستطاعة  

 ويتضح المقياس كما يلي:
 (. 12-1ن )ي المفردات م( مفردة، وه12وهو الصالة ويقاس بر ) القسم األول -أ

 (. 16-13( مفردات، وهي المفردات من )4وهو الشهادتين ويقاس بر ) القسم الثاني -ب
 (. 20-17( مفردات، وهي المفردات من )4وهو الصوم ويقاس بر ) القسم الثالث -ج
 : طريقة التصحي  

ستويات هي )أبدًا، قليال، أحيانًا، والمادات، و يتضمن خمسة مستويات توضح مدى االلتزام بالعبنمط المقياس انه ذا تقدير خماسي 
غالبررًا، دائمررًا(، ويعطرري المفحرروص درجررة معينررة ترردل علررى مسررتوى االلتررزام بالعبررادة  خررالل إجابترره علررى كررل مفررردة فرري المقيرراس، و 

فتعنرري رجررة اثنرران ( و تعنرري الدرجررة واحررد )أبرردًا( أي ال يقرروم بالعبررادة ، أمررا الد5-1تتررراوح درجررة المفحرروص علررى كررل مفررردة مررن )
% 50%  في أثناء حياتها، أما الدرجة ثالثة فتعني )أحيانرًا( أي أنهرا تقروم بهرا بنسربة 25)نادرًا( أي أن الطالبة تقوم بالعبادة بنسبة 
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سرربة % ، أمررا الدرجررة خمسررة  فتعنرري )دائمررًا( أي توافرهررا بن75فرري أثنرراء حياتهررا ، أمررا الدرجررة أربعررة فتعنرري )غالبررًا( توافرهررا بنسرربة 
100. %  

 والدرجة الكلية لكل قسم تتض  كما يلي:
 (. 60-12من ) القسم األول
 (. 20-4من ) القسم الثاني
 (. 20-4من ) القسم الثالث

 حساب الصدق التمييزي لالستبانة: -1
 الدنيا الفئة متوسطي بين الفروق  أن  على وهرذا مؤشر الصفر ال تتضمن الثقة اتفتر جميع  أن ( 2)  الجدول  من مالحظته يمكن ما

، الطالبات الفردية بين حوز على قدرة الكشف عن الفروق تالدراسة  االستبانة محلن أ لى إيشير  األمرر الذي إحصائيا. دالة  والعليا
حيث  االستبانة منيمكن الوثوق فري  وعليه( 2008 الرحمن، )عبدهمة في تحقيق الصدق ازات المسة من المميوهي ميزة هام

  .التمييزي  اصدقه
 
 
 
 
 
 

)الصدق التمييزي( يتضمن نتائج المقارنة بين متوسطات فئتي المقارنة الطرفية :(2جدول رقم )  
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علياالفئة ال  60 16.97 

جة 
لدر
ا

لية
 الك

 34.87 60 الفئة الدنيا
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 حساب الثبات لالستبانة -2
   من الجدول التالي: كما يتضح  الثالثة اأبعادهستبانة بجاءت نتائج ثبات اال

 ة االلتزام بالعبادات بأبعادها الثالثة(: يبين نتائج حساب ثبات استبان3جدول رقم )
 

 
 
 
 
 
 

 . البحث الحاليعلميا للتطبيق في  ةعالية من الثبات ومقبول  لى درجةاالستبانة عيتضح من الجدول السابق أن 
 يدة اإلسالمية:مقياس العق -2

( ووجدت الباحثة أن جميع 4جاءت عبارة عن استبانة لقياس رسوخ العقيدة اإلسالمية )ملحق رقم الصورة األولية للمقياس: 
عدم وجود اختالف في رسوخ العقيدة اإلسالمية لدى  ؤكد علىمما ي %، 100الطالبات لديهن رسوخ في العقيدة اإلسالمية بنسبة 

وعليه اتضح أن االستبانة غير مميزة  والثانوية.الطالبات المسلمات بمدارس محافظة شقراء موضع الدراسة بالمرحلتين المتوسطة 
نية داخل المدارس ويتوافر ئة الديللطالبات لطبيعة انتشار متغير رسوخ العقيدة في المجتمع السعودي وأنه من أهم أولويات التنش

%، لذلك قامت الباحثة بتغيير المقياس إلى مقياس اختيار من متعدد يقيس درجة المعرفة أو الوعي بمصطلحات 100بنسبة 
 العقيدة مثل أركان اإليمان األساسية؛ وغيرها من العبادات، وقدرة الطالبة على التمييز بين العقيدة اإلسالمية والعبادات.  

مفردة ( تقيس مدى المعرفة أو الوعي بأركان اإليمان عند الطالبات، و  12: يتكون المقياس من ) النهائية للمقياسالصورة 
المفردات عبارة عن سؤال اختيار من متعدد يطلب من الطالبة أن تختار أركان اإليمان الستة )اإليمان باهلل، اإليمان بالمالئكة،  

مفردة ستة   12بالرسل، اإليمان باليوم اآلخر، اإليمان بالقدر خيره وشره( من قائمة تحتوي على  اإليماناإليمان بالكتب السماوية، 
منهم هي األركان الستة لإليمان وهي : عبارة عن أسماء موضوعات من كتب التوحيد والستة األخريات عبادات؛ عبارة عن أسماء 

 مرحلتين المتوسطة والثانوية . كتب ال موضوعات من كتب الفقه تم اختيارها بشكل عشوائي من
 (. 6: تعطي الطالبة درجة عن كل ركن صحيح تختاره من العقيدة وعليه تتراوح درجة المقياس )صفر إلى طريقة التصحي 

 حساب الصدق التمييزي للمقياس: -1
 ي((: يتضمن نتائج المقارنة بين متوسطات فئتي المقارنة الطرفية )الصدق التمييز 4جدول رقم )

الفا قيمة معامل  األبعاد وفقا لترتيبها في االستبانة  الرقم   

 0.981  البعد األول )الصالة(  1
 0.954 البعد الثاني )الشهادتين( 2
 0.933 البعد الثالث )الصوم(  3

 0.988 االستبانة كلها 
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فترة الثقة ال تتضمن الصفر وهرذا مؤشر على أن الفروق بين متوسطي الفئة الدنيا والعليا  ( أن4ما يمكن مالحظته من الجدول ) 
دالة إحصائيا. األمرر الذي يشير إلى أن المقياس محل الدراسة تحوز على قدرة الكشف عن الفروق الفردية بين الطالبات، وهي 

( وعليه يمكن الوثوق فري المقياس من حيث صدقه 2008 ميزة هامة من المميزات المساهمة في تحقيق الصدق )عبد الرحمن،
 التمييزي. 

 حساب ثبات المقياس:  -2
 مما يدل على أن المقياس لها درجة عالية من الثبات ومقبولة علميا للتطبيق في البحث الحالي. . (0.97جاءت قيمة الفا للمقياس )
  استخدام األساليب اإلحصائية التالية:المعالجة اإلحصائية: 

 ( اختبار)ت(.3(. )2×2×2( تحليل التباين ذي التصميم )2( اإلحصاءات الوصفية. )1)
 نتائج البحث ومناقشتها:  

( للكشف عن داللة الفروق 2×2× 2للتحقق من فروض الدراسة قامت الباحثة بإجراء تحليل التباين الثالثي )التصميم العاملي 
  -االلتزام بالعبادات -ضوء متغيرات الدراسة التصنيفية الثالثة )المرحلة الدراسية  ي إحصائيًا في المتغير التابع )الثقة بالنفس( ف

 : يالوعي بالعقيدة اإلسالمية( وفي ضوء التفاعالت الثنائية والثالثية بين تلك المتغيرات. وقد جاءت نتائج التحليل اإلحصائي كما يل
  دراسية*االلتزام بالعبادات*الوعي بالعقيدة(لتباين الثالثي )المرحلة النتائج تحليل ا (:5جدول رقم )

لدى الطالباتبالنسبة إلى الثقة بالنفس   
 

 .0.01** القيمة دالة عند مستوى 
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 153.736 373.704 1 373.704 سية المرحلة الدرا
 **

0.000 0.579 

16310.82 االلتزام بالعبادات 
4 1 16310.8

24 6710.031 
 **

0.000 0.984 

 0.013 0.233 1.437 3.494 1 3.494 الوعي بالعقيدة اإلسالمية 
 131.211 318.950 1 318.950 المرحلة الدراسية * االلتزام بالعبادات

 **

0.000 0.539 

 0.010 0.279 1.183 2.876 1 2.876 لدراسية * الوعي بالعقيدة اإلسالمية المرحلة ا
 0.012 0.256 1.306 3.173 1 3.173 االلتزام بالعبادات * الوعي بالعقيدة اإلسالمية 
 0.007 0.393 0.736 1.789 1 1.789 المرحلة الدراسية * العبادات* الوعي بالعقيدة 
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 في ضوء في الثقة بالنفسالطالبات متوسطات درجات  :(6) رقم جدول
 الثانوية( -االلتزام بالعبادات والوعي بالعقيدة اإلسالمية لدى طالبات المرحلتين )المتوسطة 

 

 االنحراف المعياري  المتوسطات  العدد  المجموعات 
 1.417 13.40 60 العبادات  المجموعة ذات المستوى المنخفض في 

 4.449 42.65 60 العبادات ذات المستوى المرتفع في  المجموعة
الوعي  المجموعة ذات المستوى المنخفض في 

 بالعقيدة 
60 19.53 12.291 

الوعي  المجموعة ذات المستوى المرتفع في 
 بالعقيدة 

60 36.52 12.614 

 12.855 25.90 60 مجموعة المرحلة المتوسطة 

 16.78 30.15 60 مجموعة المرحلة الثانوية 

 
 كل مجموعتينمتوسطي يه لتقدير داللة الفروق بين نتائج اختبار شيف: (7) رقم جدول
 التفاعل بين االلتزام بالعبادات والمرحلة الدراسية في ضوء  الثقة بالنفسفي  

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعات 
 المعياري 

 قيمة شيفيه بين 
 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

ولى 
األ

 

المرحلة  
المتوسطة  

مرتفعة االلتزام  
 عبادات بال

30 38.57 1.870 - 25.33
* 8.16 * 25.00

* 

نية 
الثا

 

المرحلة  
المتوسطة  

منخفضة االلتزام 
 بالعبادات 

30 13.23 1.524 - - 33.50
* 0.33 

لثة 
الثا

 

المرحلة الثانوية  
مرتفعة االلتزام  

 بالعبادات 
30 46.73 1.507 - - - 33.16

* 

بعة 
الرا

 

رحلة الثانوية  الم
منخفضة االلتزام 

 دات بالعبا
30 13.57 1.305 - - - - 

 0.05* القيمة دالة عند مستوى 
 يتضح من نتائج الجداول السابقة ما يلي:

( في الثقرة برالنفس براختالف المرحلرة الدراسرية 0.01تحقق الفرض األول حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1
( مقارنرة بالمرحلرة 30.123المرحلة الثانويرة ذات المتوسرط األعلرى ) ة( في المملكة العربية السعودية لصالح)المتوسطة والثانوي
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% فرري تبرراين درجررة الثقررة بررالنفس ، ممررا يرردل علررى 57( وبلررغ حجررم التررأثير )مربررع إيتررا( للمرحلررة الدراسررية 25.660المتوسررطة )
زيرادة العمرر والمسرتوى التعليمرري يرجرع ذلررك إلرى أن الثقرة برالنفس ترزداد ب، ويمكرن أن 1977 (2)كروهن ترأثير مرتفعرة وفقرًا لمعيرار

( 2007م( ،ويختلرف مرع دراسرة الطرائي )2007فكلما زادت معارف الطالبة زادت ثقتها بنفسها، ويتفق ذلك مع دراسة الوشلي )
 الذي لم يجد فروقا في الثقة بالنفس في ضوء الصف الدراسي.

( في الثقة بالنفس باختالف االلتزام بالعبادات 0.01فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) تحقق الفرض الثاني حيث وجدت -2
لدى طالبات المرحلتين المتوسطة و الثانوية لصالح مجموعة الطالبات مرتفعة االلتزام بالعبادات ذات المتوسط األعلى في  

قة بالنفس بالعبادات ذات المتوسط األقل  في الث ( مقارنة بمجموعة الطالبات منخفضة االلتزام42.633الثقة بالنفس )
على تأثير مرتفع  % في تباين درجة الثقة بالنفس ، مما يدل98( وبلغ حجم التأثير )مربع إيتا( لاللتزام بالعبادات 13.150)

م بالعبادات هو  حيث يكاد يكون التأثر لتباين الطالبات في الثقة بالنفس في ضوء االلتزا1977 (3)كوهن جدا وفقًا لمعيار
ري في البحث . ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن االلتزام بالعبادات والتقرب من هللا عز وجل بالطاعات  والجوه األساس المتغير

يزيد من ثقة المؤمن بنفسه فال يجزع لما يلحق به من أذى، ويستمد ثقته بنفسه من ثقته باهلل عز وجل وتتفق هذه النتيجة مع 
الثقة بالنفس وفيمن حوله وأهمها تعليق اإلنسان باهلل عز وجل، ( حيث حدد خطوات تساعد الفرد على 2005دراسة السليمان )
 ( أن الثقة بالنفس في جوهرها هي إحسان الظن باهلل. 2015ودراسة فرغلي )

لعقيدة اإلسالمية لم يتحقق الفرض الثالث حيث لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في الثقة بالنفس باختالف درجة الوعي با -3
ن المتوسطة و الثانوية، ويمكن أن يرجع ذلك إلى أنه على الرغم من رسوخ العقيدة اإلسالمية في نفوس لدى طالبات المرحلتي

الطالبات وذلك واضح عند تقديم األسئلة المباشرة للطالبات عن اإليمان بالعقيدة اإلسالمية ورسوخها ، في الصورة األولية  
االستبانة ، لكن عند سؤالهم عن التعرف عليها ضمن مجموعة  % في 100حصل جميع الطالبات على نسبة  لمقياس العقيدة

من االختيارات لم يتمكن  من التفرقة بين العبادات والعقيدة ، ما يوضح عدم الوعي أو المعرفة لدى بعض الطالبات 
البات بالفعل  من ضمن مجموعة االختيارات، حيث أن الطبمصطلحات العقيدة اإلسالمية أو التعرف على أركان اإليمان الستة 

 % لكن ليس لديهن العلم بمصطلحاتها أو عددها .  100لديهن رسوخ في العقيدة اإلسالمية بنسبة 
لم يتحقق الفرض الرابع حيث لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في الثقة بالنفس في ضوء التفاعل بين االلتزام بالعبادات  -4

لبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويمكن أن يرجع ذلك إلى عدم وجود  رفة والوعي بالعقيدة اإلسالمية لدى طاودرجة المع
التأثير المستقل لمتغير درجة المعرفة أو الوعي بمصطلحات العقيدة اإلسالمية والتفرقة بينها وبين العبادات لدى الطالبات  

 ال للتفاعل. األمر الذي ترتب عليه عدم وجود التأثر الد 
( في الثقة بالنفس في ضوء التفاعل بين  0.01دت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )تحقق الفرض الخامس حيث وج  -5

المرحلة الدراسية )المتوسطة والثانوية( وااللتزام بالعبادات وبلغ حجم التأثير )مربع إيتا( لتفاعل المرحلة الدراسية مع االلتزام 

 

 لتقومي أتثري املتغري املستقل )مربع إيتا( ما يلي: Cohen 1977اقرتح كوهن  )2(
 باين الكلي يدل على نسبة أتثري منخفضة.% من الت1 -أ

 % من التباين الكلي يدل على نسبة أتثري متوسطة.6 -ب
 لكلي يدل على نسبة أتثري مرتفعة. ر من التباين ا% فأكث15   -جـ 
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، ولتوجيه داللة الفروق  1977 (4)أثير مرتفعة وفقًا لمعيار كوهناين درجة الثقة بالنفس، مما يدل على ت% في تب53بالعبادات 
 تم حساب المقارنات البعدية باستخدام إحصاء شيفيه ووجدت الباحثة ما يلي:

االلتزام  منخفضة( -( بين مجموعتي المرحلة المتوسطة )مرتفعة 0.05وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -أ
 تفعة( االلتزام بالعبادات ذات المتوسط األعلى. بالعبادات لصالح مجموعة )مر 

منخفضة( االلتزام   -( بين مجموعتي المرحلة الثانوية )مرتفعة 0.05وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -ب
 بالعبادات لصالح مجموعة )مرتفعة( االلتزام بالعبادات ذات المتوسط األعلى. 

الثانوية( مرتفعة االلتزام  -( بين مجموعتي المرحلتين )المتوسطة 0.05)دت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وج -ج
 بالعبادات لصالح مجموعة المرحلة الثانوية ذات المتوسط األعلى. 

 لعبادات. الثانوية( منخفضة االلتزام با -ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي المرحلتين )المتوسطة  -د
 –( بين مجموعتي )المرحلة المتوسطة مرتفعة االلتزام بالعبادات 0.05ة عند مستوى )وجدت فروق ذات داللة إحصائي -ه

المرحلة الثانوية منخفضة االلتزام بالعبادات( لصالح مجموعة المرحلة المتوسطة مرتفعة االلتزام بالعبادات ذات المتوسط 
 األعلى. 

  –لمرحلة المتوسطة منخفضة االلتزام بالعبادات ( بين مجموعتي )ا 0.05ائية عند مستوى )وجدت فروق ذات داللة إحص -و
المرحلة الثانوية مرتفعة االلتزام بالعبادات( لصالح مجموعة المرحلة الثانوية مرتفعة االلتزام بالعبادات ذات المتوسط 

 األعلى، 
لدى طالبات المرحلة   ناته البعدية إلى ارتفاع الثقة بالنفسويمكن أن ترجع النتائج السابقة الخاصة بالفرض الخامس ومقار 

الدراسية األعلى ) المرحلة الثانوية ( عن طالبات المرحلة الدراسية األدنى ) المرحلة المتوسطة( نظرا لطبيعة النمو العمري 
ية الشخصية والحرص على  حيث تجاوزت الطالبة بداية مرحلة المراهقة ووصلت لمرحلة المراهقة المتوسطة حيث وضوح الهو 

اشدات في التزامهن بالعبادات اإلسالمية وأدائها على أكمل وجه، ونمو الضمير وأداء العبادات القلبية وهي  محاكاة دور الر 
عبادة هللا حبا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشوعا وتوكال وإنابة إضافة للعبادات العملية حبا في هللا عز وجل إضافة للعبادات  

 (  13،ف 2005ادات في اإلسالم ) المقدسي،لية والبدنية ويتفق ذلك مع أنواع العبالقو 
لم يتحقق الفرض السادس حيث لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في الثقة بالنفس في ضوء التفاعل بين الوعي بالعقيدة  -6

العقيدة وجود التأثير الدال لمتغير المعرفة ب الثانوية(، ويمكن أن يرجع ذلك إلى عدم  –اإلسالمية والمرحلة الدراسية )المتوسطة 
 كما اتضح في الفرضين الثالث والرابع.

 
لررم يتحقررق الفرررض السررابع حيررث لررم توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري الثقررة بررالنفس فرري ضرروء التفاعررل بررين الرروعي بالعقيرردة  -7

الترأثير )مربرع  (، ويمكن أن يرجع ذلك إلى حيث بلغ حجرمالثانوية –اإلسالمية وااللتزام بالعبادات والمرحلة الدراسية )المتوسطة 
% فرري تبرراين درجررة الثقررة بررالنفس، ممررا يرردل علررى تررأثير مررنخفض جرردا وفقررًا 3م1إيتررا( للمعرفررة بمصررطلحات العقيرردة اإلسررالمية 

 وليس دال إحصائيا.1977 (5)لمعيار كوهن
 

 
 التوصيات:  
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ية رسوخها في نفوس طالبنا العقيدة اإلسالمية والعمل على استمرار  الحرص على نشر المعرفة والتثقيف والوعي بمصطلحات -1
 وطالبتنا بكافة المراحل التعليمية.

 االهتمام بتدريس االلتزام بأداء العبادات اإلسالمية كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.  -2

 ته ولمجتمعه.بيل لبناء جيل واثق في نفسه مفيدًا لذاتدعيم الثقة في هللا عز وجل في نفوس طالبنا وطالبتنا حيث هي الس -3

تفعيل وحدات التوعية الفكرية في جميع المراحل الدراسية لنشر الوعي بأصول بالعقيدة اإلسالمية والتأكيد على أهمية االلتزام  -4
 بالعبادات.

ية الملمة السوية وتدعيم الثقة بالنفس تفعيل وحدات الصحة النفسية بجميع المراحل الدراسية لنشر مفاهيم ومبادئ بناء الشخص -5
 واحترام الذات. 

 أهم المقترحات:

 دراسة العالقة بين علم النفس اإليجابي ودرجة االلتزام الديني وتفعيلها في الحياة العملية. -1

 سمياتها.دراسة طرق زيادة المعرفة والوعي بالعقيدة اإلسالمية لدى الطالب والطالبات بجميع المراحل الدراسية وتثبيت م -2

 في ضوء المنحنى الديني اإلسالمي.دراسة طرق بناء الثقة بالنفس  -3

بناء برامج للتوعية والمعرفة بمصطلحات العقيدة اإلسالمية وإجراءات دعم االلتزام بالعبادات وتأثيرها على الثقة بالنفس وتقدير  -4
 الذات. 

ات الفرعية تحت لوم الشرعية وأسس تصنيف وإدراج الموضوعتقديم برامج دينية لتعليم الطالب والطالبات الفرق بين فروع الع -5
 كل علم.  

إجراء الدراسة بمتغيراتها الحالية مرة أخرى على طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية وعمل مقارنات بين نتائج الطالبات  -6
 . والطالب
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 المراجعالمصادر و 

 أواًل: المراجع العربية:
 القرآن الكريم. 
، تحقيق محمد بن عبد الكافية والشافية في االنتصار للفرق الناجية(. ه1428عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب ) ابن القيم، أبي

الرحمن العريفي، وناصر بن يحي الحنيني، وعبد هللا بن عبد الرحمن الهذيل، فهد بن محمد المساعد، دار عالم الفوائد للنشر  
 . 1والتوزيع، مكة المكرمة، ط 

، 7، ط-بيروت–، تحقيق: محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي لعبوديةا(. 1426ية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )ابن تيم
 . 44ص 

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنانسنن ابن ماجة(. ٢٠٠١ابن ماجة )
، 3/، ج1414، 3، ط-بيروت–دار صادر  لعرب،لسان ا م(. 1994لإلمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )، ابن منظور
 ، مادة )عقد(. 299 -295ص

 د.ت. ، دار الهالل للنشر والتوزيع، القاهرة،قوة الثقة بالنفسأرنولد كارول، د.ت، ترجمة بهيج، أحمد، 
 ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرةالثقة بالنفسأسعد، يوسف)ب:ت(. 

(، الغرباء، إسطنبول، تركيا، ط والجماعة  الوجيز في عقيدة السلف الصالح )أهل السنةهر(: 1435ميد ) األثري عبد هللا بن عبد الح
10.  

 .12، ص15، ط  -عم ان  –، دار النفائس للنشر العقيدة في هللاه(.  1423األشقر، عمر سليمان )
 رر والتوزيرع، الرياض ، بيت األفكار الدوليرة للنشصحيح البخاري (.  ١٩٩٨البخاري، أبو عبد هللا)

 ، دار الفكرر المعاصر، بيروتفري العقيردة والشرريعة والمرنهج التفسير المنير(. ١٩٩٨الزحيلي، وهبة )
، طبع في  في شرح توحيد األنبياء والمرسلين من الكافية الشافية الحق الواضح المبينهر(. 1407السعدي، عبد الحمن بن ناصر )

 . 2ط  دار ابن القيم الرياض، 
، تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، في تفسير كالم المنان تيسير الكريم الرحمنه(.  1424السعدي، عبد الرحمن بن ناصر)

 . 175، ص 2، ط -الرياض  –مكتبة العبيكان 

 .   1، دار اإلسراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالثقة بالنفس .م(2005السليمان، هاني إبراهيم )
  http://mawdoo3.com   ه من:17/12/1438، تم االسترجاع في كيف تعزز الثقة بالنفسم(. ٢٠١٥الشوابكة، مراد ) 

، 5، دار الفكر للطباعة والنشر، )ن، ط(، جم التفسيرالقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عل الشوكاني، محمد بن علي. فتح
 .292ص

مجلة  (. الثقة بالنفس وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية في جامعة الموصل، 2007)الطائي، أنور غانم يحيى 
 .312-293( ،1)14،  التربية والعلم
ربي للطباعة والنشر ول والثالث، الطبعرة الثانيرة، دار إحياء التراث الع، الجزء األالمعجم الكبير . (٢٠٠٢)القاسم الطبراني، أبو 

 والتوزيع، لبنان
 ، دار الضياء للنشر، اإلمارات، أبو ظبي، الطبعة الرابعة. الثقة بالنفس(. 2008العزعزي، عبد اللطيف عبده )

راسي وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب المرحلة الثانوية (. التحصيل الد2004)العنزي، فريح عويد، الكندي، عبد هللا عبد الرحمان 
 (.22)2، مجلة العلوم االجتماعيةطالباتها، الكويت، و 
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 .  1ط والتوزيع،مكتبة الفالح للنشر  ،الشخصيةعلم نفس  (.2007)عويد فريح  العنزي،
كار لدى عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية الثقة بالنفس وحب االستطالع ودافعية االبتم(. 2004)الفرحي، نفال سالم محمد 

 ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس تخصص إرشاد نفسي، جامعة أم القري. لمكرمةبمنطقة مكة ا
 ،تيمية عالمة أحمد بن عبد الحليم بن اإلمام اإلسالمشرح العقيدة الواسطية لشيخ  م(.1994صالح بن فوزان بن عبد هللا ) الفوزان،

 .1ط   بالرياض، السالم،مكتبة دار 
 صححه مصطفى السقا. ،الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح  . د )د.ت(أحمد بن محم الفيومي،
 .2ط  القاهرة،  الحلبي،مصطفي البابي  ، مطبعةالطبري تفسير  .م(1954محمد بن جرير) القرطبي،

 :هر من17/12/1438تم االسترجاع في  ،اإلسالمالعبادة في أنواع . م( 2016)  عبد هللا بن صالح  القصير، -
 

 http://www.alukah.net/sharia/0/102540                                                   / 
   من:ه  17/12/1438تم االسترجاع في  ،العبادة معنى (.2005ابو محمد ) المقدسي،

-E4%EC%E3%DA%-http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?1287

%C7%E1%DA%C8%C7%CF%C9 

(. التنبؤ بالتفوق األكاديمي في ضوء الثقة بالنفس ومستوى الطموح لدى طالب المرحلة الثانوية، 2016النور، أحمد يعقوب )
 .453-470(، ASEP( ،)75) دراسات عربية في التربية وعلم النفس

ات الشخصية لدى عينة من الطالبات المتفوقات دراسيا الثقة بالنفس وبعض سم(. 2007الوشيلي، وداد أحمد محمد ناصر )
، بحث مقدم لقسم علم النفس في كلية التربية بجامعة أم القرى متطلب والعاديات في المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة

 في علم النفس تخصص)نمو(.تكميلي لنيل درجة الماجستير 
ترجمة الدليم، فهد عبد هللا، دار الحارثي للطباعة والنشر، الطائف،   صية،مدخل إلى نظريات الشخم(. 1991)انجلر، باربرا ،

 المملكة العربية السعودية. 
منشورات  دراسات،سلسرلة  ،: للطالب والباحثين في علم النفس والتربيرةوتصميم أدواته يالقياس النفس (.2007بشير ) ،معمرية

 . الحبر، الجزائر

 .1ط العربية،الكتب  أحياءدار  هارون، تحقيق عبد السالم  اللغة،معجم مقاييس أبو الحسن أحمد )د.ت(:  فارس،بن 
ب ، ه، كتاب اإليمان، با1، ط-الرياض  –، دار السالم للنشر صحيح مسلمه(. 1419)بن مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
 . 24، ص 93بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان، ج 

الوسواس القهري وعالقته بالثقة بالنفس وبعض المتغيرات الديمغرافية: دراسة وصفية على (. م2012)حميد، نفيسة التهامي محمد 
درمان اإلسالمية،   ، رسالة ماجستير منشورة، كلية اآلداب، جامعة أمالمؤسسات العالجية بدولة األمارات العربية المتحدة

   :السودان 

560153/Recored/ search.mandumah.com//: http 
 .5ط  ،مصروالتوزيع، الجيرزة، ، هبة النيل العربية للنشر  القياس النفسي النظرية والتطبيقم(. 2008)حمن، سعد الر عبد 

مجلة العلوم النفسية صة لسمات الثقة بالنفس، م(. درجة اكتساب طلبة جامعة اإلسراء الخا2005)عبد الحق، زهرية إبراهيم 
 . 334-312(، 3)20، كلية التربية جامعة المنوفية، والتربوية

 .1ط والتوزيع،دار الثقافة للنشر  ،التعلمنظريات   (. 2001) عمادالزغلول،  
الكويت  –وقاف والشؤون اإلسالمية وزارة األ – مجلة الوعي اإلسالمي(. بين الثقة بالنفس والثقة باهلل، 2015)فرغلي، هارون 

52(602 ،)6-7 . 
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 –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  – مجلة الوعي اإلسالميطرق تنميتها، ( الثقة بالنفس وأهميتها و 2016)فرغلي، هارون 
 . 15 -14(، 610)53الكويت 
 .1ط ، مكتبة الرشد ،الصحة النفسية م(.2011)مندور  محمد، محمد
 . 5القلم، طدار  ،واإلسالمالصحة النفسية في ضوء علم النفس م(. 2006)إبراهيم ، كمال عوده، مرسي محمد، محمد

  واإلعالم، دار ابن تيمية للنشر والتوزيع  ،الكريمالتوحيد في القرآن  عقيدةم(. 1985)خليل محمد أحمد محمد عبد القادر  وي،ملكا
   .1ط  بالرياض،

 

 ثانيًا: المراجع األجنبية: 
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