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POSITIVE BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS DURING THE
COVID-19 (AN APPLIED STUDY ON STUDENTS OF THE
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AFRICA)
Eyman Yahya Haroun Mohmed1
Abstract
This study aimed to identify some types of Islamic foods for Covid 19
was applied to students at the International University of Africa, and
the researcher used the method that descriptive and applied
polishing scale on male and female students of the International
University of Africa. They constitute the study population (2348), and
the sample was randomly selected (240) male and female students,
i.e. (76) (164) female students, the researcher designed a
questionnaire for etiquette and attraction results.
The study concluded from the most important results:
1. Characteristic: 17. By height
2. There are statistically significant differences in the axes (only
positive)
3. For a University of Africa student during the Corona misdemeanor
(Covid 19)
4. There are no semantic errors in Asia Corona virus pandemic (19 closed) by gender (male and female)
5. There are statistically significant differences in the ethical
dimension of the International University of Africa students during a
pandemic Koran (19 - an envelope) for the course variant for the
benefit of the scientific course.
6. There are no semantic errors in Asia Corona pandemic (19 restricted) depending on the country variable.
The study came out, the most important of which is the transfer of a
student's experience at the International University of Africa to a
student. Sudanese universities and no problem; and then measuring
differences in behavior responds.
Keywords: Covid 19, Islamic food.
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السلوك اإلجياب لطالب اجلامعة اثناء جائحة كروان

)دراسه تطبيقة على طالب جامعة افريقيا العاملية(
 2د .اميان حيي هارون
امللخص

هدفت الدراسة للتعرف على السلوك اإليجابي لطالب الجامعة اثناء جائحة كرونا ( )Covid – 19بالتطبيق على
طالب جامعة افريقيا العالمية واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي وطبقت الباحثة مقياس السلوك اإليجابي على طالب
وطالبات جامعة افريقيا العالمية الذي يمثل مجتمع الدراسة والبالغ عدهم ( )2348وتم اختيار العينه بطريقة عشوائية
البالغ عددها ( )587طالب ( )365وطاللبات ( )222واتبعت الباحثة المنهج الوصفي وتم استخدام برنامج الحزم
اإلحصائية للعلوم النفسية ( )SPSSلتحليل نتائج الدراسة وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج المهمه منها:
 .1يتسم السلوك اإليجابي لطالب جامعة افريقيا العالمية اثناء جائحة كرونا ( )Covid – 19باالرتفاع
 .2توجد فروق داللة إحصائيا في محاور السلوك إاليجابي (النفسي واالجتماعي واألخالقي) لطالب جامعة افريقيا
العالمية أثناء جانحة كرونا (.)Covid – 19
 .3ال توجد فروق داللة احصائيا في السلوك اإليجابي لطالب جامعة افريقيا العالمية اثناء جائحة كرونا ( Covid
 )– 19تبعا لمنغير النوع (طالب وطالبة)
 .4توجد فروق داللة احصائيا في البعد االخالقي لطالب جامعة افريقيا العالمية اثناء جائحة كرونا ( – Covid
 )19لمتغير المساق لصالح المساق العلمي.
 .5ال توجد فروق داللة احصائيا في السلوك اإليجابي لطالب جامعة افريقيا العالمية اثناء جائحة كرونا ( – Covid
 )19تبعا لمتغير الدولة.
وخرجت الدراسة بعدد التوصيات أهمها نقل تجربة داخلية طالب جامعة افريقيا العالميه لبقية طالب الجامعات
السودانية وقياس الفروفات السلوك اإليجابي بين الزكور واالناث لشرائح مجتمعة غير الطالب.

الكلمات املفتاحية :األطعمة اإلسالمية  ،كوفيد 19
المقدمة
يأتي السلوك اإليجابي في مقدمة أهداف التربية اإلسالمية من حيث تكوينه وتنميته وبذل سبل تعزيزه واإلبقاء عليه سواء في
الشخصية الفردية أو ا الجتماعية .ولقد حاولت هذه الدراسة أن تجلي مفهوم السلوك اإليجابي ،وكذا مفهوم التنمية والتعزيز ،وأن
تتأمل مجاالت ذلك السلوك ،وكيف يمكن أن تصنف تلك المجاالت على نحو يسهم في تكامل تربية الشخصية المسلمة؛ التي
هي بحاجة إلى التزام قواعد وأسس اإلسالم البانية للسلوك اإليجابي .ومما يجدر التأكيد عليه أن النصوص الشرعية من الكتاب

أستاذ علم النفس المساعد بكلية ر
التبية -جامعة افريقيا العالمية /السودان
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والسنة ،كانت هي شريان هذه الدراسة ،ومن أهم مرتكزاتها ،وذلك من خالل دراستها ،وتأمل مضمونها ،ومحاولة الخروج بمنهج
إسالمي تجاه تع زيز السلوك اإليجابي .ويأتي هذا الطرح في وقت تعيش فيه أغلب المجتمعات المعاصرة ،أزمة غياب الفعل
األخالقي ،فالعالم اليوم ال تحركه القيم واألخالق؛ بقدر ما تحركه المصالح والمنافع ،واألمة اإلسالمية اليوم هي بأشد ما تكون
حاجة إلى من يقدم لها النموذج والقدوة الذي تنتهج سلوكه وتترسم هديه ،ولن يكون ذلك إال من خالل شخصية النبي صلى للا
عليه وسلم.
مشكلة الدراسة :تتمثل مشكلة الدراسة بالتساؤل االتي:
من خالل عمل الباحثه في جامعة افريقيا العالمية واالحتكاك بطالبها وتدريسهم الحظت السلوكيات اإليجابية التي يتمتع
بيها هؤالء الطالب خاصة في المجال األخالقي والديني مما أدى للقيام بدراسة السلوك اإليجابي
ما السلوك اإليجابي لطالب داخلية جامعة افريقيا العالمية اثناء جائحة كرونا ؟
فرضية الدراسة .تضع الدارسة فرضيات مفادها اآلتي:
 .1يتسم السوك اإليجابي لدى طالب جامعة افريقيا العالمية اثناء جائحة كرونا باالنخفاض
 .2ال توجد فروق داله احصائيا بين الطالب والطالبات اثناء جائحة كرونا بجامعة افريقيا العالمية في السلوك اإليجابي المجتمعي
 .3توجد فروق داله احصائيا بين الطالب في البعد النفسى للسلوك اإليجابي اثناء جائحة كرونا بجامعة افريقيا العالمية تبعا
لمتغيرالنوع (طالب -طالبات)
 .4توجد فروق داله احصائيا بين الطالب في السلوك اإليجابي اثناء جائحة كرونا بجامعة افريقيا العالمية تبعا للمساق (ادبي
 علمي) .5توجد فروق داله احصائيا بين الطالب في السلوك اإليجابي اثناء جائحة كرونا بجامعة افريقيا العالمية تبعا للدوله
هدف الدراسة .تسعى الدارسة الى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1الكشف عن السمة العامة للسلوك اإليجابي اثناء جائحة كرونا لطالب داخلية جامعة افريقيا العالمية
.2

التعرف على ابعاد السلوك اإليجابي (النفسي اإليجابي ،االجتماعي اإليجابي ،األخالقي الديني) انثاء جائحة كرونا لطالب
داخلية جامعة افريقيا العالمية

 .3توضيح الفروق في السلوك اإليجابي اثناء جائحة كرونا في داخلية جامعة افريقيا العالمية تبعا لمتغيرالنوع
 .4توضيح الفروق في السلوك اإليجابي اثناء جائحة كرونا في داخلية جامعة افريقيا العالمية تبعا التخصص
 .5توضيح الفروق في السلوك اإليجابي اثناء جائحة كرونا في داخلية جامعة افريقيا العالمية تبعا لمتغير الدوله
أهمية الدراسة تظهر لنا اهمية الدرسة بالنقاط اآلتية:
 .1ﺍألﻫمية ﺍلﻜبﺭﻯ للسلﻭﻙ االيجابي باﻋتباﺭه ﻋنصﺭ في بناﺀ شخصية ﺍلطالب خاصة اثناء الجائحة التي سببت القلق والخوف
لهم
 .2تﻌﺩ ﺍلﺩﺭﺍسة من الدراسات األولى في الوطن العربي التي تقيس السلوك اإليجابي في داخليات الطالب في حدود علم الباحثة
 .3تحاول ﺍلﺩﺭﺍسة بيان ﺃﻭجه ﻋﺩيﺩﺓ مﻥ ﺍإلﻋجاﺯ ﺍلتﺭبﻭﻱ لإلنسان اثناء جائحة كرونا
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 .4قد تفيد الباحثين في مجال علم النفس اإليجابي
 .5االستفاده من استبانة السلوك اإليجابي وتحويلها الي مقياس مقنن واستخدامها في مثل ظروف الجائحة
هيكلية الدراسة .تضمنت هيكلية الدارسة ثالث مباحث ،إذ عالج المبحث األول (مفهوم السلوك االيجابي) ،وتناول المبحث الثاني
(فوائد جائحة كرونا) ،وسلط المبحث الثالث الضوء على (جامعة افريقيا العالمية) ،وفي نهاية الدارسة كانت الخاتمة
مصادر جمع البيانات  :تنوعت مصادر البيانات للدارسة لتتضمن اآلتي:
 1القران الكريم  2 .السنة النبوية  3المراجع 4طالب داخلية جامعة افريقيا العالمية
منهجية الدراسة .تم استخدام المنهج الوصفي الذي يصف الطاهرة على ماهية عليه من خالل االستبانة تاتي صممتها الباحثة
للسلوك اإليجابي الذي يتكون من ثالث محاوره  - :المحور النفسي (تفكير ايجابي – سلوك إيجابي نحو الذات) والمحور
االجتماعي (نشاطات إيجابية نحو االخرين) والمحور األخالقي (الديني)
مصطلحات الدراسة
السلوك اإليجابي لغة :وسلك المكان يسلكه سلكا و ،والسلوك :مصدر سلك طريقا لوكا ،مفرد سلوك ،سلك وسلكه غيره وفيه
وأسلكه إياه وفيه وغيره (ابن المنظور )188 - 1998
ﺍلسلﻭﻙ ﺍالﻴجابي اصطالحا
(ﻫﻭ ﻜل فكر او ﻋمل ﺃﻭ ﻗﻭل ﺍيجابي يصﺩﺭ عن االنسان) المصدر الباحثة
ﺍلسلﻭﻙ ﺍالﻴجابي ﺇجﺭﺍﺌيا :
الدرجات المتحصل عليها في مقياس السلوك اإليجابي المعد لهذه الدراسة.
حـﺩﻭﺩ ﺍلﺩﺭﺍســة:
الحد الموضوعي  :السلوك اإليجابي لطالب داخلية جامعة افريقيا العالمية اثناء جائحة كرونا
الحد المكاني :داخلية جامعة افريقيا العالمية
ﺍلحﺩ الزمني  )2020( :م
الحد البشري  :طالب وطالبات داخلية جامعة افريقيا العالمية
المبحث األول
مفهوم السلوك االيجابي
تتوارد المصطلحات سيما في باب علم النفس ودراسة شخصية اإلنسان ،في محاوالت تقديمها لمفهوم السلوك ،ولعل من أبرزها:
أن السلوك يطلق على "عمل اإلنسان الصادر عن إرادة حرة ،المتجه نحو غاية مقصودة ،وكذلك األعمال شبة االراديه (الجوهري
)1422،55
وفي مفهوم السلوك أنه "النشاط الجسمي والعقلي والوجداني واالجتماعي" كل ما يصدر من نشاط إنساني يقع في دائرة السلوك
أي للمالحظةً النشاط قابال المباشرة كالكالم والمشي ،أو كان غير قابل للمالحظة المباشرة كالتفكير والتذكر ،وكذا االنفعاالت
والمشاعر" ،فكل أوجه نشاط الفرد القابلة للمالحظة المباشرة أو غير المباشرة" عطية ،كل ذلك يقع تحت مفهوم السلوك ،إذن فهو
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يمثل "مجموعة التصرفات والتعبيرات الخارجية والداخلية" ولقد استخدم القرآن الكريم كلمة (العمل) في آيات عديدة ،وتأتي هذه
الكلمة مرادفة لكلمة (السلوك) كلمة إذ يورد "القرآن الكريم عادة ،أو سلبياً كان إيجابيا سواء ،في علم النفس بحسب الوصف
المتعلق بها (العمل) مقابل السلوك في التربية بحيث يقابل العمل الصالح مع السلوك المرغوب فيه ،والعمل السيئ مع( " ،جلوً
أو عقاباً كل منهما ثوابا ع الجزاء المترتب على ويشير إلى هذا اتحاد نو ،السلوك غير المرغوب فيه ).
مفهوم السلوك اإليجابي
إن الباحث في مفهوم السلوك اإليجابي ال يستطيع أن يتجاهل قوة ارتباط هذا المفهوم بمفهوم السلوك الخلقي ،أو بمفهوم األخالق
الحميدة عموما ،ولعل من أبرز التعريفات الجامعة لمفهوم السلوك الخلقي أنه "استعداد أصيل له جذور فطرية استودعها للا تعالى
في أعمال الذات اإلنسانية ،تتحدد من خالل مستوى الثبات الدائم والمستمر الذي يظهر بصورة متكررة غير متكلفة في الذات
اإلنسانية" (العطاس41 ،ص) وهذا المعيار األدائي للسلوك األخالقي في كونه مستمر ومتكر ار على اعتبار أن األخالق هيئة
راسخة النفس وتتسم في سلوكها بالعفوية والتلقائية ،ويتطابق هذا الراي حسب راي الباحثة ان السلوك اإليجابي هو (استعداد
فطري للتفكير والكالم والفعل اإليجابي)
وقيل انه ((فعل ما ينبغي وكل ما هو صواب)) السلوك مستمر بل بمجرد حصوله يدخل تحت مظلة السلوك اإليجابي والبد من
الجمع بين مفهومي تلقائية السلوك اإليجابي والسلوك الخلقي "فالخلق صفة النفس الباطنة ،وهو يدرك بالبصيرة والسلوك هو صورة
النفس الظاهرة ،وهو يدرك بالبصر ،وإننا نستطيع أن نقول :إن العالقة بينهما هي عالقة الدال بالمدلول"،55( .
ص0444:جوهري)
ولقد قررت التربية اإلسالمية هذه الخصيصة وذلك من خالل قول النبي صلى للا عليه وسلم "إنما األعمال بالنيات" فهذه الجملة
النبوية من الحديث المشهور تقرر ظاهرة نفسية مشتركة بين الناس؛ هي أن السلوك اإلنساني سلوك مدفوع ما من عمل يعمله
ابن آدم إال وله أهداف ومقاصد سواء والن ية ليست هي الدافع في علم النفس؛ فالنية هي عزم القلب وميله وتوجهه لعمل من
األعمال ،والدافع هو الحاجة التي تبعث هذه النية ،فالنية جزء من السلوك أو هي بداية السلوك ،والدافع هو الحاجة التي أثارت
تلك النية ودفعت إلى التفكير في ذلك العمل واالتجاه إلى فعله" (توفيق )،ومن خالل مفهوم السلوك اإليجابي الذي ارتأته هذه
الدراسة يتضح اقتران السلوك اإليجابي بفعل الخير فقد "أظهرت البحوث في ،؛ الذي تدفع إليه الفطرة السوية وتقرره مبادئ
اإلسالمً والعمل الصالح عموما مجال تربية الخلق أن الميل إلى السلوك الخير أقرب إلى أن يكون أعم في تطبيقه من الميل إلى
السلوك الشرير  ..وكذلك فإن استعداد األطفال لتعلم سلوك الخير وااللتزام به يكون أكثر من استعدادهم لتعلم السلوك الشرير
وهذه الجوانب الخلقية في الطبيعة اإلنسانية يعبر عنها باالستعداد الخلقي أو الحاسة الخلقية" وقبل أن ننهي الحديث عن السلوك
اإليجابي ،البد من إبراز أمر مهم يتعلق باإليجابية ،وذلك في كونها تعتمد على محورين أساسين هما (العلم والعمل) أو الفكرة
والسلوك ،فإن معرفة النفس بما ينبغي فعله؛ ال يكفي بحد ذاته ،إذ لم تتوج هذه المعرفة بالممارسة والسلوك ،والعكس صحيح،
فالسلوك إذا انفصل عن وعشوائية "فاإليجابية تعبير عن طاقةً إطار فكري يوجهه ويؤثر فيه أضحى تخبطا نزوعيه تربط ما بين
اإليمان والعمل"( .مكروم ،ص )401
المبحث التاني :فواﺌد بجاﺌحة كرونا
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هنالك فوائد كثيرة ظهرت للعالم بأسره  -خاصة المؤمنين  -من أحببت من خالل هذا المبحث الحديث عن بعض تلك
أوال  :تحقق التوحيد الخالص هلل تعالى
من القضايا اإليمانية الكبرى التي هدى إليها القرآن الكريم العلم بربوبية للا تعالى المستوجبة أللوهيته أن للا تعالى وحده هو
الخالق ،الحافظ له ،لهذا الكون المستحق للعبادة دون سواه المدبر لشؤون خلقه وأن الخلق لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أنهم ما
يملكون من قطمير وال مثقال ذرة في السموات واألرض؛ بل ال يملكون ألنفسهم نفعا وال ض ار قال تعالى( :أََل ْم َتَر
ِ ِِ
ِ
ض َواْلُفْل َك َت ْجرِي ِفي اْلَب ْح ِر ِبأ ِ
َّللا ِبالن ِ
َن َتَق َع َعَلى ْاألَْر ِ
َل ُك ْم َما ِفي ْاألَْر ِ
اس
اء أ ْ
ض ِإال بِإ ْذنه ِإن َ
َم ِره َوُي ْمس ُك الس َم َ
ْ
ِ
َحَيا ُك ْم ُثم ُي ِمي ُت ُك ْم ُثم ُي ْحِيي ُك ْم ِإن ِْ
ور ( ( ))66الحج  ..ايه  )66-65فهو وحده المستحق للعبادة
(َ )65و ُه َو الذي أ ْ
اإل ْن َس َ
ان َل َك ُف ٌ

َّللا َسخَر
أَن َ
َلرء ٌ ِ
يم
وف َرح ٌ
َُ

وأن العبودية ال تجوز لغيره من مخلوق عاجز من كل الوجوه كما قال تعالى( :ال ِذي َله مْل ُك السماو ِ
ات َو ْاألَْر ِ
ض َوَل ْم َﻴت ِخ ْذ َوَلًدا
ََ
ُ ُ
ِ
وَلم ي ُك ْن َل ُه َش ِر ٌ ِ
ﻴر (َ )2وات َخ ُذوا ِم ْن ُدوِن ِه آلِ َه ًة َال َي ْخُلُقو َن َشْيًئا َو ُه ْم ُي ْخَلُقو َن َوَال َي ْملِ ُكو َن
ق ُكل َشي ٍء َفَقدَرُه َتْق ِد ًا
َ ْ َ
يك في اْل ُمْلك َو َخَل َ
ْ
ور (( ))3الفرقان ) 3-2
ِألَ ْن ُف ِس ِه ْم َضًّار َوَال َن ْف ًعا َوَال َي ْملِ ُكو َن َم ْوًتا َوَال َحَيا ًة َوَال ُن ُش ًا

فهذه الحقيقة الكبرى التي فطر للا وبينها للا تعالى في كتابه بيان ،فهمها بعض الخلق وغابت عن كثيرين منهم ،ا شافيا فتأتي

بعض آيات للا تعالى الكونية والحوادث الكبرى التي تنقطع فيها فتتجلى ،األسباب وال يكون أمام الخلق إال مسبب األسباب لتذكر
بها فيها معاني الكبرياء والوحدانية والقهر والقوة والعزة هلل تعالى الذي ال يعجزه شيء في السماوات واألرض ال حول وال قوة اال
به( ،وِإ َذا مس ُكم ُّ ِ
ان ِْ
ورا (( ))67االسراء
اه َفَلما َنجا ُك ْم ِإَلى اْلَب ِر أ ْ
اإل ْن َس ُ
َعَر ْض ُت ْم َوَك َ
ان َك ُف ً
الضُّر في اْلَب ْح ِر َضل َم ْن َت ْد ُعو َن ِإال ِإي ُ
َ َ ُ
ِ
يح ع ِ
ِ
ِ
ِ
ف
يح َ
اص ٌ
اء ْت َها ِر ٌ َ
 )67و( ُه َو الذي ُي َسِيُرُك ْم في اْلَب ِر َواْلَب ْح ِر َحتى ِإ َذا ُكْن ُت ْم في اْلُفْلك َو َجَرْي َن ِب ِه ْم ِب ِر ٍ
طِيَب ٍة َوَف ِر ُحوا ِب َها َج َ
ِِ
ط ِب ِهم َدعوا َّللا م ْخلِ ِصين َله ِ
الد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ان َو َ
اء ُه ُم اْل َم ْو ُج ِم ْن ُك ِل َم َك ٍ
َ ُ
ﻴن َلئ ْن أَْن َجْي َتَنا م ْن َهذه َلَن ُكوَنن م َن الشاك ِر َ
َ
َو َج َ
ظُّنوا أَن ُه ْم أُحي َ ْ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
اه ْم ِإَلى اْلَب ِر َف ِمْن ُه ْم ُمْق َت ِصٌد َو َما َي ْج َح ُد
ﻴن َفَلما َنج ُ
ين َلهُ الد َ
َّللا ُم ْخلِص َ
(( ))22يونس  )22و( َوِإ َذا َغشَي ُه ْم َم ْو ٌج َكالظَلل َد َع ُوا َ
ور (( ))32لقمان )32
آي ِاتَنا ِإال ُك ُّل َخت ٍار َك ُف ٍ
ِب َ
وقد كانت الدول خاصة الكبرى تعيش نوعا من الغرور والكبرياء  ،وهم يرون امتالكهم لألساطي ل البحرية  ،والجوية وأسلحة ،
والبرية  ،الدمار الشام ل يدعم ذلك تطور كبير في التقنية  ،والجيوش الجرار ة وتطور كبير في  ،والعلوم اإلدارية والعسكرية
والسياسية واالقتصادية فلما جاء هذا الفيروس ،مجال الصناعة والزراعة واالتصاالت وغيرها وقهر العالم بجيوشه وإمكاناته،
الضعيف الذي ال يرى بالعين المجرد ة  ،وأوقف حركة العالم ،وأرعب الماليين ،البشرية والمادية فقتل اآلالف ،وأعجز علماءه،
وشل اقتصاده  ،عرفوا جميعا ضعفهم وعجزهم وأن سقط كل من ادعى  ،وهو وحده القادر على رفع هذا البالء ،العظمة هلل ﷻ
العظمة من الخلق ت الذ ي ،ا أو جماعا أما م هذ ا المخلو ق الضعيفً أفراد تحداهم فأعجزهم ،وأخزاهم فأركسهم ،وبين ضعفهم
ولم يستطع أن يمنعه وقد جمع للا العالم كله على أمره ،ج ابُ وال حٌ بابٍ عن ذي سلطان فأرغم الجميع  ،اً ا؛ بعد إذ لم
يجتمعوا على مراده منهم شرعً َر قد بالخضوع وتفرد الرب جل جالله بالوحدانية والقهر الذي ال يستحقهما اال وحده كما قال للا

تعالى :ﱡﭐﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ (آل عمران)83 :

وقد رأينا زعماء الدول الكبر ى أمريكا وروسيا كيف نطقوا بعجزهم وإفالسهم! بل – الصين – فرنسا -ألمانيا أعلنوا عجز الحلول
األرضية  ،وهم ينتظرون حل السماء في جميع األنحاءﱡ  ،فاعلنوا حاجتهم للرب حيال هذا الوباء الذي حل وحثوا أتباعهم على
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الصالة والدعاء .وفي الوقت كذلك الذ ي عظمت فيه األصنام واألضرحة وأصبحت بعض الم ازرات والمعابد تضاهي الكعبة
المشرفة جاءت هذه الجائحة ،لتبين للناس ضعف وعجز هذه اآللهة  -التي يعبدونها من دون للا فظهر ويريدون من ورائها جلب
نفع ودفع ضر -من حماية نفسها ،للجميع أن تعلق القلوب بغير للا ﷻ سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وأن القوة هلل جميعاً وأن
قوة الخلق ال تغني عنهم من للا شيئا وأن البالء إذا نزل ال كاشف له سواه ،وأنه ال ملجأ لهم من للا إال إليه وأن من يد عو أنهم
يكشفون الضر ويدفعون البالء عن الناس وأنهم يديرون ويدبرو ن أمر الكون مع للا ماهم اال كذبة مفترون ( َوَلِئ ْن َسأَْل َت ُه ْم َم ْن
ِ ِ
ِ
َخَلق السماو ِ
ِ
ض ٍر َهل ُهن َك ِ
ض ِرِه أ َْو أََرَادِني
ات ُ
َّللا ِب ُ
ات َو ْاألَْر َ
اش َف ُ
َ
ََ
ْ
َّللا ُق ْل أَ َفَأرَْﻴ ُت ْم َما َت ْد ُعو َن م ْن ُدون َّللا ِإ ْن أََرَادن َي ُ
ض َلَيُقوُلن ُ
ِ
ِ
ِ
َّللا َعَلْيه َﻴ َت َوك ُل اْل ُم َت َوِكُلو َن (( )38الزمر ( )38أ َْم َل ُه ْم آلِ َه ٌة َت ْمَن ُع ُه ْم ِم ْن ُدوِنَنا َال
ِبَر ْح َم ٍة َه ْل ُهن ُم ْم ِس َك ُ
ات َر ْح َمته ُق ْل َح ْسِب َي ُ
ِ
يعو َن َن ْصَر أَْن ُف ِس ِه ْم َوَال ُه ْم ِمنا ُي ْص َحُبو َن (( ))43األنبياء )43
َي ْس َتط ُ
فكيف تنتظر نفعا لك او لغيرك ممن اليملك لنفسه قال تعالى ُ (( :قل م ْن ر ُّب السماو ِ
ات َو ْاألَْر ِ ِ
َّللا ُق ْل أَ َفات َخ ْذ ُت ْم ِم ْن ُدوِن ِه
ْ َ َ
ََ
ض ُقل ُ
ِِ
ِ
ِ ِ
َعمى واْلَب ِص ُير أَم َهل َتس َتوِي ُّ
ات َو ُّ
اء
الظُل َم ُ
الن ُ
اء َال َي ْمل ُكو َن ألَ ْن ُفس ِه ْم َن ْف ًعا َوَال َضًّار ُق ْل َه ْل َي ْس َتوِي ْاأل ْ َ َ
ْ ْ ْ
ور أ َْم َج َعُلوا ّلِل ُشَرَك َ
أ َْولَِي َ
َخَلُقوا َك َخْل ِق ِه َف َت َشاب َه اْل َخْلق َعَلي ِهم ُق ِل َّللا َخالِق ُك ِل َشي ٍء و ُهو اْلو ِ
اح ُد اْلَقه ُار) (الرعد )16
َ
ُ
ْ َ َ َ
ُ ْ ْ
ُ
ثانيا" :معالجة الطغيان المادي للعالم
ف
ف ثُم َج َع َل ِم ْن َب ْع ِد َض ْع ٍ
َّللا ال ِذي َخَلَق ُك ْم ِم ْن َض ْع ٍ
اإلنسان مخلوق ضعيف مبدؤه ضعف ومنتهاه ضعف كما قال للا تعالىُ :
ِ
ِ
ِ
يم اْلَق ِد ُﻴر ( ( ))54الروم )54
ُقوًة ثُم َج َع َل م ْن َب ْعد ُقوٍة َض ْع ًفا َو َشْيَب ًة َي ْخُل ُ
ق َما َي َش ُ
اء َو ُه َو اْل َعل ُ
وهو مع ضعفه وفقره لربه يدخله الطغيان والغرور وروح االستغناء إذا ملكه للا تعالى بعض وسائل القوة وقال تعالى من مال أو

سلطان أو علم قال تعالى َ ( :كال ِإن ِْ
َّللا ِ
ق لِ ِعَب ِاد ِه
اس َت ْغَنى (( ))7العلق  )7-6وقال ( َوَل ْو َب َس َ
ان َلَي ْط َغى ( )6أ ْ
الرْز َ
اإل ْن َس َ
َن َر ُ
آه ْ
ط ُ
َلب َغوا ِفي ْاألَر ِ ِ
ِ
اء ِإن ُه ِب ِعَب ِاد ِه َخِب ٌير َب ِص ٌير (( ))27الشورى )27
ْ
َ ْ
ض َوَلك ْن ُﻴَن ِز ُل بَق َد ٍر َما َي َش ُ

فقد امتلك العالم اليوم من وسائل القوة والماديات ما لم يحصل ،ففي ظل هذا التطور المادي الكبير والتقنية العلمية الهائلة التي
يعيشها العالم اليوم دخل في قلوب الكثيرين من الخلق الغرور وافتتن بذلك أمة من الناس؛ بل جعلها بعضهم إله يعبد من دون
للاً  ،وظنوا أنهم مانعتهم وحافظتهم من دون للا فجاءت هذه الجائحة فرد ت تلك العقول والنفوس الزائفة إلى فطرتها وعلموا أنه

مهما تفوق العلم لن يستطيع أ ن يرد قدر للا او يمنع عذابه اذا حل بي امة او قوم فعالجت هذه الجائحة آثار هذا الطغيان
المادي إلى حد كبير خاصة في القلوب المؤمنه :وذكرت بما نبه عليه القرآن الكريم في هذا الباب كما قال تعالىُ ( :ه َو ال ِذي
ِ
ِ
ِ
َه ِل اْل ِك َت ِ
اه ُم
َن َي ْخُر ُجوا َو َ
اب ِم ْن ِدَي ِارِه ْم ِألَو ِل اْل َح ْش ِر َما َ
أْ
ﻴن َك َفُروا ِم ْن أ ْ
ظَنْن ُت ْم أ ْ
صوُن ُه ْم ِم َن َّللا َفأَ َت ُ
َخَر َج الذ َ
ظُّنوا أَن ُه ْم َمان َع ُت ُه ْم ُح ُ
ِ
ِ
الر ْع َب ُي ْخ ِرُبو َن ُبُيوَت ُه ْم ِبأَْﻴ ِد ِ
اع َتِبُروا َياأُولِي ْاألَْب َص ِار ())2
ف ِفي ُقُلوب ِِه ُم ُّ
َّللا ِم ْن َحْي ُث َل ْم َي ْح َت ِسُبوا َوَق َذ َ
ين َف ْ
ﻴه ْم َوأَْﻴدي اْل ُم ْؤ ِمن َ
ُ
اهم ِ
ِ
ين (َ )81وَكاُنوا َﻴْن ِح ُتو َن
آياتَنا َف َكاُنوا َعْن َها ُم ْع ِرض َ
اب اْل ِح ْج ِر اْل ُمْر َسلِ َ
ين (َ )80وآ َتْيَن ُ ْ َ
(الحشر  )2وقال تعالىَ ( :وَلَق ْد َكذ َب أ ْ
َص َح ُ
ال بي ً ِ ِ
ِ
ين (َ )83ف َما أَ ْغَنى َعْن ُه ْم َما َكاُنوا َي ْك ِسُبو َن (( ))84الحجر )84 - 80
ين (َ )82فأَ َخ َذ ْت ُه ُم الصْي َح ُة ُم ْصِب ِح َ
وتا آمن َ
م َن اْل ِجَب ِ ُ ُ
فاهلل تعالى أمر بعمارة األرض واألخذ باألسباب المادية وغيرها .واالعتماد عليها دون مسبب األسباب ،دون

ثالثا :أن هلل جنود السماوات واألرض :

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 8/Issue 3, March 2021

Eyman Yahya Haroun Mohmed

222

من الحقائق اإليمانية المهمة التي تستفاد وتذكر بها هذه الجائحة أن هلل جنود السموات واألر ض الذين ال يحص ي عددهم

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َوَي ْزَد َاد
ﻴن َك َفُروا لَِي ْس َتْيق َن الذ َ
اب الن ِار ِإال َم َال ﺌ َك ًة َو َما َج َعْلَنا عد َت ُه ْم ِإال ف ْتَن ًة لِلذ َ
ونوعهم غيره ( َو َما َج َعْلَنا أ ْ
ﻴن أُوُتوا اْلك َت َ
َص َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا ِب َه َذا َم َث ًال
ﻴن ِفي ُقُلوب ِِه ْم َمَر ٌ
ول الذ َ
اب الذ َ
الذ َ
ﻴن أُوُتوا اْلك َت َ
يماًنا َوَال َﻴْرَت َ
ض َواْل َكافُرو َن َما َذا أََرَاد ُ
اب َواْل ُم ْؤ ِمُنو َن َولَِيُق َ
آمُنوا إ َ
ﻴن َ
ِ ِ
ِك ِإال ُه َو َو َما ِهي ِإال ِذ ْكَرى لِْلَب َش ِر (( ))31المدثر )31 .وقال
اء َوَي ْه ِدي َم ْن َي َشا ُء َو َما َي ْعَل ُم ُجُن َ
ود َرب َ
َّللا َم ْن َي َش ُ
َك َذل َك ُيض ُّل ُ
َ
تعالى( :وِ ِ
ِ
ض وَكان َّللا ع ِز ًا ِ
يما (( ))7الفتح )7,
ّلِل ُجُن ُ
ود الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ َ ُ َ
َ
يز َحك ً
(هلل جنود السموات واألرض  ).أي جموع جنود السموات واألرض ،فلو سلط أصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم ففي الوقت

الذي ظن ت الدول الكبرى بما لها من إمكانات وتجهيز ات علمية و عسكرية واقتصادية وغيرها أنها جاهزة لمواجهة أي عدو
يهدد وجودها مهما كان عدده وقوته وشكله وحجمه؛ جاءت هذه ،الجائحة لتبين للعالم أن هلل جنود السموات واألرض وأن للا
تعالى  ،وحده هو القادر على إهالك البشرية كلها بما ال قبل لهم به من جنوده وأن كل هذه الحصون التي صنعوها واألسلحة
التي أعدوها لن تغني  ،عنهم من عذاب للا شيئا وأنه ال يستطيع أحد دفع العذاب الذي ينزله للا  ،وعذابه وب الؤه متنوع بما ال
يستطيع أحد معرفة نوعه ووقته  ،تعالى  ،الرئيس والمرؤوس ،يصيب جميع الخلق الطالب والمطلوب وال أحد بمنأى عن عذاب
للا وغضبه وانتقامه إال والمحتاط والغاف
ومهما كانت قوة من سلط ،فال عاصم من أمره مهما كان صغره أو ضعفه .
رابعا :تذكرعظم نعم هللا تعالى وسعة رحمته بعباده
العالم كله ينعم بنعم ربانية كثيرة وكبيرة ال تحصى وحمة للا على عباده واسعة وفضله عليهم كبير مع كفرهم وإعراضهم ،فهو
الذي خلقهم ورزقهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم وجعل لهم السمع واألبصار واألفئدة ،وعلمهم مالم يكونوا يعلمون ،قال تعالى
ِِ
ّلِل و ُهم َد ِ
ِِ
َّللا ِم ْن َشي ٍء َﻴ َت َفيأُ ِظ َال ُلهُ َع ِن اْلَي ِم ِ
اخُرو َن (( ))48النحل )48
(أ ََوَل ْم َﻴَرْوا ِإَلى َما َخَل َ
ين َوالش َماﺌل ُسجًدا َ ْ
ق ُ
ْ
فمن فوائد البالء العام أنه يذكر بمثل هذه النعم الكبيرة الكثيرة التي وهو قادر على نزعها ،وهبها للا تعالى لعباده ليعبدوه وتغيير
أحوال هذا الكون في لحظة وطرفة عين إن لم يرعوها بالشكر عبودية للمنعم ،وكثير من الناس ال يعرفون قدر النعم إال بعد

َمْن ُتم م ْن ِفي السم ِ
ِ
ض َذُلوًال َفام ُشوا ِفي مَن ِ
اكِب َها َوُكُلوا ِم ْن ِرْزِق ِه َوِإَلْي ِه ُّ
َن
فقدهاُ ( ،ه َو ال ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْاألَْر َ
اء أ ْ
الن ُش ُ
ْ
َ
ور ( )15أَأ ْ َ
َ
ِ
َن ﻴرِسل عَلي ُكم ح ِ
ِ
ِ
ِ
ف َن ِذ ِ
ﻴر (َ )17وَلَق ْد
ف ِب ُك ُم ْاألَْر َ
اصًبا َف َس َت ْعَل ُمو َن َكْي َ
َي ْخ ِس َ
ور ( )16أ َْم أَمْن ُت ْم َم ْن في الس َماء أ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ض َفِإ َذا ه َي َت ُم ُ
ِ
ان َن ِك ِ
ير (( ))18الملك )18 -15
ﻴن ِم ْن َقْبلِ ِه ْم َف َكْي َ
ف َك َ
َكذ َب الذ َ

فكلنا غافلين عن نعمة الحركة بكل سهولة من مكان آلخر ونعمة الذهاب للمساجد  ،االجتماع مع األهل واألصحاب والتزاور ،

والصالة فيها ،ونعمة تراص الصفوف في الصالة دون حرج ،ونعمة العافية في أبداننا فجاءت هذه الجائحة لتذكر العباد بواسع
رحمة ،للا تعالى بعباده وأنه أرحم من األم بولدها فهو يمهل وال يهمل مع كمال قدرته وهو قادر على إهالك الخلق أهون ما يكون
عليه لو شاء اهالك الخلق بأدنى سبب من الريح والصواعق يسلط عليهم بعض خلقه من طير أبابيل أو يرسل عليهم الجراد أو
القمل ن طير أبابيل أو يرسل عليهم الجراد أو القمل وليس في مقدور الخلق في أي وقت  ،فهي متنوعة  ،أو الضفادع أو غيره
ِ
ظ ْه ِرَها
اس ِب َما َك َسُبوا َما َتَر َك َعَلى َ
َّللا الن َ
ا وللا تعالى من كمال رحمته مع كمال اقتداره ال يعاجل عباده بالعقوبة ( َوَل ْو ُﻴ َؤاخ ُذ ُ
ِ
ِ
ير ) (فاطر )45
ان ِب ِعَب ِاد ِه َب ِص ًا
َّللا َك َ
اء أ َ
م ْن َداب ٍة َوَلك ْن ُﻴ َؤ ِخُرُه ْم ِإَلى أ َ
َجُل ُه ْم َفِإن َ
َج ٍل ُم َس ًّمى َفِإ َذا َج َ
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فالنتخذ من نعم للا طريقا لمرضاته ونصرة لشريعته وتمكينا لدينه ،ولنعلم أنه كلم اتسعت دائرة نعم للا علينا ،كلما تضاعفت
المسؤولية ،ولنعلم أن المصيبة التي ترد صاحبها إلى للا تعالى خير من نعمة تطغي صاحبها ،فال يقدرها حق قدرها.
خامسا :أمن العالم وقيامه باهلل تعالى وحده :
األمن نعمة عظمة تبحث عنه اإلنسانية بك ل طوائفها ،واصبح العالم اليوم يتحدث عن مفهوم األمن الشامل الذي شمل البيئة
َمْن ُتم م ْن ِفي السم ِ
ِ
ف ِب ُك ُم
اء أ ْ
َن َي ْخ ِس َ
َ
 ،والجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها والقران يبين لنا انه ال امن اال باهلل (أَأ ْ َ
ِ
َن ﻴرِسل عَلي ُكم ح ِ
ِ
ِ
ِ
ف َن ِذ ِ
ﻴر (( ))17الملك ) 17-16
ْاألَْر َ
اصًبا َف َس َت ْعَل ُمو َن َكْي َ
ور ( )16أ َْم أَمْن ُت ْم َم ْن في الس َماء أ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ض َفِإ َذا ه َي َت ُم ُ
فاألمن من المخاوف والعذاب والشقاء؛ ال يكون إال باهلل المتمثل مكمنه في اإليمان به وطاعته وترك اإلشراك باهلل ومعصيته .
قال السعدي" :األمن من المخاوف والعذاب والشقاء بالهداية إلذي فإن كانو ا لم يلبسوا إيمانهم بظلم ،الص ار ط المستقيم ال بشرك
وال ،مطلقا والهداية التامة .وإن كانوا لم يلبسوا ،حص ل لهم األمن التام  ،بمعاصي حص ل لهم أصل ،إيمانهم بالشرك وحده؛
ولكنهم يعملون السيئات وإ ن لم يحص ل لهم كمالها .ومفهوم اآلية ،وأصل األمن  ،الهداية  ،الكريمة لم يحص ل لهم هداية وال
أمن؛ ،أن الذين لم يحصل لهم األمران ( .تيسير الرحمن الكريم المنان )
سا دساً :تحقيق منازل عظيمة من منازل العبودية

يد أ ْ ِ ِ
للا خلقنا لعبوديته ( َو َما َخَلْق ُت اْل ِجن َو ِْ
َّللا ُه َو
يد ِمْن ُه ْم ِم ْن ِرْز ٍق َو َما أ ُِر ُ
س ِإال لَِي ْعُب ُدو ِن (َ )56ما أ ُِر ُ
اإل ْن َ
َن ُي ْطع ُمون (ِ )57إن َ
ِ
ين (( ))58ال ازريات )58-56
اق ُذو اْلُقوِة اْل َمت ُ
الرز ُ

ومنازل العبودية كثيرة ومتنوعة منازل يصل إليها فيها العبد علي سلم االبتالء فمن فوائد البالء ب "جائحة كورنا" تحقيق أنواع
عظيمة من منازل العبودية من ذلك:
َّللا َي ْعَل ُم َما
منزلة التسليم  :التسليم بقضاء للا تعالى وقدره وكل شيء يقع في الكون يقع بتقديره سبحانه وتعالى قال تعالى ( ُ
ام َو َما َت ْزَد ُاد َوُك ُّل َشي ٍء ِعْن َد ُه ِب ِمْقَد ٍار (( ))8الرعد )8 .وأن ما قدره هو كائن بعلمه وحكمته قال
َت ْح ِم ُل ُك ُّل أُْن َثى َو َما َت ِغ ُ
يض ْاألَْر َح ُ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
تعالى (ما أَص ِ
ِ
ِ
ِ
يم (( ))11التغابن )11
َ َ َ
َّللا ِب ُكل َش ْي ٍء َعل ٌ
اب م ْن ُمص َيب ٍة ِإال بِإ ْذ ِن َّللا َو َم ْن ُﻴ ْؤ ِم ْن باّلِل َﻴ ْهد َقْلَب ُه َو ُ
والثقة في كفايته  ،مع حسن الظن به ،وفوض أمره إليه ،ورضي بما قدره للا وهو الثمرة الحقيقية التي يخرج ،نال بذلك األجر
العظيم والثواب الكبير بها المؤمن من وراء ما يمر به من مصائب وابتالءات؛ إال أنها منزلة ال يبلغها أكثر الناس ولو حرصوا؛
فعند المحن تنفسخ العزائم .ومما ي تحتم العلم به والتدقيق في فهمه أن الرضا بالقدر واجب إجماعا ،وأن الرضا بالمقضي ليس
واجبا إجماعا؛ بل قد يكون حراما أو كف ار وتلزم كراهته  (1):والسعي في رفعه ودفعه
منزلة الصبر  :منزلة الصبر من منازل العبودية العظيمة ولما للصبر  ،من منزلة عظيمة حث للا ت كما قال تعالى في صفات
ِ
ِ ِ ِ
َح َسُنوا
ﻴن أ ْ
آمُنوا اتُقوا َرب ُك ْم لِلذ َ
المتقين ،الصبر على البالء ،عالى عليه ووعدهم باألجر ،ومدح أهله قال تعالى ( ُق ْل َياعَباد الذ َ
ﻴن َ
ض ِ
َّللا و ِ
ِفي َه ِذ ِه ُّ
اب (( ))10الزمر )10 .
َجَرُه ْم ِب َغْي ِر ِح َس ٍ
الدْنَيا َح َسَن ٌة َوأَْر ُ
اس َع ٌة ِإن َما ُﻴ َوفى الصاِبُرو َن أ ْ
َ

ومن أنواع الصبر الصبر على البالء في صفات المتقين ويعلم أن األقدار تأتي على خالف مراد النفس ،فالعاقل من حمل نفسه
على الصبر واثقا بموعود للا من األجر وتسهيل األمر؛ ليذهب زمان البالء سالما من شكوى الرحيم للذي ال يرحم
المبحث الثالث :جامعة افريقيا العالمية
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انضمت جامعة افريقيا العالمية لركب المؤسسات االسالمية االكثر تمي از حيث انها اصبحت المؤسسة السادسة على مستوى العالم
تنال هذه الجائزة العظيمة وتعتبر جائزة الملك فيصل العالمية واحدة من كبريات جوائز التميز على مستوى العالم واالولى على
مستوى العالم االسالمي وهي تضاهي جائزة نوبل الدولية المشهورة ويمكننا ان نطلق على جائزة الملك فيصل العالمية (نوبل العالم
االسالمي وخدمة االسالم اسمى وانبل) وفي تقديري ان جائزة الملك فيصل العالمية هي اكثر تمي از ومصداقية من األخرى لما لها
من اهداف سامية ونزاهة عالية ومعايير ال حياد عنها دون االرتهان الي توجهات سياسية او ايدولوجية تؤثر على مسارها وسمعتها
وانما هي جائزة عالمية لها مؤسسة عريقة ومجلس مميز تمجيدا لروح الملك الخالد حامي حمى االسالم الملك الراحل فيصل بن
عبد العزيز آل سعود وما أدارك ما الملك فيصل وما صنع فيصل رحمه للا لخدمة االسالم والعروبة  .لم تصل جامعة افريقيا
العالمية لهذا التميز ضرب عشواء وانما كان ذلك ثمرة لعمل دؤوب وجهد متواصل من اجل االرتقاء بهذه المؤسسة الرسالية حتى
تضطلع بدورها الرسالي تجاه مسلمي العالم ،استمدت هذه الجامعة العريقة اسمها من استهدافها المباشر لمسلمي افريقيا باعتبار
ان مسلمي افريقيا اكثر مسلمي العالم حاجة للتعليم واالرشاد السباب يعلمها الجميع فالمسلمون في افريقيا يواجهون على مر االيام
والسنوات اوضاعا با لغة الصعوبة والتعقيد في قارة تعاني الفقر والجهل وانتشار االمية والحروب وتردي االوضاع االنسانية ،فالقارة
االفريقية ينشط فيها العمل التبشيري التنصيري ويضمحمل فيها العمل الدعوي االسالمي ال قليل من االنشطة التي تقوم بها بعض
المنظمات والتي ظلت هي االخرى تواجه ذات المتاعب والصعوبات التي تواجه مسلمي وافريقيا والتي تشكل تحديات جسيمة امام
انتشار االسالمي واستقرار اوضاع المسلمي ن في افريقيا وقد تميزت الجامعة منذ بذرتها األولى متمثلة في المعهد اإلسالمي
اإلفريقي الذي انشيء في العام  1966بالعاصمة السودانية الخرطوم ،والذي احتضن حينهاع ددا مقد ار من الطالب األفارقة في
المرحلتين المتوسطة والثانوية والذين اصبحوا فيما بعد سفراء للمعهد ولما بعده ،بل شكلوا نواة للعمل الدعوي والتعليم االسالمي
في اوطانهم خاصة في مجتماعتهم المحلية والتي تكون عادة وفي اغلب االحيان بعيدة اشد البعد عن الجو االسالمي الصحيح،
ومن ثم تطورت إلى المركز اإلسالمي اإلفريقي في العام 1977م بمبادرة من حكومة السودان أطلقتها عام 1972م واستجابت
لها بكل ترحاب ومحبة كل من المملكة العربية السعودية ،ومصر ،والكويت ،وليبيا ،وقطر ،واإلمارات ،والمملكة المغربية .جاء
أختيار السودان دولة مقر لما يتميز به السودان من موقع استراتيجي مثال في افريقيا ولقربه من قلب العالم االسالم واال ارضي
المقدمة ،كما ان للسودان اياد سابغات في خدمة االسالم والمسلمين من حجاج بيت للا من جل دول افريقيا حيث يمثل السودان
معب ار تاريخيا لحجاج بيت للا ،ويمثل انتماء السودان االفريقي االسالمي افضل الخيارات الحتضان هذه المؤسسة المتفردة ،ثم
جاءت المرحلة الالحقة بتحولها إلى جامعة إفريقيا العالمية في العام (1991م) لتتوسع كماً ونوعاً في أداء رسالتها ،لتتطور تطو ار
مضطردا من حيث التميز األدائي والعلمي ومن حيث الطاقة االستيعابية والتطور الهيكلي ليبلغ عدد كلياتها ( )21كلية منها
( )11كلية للعلوم االنسانية و( )10كليات للعلوم التطبيقية بسعة استيعابية بلغت ( )10439طالب في درجة البكالوريوس
و( )1776طالبا في درجة الدبلوم حيث بلغ عدد خريجي الجامعة ( )33الف طالبة ( )3297من حملة درجة الماجستير و()647
طالبا من حملة درجة الدكتوراة وطالبة من(  )84جنسية حول العالم وهذا ما اكسبها صفة العالمية ،وقد توافد عليها في السنوات
االخيرة عدد مقدر من الطالب من بلدان مختلفة لم يكن لها وجود في مجتمع الجامعة حيث شكلوا مجتمعا دوليا مصغ ار لم يكن
يجمعهم اال العلم واالسالم ،اال وانه ومن خالل انشطة الجامعة تشكل مجتمع جديد تتباين فيه العادات والتقاليد واالفكار تلتقي
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وتتالقح حيث اصبح هؤالء الطالب سفراء للجامعة في اوطانهم ،وقد تميز بعضهم ليصبحوا قادة منهم الوزراء ومنهم السفراء ومن
االساتذة ،ليتحولوا من طالب متلقين للدعم لقادة داعمين للجامعة بافكارهم واموالهم وعقولهم ،لتصبح سمعة الجامعة في عنان
السماء على مستوى العالم  .تميزت الجامعة من حيث البيئة التعليمية المتطورة مستخدمة افضل المناهج والوسائل التقنية في ان
واحد كما انها جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقة العملية حيث لدى الجامعة مستشفى للجانب التطبيقي لطالب العلوم الطبية
ومزرعة كبيرة لطالب الزراعة واالنتاج الحيواني ومعامل متطورة لطالب الصيدلة واالنتاج والصناعات التحويلية وقناة فضائية
واذاعة لتدريب طالب االعالم .
أهداف التي إنشئت ألجلها الجامعة:
نص النظام األساسي للجامعة على أهداف واضحة تسعى لتحقيقها ،وتتمثل في اآلتي:
 .1إتاحة فرص التعليم العالي ألبناء إفريقيا وغيرهم حتى تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في بناء أوطانهم والنهوض بها في مدارج
الرقي والتقدم.
 .2نشر المعرفة وبخاصة العلوم اإلسالمية واللغة العربية.
 .3إشاعة قيم التسامح والتوسط واالعتدال.
 .4االهتمام بالعلوم التطبيقية والتقنية ،بجانب العلوم االجتماعية واإلنسانية وتأصيل هذه العلوم حتى ترتبط بتراث األمة وثقافتها.
 .5االهتمام بالدراسات العليا والبحث العلمي والتطبيقي من أجل نهضة إفريقيا وتطورها.
 .6تدريب الطالب على المهارات التقنية والمهنية والتعليمية التي تعينهم على خدمة أوطانهم في مجاالت الحياة المختلفة.
 .7تهيئة المناخ المالئم للتفاعل الفكري والوجداني بين الطالب على اختالف مجتمعاتهم وأعراقهم ،حتى تقوى بينهم معاني
األخوة والتضامن.
عضوية الجامعة في االتحادات
اصبحت جامعة افريقيا عضو لعدة اتحادات جامعية دولية واقليمية اذكر منها:
 االتحاد العالمي للجامعات ()IAUاتحاد الجامعات العربية)(AARUاتحاد جامعات العالم اإلسالمي )(FUIWاتحاد الجامعات اإلفريقية)(AAUاتحاد الجامعات السودانية)(SAUموارد الجامعة :
تعتمد الجامعة في مواردها على المانحين من مجلس امناء الجامعة الذي يضم عدد مقدر من الباذلين من اهل الخير من رجال
المال واالعمال من شتى انحاء العالم (دول الخليج ،السودان ،نيجيريا ،تركيا ،مصر ،الدول العربية االخرى دون تفصيل) منح
ومن حكومات الدول االسالمية واالستثمارات الخاصة بها ،كالعقارات وهي عدة عمارات تمتلكها الجامعة تستفيد الجامعة من
عائدات ايجارها ،والمزرعة الجامعية والمصانع الصغيرة التي حققت االكتفاء الذاتي لجامعة افريقيا من منتجات اللحوم وااللبان
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والدواجن وبيض المائدة والخضروات والفاكهة والعسل والمربى والمعكرونة وزيوت الطعام وما يفيض يذهب الى السوق ليشكل
اضافة البأس بها لموارد الجامعة
هيئة تدريس الجامعة :
استطاعت الجامعة بتميزها وشهرتها ان تجذب عدد مقدر من أفضل األساتذة في مختلف التخصصات وتسعى ادارة الجامعة في
توفير افضل بيئة عمل لهم من حيث التقييم المادي والمعينات حتى تصبح بيئة مساعدة االبداع والتميز تضم هيئة التدريس
بالجامعة  661استاذا في مختلف التخصصات  541منهم يعملون بوام كامل و 120بدوام جزئي (متعاقدين) وتتوالى مفاجأت
الجامعة ممثلة في النجاحات التي يحققها جل المنتمين اليها من طالب واساتذة واالداريين فال يمر وقت اال ونرى اضافات حقيقية
على بيئة الجامعة ومنشىتها التي ال تتوقف وهلل المنة والحمد ،ولقد لمست ذلك التطور في عيون اعضاء مجلس امناء الجامعة
وزوارها الذين ما ان يمر عام فينعقد مجلس أمناء الجامعة حتى ترى الدهشة في عيونهم اعجابا وفخ ار بما يتم انجازه في جامعتهم
التي تمث
الدراسات السابفة :
تنقسم الدراسات السابقة الى قسمين رئيسين:
أوال :دراسات تتعلق بالسلوك اإليجابي لطالب الجامعة
دراسة (النحاس ) 2006 ،بعنوان "دراســة عــن تقيــيم أدوار االخصــاﺌي االجتمــاعي المدرسـي فـي اكسـاب الطـالب السـلوك
اإليجـابي نحـو البيئـة"
هدفت الدراسة إلى التعـرف إلـى تقيـيم أدوار األخصـائي االجتمـاعي المدرسـي فــي إكسـاب الطــالب السـلوك والتوصـل إلطــار
تصـوري مقتــرح لتفعيــل أدوار األخصــائي االجتمــاعي المدرســي فــي ،اإليجــابي نحـو البيئــة إكســاب الطــالب الســلوك اإليجــابي
نحــو البيئــة ،وتعــد هــذه الدارســة مــن الدارســات التوفيقيــة ،ولتحقيــق هــذه األهــداف اتبعــت الدارســة المــنهج الوصــفي التحليلــي
وطبقـت الد ارسـة علـى بعـض مـدارس المرحلـة اإلعداديـة بـإدارة البدرشـين التعليميـة فـي محافظـة حلـوان ،وذلـك على عينه قوامها
 25اخصائي اجتماعي و( )300طالـب وطالبــة وقــد اعتمــدت الدارســة علــي أدوات ه ــي مقي ــاس تقيــيم أداء األخص ــائي االجتم ــاعي
المدرس ــي ومقي ــاس الس ــلوك البيئ ــي للط ــالب .وتوصـلت الد ارسـة إلـى عـدة نتـائج كـان مـن أهمهـا :وجـود كفـاءة وفاعليـة وأثـر فـي
أداء األخصـائي االجتمـاعي المدرسـي كممـارس عـام ألدواره مـع الطـالب بنسـبة مرتفعـة وا ن كـان هنـاك نسـبة بسـيطة مـن القصور
أو النقص
دراسة (الطاحون ) 2009 ،بعنوان " :الذكاء االجتماعي وعالقته ببعض متغيرات السلوك االجتماعي اإليجابي لدى طالب
الجامعة"
هدفت الدراسة إلى تقييم الذكاء االجتماعي لدى طالب الجامعة وعالقته ببعض متغيرات السلوك االجتماعي اإليجابي (التعاطف،
واإليثار ،والمساندة االجتماعية ،والثقة) .وقد أجريت الدارسة على عينة قوامها ( )300طالب وطالبة منهم طالبة تم اختيارهم من
طالب كلية التربية ،جامعة عين شمس )228 ،طالبا) سنة وكان  18- 21ومن جميع التخصصات ،وتاروحت أعمارهم بين (،
والرابعة ،والثالثة ،ومن الفرق الثانية ،وقد طبق عليهم مقياس للذكاء االجتماعي ومقياس اإليثار ومقياس التعاطف من
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19.87متوسط أعمارهم إعداد الباحث ومقياس المساندة االجتماعية ومقياس الثقة .وتمثلت النتاﺌج في :وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع والطالب ذوي الذكاء االجتماعي المنخفض في التعاطف
لصالح الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب ذوي الذكاء
االجتماعي المرتفع والطالب ذوي الذكاء االجتماعي المنخفض في اإليثار لصالح الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع .وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع والطالب ذوي الذكاء االجتماعي
المنخفض في المساندة االجتماعية لصالح الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع.ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع والطالب ذوي الذكاء االجتماعي المنخفض في الثقة لصالح الطالب
ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع - .يمكن التنبؤ بالذكاء االجتماعي من خالل متغيارت السلوك االجتماعي االيجابي (اإليثار،
والتعاطف 5 ،والمساندة االجتماعية) وكان اإليثار أكثر هذه المتغيارت تنبؤ بالذكاء االجتماعي.
دراسة (شقوره )2014 ،بعنوان" :السلوك االيجابي وعالقته بالتفكير المنتج لدى طلبة الكليات التقنية في محافظات غزة"
ه ــدفت الد ارس ــة التع ــرف إل ــى العالق ــة ب ــين الس ــلوك اإليج ــابي والتفكي ــر المن ــتج ل ــدى طلب ــة الكلي ــات التقني ــة ف ــي محافظ ــة غزه
واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي والب ــالغ ع ــددهم ( )2664طالبا وطالبه وتم اختيار عينه عشوائية من مجتمع الدراسة قوامها
( )388من كال الجنسين ولتحقيــق اهداف الدراسة مــن اإلنــاث )186( ،مــن الــذكور و( )202مــن كــال الجنســين مــنهم (388
مجتمــع الدارســة قوامهــا واسـ ــتخدم الباحـ ــث األدوات التاليـ ــة :اسـ ــتبيان السـ ــلوك اإليجـ ــابي مـ ــن إعـ ــداد الباحـ ــث ،واختبـ ــار واختبـ ـ ــار
التفكي ـ ــر( )2000كاليفورني ـ ــا لمهـ ـ ــاارت التفكيـ ـ ــر الناق ـ ــد (عجـ ـ ــوة والبنـ ـ ــا ،ـ ــاري االبتكـ تعريـ ـ ــب (مجـ ـ ــدي 2001حبيب) وقد توصلت
الدراسة إلى مجموعة من النتاﺌج التالية من أهمها  :أظهرت النتائج ان مستوى السلوك االيجـ ــابي لدى افراد عينة الدراسة مـ ــن
طلبـ ــة الكليـ ــات التقنيـ ــة بمحافظة غزه جيد ويقع عند مستوى ( )81 .7%وتوجد عالقة موجبة دالة إحصائيا بين التحليـل مـن
التفكيـر الناقـد وبـين المجـال ( )0.01زالمجال النفسي من السلوك االيجــابي لــدى أفـراد مــن مســتوى بــين بعــد التحليــل وبــين الدرجــة
الكليــة للســلوك االيجــابي لــدى أفــارد العينــة ،وتبــين أيضا ( )0.05ووجــود عنـد مسـتوىً بـين بعـد األصـالة وبـين المجـال االجتمـاعي
عالقة موجبة دالة إحصائيا الناقـ ــة للتفكيـر الكليـ ــين ال توجـد ــين أنـ ـين تبـ ــي والتفكي ــر ،العينــة االبتكاري وبين الدرجة الكلية
للسلوك اإليجابي لدى أفراد العينة.
دراسة (الفرا )2006،بعنوان لمســتوى اإليجابيــة لــدى الطلبــة الجــامعيين فــي الجامعــات بعنوان "در الفلسطينية بقطاع غزة"
هــدفت الد ارســة إلى ي التعــرف إلــى مســتوى اإليجابيــة لــدى الطلبــة الجــامعيين ف ـ الجامعـات الفلسـطينية بقطـاع غـزة .كمـا هـدفت
إلـى تحديـد المكونـات األساسـية لإليجابيـة واسـتخدم الباحث لتحقيق هذه األغارض المنهج الوصفي التحليلي ،حيث قام باستخدام
مقيـاس جامعـة عـين شـمس لإليجابيـة فـي شــكل اسـتبانة تــم تطبيقهـا علـى عينــة مـن طلبــة الجامعـات الفلسـطينية بقطــاع غـزة وتــم
تجميـع البيانـات ثـً م تحليلهـا ومعالجتهـا احصـائيا باسـتخدام الـرزم االحصـائية ) )SPSSوتوصـلت الدراسـة إلى عدة نتـاﺌج كـان
مـن أهمهـا :أن المكونـات الخمـس لإليجابيـة فـي شخصـية الطلبـة االتـازن االنفعـالي -قـوة األنـا .كمـا أظهـرت نتـائج – التوكيديـة
– الجـامعيين هـي :اإلبـداع -تقـدير الـذات الدارسـة أنـه ال ي ال فـي التوكيد ع وتوجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في
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اإلبدا ـة فـي حـين ظهـرت فـروق دالـة إحصائيا بين الذكور واإلناث فـي كـل مـن تقـدير الـذات لصـاح اإلنـاث ،وفـي االتـازن االنفعـالي
وقـوة األنـا لصالح الذكور.
دراسة (عواد )2010 ،بعنوان (دور المحفظات بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في تعزيز السلوك اإليجابي لدى طالبات المركز)
فهـدفت الدارســة إلــى التعــرف علـى دور المحفظــات بماركــز تحفــيظ الق ـرآن الك ـريم أمــا د ارســة ع ـواد فــي تعزيــز الســلوك اإليجــابي
ل ـدى الطالبــات ،وقــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليليوقد تشكل مجتمع الدارسة من جميع طالبات مركز تحفـيظ القـرآن
الكـريم فـي مسـاجد خـانيونس والبــالغ عــددهم ( )2300طالبــة ممــن يتجــاوز أعمــارهن ( )15عام وقــد طبقــت الدارســة علــى عينــة
تبلــغ ( )330طالبه وقــد اســتخدمت الباحثــة اســتبانة مكونــة مــن ثــالث مجــاالت وبعــد تجميــع البيانــات وتحليلهـا إحصـائيا وتوصــلت
الدراسـة إلــى عـدة نتـاﺌج كــان مـن أهمهــا :أن الد ارسـة أظهـرت المسـتوى المرتفع التي حظيت به المحفظـات فـي تعزيـز السـلوك
اإليجـابي للطالبـات وقـد كانـت نتـائج الدارسـة علـى النحـو التـالي :المجـال اإليمـاني وحصـل علـى دور مرتفـع ج ي ثـم المجـال
األخالقـي يليـه المجـال العلمـً ـدا الثقافي.
دراسة (الطاحون  )2009بعنوان " :الذكاء االجتماعي وعالقته ببعض متغيرات السلوك االجتماعي اإليجابي لدى طالب
الجامعة"
هدفت الدراسة إلى تقييم الذكاء االجتماعي لدى طالب الجامعة وعالقته ببعض متغيرات السلوك االجتماعي اإليجابي (التعاطف،
واإليثار ،والمساندة االجتماعية ،والثقة) .وقد أجريت الدارسة على عينة قوامها ( )72( )300طالب وطالبة منهم (و )،طالبة ،تم
اختيارهم من طالب كلية التربية ،جامعة عين شمس )228( ،طالبا) سنة وكان ( )21 -18ومن جميع التخصصات ،وتاروحت
أعمارهم بين ( ،والرابعة ،والثالثة ،ومن الفرق الثانية ،وقد طبق عليهم مقياس للذكاء االجتماعي ومقياس اإليثار ومقياس التعاطف
من 19.87متوسط أعمارهم إعداد الباحث ومقياس المساندة االجتماعية ومقياس الثقة .وتمثلت النتاﺌج في -1 :وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع والطالب ذوي الذكاء االجتماعي المنخفض في
التعاطف لصالح الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع -2 .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب
ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع والطالب ذوي الذكاء االجتماعي المنخفض في اإليثار لصالح الطالب ذوي الذكاء االجتماعي
المرتفع -4 .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع والطالب ذوي الذكاء
االجتماعي المنخفض في المساندة االجتماعية لصالح الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع - .وجود عالقة ذات داللة
إحصائية  4بين متوسطي درجات الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع والطالب ذوي الذكاء االجتماعي المنخفض في الثقة
لصالح الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع - .يمكن التنبؤ بالذكاء االجتماعي من خالل متغيارت السلوك االجتماعي
االيجابي (اإليثار ،والتعاطف 5 ،والمساندة االجتماعية) وكان اإليثار أكثر هذه المتغيارت تنبؤ بالذكاء االجتماعي.
دراسة (الضعيف )2002 ،بعنوان "اإليجابيــة وعالقتهــا بــبعض متغيــرات الشخصــية لــدى طلبــة الجامعة"
استهدفت الكشف عن مدى شـيوع اإليجابيـة ونوعهـا لـدى طلبـة والتعرف على الفروق بـين ،الجامعة الجنسـين والعالقـة بـين كـل
مـن اإليجابيـة وأسـاليب المواجهـة واألمـن النفسـي ولقـد حـدد اإليجابيـة فـي مقيـاس بعـد كمـا قسـم اإليجابيـة إلــى خمســة مســتويات:
الســلوك  )14موقـف موزعـة علـى ( (39يتكـون مـن )320الســلبية .ولقــد تكونــت عينــة الدارســة مــن ( ،الالمبــاالة ،النوايــا اإليجابيــة،
األفكــار اإليجابيــة ،اإليجــابي مــنً طالبــا طلب ـة الدارســات العليــا بجامعــة عــين شــمس واستخدم الباحث األدوات التالية :مقياس
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اإليجابية من) وبعـد تحليـل البيانــات  2001إعداد الباحـث ومقيـاس أسـاليب مواجهـة الضـغوط مـن إعـداد إيمـان صــقر (ً .ومعالجتهـا
إحصـائيا وتوصــلت الدراســة إلــى عـدة نتـاﺌج كـان مـن أهمهـا :عـدم وجـود فـر وق ذات دالـة إحصـائية بـين الجنسـين فـي
اإليجابيـة ،كمـا توصل إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التخصصات العلمية واألدبية في اإليجابية.
دراسة (عيد )2001 ،للخصـاﺌص اإليجابيـة للشخصـية فـي عالقتهـا بمتغيـرى بعنوان "در النــــوع والتخصــــص الدراســــى لــــدى
طــــالب الجامعــــة"
تهدف التعرف إلى الخصائص اإليجابية الشخصية وعالقتها ع والتخصص الدراسي لدى طلبة بمتغيري النو ناث) .وتكونت عينة
البحث من (ا ووً ا () 546الجامعة (ذكور وطالبة من جامعة عين شمسً ) 123طالبا ومن كليات التربية واآلداب والعلوم.
وقام الباحث ببناء  ) (96معلمي  )(450إناث ،وأدبي423ذكور ،و( مقياس اإليجابية لتحديد المكونات األساسية ،والكشف عن
الفروق في اإليجابية لدى طلبة الجامعة ،لإليجابية وأسفر التحليل العاملي عن خمسة عوامل لإليجابية وهي التوجيه اإلبداعي،
تقدير الذات ،االتازن االنفعالي ،قوة االنا ،التوكيدية .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها :ل أنه ال توجد فروق دالة
إحصائية على ك عامل من وبهذه تتحدد ،لمتغيري الجنس والتخصص والتفاعل بينهما لدى طالب الجامعةً العوامل المستخلصة
وفقا البنية الكلية لإليجابية كما كان هناك العديد من النتائج الفرعية وهي أن الذكور أكثر على نحو إيجابيً إبداعا على نحو
إيجابي منً من اإلناث وأن طالب الكليات العلمية أكثر إبداعا طالب الشعب االدبية .كما تبين عدم وجود فروق بين الطالب
الشعب العلمية ومتوسط درجات الشعب االدبية في التخصص الدارسي في تقدير الذات ،االتازن االنفعالي ،قوة األنا ،التوكيدية،
والدرجة الكلية على اإليجابية العامة .لهم وتحمل اسمهم .
إجراءات الدراسة:
أوال" :منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الذي يتضمن البعدين (التحليلي والتطبيقي) والمنهج التحليل لجمع البيانات من مجتمع الدراسة
وتطبيق مقياس السلوك اإليجابي على طالب وطالبات داخلية جامعة افريقيا العالمية.
ثانيا" مجتمع الدراسة:
تكون المجتمع في هذه الدراسة من طالب وطالبات جامعة إفريقيا العالمية ،حيث بلغ عددهم ( )2348طالب وطالبة.
ثالثا :عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )240طالب وطالبه ،بواقع ( )% 10من المجتمع األصلي وقد تم اختيار العينة كعينة عشوائية من
طالب وطالبات جامعة إفريقيا العالمية.
 )1خصاﺌص العينة حسب متغير النوع
جدول رقم ( )3التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب النوع
النوع

التكرار

النسبة المئوية

طالب

76

32%

طالبات

164

68%

المجموع الكلي

240

100%

الشكل رقم ( :)1-1ﻴوضح النوع
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يتبين من الجدول ( )3والشكل ( ،)1-1أن أعلى تكرار ألفراد العينة المبحوثة في النوع ( )164وبنسبة ( )%68لطالبات ،ثم
الطالب بتكرار ( )76وبنسبة (.)%32
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 )2خصاﺌص العينة حسب متغير المساق
جدول رقم ( )4التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب المساق
المساق

التكرار

النسبة المئوية

علمي

120

50%

أدبي

120

50%

المجموع الكلي

240

100%

الشكل رقم ( :)1-2ﻴوضح المساق

يتبين من الجدول ( )4والشكل ( ،)1-2أن نسبة أفراد العينة المبحوثة في المساق كانت متساوية بين العلمي واألدبي (. )%50
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 )3خصاﺌص العينة حسب متغير الكلية
جدول رقم ( )5التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب الكلية
الكلية

التكرار

النسبة المئوية

اآلداب

16

6.7%

العلوم اإلدارية

9

3.8%

العلوم األسرية

12

5.0%

الدراسات اإلسالمية

18

7.5%

طب الفم األسنان

5

2.1%

اإلعالم

8

3.3%

األقتصاد

15

6.3%

األلسن

3

1.3%

التربية

17

7.1%

علوم التمريض

27

11.3%

علوم الحاسوب

6

2.5%

الصيدلة

10

4.2%

الطب

28

11.7%

اللغة العربية

6

2.5%

العلوم التطبيقية

18

7.5%

الشريعة والقانون

19

7.9%

القرآن الكريم

5

2.1%

دراسات الكوارث

3

1.3%

المختبرات الطبية

8

3.3%

المعادن والنفط

2

0.8%

الهندسة

5

2.1%

المجموع الكلي

240

100%

يتبين من الجدول ( )5أن أعلى نسبة ألفراد العينة المبحوثة في الكليات ( )%12لطب ،ثم علوم التمريض بنسبة (،)%11
والشريعة والقانون بنسبة ( ،)%19وكلية العلوم التطبيقية والدراسات اإلسالمية بنسبة (.)%18
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 )4خصاﺌص العينة حسب متغير الدولة
جدول رقم ( )6التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب الدول
التكرار

النسبة المئوية

كينيا

35

14.6%

تشاد

37

15.4%

تنزانيا

20

8.3%

ارتريا

2

0.8%

افريقيا الوسطى

1

0.4%

نيجيريا

43

17.9%

افغانستان

1

0.4%

الصين

1

0.4%

اندونيسيا

10

4.2%

بوركينافاسو

1

0.4%

بورندي

2

0.8%

تايالند

4

1.7%

جزر القمر

15

6.3%

جنوب السودان

2

0.8%

جبيوتي

2

0.8%

زامبيا

3

1.3%

السنغال

2

0.8%

السودان

12

5.0%

الصومال

19

7.9%

غامبيا

4

1.7%

غانا

5

2.1%

غينيا

1

0.4%

كنغو

2

0.8%
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كوت دوايفوار

1

0.4%

مدغشقر

1

0.4%

مصر

1

0.4%

مالوي

5

2.1%

موزمبيق

4

1.7%

يوغندا

4

1.7%

المجموع الكلي

240

100.0%

يتبين من الجدول ( )6أن أعلى نسبة ألفراد العينة المبحوثة في الدولة ( )%18لنيجيريا ،ثم تشاد وكينيا بنسبة ( ،)%15وتنزانيا
بنسبة (.)%8
أداة الدراسة :
صممت الباحثة استبيان السلوك اإليجابي الستخدامه لعينة طالب وطالبات داخلية جامعة افريقيا العالمية وللتحقق من الصدق
الظاهري للعبارات عرضت االستبيان على عدد من الخبراء في مجال علم النفس والقياس النفسي
صدق االتساق الداخلي للفقرات:
جدول رقم ( )1يوضح صدق االتساق الداخلي للمقاييس
المحور النفسي
البند

المحور اإلجتماعي
البند

االرتباط

المحور الدﻴني
البند

االرتباط

االرتباط

1

.234

2

.228

3

.207

4

.259

5

.349

6

.220

7

.436

8

.333

9

.294

10

.250

11

.345

12

.127

13

.378

14

.310

15

.277

16

.327

18

.233

17

.237

19

.225

21

.308

20

.183

22

.477

24

.348

23

.207

26

.361

28

.396

25

.294

31

.326

30

.301

27

.266

34

.271

33

.216

29

.333

37

.414

36

.226

32

.044
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40

.281

38

.300

35

.209

41

.288

39

.208

43

.223

42

.186

44

.165

45

.123

46

.332

من الجدول السابق اعتمد في حساب صدق الفقرة على معامل االرتباط بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية ،وعدد عباراتها ()46
عبارة ،ونجد معامالت االرتباط عبارتها موجبة اإلشارة ،وعند الرجوع إلى داللة معامل اإلرتباط عند مستوى داللة ( ،)0.10وهذا
يعني أن العبارات تتمتع بعامل إرتباط معنوي.
 معامل الثبات والصدق الذاتي .1معامل الثبات :يعنى به التأكد من ثبات المقياس او االستبانه عن طريقة حساب معامل (التجزئة النصفية) ،والذي من يقيس
إرتباط الفقرات مع الدرجة الكلية عن طريقة حساب معامل سيبرمان بروان يتم حسابه بمعامل االرتباط) (rبين درجات األسئلة
الفردية ،ودرجات األسئلة الزوجية.
 .2الصدق الذاتي :يقيس مدى تطابق أو اقتراب الدرجات الفعلية التي حصل عليها أفراد العينة ،من الدرجات الحقيقية المفترض
الحصول عليها ،ويتم حسابه (بالجذر التربيعي) لمعامل الثبات.
جدول رقم ( )2يوضح نتائج معامل الثبات والصدق الذاتي
الثبات

الصدق الذاتي

.763

.874
المصدر :إعداد الباحثة من بيانات استبيان الدراسة الميدانية 2020م.

نالحظ من الجدول السابق ،أن معامالت الثبات والصدق الذاتي لدرجات المحاور أكبر من ( ،).,65األمر الذي يؤكد ثبات
وصدق الدرجة الكلية ،مما يدل على أن جميع االسئلة تتسم بدرجة ثبات وصدق مناسب
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نتاﺌج الدراسه:
الفرض األول " :ﻴتسم السلوك اإليجابي لدى طالب جامعة افريقيا العالمية اثناء جاﺌحة كرونا باالنخفاض"،
استخدمت الباحثة اختبار (ت) لمجتمع واحد لمعرفة السمة االيجابية لطالب داخلية جامعة افريقيا.
جدول رقم ()10
يوضح أختبار ( )Tلسمة العينة الواحدة في السلوك اإليجابي لجانحة كرونا

المحاور
المحور

النفسي

الوسط

الوسط

االنحراف

الفرضي

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

درجة

القيمة

الحرية

االحتمالية

(تفكير

ايجابي – سلوك إيجابي نحو

2.00

2.29

0.454

9.820

239

.000

الذات)
المحور
(نشاطات

االجتماعي
إيجابية

نحو

2.00

2.23

0.441

8.058

239

.000

االخرين)
المحور األخالقي (الديني)

2.00

2.61

0.489

19.267

239

.000

المجموع (السلوك اإليجابي)

2.00

2.33

0.471

10.829

239

.000

االستنتاج
يتميز
باإلرتفاع
يتميز
باإلرتفاع
يتميز
باإلرتفاع
يتميز
باإلرتفاع

يتبين من الجدول أعاله رقم ( )10أن نجد القيمة االحتمالية أقل من ( ،).05وهي دالة إحصائياً على أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية في إجابات المبحوثين ،وقيم الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي عليه أخذت آراء المبحوثين جانب يحدث أحياناً،
ونجد قيم اإلنحراف المعياري أكبر من الواحد صحيح مما يدل على تشتت آراءهم ،ودل ذلك على أحياناً ما يحدث سلوك إيجابي
(النفسي واالجتماعي واألخالقي) أثناء جانحة كرونا.
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الفرض الثاني( :ال توجد فروق داله احصاﺌيا في السلوك اإليجابي أثناء جاﺌحة كرونا بجامعة افريقيا العالمية السلوك تبعاً
لمتغير النوع)
استخدمت الباحثة اختبار ( )Tلعينتين مستغلتين .
جدول رقم ()9
السلوك اإليجابي لطالب داخلية جامعة افريقيا العالمية تبعاً للنوع
المتغيـر
المحور النفسي (تفكير
ايجابي – سلوك إيجابي
نحو الذات)
المحور

االجتماعي

(نشاطات إيجابية نحو
االخرين)
المحور

األخالقي

(الديني)

مجموعتي

حجم

الوسط

المقارنة

العينة

الحسابي

طالب

76

2.24

طالبات

164

2.31

طالب

76

2.22

طالبات

164

2.23

طالب

76

2.54

طالبات

164

2.65

قيمة (ت)

-1.179

-0.131

-1.555

درجة

القيمة

الحرية

االحتمالية

238

238

238

.240

.896

.121

االستنت ـ ـ ــاج
ال توجد فروق في
متغير النوع
ال توجد فروق في
متغير النوع
ال توجد فروق في
متغير النوع

يتبين في الجدول رقم ( )6أعاله ال توجد فروق ذات داللة احصائية بمستوى داللة أكبر من ( ،).05بين متوسطين درجات طالب
وطالبة ،وبالتالي نقبل فرضية العدم القائلة ليست هنالك فروق في السلوك اإليجابي نحو (المحور النفسي ،اإلجتماعي ،واألخالقي)
تبعاً للنوع (طالب  -طالبة).
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الفرض الثالث( :ال توجد فروق داله احصاﺌيا في السلوك اإليجابي أثناء جاﺌحة كرونا بجامعة افريقيا العالمية السلوك تبعاً
لمتغير المساق)
استخدمت الباحثة اختبار ( )Tلعينتين مستغلتين.
جدول رقم ( )10السلوك اإليجابي للطالب اثناء الجائحه تبعاً للمساق
المتغيـر
المحور النفسي (تفكير
ايجابي – سلوك إيجابي
نحو الذات)
المحور

االجتماعي

(نشاطات إيجابية نحو
االخرين)
المحور
(الديني)

األخالقي

مجموعتي

حجم

الوسط

المقارنة

العينة

الحسابي

علمي

120

2.29

أدبي

120

2.28

علمي

120

2.24

أدبي

120

2.22

علمي

120

2.68

أدبي

120

2.55

قيمة (ت)

0.224

0.213

2.124

درجة

القيمة

الحرية

االحتمالية

238

238

238

.823

.831

.035

االستنت ـ ـ ــاج
ال توجد فروق في
متغير المساق
ال توجد فروق في
متغير المساق
توجد فروق في
متغير المساق

يتبين من الجدول أعاله ( )10اآلتي:
-

وجود فروق ذات داللة احصائية بمستوى داللة أقل من ( ،).05بين متوسطين درجات المساق ،وبالتالي نقبل فرضية
البديلة القائلة هنالك فروق في البعد األخالقي لمتغير المساق (علمي ،أدبي) لصالح المساق العلمي.

-

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بمستوى داللة أكبر من ( ،).05بين متوسطين درجات المساق ،وبالتالي نقبل فرضية
الصفرية القائلة ليست هنالك فروق في السلوك اإليجابي من ناحية (نفسي ،إجتماعي) لمتغير المساق (علمي ،أدبي).
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الفرض الرابع( :ال توجد فروق داله احصاﺌيا في السلوك اإليجابي أثناء جاﺌحة كرونا بجامعة افريقيا العالمية السلوك تبعاً
لمتغير الدولة)
استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين االحادى للمقارنة بين المتوسطات.
جدول رقم ()11
يوضح إختبار (ف) تحليل التباين االحادى لمعرفة الفروق في متغير الدولة
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

االحتمالية

28

0.195
0.207

المتغير

مصدر التباين

المحور النفسي (تفكير

بين المربعات

5.465

ايجابي – سلوك إيجابي داخل المربعات

43.698

211

المجموع

49.163

239

بين المربعات

4.998

28

0.178

(نشاطات إيجابية نحو داخل المربعات

41.398

211

0.196

المجموع

46.396

239

بين المربعات

7.525

28

0.269

داخل المربعات

51.437

211

0.244

المجموع

58.963

239

نحو الذات)
االجتماعي

المحور
االخرين)
المحور

األخالقي

(الديني)

النتيجة
ال توجد فروق

0.942

.553

في متغير
الدولة
ال توجد فروق

0.910

.601

في متغير
الدولة
ال توجد فروق

1.103

.338

في متغير
الدولة

يتبين من الجدول أعاله ( )11عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بمستوى داللة أكبر من ( ،).05بين متوسطات درجات
الدولة ،وبالتالي نقبل فرضية الصفرية القائلة ليست هنالك فروق في السلوك اإليجابي من ناحية (البعد النفسي ،إجتماعي،
األخالقي) لمتغير الدولة.
مناقشة الفروض:
 .1البالء العام من سنن للا تعالى المتكررة في األمم والشعوب فمع ما فيه ما فيه من ضرر متعددة وآثار سالبة على
بعض الناس فإنه يحمل فوائد كثيرة ويكون بالخير
 .2االبتالء في اللغة يكون بمعنى االختبار واالمتحان ويكون بالخير والشر ويكون عاما وخاصا.
 .3الناس ينقسمون عند نزول البالء العام إلى قسمين ومنهم من ال تغني عنهم اآليات والنذر ،البالء إلى للا تعالى .
 .4أظهر هذا البالء ضعف العالم وعجزه وفقره إلى للا تعالى الغني وظهر ضعف وعجز هذه اآللهة -التي يعبدونها
من دون القوي العزيز ويرجون من ورائها جلب نفع ودفع ضر وأيقن الجميع أن العظمة ،للا والكبرياء هلل تعالى.
تعلم العالم من هذه الجائحة أن التطور العلمي مهما بلغ لن أو يمنع عذابه إذا حل بأمة أو قوم  ،.يستطيع أن يرد
قدر
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الخاتمة
التوصيات
 .1أهمها نقل تجربة داخلية طالب جامعة افريقيا العالميه لبقية طالب الجامعات السودانية وقياس الفروفات السلوك اإليجابي
بين الزكور واالناث لشرائح مجتمعة غير الطالب
 .2النظر إلى جميع ما يواجه اإلنسانية عموما وأهل اإليمان خصوصا من خالل الهدى القرآني حتى يكون لنا تميزنا في رؤيتنا
عن غيرنا
 .3تتبع فوائد كورونا والعمل على نشرها من خالل وسائل اإلعالم حتى يرى الناس جوانب الرحمة واللطف من خالل ما يمرون
به من نقم وبالء ،وفي ذ لك فوائد كثيرة.
 .4كتابة بحوث في آداب وأحكام البالء العام في هدي الكتاب والسنة وما ينبغي أن يستفيده الفرد والمجتمعات من مثل هذه
الجائحة .
المصادر
 .1القران الكريم
 .2السنة النبوية المطهره
.3

تاج العروس من جواهر القاموس  2محم د بن محم د بن عبد  ،الرز اق الحسيني الملقب بمرتضى ي دار الفكر  ،الطبعة

.4

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  4الطبعة  ،بن عبد للا السعدي تحقيق  :عبدالرحمن بن معال اللويح ق .

األولى

2000م1420 -هـ ،مؤسسة الرسالة -الرياض ،األولى لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير.
.5

جامع البيان () 5/ 192) . (1

.6

جامع البيان عن تأويل آي القرآن  5تحقيق :الدكتور عبد للا بن عبد ،أبو جعفر الطبري ،بن غالب اآلملي دار هجر

.7

الز بيد 1414 .هـ ،بيروت– ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  . ،تفسير القرآن العظيم  3الطبعة ،تحقيق :سامي

.5

للطباعة والنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى ،المحسن التركي 2001 .م – 1422هـ ،مصر– واإلعالن

بن محمد سالمة  ،القرشي البصري ثم الدمشقي 1999 .م – 1420هـ ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الثانية لعبد الرحمن بن
ناصر .

أبي نعيم أحمد بن عبد للا بن  ،حلية األولياء وطبقات األصفياء  7دا ر  ،الطبعة األولى ،أحمد بن إسحاق بن موسى بن

مهران األصبهاني دار السعاده 1974م – 1394هـ،
.6

النسائي في سننه ح رقم  ،2398والترمذي في سننه ح رقم ( )1481أخرجه أحمد في المسند ح رقم 1
 .8الحاكم في المستدرك  ،6772والبيهقي في السنن الكبرى ،ح رقم  ،4013وابن ماجة ح رقم 7481

المراجع .
أسعد ،يوسف ميخائيل ،السلوك وانحرافات الشخصية ،مكتبة األنجلو المصرية القاهرة( ،ب.ت)
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توفيق ،محمد عز الدين ،التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية ،ط  .0404 1دار السالم ،القاهره)21 / 249( ،
توفيق ،محمد عز الدين ،التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية ،ط  1دار السالم ،القاهرة)1418( ،
جلو الحسين ،الثواب والعقاب في التعليم ،مؤسسه الرسالة ،بيروت ()1414
الجوهري ،محمد ربيع ،أخالقنا ،مكتبة دار الفجر ،المدينة المنورة)1422( ،
الغمري ،إبراهيم السلوك اإلنساني ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة)1983( ،،
مكروم ،عبد الودود ،األصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة ،دار الفكر العربي ،القاهرة)1983( ،
الدوريات والرساﺌل الجامعة:
دراسة النحاس ( )2006بعنوان "د ارســة عــن تقيــيم أدوار االخصــائي االجتمــاعي المدرسـي فـي اكسـاب الطـالب السـلوك اإليجـابي
نحـو البيئـة"
دراسة الطاحون ( ) 2009بعنوان " :الذكاء االجتماعي وعالقته ببعض متغيرات السلوك االجتماعي اإليجابي لدى طالب الجامعة"
الذكاء االجتماعي وعالقته ببعض متغيرات السلوك االجتماعي اإليجابي لدى طالب الجامعة"
دراسة شقوره ( )2014بعنوان" :السلوك االيجابي وعالقته بالتفكير المنتج لدى طلبة الكليات التقنية في محافظات غزة"
دراسة عواد ( )2010بعنوان (دور المحفظات بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في تعزيز السلوك اإليجابي لدى طالبات المركز)
بعنوان " :الذكاء االجتماعي وعالقته ببعض متغيرات السلوك االجتماعي اإليجابي لدى طالب الجامعة"
دراسة (الضعيف) بعنوان "اإليجابيــة وعالقتهــا بــبعض متغي ـرات الشخصــية لــدى طلبــة الجامعة"
دراسة (عيد16 ،
للخصـائص اإليجابيـة للشخصـية فـي عالقتهـا بمتغيـرى بعنوان "در النـ ــوع والتخصـ ــص الد ارسـ ــى لـ ــدى طـ ــالب الجامعـ ــة"
فوائد البال ء العام في ضوء هدايات القرآ ن (جائحة كرونا انموذجا) أ .د .طه عابدين طه حمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
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