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 الممخص
تػػػػدشر ة ػػػػاسة اودرالػػػػة اػػػػشؿ اوتيلػػػػيد اولػػػػسشاا وس ػػػػيـ اودي يػػػػة وػػػػد  ط و ػػػػ ت 
اوي ةعة، شالتهدفت اودرالػة اوتعػرؼ ىسػل اوتيلػيد اولػسشاا وس ػيـ اودي يػة وػد  ط و ػ ت 
ي ةعػػػة  ػػػ راخ، ةػػػف  ػػػجؿ درالػػػة اوتيلػػػيد اولػػػسشاا واػػػؿ ةػػػف او ػػػيـ ا ىت  ديػػػة، شاو ػػػيـ 
اوتع دية، شقيـ اوةعػ ةجت، شةعرفػة ةػد  شيػشد فػرشؽ ذات د وػة إافػ إية فػا إي  ػ ت 

اودرالػػة تعػػز  إوػػل اوةتايػػرات او  فػػيةد شتػػـ الػػت داـ أفػػراد اوعي ػػة  اػػش دريػػة ةاػػ شر 
اوةػػ ها اوةلػػاا اوشفػػماد شتػػـ تط يػػؽ اودرالػػة ىسػػل ىي ػػة ةػػف ط و ػػ ت ي ةعػػة  ػػ راخ 

(، شتػػػـ يةػػػا او ي  ػػػ ت  شالػػػطة الػػػت   ة تػػػـ إ قػػػ ىه  وة ػػػ ييس اوفػػػدؽ ٜٖٔقشاةهػػػ   
يـ ا ىت  ديػة شاوث  ت، شتشفست اودرالة إول ىػدة  تػ إا أهةهػ  أف اوتيلػيد اولػسشاا وس ػ

شاو ػػيـ اوتع ديػػة وػػد  ط و ػػ ت ي ةعػػة  ػػ راخ اػػ ف ىػػ وا يػػدات، أةػػ  قػػيـ اوةعػػ ةجت  فاػػ ف 
شيػشد اوتيليد اولسشاا وه  ةف ق ؿ ط و ػ ت ي ةعػة  ػ راخ ىػ واد اةػ  أظهػرت او تػ إا 

ا تجفػػػ ت يشهريػػػة  ػػػيف اوعي ػػػة فػػػا ةاػػػشر قػػػيـ اوةعػػػ ةجت اىتةػػػ دات ىسػػػل ةتايػػػر 
يػػشد ا تجفػػ ت يشهريػػة  ػػيف اوعي ػػة اىتةػػ دات ىسػػل ةتايػػر اوعةػػرد اةػػ  ت ػػيف ىػػدـ ش 

اوعةر فا ةاشري: او يـ ا ىت  دية، شاو يـ اوتع ديةد شاتقح ىدـ شيشد فرشؽ ذات 
د وػػة إافػػ إية  ػػيف ىي ػػة اودرالػػة فيةػػ  يتعسػػؽ  ةاػػ شر اودرالػػة اوثجثػػة تعػػز  إوػػل 

او ػػيـ اوتع ديػػة  اوةعػػدؿ اوترااةػػاد ششيػػشد ا تجفػػ ت يشهريػػة  ػػيف اوعي ػػة فػػا ةاػػشر
اىتة دات ىسل ةتاير اوت فصد اة  ت يف ىدـ شيشد ا تجف ت يشهرية  يف اوعي ة 
اىتةػػ دات ىسػػل ةتايػػر اوت فػػص فػػا ةاػػشري: او ػػيـ ا ىت  ديػػة، شقػػيـ اوةعػػ ةجتد 
شت ػيف أيقػ ت ىػدـ شيػشد فػرشؽ ذات د وػػة إافػ إية  ػيف ىي ػة اودرالػة فيةػ  يتعسػػؽ 

   إول اوا وة ا يتة ىيةد ةا شر اودرالة اوثجثة تعز 
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 : الكممات المفتاحية
 قيم المعامالت -القيم التعبدية  -القيم االعتقادية  -القيم الدينية  –القيم 
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Abstract 

 

 

The problem of the study is about the behavioral embodiment of the 

religious values of the university female students. The study aimed to 

identify the behavioral embodiment of the religious values of the female 

students of Shaqraa University, by studying the behavioral embodiment 

of the values of belief, values of worship, values of dealings, and 

identify the existence of statistically significant differences in the 

responses of the sample members towards the degree of study themes 

attributed to the personal variables. The survey descriptive approach 

was used for the study. The study was applied on a sample of female 

students of Shqraa University consisting of (319) students. The data 

were collected by means of a questionnaire that was subjected to the 

standards of validity and stability. The study reached a number of 

conclusions including that the behavioral embodiment of the values of 

belief and the values of worship among the female students of Shakraa 

University was very high. While the behavioral embodiment of the 

values of dealing by the female students of Shaqraa University was 

high. The results also showed significant differences among the sample 

in the theme of dealing values based on the age variable. There were 

also no significant differences among the sample based on the variable 

of age at the themes: values of belief, and values of worship. It indicated 

also the absence of statistically significant differences among the study 

sample with respect to the three study themes attributed to the 

cumulative average. There are also significant differences among the 

sample in the theme of the values of worship based on the specialization 

variable. There were also no significant differences among the sample 

based on the specialization variable in the themes of: the values of belief 

and the values of dealing. It indicated also the absence of statistically 

significant differences among the study sample with respect to the three 

study themes attributed to the social status. 

Keywords: values - religious values - values of belief - values of 

worship - values of dealing 
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 المقدمة:
شف او يـ ى فرات أل لي ت فا ث  فة األةـ شاوةيتةع ت، يعت ر اوةمارشف شاوتر شي

وة  وه  ةف دشر ةؤثر فا تشييه اولسشؾ اإل ل  ا شق طه، شفي غة   فية 
األفراد  يةيا أ ع ده ، اة  ُتعد اوتر ية ىةسية    خ وس يـ تل هـ فيه  ةؤلل ت 

لير شف  ت اوةيتةا اوة تسمة  طري ة ة   رة شغير ة   رة، ش   د وسةيتةع ت أف ت
وة ظشةة ةف او يـ اوةتشاز ة اوتا تةثؿ قشاىد إلفدار األاا ـ شةع يير ولسشاي ت 
اومراد فا اوظرشؼ اوة تسمة، اة  أ ه  ت ا ةف ا  اراف ت ا يتة ىية ش  يلت يـ 
ةيتةا  دش ه ، وة  وه  ةف دشر ةهـ ىسل ةلتش  اإل ل  ية، ف و يـ ا يي  ية تدىش 

ش  ذ اوع ؼ شاوفراى ت شاوتةييز اوع فري ش   ؾ أف  إول تع شف اوةيتةع ت
األةـ ترت ا   يةه  األفيسة اوتا ت  ا ةف اوع يدة شاوتراث اواق ري، اوذي تل هـ 

 (دٖٙٓٔ، صٕ٘ٔٓفا    إه شاوام ظ ىسيه اوةؤلل ت اوتر شية اوة تسمة اوعةري،
اوتر ية شتاتؿ او يـ  فمة ى ةة شاو يـ اودي ية  فمة   فة ةا  ة ه ةة فا 

اإللجةية، ف وتر ية اإللجةية وه   ظ ـ قيةا، تارله فا  ظ ـ اوطجب ة ذ 
اوفار، شتلتةر فا تعزيزه  جؿ ةرااؿ اي ة اإل ل ف اوة تسمة، ألف او يـ تسعب 
دشرات رإيلي ت فا تاديد لسشؾ اومرد، شتيعسه ق درات ىسل اوتايؼ ةا اواي ة شة  فيه  

قاة ىف ةعت داته شتفساه  ملي ت ش س ي ت، ةف ةف ىب، شتا ؽ وه رؤية شا
شت اؿ وه لشرات شاقي ت ةف ا  اراؼ اوماري شاأل جقا، اة  أ ه  تل ىد ىسل 
الت راره شتة لاه شاة يته ةف األ ط ر اوةايطة  ه ش  وذات اوازش اوماري، شوذوؾ 

ة أل ه  فةف أهـ او يـ اوتا ييب أف يتر ل ىسيه  اإل ل ف ها او يـ اودي ية اإلية  ي
، 7116)برىوم،أل س او يـ فا اإللجـ، شوه  اودشر األهـ فا    خ اومرد شاوةيتةا 

 (. 7ص
شيتـ غرس او يـ اودي ية فا اوطجب ة ذ ةرااؿ   أتهـ األشوية  داية ةف 
اي تهـ األلرية، شةرشرات  ةرااؿ اوتعسيـ اوة تسمةد ش ظرات، ألف اوعةسية اوتعسيةية فا 

ول او يـ أل ه  ت شـ ىسل ة دأ ا  تي ر شاوتمقيؿ  يف ةيةشىة أفسه  ىةؿ يلت د ا
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، شاوةع رؼ، شاأل جقي ت، شاولسشاي ت  ةف او داإؿ فا ةي  ت ىدة ة ه  اوعسـش
اوتا ي  أ أفراد اوةيتةا ىسيه ، شيعت ر اواديث ىف او يـ ةف أشلا اوةي ديف  ظرات 

ت شاوقشا ط اوتا تااـ وة  تتقة ه ةف ةع ف ىةي ة ة ه  اوةعت دات شاوت ريع 
لسشؾ اومرد شف  ت وة  يلشد ةيتةعه ةف ةعت دات، شأفا ر، شى دات، شت  ويد، 
شةة رل ت لسشايةد وذوؾ تعد اوي ةع ت ةف أهـ اوةؤلل ت اوتر شية اوتا تهتـ 

، 7116)الفاتح،    خ او يـ اودي ية شتعةؿ ىسل غرله  فا  مشس اوطس ة شى شوهـ 
ا تي ر ةشقشع اوتيليد اولسشاا وس يـ اودي ية ود   شىسل ذوؾ ف د تـ (.071ص

 ط و  ت اوي ةعةد
 :مشكمة الدراسة 

ت ػػػػدأ ىةسيػػػػة ااتلػػػػ ب او ػػػػيـ فػػػػا ةاػػػػيط األلػػػػرة، ثػػػػـ اوةدرلػػػػة ف وي ةعػػػػة، 
شاوةيتةػػا اولػػعشدي ةيتةػػا إلػػجةا ت سيػػػدي تلػػيره ة ظشةػػة ةػػف او ػػيـ اإللػػػجةية 

فػة، تعػد او ػيـ ةػف أهػـ ةاش ػ ت اوةتشاف ة ةا او ريعة اإللجةية، يتةيػز  ث  فػة   
هذه اوث  فة، ف و يـ تؤدي دشرات ةهةػ ت فػا ت ػاؿ   فػية اومػرد شتشييػه لػسشاه، اةػ  
أ هػ  تةثػػؿ إطػػ رات ةريعيػػ ت تتةاػشر اشوػػه شتت ػػاؿ شف ػػ ت وػه أفاػػ ر اإل لػػ ف شتفػػرف ته 

 شا تي راته شلسشاي تهد 
اومرد، شفجح شاو يـ اودي ية ها اورايزة األشول اوتا ي  ل ىسيه  فجح 

اوةيتةا، ف ومرد اوةتديف ي عر  عظةة ا فا لره شىج يته، ايث ي ط ؽ اوايث 
او ريؼ ىسل هذه اوااةة او  شية، في شؿ: اتؽ ا ايثة  ا ت، شات ا اوليإة 
اوال ة تةاه  ش  وؽ او  س   سؽ الف"، ف إلية ف إذا اؿ   سب ةأله   ية 

س ىسل اواراةة، شت يد فرشاه  ىسل اوةعرفة شةعرفة، ش هذا اإلية ف ت  ل او مش 
شاألة  ة، أل ه  داإة ت ةراق ة أش ة  هدة، شويس ثةة  ؾ فا أف اإل ل ف اوةؤةف 
اوةتديف فا ا وة ذار ور ه، ش  يعرؼ اوامسة شيراىا اؿ ذوؾ فا أ جقه شتع ةسه 

اومع ؿ ةا اآل ريفد ف و يةة اودي ية وه  ُأر طيب فا  مشس اآل ريف، شوه  دشره  
فا ت ةية لسشاهـ او س ا اواةيد شت ةية قة إرهـ، شفا ا رت  خ  ةلتشاهـ او س ا 
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(د شاألهـ ةف ةعرفة او يـ اودي ية هش تيليد هذه 730حسيب، د.ت، صشاولسشاا  
او يـ فا لسشاي ت اومرد، فت عاس او يـ ىسل اولسشؾ اومعساد شةف ه   تأتا هذه 

د اولسشاا وس يـ اودي ية ود  ط و  ت اوي ةعة، اودرالة  هدؼ اوتعرؼ ىسل اوتيلي
شيةاف أف  ادد ة اسة اودرالة فا اوتل ؤؿ اوت وا: ة  درية اوتيليد اولسشاا 

 وس يـ اودي ية ود  ط و  ت ي ةعة   راخ"؟
 :أىمية الدراسة 

ىسػل  –ايػث تعػد هػذه اودرالػة وهذه اودرالة أهةيػة ىسةيػة شأ ػر  ىةسيػة، 
اودرالػػ ت اواديثػػة فػػا اوةةساػػة اوعر يػػة اولػػعشدية اوتػػا  ةػػف  ػػيف –اػػد ىسػػـ او  اثػػة 

 تت  شؿ اوتيليد اولسشاا وس يـ اودي ية ود  ط و  ت ي ةعة   راخ"د 
شقد تعد هذه اودرالة ةا شوة إلثراخ اوةات ة اوعسةية  ةشقشع يتعسؽ  شاادة 

ىسػل  ةف أهـ او يـ شها او يـ اودي ية شاوتا يترتب ىسيه    قا او يـ،   فد اوتعرؼ
دريػػة اوتيلػػيد اولػػسشاا وهػػذه او ػػيـ وػػد  ط و ػػ ت اوي ةعػػة، ف ػػد تس ػػا هػػذه اودرالػػة 

 ااتي ي ت اوةات ة اوعر ية ةف او اشث شاودرال ت اوتا تت  شؿ هذا اوةشقشعد
شتتةثؿ أهةية هػذه اودرالػة، ةػف او  ايػة اوعةسيػة، فػا إ ػراز دريػة اوتيلػيد 

 ود  اوط و  تد اولسشاا وس يـ اودي ية  هدؼ ةعرفة ةلتشاه 
 :أىداف الدراسة 

تهػػػدؼ اودرالػػػة إوػػػل  اػػػث اوتيلػػػيد اولػػػسشاا وس ػػػيـ اودي يػػػة وػػػد  ط و ػػػ ت ي ةعػػػة 
 ػػػػ راخ، ةػػػػف  ػػػػجؿ درالػػػػة اوتيلػػػػيد اولػػػػسشاا واػػػػؿ ةػػػػف او ػػػػيـ ا ىت  ديػػػػة، شاو ػػػػيـ 
اوتع ديػػػة، شقػػػيـ اوةعػػػ ةجت، شةعرفػػػة ةػػػد  شيػػػشد فػػػرشؽ ذات د وػػػة إافػػػ إية فػػػا 

 اش درية ةا شر اودرالة تعز  إول اوةتايرات او  فيةد إي   ت أفراد اوعي ة  
 :تساؤالت الدراسة 

 ة  شاقا اوتيليد اولسشاا وس يـ ا ىت  دية ود  ط و  ت ي ةعة   راخ؟دٔ
 ة  شاقا اوتيليد اولسشاا وس يـ اوتع دية ود  ط و  ت ي ةعة   راخ؟دٕ
 خ؟ة  شاقا اوتيليد اولسشاا و يـ اوةع ةجت ود  ط و  ت ي ةعة   رادٖ
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ةػػ  ةػػد  شيػػشد فػػرشؽ ذات د وػػة إافػػ إية فػػا إي  ػػ ت أفػػراد اوعي ػػة  اػػش دٗ
 درية ةا شر اودرالة تعز  إول اوةتايرات او  فية؟

 :مصطمحات الدراسة 
 القيم: 

تعرؼ او يـ ىسل أ ه  "ةيةشىة ةف اوت ظية ت او ملية ألاا ـ فارية 
يه دشافا األفراد شا مع وية ي ترؾ فيه  أ   ص  ايث تعةؿ تسؾ اوت ظية ت فا تشي

شرغ  تهـ فا اواي ة ا يتة ىية اوا ر  و دةة أهداؼ ةادشدة تلعل وتا ي ه  تسؾ 
 (د731خان، د.ت، ص" اومإة

شي ظر إويه  ىسل أ ه  ةيةشىة اوة  دئ شاوةع يير اوتا ي  اا أف ياتل ه  
اومرد شيتم ىؿ  ه  ةا أفراد ةيتةعه، ايث ت ظـ هذه او يـ ىجقته ةا   و ه، 

جقته ةا  مله شةا أفراد ألرته شةيتةعه، شىجقته ةا  يإته، شيشظمه  فا شى
 جابإفدار أاا ةه او س ية ىسل األ ي خ شاألفع ؿ شاألقشاؿ فا اي ته اويشةية 

 (د   011، ص7113اهلل،
شتعرؼ او يـ ةف او  اية اوعسةية ىسل أ ه  ت ظية ت ألاا ـ ى سية ا مع وية  اش 

ع  ا اوتا تشايه رغ  ت   شاو يةة ةمهشـ ةيرد قة ا، األ   ص شاأل ي خ شاوة
غ و  ت يع ر ىف اوتمقيؿ أش ا ةتي ز أش دريه اومقؿ اوذي يرت ط   أل   ص أش 

(، شهذا ة  يتشافؽ ةا 73، ص7116القحطاني،األ ي خ أش اوةع  ا أش أشيه او   ط 
ة تشيه   (، ايث أشقح أف او يـ ها أاا ـ ى سية ا مع وي7101تعريؼ اور يدي  

 اش رغ  ت   شاتي ه ت   ياتل ه  شيتعسةه  شيت ر ه  اومرد ةف اوةيتةا ياتل ه  
 (د770، ص7101الرشيدي،شيتعسةه  شتف ح ها ةارؾ ولسشاه 

شتعرؼ او يـ ةف او  اية ا يتة ىية ىسل أ ه  ىةسية ت ييـ ت شـ ىسل 
ح وه أل س شيشد ة ي س فا قشخ ةف وح او  ص ةف ي  ب، شفا قشخ ة  يتي

ةا   ت وتا يؽ هذه اوةف وح ةف ي  ب آ ر  فما او يـ  اوةيتةا ةف شل إؿ شا 
ىةسية ا ت  خ ة رشط   وظرشؼ اوةيتةعية اوةت اة، شاو يـ ى د اواثير ةف ىسة خ 
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ا يتة ع ى  رة ىف ةلتش  أش ةعي ر وج ت  خ ةف  يف  داإؿ أش ةةا  ت 
 (د01، ص7100الحسين، ايتة ىية ةت اة أة ـ او  ص فا اوةشقؼ ا يتة ىا

شها أيق ت ةيةشىة ةف اوةعت دات شاوتفشرات اوةعرفية شاوشيدا ية شاولسشاية 
اورال ة ي ت ره  اإل ل ف  ارية  عد تمار شتأةؿ، شيعت د  ه  اىت  دات ي زة ت، 
شت اؿ وديه ة ظشةة ةف اوةع يير يااـ  ه  ىسل األ ي خ   والف شاو  يح، 

ى ه  لسشؾ ة تظـ يتةيز   وث  ت شاوتارار ش  و  شؿ أش اورفض، شيفدر 
 (د0136، ص7102العمري،شا ىتزاز 

شةف  جؿ ة  ت دـ، تشقح او  اثة أف او يـ ة  ييس تااـ  ه  ىسل 
األفا ر شاأل   ص شاأل ي خ شاألىة ؿ شاوةشقشى ت شاوةشاقؼ اومردية شاوية ىية، 

 دـ قيةته  شاراهيته دةف ايث ال ه  شقيةته  شاورغ ة  ه ، أش ةف ايث لشإه  شى
 القيم الدينية:

او يـ اودي ية ها األاا ـ اوتا يفدره  اوةرخ ىسل أي  اخ ةهتدي ت فا ذوؾ 
  شاىد شة  دئ ةلتةدة ةف او رآف شال ة شة  تمرع ى هة  ةف ةف در اوت ريا 
اإللجةا أش تاتشيه  هذه اوةف در شتاشف ةشيهة إول او  س ى ةة ويت ذشه  

سل اؿ قشؿ شفعؿ شوه  فا اوشقت  مله قشة تأثير ةع يير وسااـ ى
 ،7101العزب، (، شهذا ة  يتشافؽ ةا تعريؼ  61، ص7115معصر،ىسيهـ" 

(، ايث أشقح أف او يـ اودي ية ها "ةع يير تع ر ىف اإلية ف  ةعت دات 14ص
رال ة ة ت ة ةف ةفدر دي ا إلجةا تةسا ىسل اإل ل ف   اؿ ث  ت ا تي ره 

فا اوةشاقؼ اوة تسمة اوتا يعي ه  أش يةر  ه  شها إيي  ية  أش  هيه اولسشاا
 فرياة أش قة ية يةاف الت ت يه  ةف اولسشؾ اوسمظا شغير اوسمظا"د

اة  تعرؼ او يـ اودي ية ىسل أ ه  ةيةشىة او يـ اوتا تةيز اومرد  إدرااه  
رغب فا وساشف، شيع ر ى ه  اهتة ـ اومرد شةيسه إول ةعرفة ة  شراخ اوط يعة، فهش ي

ةعرفة أفؿ اإل ل ف شةفيره، شيؤةف  أف ه  ؾ قشة تليطر ىسل اوع وـ اوذي 
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يعيش فيه، شيا شؿ أف ير ط  مله  هذه او يـ، شيتةيز ةعظـ ةف تلشد وديهـ هذه 
 (د 7، ص7103عبدالمجيد،او يـ   وتةلؾ   وتعسيـ اودي ية 

اوتا تتقةف  شةف  جؿ ة  ت دـ، تشقح او  اثة أف او يـ اودي ية ها او يـ 
اوةعت دات شاو ق ي  اورشاية شاودي ية شاو اث فا ا  إؽ اوشيشد شاواشف شاواي ة، 
شيع ر ى ه   أ ه  ةيةشىة اوفم ت اولسشاية اوع دية شاو س ية اوتا تشيه اولسشؾ، 
شت اؿ   فية اومرد، شتادد ط يعة لسشاه شتشيه ته شةة رل ته تي ه اآل ريف 

 فا اوةيتةاد
 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 اإلطار النظري:
 أىمية القيم الدينية:

وس يـ اودي ية تأثير شاقح ىسل او يـ األ ر ، اذ ُتعت ر او  ىدة األل لية 
اوتا ت ظـ    ط ت األفراد، شتعاس او يـ اودي ية اوتا يؤة شف  ه ، ش   خت ىسيه  يتـ 

ؾ يةاف تشقيح اوااـ ىسل اثير ةف اولسشاي ت شا تي ه ت، شةف  جؿ ذو
 أهةية او يـ اودي ية ىسل او اش اوت وا:

او يـ اودي ية   ومرد شترفعه فشؽ اوة دي ت اوالية ةف ةلتش   تسمو -
اوايشا ية إول ةلتش  اإل ل  ية اورفيعة  اؿ ة  فيه  ةف ةثؿ شة  دئ 
شةع يير شة  راة شيدا ية، شها فا اوشقت  مله تعت ر ى ةجت ه ة ت 

فراد اوةيتةا  عقهـ   عض، شتشايد شيهتهـ، شفع  ت فا ر ط أ
شةل ىدتهـ ىسل تاديد هدفهـ، شاولعا اوي د وسشفشؿ إويهد هذه ا ي ة 
شاقاة إذا أةع   او ظر فا ااةة هذه او يـ شاوةع  ا اوا يرة اوتا 
تاةسه ، شها شاقاة فا اثير ةف او فشص او رآ ية شاألا ديث او  شية 

ات  ذ هذه او يـ طري ة شة هي ت فا اواي ة ش  يةاف تا يؽ اولع دة  دشف 
 (د42، ص7100النظير،اومردية شا يتة ىية ةع ت 
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ىسل    خ اي ة اإل ل ف ةف  جؿ ت ديـ او ير ش ذوؾ  تعمل القيم الدينية -
اوتقاية، شة  شةة ا  اراؼ أل ه  ر   ية اوةفدر، شاإلية ف  ه  يلتسـز 

شر ه، ش يف اإل ل ف ش مله،  اوعةؿ، أل ه  قشا ط شاشافز  يف اإل ل ف
ش يف اإل ل ف شاإل ل ف، ش   ؾ أف او يـ اوةلتةدة ةف األدي ف اولة شية 

 (د33، ص7101طيبي،تعد اول يؿ إول تشيه اإل ل ف إول او ير اوع ـ 
أهةية او يـ إول اش ه  تا ؽ أش تؤاد اوهشية اوث  فية شتا ؽ وسمرد  ترجع -

تعيف  ه  فا ةشايهة قعمه شفا شاوةيتةا اإلال س   ألة ف فهش يل
ةشايهة اوتادي ت اوتا تشايهه شتعطا وسمرد فرفة اوتع ير ىف  مله، 
ةؤادات ذاته ىف فهـ ىةيؽ وه ، اة  أ ه  تعةؿ ىسل ق ط اومرد و هشاته 
شةط ةعه اا   تتاسب ىسل ى سه ششيدا ه أل ه  را ط لسشاه، شتفرف ته 

يه ، فا اوااـ ىسل او طأ  ةع يير شأاا ـ يتفرؼ فا قشإه  شىسل هد
 (د32، ص7103العباسي،شاوفشاب شاوالف شاو  يح شاو ير شاو ر 

فا تا يؽ اوتشازف او ملا وسمرد شتا يؽ تايمه ةا  أىميةوس يـ اودي ية  -
اوية ىة، شف داف اإل ل ف و يةة إ ة  يؤدي   وقرشرة إول ف داف هذا 

ةع ل أف ا عداـ اوتشازف شة  يف اب ذوؾ ةف  عشر   وقي ع شاوقير  
او يـ شيم ؼ   عه  شةعي ه  إ ة  ي قا إول اوتشتر 

 (د741، ص7103المصطفى،شاو سؽ 
او يـ اودي ية فا ةي ؿ اوتر ية شاإلر  د او ملا، شي دش ذوؾ  تتضح أىمية -

 فمة   فة فا ا ت  خ األفراد اوف وايف و عض اوةهف ةثؿ ري ؿ اوديف 
شا يتة ىييف  شري ؿ اولي لة شاأل ف إييف او ملييف

 (د15ص ،7101العزب،شغيرهـ 
ىسل ر ط أيزاخ اوث  فة  عقه    و عض اآل ر، فتر ط  تعمل القيم الدينية -

اوع  فر اوةتعددة شاو ظـ اوتا ت دش ةتع رقة فاأ ه  تعةؿ ىسل إىط خ 
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هذه او ظـ أل ل ت ى سي ت يل ىد فا الت رار اوةيتةا اوة تةا إول هذه 
 (د757، ص7100عبدالوىاب،اوث  فة 

شيتقح ةف  جؿ ة  ت دـ، أف او يـ اودي ية تعةؿ ىسل  تعةيؽ اوع يدة 
اإلية  ية شاوتشايدية شترلي ه  فا او مشس شاوتا لتؤدي   وط ا إول ت شيـ 
او  فية شاولسشؾ، اة  أف او يـ اودي ية قيـ   ةسة فها تيةا  يف يةيا او يـ 

 ي ه  ش يف اوديف  ر  ط ةااـ، اة   اإل ل  ية ةف اؽ ش ير شية ؿددد اوخ، شتر ط
أ ه  ت دـ رؤية   ةسة وساشف شاإل ل ف شاواي ة  ألف ا وتزاـ  ه  يا ؽ اوتافيف 
اوا ةؿ شياشؿ دشف ا فتراؽ، وذوؾ  يد أف اوةع رؼ اوة تسمة األوشاف شاأل ا ؿ 
شاأللساة وتا تلت دةه  أ ظةة اوعشوةة  إ ة  تدشر را ه  فا ة طؽ اوعشوةة 

ة ة اوتا تة رله  هش إ ع د اواي ة ىف اوديف شت ايسه   عيدات ى ه أش ففؿ شاوهي
اوديف ىف اودشوة، شيريا وسؾ إول أف اوديف شاوع يدة تةثؿ أىسل دري ت اوارية 
شا ىتراؼ   وت شع شأرقل أ شاع ا  تي ر وتا يؽ اراةة اإل ل ف، شهذا ة    تريده 

 أ ظةة اوعشوةةد
 الدينية:دواعي االىتمام بالقيم 

ه  ؾ ةيةشىة ةف األل  ب اوتا تدىش إول ا هتة ـ   و يـ اودي ية، شيةاف 
 (:ٔٔٔ-ٓٔٔ، صٕ٘ٔٓتشقيح هذه اول  ب ىسل او اش اوت وا رلجف،

اتف ؼ اوعفر اوا وا    تي ه اوة دي اوي ةا اوذي أقعؼ شقسؿ ةف  أف -
 او يـ اورشايةد

  إة شذوؾ فا ةراسة اوارس ااتي ج اوةيتةا إول غرس ة ظشةة او يـ ود  او -
شاوتاشيف، اتل يتـ    خ هذا اوةيتةا ىسل دى إـ قشية ةف األ جؽ، ذوؾ أف 
اوشاقا اوا وا  عيد  فشرة ا يرة ىف دشوة او   شف شث  فة األ جؽ، شةراى ة 
اوع دات شاألىراؼ اولشية، ش ط يعة اوا ؿ فإف غرس هذه او يـ ةلإشوية 

 ـ شاوث  فةدري ؿ اوديف شاوتعسيـ شاإلىج
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ا ت  ر اوتي رات اومارية او عيدة ىف تع ويـ األدي ف اولة شية اولةاة، شتعد او يـ -
 اودي ية ه   قرشرة وةشايهة تسؾ اوتي رات اوةعشيةد

ةشايهة اوتادي ت اوع وةية  اؿ اره ف ته ، شىسل ذوؾ ف  هتة ـ   و يـ اودي ية -
 ا شا يتة ىاديا ؽ وسمرد اوتشزاف شا لت رار اوماري شاو مل

شتقيؼ او  اثة ةيةشىة ةف األل  ب األ ر  اوتا تؤدي إول ا هتة ـ   و يـ 
 اودي ية، شها ىسل او اش اوت وا: 

دشر او يـ اودي ية فا اواث ىسل تأدية اوع  دات اوة تسمة اوتا تل ىد ىسل -
 .اوع دات اوليإة  اوت سص ةف اثير ةف

ف ر شها او فسة اوتا تعسـ شتل ىد دشر او يـ اودي ية فا اواث ىسل تعسـ او-
 .ىسل تاةؿ اوة  ؽ

  اواث ىسل اوةشاظ ة ىسل ذار ا ةة  يزيد ةف  عشر اإل ل ف أ ه قريب ةف-
 .ا، شفا اة يته شرى يته فياةره او عشر   ألةف

اواث ىسل ا لتام ر شاوتش ة ةة  يل ىد فا تعةيؽ اوع يدة اإلية  ية شاوتشايدية -
  شسدشترلي ه  فا او م
 خصائص القيم الدينية:

تعد ققية او يـ اودي ية شاودىشة إويه  شاادة ةف أهـ او ق ي  اوتا ي  دي  ه  
اوعسة خ فا اؿ ىفر، شتتةيز او يـ اودي ية  ةيةشىة ةف او ف إص اوة تسمة 

 اوتا يةاف تشقياه  ىسل او اش اوت وا:
ة ديػػة، شوهػػذا فهػػا  تتةيػػز  أ هػػ  قػػيـ لػػ ةية، شيريػػا لػػةشه  إوػػل أ هػػ  رشايػػة   -

تأ ػػػذ  يػػػد اإل لػػػ ف شترفعػػػه إوػػػل دريػػػة اولػػػةش شوسػػػؾ ىػػػف طريػػػؽ إوهػػػ ـ اوع ػػػؿ 
  وهدايػػػة شتشييهػػػه إوػػػل اوفػػػ وح، شوهػػػذا ش لػػػ ب اولػػػةش اوػػػذي يتةيػػػز  ػػػه او ػػػيـ 
اودي ية فهػا تمػا  اػؽ اإل لػ  ية شت ػرج اإل لػ ف اوػذي ىػ  ل  لػ ب  عػده ىػف 

 ػػػػػ ىر األةػػػػػف شاولػػػػػع دة اوػػػػػديف اوفػػػػػايح ةػػػػػف او سػػػػػؽ شا قػػػػػطراب شف ػػػػػداف ة
شاوطةأ ي ػػػة شا ت ػػػ ر اويريةػػػة شاوع ػػػؼ شاإلدةػػػ ف شاألةػػػراض او ملػػػية شاوعفػػػ ية 
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شزيػ دة  لػػ ة ا  تاػػ ر شاوطػجؽ شا غتفػػ ب شاو تػػؿ شلػيطرة ة ػػ ىر ا غتػػراب 
شاوشا ػػػػية شاويػػػػأس شاورىػػػػب اوػػػػذي لػػػػ د ةعظػػػػـ دشؿ اوعػػػػ وـ اوةت ػػػػدـ ة هػػػػ  ق ػػػػؿ 

خ  ػ وعشدة إوػل اإليةػ ف اوػذي يةثػؿ طػشؽ اوةتأ ر اقػ ري ت، شوهػذا  ػ د  اوااةػ 
او يػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة شالػػػػػػػػػػػػػػػػػػتع دة األةػػػػػػػػػػػػػػػػػف شاألةػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ شاوث ػػػػػػػػػػػػػػػػػة شاوتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؤؿ شاوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ 

 (د751، ص7100عبدالوىاب،شاوةل شاة 
تتةيز او يـ اودي ية   ور ط  ي ه  ش يف اوع  دة اوتا ها ةف أرا ف اإلية ف -

ية وية ف وع  دات اإللجةية فا ا ي ته  ت تها إول تأثير او يـ او س ية شاو
شاوي ي ية، ف وفجة ةثج   تفح ى د ا ة  وـ ت ه ىف اوما  خ شاوة ار 
شاو اا، شاوزا ة هدفه  غرس األومة شة  ىر اواب شاورأفة شتشطيد اوعجقة  يف 
أفراد اوةيتةا، اة  أف ةف أهـ أهدافه  اوطه رة اة  ي خ فا قشوه تع ول: 

ـْ َفَدَقةت  ِةفْ  ]ُ ذْ  ـْ َشُتَزا يِهـ ِ َه [ لشرة اوتش ة، اآلية ُتَطه   َأْةَشاِوِه ُرُه
 (د50، ص7100النظير،( ٖٓٔ

تتةيز او يـ اودي ية  أ ه  قيـ ث  تة شةطس ة شتريا أهةية هذا اوث  ت فا أ ه  تع ر -
ىػػف اوةثػػؿ اوعسيػػ  اوتػػا ي  ػػده  اإل لػػ ف وػػذاته  ش  يستةلػػه  واػػرض ي تايػػه ةػػف 

 لػػ ف وتا يػػؽ أغػػراض ةعي ػػة تعت ػػر قيةػػ ت شراإهػػ   ألف األ ػػي خ اوتػػا يطس هػػ  اإل
 ل ية ةتايرة شويلت ةطس ة، شاو ػيـ او لػ ية هػا ةػف شقػا اإل لػ ف، شاإل لػ ف 
يتةيز   وذاتية شاأل   ية شاوعف ية، ش  وقرشرة فػإف هػذه او فػ إص اوذاتيػة فػا 

، 7101الرشـيدي،اإل ل ف لياشف وه  تأثيره  اوة   ر شغيػر اوة   ػر ىسػل او ػيـ 
 (د772ص

ذوؾ تتةيز او يـ اودي ية  اش ه  ر   ية اوةفدر ألف او يـ اودي ية تفدر ةف ا-
او رآف شاول ة، ف و رآف ات ب ا شاول ة   راة وه، اجهة  ةسيإة   وتشييه ت 

 (د335، ص7107الحق،اور   ية 
اة  أ ه  تتةيز   وشليطة فج إفراط فيه  ش  تمريط  ظرات وعدـ تلسيةه    وفدارة -

وسرشح ىسل اوة دة ش  وسة دة ىسل اورشح، شوذا فها تتةيز   وتشازف  يف  اوةطس ة
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اورشح شاوة دة، شيدؿ ىسل ذوؾ قشوه تع ول: ]َشاْ َتِغ ِفيَة  آَت َؾ اوسَُّه اودَّاَر اآْلِ َرَة  
ْوَمَل َد ِفا َشَ  َت َس َ ِفيَ َؾ ِةَف اودُّْ َي  َشَأْاِلف َاَة  َأْاَلَف اوسَُّه ِإَوْيَؾ َشَ  َتْ ِغ ا

، ٕٗٔٓ( اوعزب،ٚٚاأْلَْرِض ِإفَّ اوسََّه َ  ُيِابُّ اْوُةْمِلِديَف[ لشرة او فص، اآلية 
 (دٜٗص

 مكونات القيم الدينية:
ت  ثؽ او يـ اودي ية ةف ى يدة اإلية ف شاو قشع  شاده فا اؿ ة  أةر  ه أش 

اوتا اتمؽ ىسيه  ىسة خ  هل ى ه، شهذه او يـ ةشزىة ىسل األ ع د اورإيلية األر عة 
اإللجـ ولهشوة اودرالة شاوتاسيؿ شاوت  شؿ ةا إية ىهـ ىسل ارت  ط شتدا ؿ هذه 
األ ع د شها او يـ ا ىت  دية، شاو يـ اوتع دية، شاو يـ األ جقية شقيـ اوةع ةجت، 

 شيةاف تشقيح هذه او يـ  ىسل او اش اوت وا:
 القيم االعتقادية:(0

ت  دية ىسل ل إر اوة ظشة ت األ ر ، ترلي ه  إف ة  يةيز او يـ ا ى
وةمهشـ ا ىت  د، فسـ ياف ةف اوةلتارب أف ي قا رلشؿ ا فسل ا ىسيه 
شلسـ ثجثة ى ر ل ة فا ترليخ قيـ اوع يدة فا او مشس، أل ه  األل س اوةتيف 
اوذي لت  ل ىسيه   قا ةاش  ت ة ظشةة او يـ اواق رية وألةة اإللجةية، ثـ 

أشؿ ة  ي زؿ ةف أاا ـ اوع  دات، اوفجة، ف وة طسؽ إذف فا    خ ة ظشةة  ي زؿ
او يـ ي دأ  ر ط اوا وؽ   وة سشؽ، شة  ليأتا  عد ذوؾ ةف أشاةر ش شاه لتيد 

 (د  776، ص7101الرشيدي،طري ه  اوط يعا إول اوت ميذ    خ ىسل ذوؾ 
، ي   ؿ ذوؾ شتهدؼ او يـ ا ىت  دية إول ترايز ةمهشـ شادا ية اوةع شد

تارير اإل ل ف ةف اؿ ةظ هر اوع شدية ألي ة سشؽ أش ا إف ةهة  ىظـ، فهش 
ة سشؽ ىسل اؿ ا ؿ ياةؿ لة ت او ل ية شاوقعؼ شةشاد اوم  خ شا  دث رد 
ـَ اإللجةية فا  شتعزز  ع إُر اوع  دات او ةس هذه اوفسَة   ، شتعّةؽ او ي

وع  دات   لي ـ شادة اوع  دة ةا شادة اوةيتةا ةف  جؿ اوت ميذ اوية ىا وهذه ا
اوةع شد فا ا ةؿ فشر اإل داع شا تل ؽ، شييد اؿُّ ذوؾ أثره فا لسشؾ اإل ل ف 
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َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلِل ق ؿ تع ول: ﴿ .اويشةا فا اؿ ةي  ت اواي ة
﴾ لشرة اورشـ، ِق اهلِل َذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّمُ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا اَل َتْبِديَل ِلَخمْ 

ق ؿ: ق ؿ رلشؿ ا: "ة  ةف ةشوشد  رقا ا ى ه (، شىف أ ا هريرة ٖٓاآلية
يشود إ  ىسل اومطرة  فأ شاه يهّشدا ه أش ي ّفرا ه أش يةّيل  ه"، شاوع ؿ ة  ط 

 (د3، ص7115الصمدي،اوتاسيؼ، شةاةف اوةا فظة ىسل فم خ اومطرة 
قةف او يـ ا ىت  دية اإلية ف   ، شاإلية ف   وةجإاة ش  واتب شاورلؿ شتت

 شاويـش اآل ر شاو در، شرلشخ اوع يدة، شيةاف تشقيح ذوؾ ىسل او يش اوت وا: 
 اإليمان باهلل ورسولو:( أ

شاإلية ف    شرلسه ةف أهـ او يـ ا ىت  دية، شهش ىسل رأس او يـ اسه ، ايث 
أل ر ، شا ىز شيؿ ي  دي اوةؤة يف  هذه اوفمة اوا ي ة إول ي  ا ة ه اؿ او يـ ا

 مشلهـ ويلتييش ة  ىرهـ شيهيإهـ  لت   ؿ األةر اوذي يأتا  عد او داخ وي ا فا 
او سشب  لرىة شهش  ذوؾ ي يف وهـ اوطريؽ اوذي إف ات عشه ا  شا ةف اوةؤة يف ا  ت، 

فيأةرهـ   إلية ف  ه في شؿ: ]َي   ثـ  عد أف ي ر هـ ة ه يؤاد هذه او يـ  معؿ األةر
َأيَُّه  اوَِّذيَف آَةُ شا آِةُ شا ِ  وسَِّه َشَرُلشِوِه َشاْوِاتَ ِب اوَِّذي َ زََّؿ َىَسٰل َرُلشِوِه َشاْوِاتَ ِب اوَِّذي 

ِ ِر َفَ ْد َقؿَّ َأ َزَؿ ِةف َقْ ُؿ  َشَةف َيْاُمْر ِ  وسَِّه َشَةَجِإَاِتِه َشُاتُِ ِه َشُرُلِسِه َشاْوَيْشـِ اآْل 
(، ايث يأةر ا ىز شيؿ اوةؤة يف أف َٖٙٔقَج ت َ ِعيدتا[ لشرة او ل خ، اآلية 

 -   تـ او  ييف شاو رآف اوذي  زوه ىسيه -ييةعشا  يف اإلية ف  ه ش رلشوه األىظـ 
 -اوتا  زوه  ىسل رلسه ةف ق ؿ  عثة   تـ او  ييف  -ش يف اإلية ف  ي س اواتب 

أف ا قد  عث ق سه رلجت، شأ زؿ ىسيهـ ات  ت، شأ ه وـ يترؾ ى  ده فا  أف يعسةشا 
اوزةف اوة قا لد  ةارشةيف ةف او ي  ت شاوهد ، ش  ي تقا ذوؾ أف يعرفشا 
أىي ف تسؾ اواتب، ش  أف تاشف ةشيشدة، ش  أف ياشف اوةشيشد ة ه  فايا ت غير 

 (د17ىـ، ص0175األسطل،ةارؼ 
اوتفشر اإللجةا وس يـ ا ىت  دية، أ ه  إية ف  شيتقح ةف  جؿ ذوؾ، أف

   شرلشوه يفؿ قسشب اوةؤة يف  ر هـ، ف د أرلؿ رلشوه يهديهـ إويه، شهش اذوؾ 
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ية ف   وات ب  إية ف  رل وة اورلشؿ شتفدي ه فا اؿ ة  ي  سه وهـ ىف ر هـ، شا 
 ه وهـ فا اوذي  زؿ ىسل رلشوه، فير طهـ   وة ها اوذي ا ت ره ا واي تهـ ش ي

هذا اوات ب، ششيشب األ ذ  اؿ ة  فيه، شهش إية ف   وات ب اوذي أ زؿ ةف ق ؿ، 
فراد ا ل ا  ه  ألف ةفدر اواتب اسه  شااد، شأل له  إلجـ اوشيه ، شا 
  ألوشهية، شاإلقرار  أف ة ها ا شاده هش اوذي تيب ط ىته، شت ميذه فا اواي ة، 

ةة اوتا ت مرد  ه  هذه األةة اوةلسةة، ألف تفشره  شاإلية ف   واتب اسه  هش اول
ور ه  اوشااد شة هيه اوشااد شطري ه اوشااد  هش اوتفشر اوذي يلت يـ ةا ا ي ة 
األوشهية ششادة او  رية ششادة اواؽ اوذي   يتعدد شاوذي ويس شراخه إ  

 (دٖٕٗ، صٕٗٔٓاوقجؿ اور يدي،
اإلية ف    شرلسه أل س ه ـ و   خ ش   خ ىسيه ي  اا أف ي ت ه اومرد إول أف 

شيلعل ي دات فا  -اوذي ي ما ةيتةعه شأةته شاو  س أيةعيف –اإل ل ف اوف وح 
 دةة او  س ا تا خ ةرق ة ا ىز شيؿ ايث ياشف هدفه رق  ا فا اؿ 
أىة وه شوذوؾ ي شـ  شاي ه ىسل اوشيه األاةؿ اوذي يرقا ا ىز شيؿ، ش  

رأله  وي شـ  شاي ه  ؿ يمعسه   مس راقية ةطةإ ة، ةاتل   يات ج ةف ي ؼ ىسل 
أيره ى د ا، شهذا ة  تلعل إويه او يـ ا ىت  دية  فأهـ أهدافه  أف ت رج 
اوةشاطف اوف وح، اوذي ي ما ةيتةعه شيلعل ويأ ذ ةا  ه شدشره اوجإؽ فا هذا 

، 7115ي،الصمداوع وـ اوذي ليطرت فيه او يـ اوة دية ىسل اؿ  إشف اي ته 
 (. 4ص

شةف ه   ا  ت او يـ ا ىت  دية ةسزةة واؿ ةؤةف  ه ، ا اةة ويةيا لسشاه 
شتفرف ته  عد أف اىت ده  شفدؽ  ه ، ش  ييشز وه  عد ذوؾ او رشج ىسيه   ؿ 
ط ر لسشاه  ق ةته ، شييعسه  ةريا أاا ةه، شا  يدافا ى ه  شيتاةس و  ره  شا 

 ف ش  واي ةدشتفرف ته فا اؿ ة  ير طه    ش  واش 
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 رسوخ العقيدة قبل كل شيء:( ب
تل ىد او يـ ا ىت  دية ىسل رلشخ اوع يدة ق ؿ اؿ  اخ، فج  د ةف ترليخ 
اوع يدة أش  اتل تط ع األشاةر  عد ذوؾ، ألف اإل ل ف إذا رل ت ى يدته لهؿ 
ىسيه ت ميذ األشاةر  عد ذوؾ، شقد تةثؿ ذوؾ فا اثير ةف اوت ريع ت اوتا  رىه  

ىز شيؿ وسةؤة يف فا اوعهد اوةد ا  عد رلشخ اوع يدة فا اوعهد اوةاا، ا 
شأشقح ةث ؿ ىسل ذوؾ آي ت تاريـ او ةر، ف عد أف رل ت اوع يدة اإللجةية فا 

 هـ فا تاريـ او ةر: ]يلأوش ؾ ىف او ةر  قسشب اوةؤة يف تدرج ا ىز شيؿ
ثةهة  أا ر شاوةيلر ةف  معهة  شيلأوش ؾ ة ذا  قؿ فيهة  إثـ ا ير شة  فا وس  س شا 

ي م شف قؿ اوعمش اذوؾ ي يف ا واـ اآلي ت وعساـ تتمارشف[  لشرة او  رة، اآلية 
الَة َوَأْنُتْم (، ثـ أ زؿ  عد فترة قشوه تع ول: ]ٜٕٔ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّ

هػ، ٕٛٗٔ( األلطؿ،ٖٗ خ، اآلية[ لشرة او لَاتَّل َتْعَسُةشا َة  تَُ شُوشفَ  ُسَكاَرى
 (دٖٗص

فس د ا  ت هذه اوةراسة اوشليطة  يف اوت مير ةف او ةر  ألف إثةه  أا ر ةف 
 معه ، ش يف اوتاريـ او ه إا  أل ه  ريس ةف ىةؿ او يط ف، شا  ت شظيمة هذه 
اوةراسة اوشليطة: ها قطا ى دة او راب أش الر اإلدة ف شذوؾ  اظر او راب 

جة، شأشق ت اوفجة ةشزىة ىسل ةدار او ه ر، ش ي ه  فترات   قرب أشق ت اوف
ثـ اإلف قة ةف اولار اواسيظ اتل يعسةشا  –اوذي يرقا اوةدة يف  –تاما وس راب 

ة  ي شوشف، فقجت ىسل أف وس راب أشق ت ت شةشاىيد   فة، شهذه تت سسه  شتع  ه  
ش يف وذة او راب، شقد أشق ت اوفجة، شه   ي ؼ قةير اوةلسـ  يف أداخ اوفجة 

ا ف هذا اوقةير قد شفؿ إول أف تاشف اوفجة ى ده ىة د اوديف، شف ر رقل 
ا ىز شيؿ فشؽ اؿ اىت  ر، ثـ أ زؿ ا ىز شيؿ اوتاريـ او ه إا وس ةر  

َعَمِل  ِةفْ  ِرْجٌس ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلْنَصاُب َواأَلْزالُم  َي  َأيَُّه  اوَِّذيَف آَةُ شاف  ؿ: ]
(،  ف ةت ا ى ه  ٜٓ[ لشرة اوة إدة، اآلية  الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ 

شالتي  شا ألةر ا  –اوذي ى دهـ فا  شارع اوةدي ة  -اوةلسةشف، شلا شا او ةر 
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،  هؤ خ او  س ة   ديف ط إعيف،  مقؿ ا ىز شيؿ، شة هيه اواايـ فا اوتدرج
 .(47، ص7100النظير،شاوتسطؼ  ا وهـ 

ش   خ ىسيه    د أف يلعل األفراد إول غرس قيـ ا ىت  د اإللجةية 
اوفاياة فا  مشلهـ ق ؿ أي  اخ، ألف اوع يدة ها اواير األل س اوذي ي  ل 
ىسيه اؿ تع ويـ اإللجـ، فإذا فسات اوع يدة لهؿ اولير ىسل تع ويـ اإللجـ، 

ية اوعهد اوةاا ايث ةاث اورلشؿ فسل ا ىسيه شلسـ ثجثة شةف ه    عسـ أهة
ى ر ى ة  يدىش إول ى يدة اوتشايد، د وة ىسل أهةية غرس اوع يدة اوفاياة 
فا  مشس او  س ش  فة اوةلسةشف، شةف هذا اوة طسؽ ياشف وزاة ت ىسل اوةيتةا 

ي ة  ويا ؽ أف يؤلس األيي ؿ او  دةة ىسل اوع يدة شأف ير ط اوعسـ   وديف شاوا
 اوهدؼ اوة  شد ةف رفعة اوةيتةا شاألةة اإللجةيةد

 القيم التعبدية:(7
شي فد  ه  او يـ اوتا تادد اوايمية اوتا يلساه  اوةؤةف فا او ي ـ  مراإض 
اوػػػديف اوة تسمػػػة، شت ػػػةؿ: اوفػػػجة، شاوفػػػي ـ، شاوزاػػػ ة، شاواػػػا شلػػػ إر ةػػػ  أةػػػر ا 

 (د40، ص7100ير،النظتع ول  ه، شايت  ب ة   هل ا ى ه 
قيـ اوع  دة اويشةية فا يةيا ةي  ت او   ط شاوعةؿ شاوعجق ت 
ا يتة ىية اوة تسمة، شها اوتا تادد أ ة ط اولسشؾ اوةرغشب فيه فا يةيا هذه 
اوةشاقؼ، شيلتر د  ه  األفراد فا يةيا أ  طتهـ شأدشارهـ شةراازهـ، شهذه او يـ 

يف أش ية ىة ةعي ة أل ه  ت ةؿ يةيا ها اوتا تادد  اؿ اواي ة فا ةيتةا ةع
اوةي  ت او يةية اوة تسمة، ا قتف دي ة ه  شاولي لا شا يتة ىا شاوتر شي 

 (د36، ص7103العباسي،شاوعسةا، إول أ ر هذه اوةي  ت 
شقيـ اوع  دة تتاشف ةف ى  فر ثجثة ةهةة ها: اورقا اورشاا، شاوتأةؿ 

 فر اورقا اورشاا يتةثؿ فا اوتعسؽ شاوتماير، شاو قشع اويلدي اإلرادي، فع
 ي  ب او سب شاورشح ، اوذي ي عر فيه اوةرخ  فسته    و ه، شي ش  فيه ي  ب 
اورشح ىسل ي  ب اويلد، فتلةش رشاه ىسل يلده، شيريح فيه  ي  ب او ير 
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ىسل ي  ب او رد اة  أف ى فر اوتأةؿ شاوتماير فيه  يتةثؿ فا اوتعسؽ  ي  ب 
يدفا   وةرخ إلىة ؿ ى سه، شاوتعرؼ ىسل   و ه شا ي ة  مله، اوع ؿ شاومار اوذي 

في عر داإة ت  ع شديته  يعتةد ىسيه شيلتعيف  ه، أة  ى فر او قشع اويلدي 
اإلرادي فيتةثؿ فا اوي  ب اوةتعسؽ  ي  ب اويلد شارا ته اوذي يارف اوع د ىسل 

ول اوعةؿ اوف وح اوط ىة شا ت  ع واؿ ة  أةر ا  ه أش  هل ى ه، شيدفعه إ
شيايزه ىف اوعةؿ او  يح، فإ ه  هذا او قشع اإلرادي يتةيز ىف غيره ةف 

 (د16، ص7111البيانوني،اوة سشق ت األ ر   
شيتقح ةف  جؿ ذوؾ، أف قيـ اوع  دة فا اإللجـ ويلت ة  ىر  ملية غريزية، 
ش  ارا ت ي ةدة    عشرية، شا  ة  ها رقا رشاا شتأةؿ شتماير ش قشع 
شا  ي د، فها أ  ه ة  تاشف  ةدارس تر شية تت شع ة  هيه ، شت تسؼ أل وي ه ، 
تر ا هذا ا  ل ف، شتدر ه ىسل اولير فا اوطريؽ اوةلت يـ، اوذي رلةه وه   و ه، 
شتهذب وه غراإزه ش هشاته، شتشيهه  فا اوطريؽ األقشـد  شتتقةف او يـ اوتع دية 

شاوفجة، شيةاف تشقيح ذوؾ ىسل او اش اوعديد ةف او يـ ةثؿ اوفي ـ شاوزا ة 
 اوت وا:
 الصيام:( أ

يعد اوفشـ ةف أهـ اوع  دات فا اوديف اإللجةا،  عد اوفجة شاوزا ة، 
شت تسؼ أاا ةه    تجؼ أ شاىه، شأهـ أ شاىه هش فـش  هر رةق ف شهش اوراف 
اورا ا ةف أرا ف اإللجـ، شيدؿ اوفشـ   اؿ ى ـ ىسل ا ةت  ع ىف أةر ةعيف، 
شهذا األةر قد ياشف اوةأاؿ أش او راب أش اوية ع أش اواجـ أش او شـ إول آ ر ة  

شفا  .يةاف أف يفشـ ى ه اإل ل ف ألي ل ب ةف األل  ب اومارية شاواي تية
اإللجـ ُيع ل   وفشـ ا ةت  ع ىف اوطع ـ شاو راب وةدة ةاددة فريقة أش 

ألرا ف او ةلة|، شى دة  يفشـ التا    ت، شيعت ر اوفشـ أاد فرشع اوديف شأاد ا
الرشيدي، اوةلسـ ياشف ذوؾ ةف  زشغ اومير اوف دؽ إول غرشب او ةس او رىا 

(د شيملد اوفي ـ   رتا ب إاد  اوةمطراتد شذار او رآف اواريـ 734، ص7101
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ـُ  شيشب اوفي ـ فا ىدة آي ت، ف د ق ؿ ىز شيؿ ]َي  َأيَُّه  اوَِّذيَف آَةُ شْا ُاِتَب َىَسْيُا
ـْ تَتَُّ شَف[ لشرة او  رة، اآلية ا ـْ َوَعسَُّا ـُ َاَة  ُاِتَب َىَسل اوَِّذيَف ِةف َقْ ِسُا َي  (، ٖٛٔوف 

شةف فق إؿ اوفشـ  أ ه ةف أل  ب تامير اوذ شب، اة  أ ه ي ما وف ا ه يـش 
او ي ةة، اة  أف اوفي ـ قد فرض وياس اوا ا  أوـ اويشع، فيالف ىسل اوم ير، 

ؼ شاوةشدة، شي  أ ى هة  تة لؾ اوةيتةا، شقد فرض ا اوفي ـ ش ذوؾ يتـ اوعط
، 7103العباسي،وت شية اوعزيةة شتهذيب وس مس شتدريب اوةلسـ ىسل اوف ر 

 (د03ص
 الزكاة:( ب

إف ا ىز شيؿ أ عـ ىسل اإل ل ف   عـ اثيرة ة ه   عةة اورزؽ، فييب ىسل 
ةة  ي د  ه ا ىسيه، ف د  اوةؤةف أف ي ار هذه او عةة، شةف تة ـ  اره  أف ي مؽ

أةر ا ىز شيؿ اوةؤة يف أف ي م شا ةف اوطي  ت اوتا رزقهـ ا إي ه  شةة  أ رج 
ي  أيه  اوذيف  ا وهـ ةف طي  ت األرض  ف د ي خ فا ةااـ اوت زيؿ قشوه تع ول:]

آة شا أ م شا ةف طي  ت ة  ال تـ شةة  أ ري   واـ ةف األرض ش  تيةةشا او  يث 
[ لشرة  ة ه ت م شف شولتـ  آ ذيه إ  أف تاةقشا فيه شاىسةشا أف ا غ ا اةيد

لت يـ إلجـ (، شأداخ اوزا ة راف ةف أرا ف اإللجـ او ةلة   يٕٚٙاو  رة، اآلية 
اوةرخ  دشف إ رايه ، وذوؾ ا ف وزاة  ىسل اوةلسـ أف ي رج اوزا ة ةف أطيب 
اوةشيشد اةتث   ألةر ا ش ارا  ىسل  عةه، ش شف  ةف ى   ه، ف وزا ة تا ؽ 
اوتا فؿ  يف أفراد اوةيتةا ايث تؤ ذ ةف اوا ا شتعطل وسم ير شاوةلايف 

اوةلسـ فا لع دة  ايث يلعد اوا ا  إ م ؽ  شاوةات ج، ش هذا يعيش أفراد اوةيتةا
د  ؿ اولرشر ىسل قسش هـ، شي عر اوةات ج   ولع دة أل ه  ة وه ىسل اوةات ييف شا 
ييد ةف يل ىده شيلد رة ه شي عر  ةع   ته ش هذا   تةتد يده ألةشاؿ األغ ي خ 
  ولرقة أل ه غير ةات ج إول ذوؾ، شيةا    غرس هذه او يةة فا أ   إ   ة ذ 
اوفار ش  فة فا اوةدرلة ايث يتالس اوةعسـ أاشاؿ طج ه ا يتة ىية 
شياث اوطجب اوةيلريف ىسل ةل ىدة إ شا هـ اوةات ييف، شياشف ت ديـ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=225&idto=225&bk_no=49&ID=229#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=225&idto=225&bk_no=49&ID=229#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=225&idto=225&bk_no=49&ID=229#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=225&idto=225&bk_no=49&ID=229#docu
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اوةعش  ت لرات اتل   تيرح ة  ىر اوةات ج ش  يد ؿ اوري خ إول قسب اوة مؽ، 
ة فياشف اوةيتةا شفا ذوؾ أا ر األثر ىسل اومراد إذا   شا ىسل هذه او يـ اوال 

 (د23-27ىـ، ص0175األسطل،ةتا فجت قشي ت   تاثر فيه اوة  اؿ 
 الصالة:( ج

ها اوتع د   أقشاؿ شأفع ؿ ةعسشةة   وتا ير شة تتةة   وتلسيـ ةا او ية 
  راإط ة فشفة، شوسفجة أهةية ا يرة فا اي ة اوةلسـ، فها فسة  يف اوع د 

ل ف، شترت ا  ه إول اولةش شاورفعة فيترفا شر ه، شتاذي اوي  ب اورشاا ود  اإل 
ىف اود  ي  شاوتث قؿ إول األرض، شقد يةا ا ىز شيؿ  يف اوف ر شاوفجة ف د 
فا ي خ فا ةااـ اوت زيؿ قشوه تع ول: ]ي  أيه  اوذيف آة شا التعي شا   وف ر 

  ( شوذوؾ ف يةة اوفجةٖ٘ٔإف ا ةا اوف  ريف[ لشرة او  رة، اآلية  شاوفجة
أهةية ا يرة فا اي ة اوةلسـ فها تفؿ اإل ل ف  ر ه شتامر اوذ شب شتيعؿ 
اوةؤةف ةطةإ    ذار ا، ةرت ا  ألةر ا، شتا ؽ درية ى وية ةف اوفاة 
او ملية ايث يلت عر اوةلسـ أ ه ياسـ ا شأف ا ةطسا ىسيه  في  ييه شيدىشه 

عزيز  يده ةساشت اولةشات شيريشه شهش يعسـ أ ه ليلتييب وه فهش او شي او
شاألرض يعطا  اير ال ب، شهش ي ؼ  يف يديه ي  ييه فيلت عر راةته فيريشه 
غمراف اوذ شب، شيلت عر ى   ه فيريشه اوعمش ى ه، شيعـز ىسل ىدـ اوعشدة 
وسةعفية فإف اوةلسـ يلتاا أف ي ؼ  يف يدي ا إذا فعؿ ةعفية شوـ يتب ة ه  

  خ شاوة ار، شىسل هذا ييب تر ية أ   إ   شويس اة  فت ه ه فجته  ذوؾ ىف اوما
يمعؿ األ   خ فا اوشقت اوا قر، ف وفجة ى د اثير ةف اوةلسةيف ارا ت ف ط، 

 (دٕ٘، صٕٓٓٓفج تؤثر فا او سب ش  تاير اومعؿ اوة ار او ي  ش ا،
عبدالصمد، شةف  جؿ ة  ت دـ، تهدؼ او يـ اودي ية اوتع دية إول تا يؽ ة  يسا 

 (:041-036ت، صد.
 اوط ىة  تع ول  معؿ ةف أةر شايت  ب ة   هل ى هد-
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اوط ىة وسرلشؿ فسل ا ىسيه شلسـ  أف يأتا اوةلسـ ةة  أةره  ه  ة  -
 التط ع، شأف ييت ب ة   هل ى هد

 اواث ىسل اوطه رة   ط ه  شظ هره د-
 اوةا فظة ىسل او ي ـ   وتا ويؼ اوتا أةر  ه  ا تع ول رلشوه فسل ا-

 ىسيه شلسـد
 اوتاسا   وت ش   شف ت شطةع ت فا ل يؿ ق شؿ اوعةؿد-
 ةداشةة اوع د ذار ا  ت سيص اوط ىة  شأداإه    سب شاع ي ظد-
 ةداشةة او عشر   وش خ وس  وؽ اوة عـ  شف ت شطةع تد-
اوتا ب  يف اوةلسةيف شاوةشا ة  ي هـ  ة  راتهـ فا أداخ اوط ى ت اوتا -

 ا وفجة شاواا شاوفـش شاوتا فؿ  أداخ اوزا ةدتؤدي فا ية ىة 
اوت  رب شاوتع رؼ  يف اوةلسةيف فا ايتة ىهـ وسع  دة قفد اوت  فح -

 شةة رلة او شر  فا أةشرهـد
 الت ع ر اواراةة شاوعزة فج ذؿ ش   قشع ش  تقرع إ   تع ولد-
ت  ف اوعةؿد-  رى ية األة  ة فا اؿ ة  يؤتةف اوةلسـ ىسيه شا 
وةلسةيف   و يـ شاومق إؿ اوا ي ة ة ه  اوتع طؼ شاوترااـ شت ديـ تةلؾ ا-

اوةفساة اوع ةة ش ذؿ او فياة شةراى ة األة  ة شاوفدؽ شاوشف خ   وعهد 
   يمرطشف فا  اخ ة ه د

 تزشد اوةؤةف   و شة اورشاية شاوليطرة ىسل او مس شق طه د-
 رع ا فيه داو ي ـ  شاي  ت او جفة ةةثسة فا إىة ر األرض  إق ةة  -
 تعرؼ اوةلسـ يشا ب اوتيلير  اور ص( فا أداخ اوع  دات دفع ت وسة  ةد-

شيتقح ةف  جؿ ذوؾ، أف قيـ اوع  دة ها ة ها يةاف او ظر إويه ةف 
اوة ظشر اوتر شي إذ يقـ أهداف ت شةاتش  فليي ت يتلا وةي  ت ذات   رات 

ش اوةتعسـ أش اوةلسـ  فمة ةر ية، شيقـ أل ويب شأ  طة ششل إؿ وتزشيد او   ئ أ
ى ةة فا ة تسؼ ةرااؿ ىةره  تسؾ او  رات اوةر ية، اة  يقـ أل ويب وست شيـ 
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او   إا، وف اوة ها ةسـز واؿ ةاسؼ ةادشد  ادشد اوتاةؿ شاألداخ، ف و سشغ شاوع ؿ 
ةف  رشط اوتاةؿ، شاو درة ةا اوع ؿ ةف  رشط األداخ، أة  اوت شيـ او ت ةا 

اوة ها ل ا  ه ةعسؽ   شاتيـ األىة ؿ و شوه  ص(: "أف اوع د فةشاشؿ إول شاقا 
فية   –ىةؿ أهؿ اوي ة، شا  ه وةف أهؿ او  ر، شيعةؿ  -فية  ير  او  س -ويعةؿ

ىةؿ أهؿ او  ر، شهش ةف أهؿ اوي ة شا  ة  األىة ؿ   شاتيةه "  –ير  او  س 
 (دٔٙٔ ى داوفةد، ددت، ص

 قيم المعامالت:(3
أ ه  "اوةشقؼ اوالف اوف دؽ اوذي يت ذه تعرؼ الف اوةع ةسة ىسل 

اوةؤةف أث  خ تع ةسه ةا اآل ريف فا ل إر اوةع ةجت ىسل ة  يامؿ اورفؽ 
  وةتع ةسيف، شيتقةف الف اوةع ةسة او عد ىف اواش شاوتدويس شىدـ إ ل ر 

 (د751، ص7100عبدالوىاب،اوايؿ شاوشف خ   وع شد شاوعهشد ةا ا شةا او  س 
وةع ةسة ىسل أ ه : "أف يما اإل ل ف  ة  أ رةه ةف اة  تعرؼ الف ا

ى شد ةا اآل ريف ةا اورفؽ  هـ شاإلال ف إويهـ هذا فا او  اية اود يشية، أة  فية  
يتعسؽ  أةشر اآل رة فتع ا أف يفدؽ اإل ل ف فا تع ةسه ةا   و ه شأف ي سص 

 د ا اأ ؾ  يته فا ى  دته ةفداق  و شوه فسل ا ىسيه شلسـ: "اإلال ف أف تع
 (د736، ص7103المصطفى،تراه فإف وـ تاف تراه فإ ه يراؾ" 

شيةاف او شؿ  أّف الف اوةع ةسة هش اوةشقؼ اوالف اوثّ  ت اوّف دؽ اّوذي 
يّت ذه اوةؤةف أث  خ تع ةسه ةا اآل ريف فا ل إر اوةع ةجت ىسل ة  يامؿ اوّرفؽ 

   وةتع ةسيفد
ل ة  يسا: اوتع ةؿ ةا اآل ريف شتتقةف قيـ اوةع ةجت فا اإللجـ ىس

شأثر الف او سؽ فا ذوؾ، شقيةة اوعةؿ شأثر الف اوتع ةؿ ةا هذه او يةة، شاو يـ 
األلرية، شأثر الف اوتع ةؿ ةا هذه او يةة، شيةاف تشقيح ذوؾ ىسل او اش 

 اوت وا:
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 حسن المعاممة وأثره في التعامل مع اآلخرين: ( أ
والػػػف، اوتع ةػػػُؿ ةػػػا او ػػػ س فػػػا يعت ػػػر الػػػف اوةع ةسػػػة ةػػػف  فػػػ ؿ او سػػػؽ ا

ألف اوتع ةؿ ةػا او ػ س   ي مػؾ  –ىز شيؿ  – ريعت  ، شيزخ ةف اوتع ةؿ ةا ا 
ىف اوتاسيؼ شاوتع د ، شالف او سؽ هش  شا ة األل ويب او رىية فا اوتع ةؿ ةػا 

ألف ه ػػػ ؾ ةػػػف  –ىػػػز شيػػػؿ  –او ػػػ س، شيتا ػػػؽ ثشا ػػػه  ػػػأف ي فػػػد  ػػػذوؾ شيػػػه ا 
ا الف  سؽ، وا هـ   ي  وشف ثشا ػه ىسػل ذوػؾ فػا اآل ػرة، إةػ  او سؽ ةف شه هـ 

وعدـ إلجةهـ أفج أش وعدـ التاق رهـ وس ية فا ةثؿ هذا اوعةؿ، شفا اواػديث: 
"أاثػػػػر ةػػػػ  يػػػػد ؿ او ػػػػ س اوي ػػػػة ت ػػػػش  ا شالػػػػف او سػػػػؽ"،  شاوتع ةػػػػؿ ةػػػػا او ػػػػ س 

يف يػؤدي إوػل   ألل ويب او رىية ةطسشب ةف اؿ ةلسـ، شالف اوتع ةػؿ ةػا اآل ػر 
زيػػ دة األومػػة شاوةا ػػة  ػػيف او ػػ س، شدويػػػؿ اػػب او يػػر وق ػػريف، شتاثػػر األفػػػدق خ 

، 7103المصـطفى،شت سؿ األىداخ، اةػ  أ هػ  تالػب اومػرد الػف او سػؽ ث ػة اآل ػريف 
 (د740ص

شيتقح ةف  جؿ ذوؾ، أف والػف او سػؽ أثػرات ىظيةػ ت فػا اوتع ةػؿ ةػا اآل ػريف إذ 
س  شطػػػ ىتهـ وػػػؾ أش تأ ػػػذ ةػػػف او ػػػ س ةػػػ  تريػػػد  ػػػه يةا ػػػؾ أف تالػػػب اػػػب او ػػػ 

  الف  س ؾد
 حسن المعاممة وأثره في قيمة العمل:( أ

اوعةؿ ةع  ه "اؿ يهد أش    ط ي شـ  ه اوةلسـ إل ت ج لسعة شأداخ ةه ـ تعشد ىسيه 
شىسا ةيتةعه شىسا دي ه   و ما شاوم إدة، شاإللجـ ديف اوعةؿ شاإل ت ج، ق ؿ 

ـْ َشَرُلشُوُه َشاْوُةْؤِةُ شَف َشَلُتَردُّشَف ِإَول َى ِوـِ تع وا: ]َشُقِؿ اْىَةسُ  شْا َفَلَيَر  اوّسُه َىَةَسُا
ـْ َتْعَةُسشَف[ لشرة اوتش ة، اآلية (، شت اؿ قيـ ٘ٓٔاْوَاْيِب َشاو ََّه َدِة َفُيَ   ُإُاـ ِ َة  ُا ُت

تت اؿ ةف اوعةؿ ةيةشىة فرىية ةف ة ظشةة او يـ اوع ةة ود  اومرد، شغ و  ت ة  
ةفدريف رإيليف هة   او يـ او  فية أش اوذاتية وسمرد، شاو يـ اوت ظيةية أش 
اورلةية وسة ظةة، ش  در ة  يشيد  ي هة  ةف تط  ؽ شا لي ـ،   در ة  ياشف 

 (د074، ص7111الخباز،الت رار اوة ظةة شت دةه  
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(، أف قيـ اوعةؿ هػا اػ  ت غ إيػة يتة  هػ  األفػراد ٕٓٔٓشأشقح ةاةد  
شيتشقعػػشف تا ي هػػ  ةػػف  ػػجؿ اوعةػػؿ، وػػػذوؾ ي ظػػر إويهػػ  ةػػف  ػػجؿ األهةيػػة اوتػػػا 

 (د 312، ص7101محمد،يقعه  اومرد ىسل اوةا فآت أش او ف إص 
شتعػػرؼ قػػػيـ اوعةػػػؿ ىسػػل أ هػػػ  اوةعت ػػػدات اوتػػا ياةسهػػػ  اومػػػراد شاوية ىػػػ ت 

ا غػدارة شاوةتعس ة   ألدشات شاوا ي ت اوتا تلعل إويه  اوة ظةة، شتاديد ة  ييب ف
اوة ظةػػػػػػػػػػػة شا  يػػػػػػػػػػػ ز األىةػػػػػػػػػػػ ؿ شا  تيػػػػػػػػػػػ ر  ػػػػػػػػػػػيف او ػػػػػػػػػػػداإؿ شتا يػػػػػػػػػػػؽ أهػػػػػػػػػػػداؼ 

 (د4، ص7100العايش،اوة ظةة 
شةف  جؿ ة  ت ػدـ، تشقػح او  اثػة أف قػيـ اوعةػؿ تعػد ةمهشةػ ت دي  ةيايػ ت، 

ؿ  لػػؽ قػػيـ اوعةػػؿ ى ػػد اومػػرد اتي ه تػػه اوداوػػة  رت  طهػػ   ػػ وشاقا ا يتةػػ ىا، شي ػػا
 ىسل ةرازية هذا او لؽ، اة  يادد تشيه ت األفراد فا ةي ؿ اوعةؿد

شقد اهتـ اوديف اإللجةا   يةة اوعةؿ ش الف ةع ةسػة اوعةػ ؿ شاإل ػجص 
فػػا اوةع ةسػػة، ايػػث اىتةػػد اوػػديف اإللػػجةا فػػا دفػػا اوةلػػسةيف وسعةػػؿ ىسػػل دافػػا 

ؿ تع ول: ]فإذا ققيت اوفػجة ف  ت ػرشا فػا األرض شا تاػشا ةػف اإلية ف شاوع  دة ق 
(، شةػػػف  ػػػجؿ ذوػػػػؾ يةاػػػف تشقػػػيح الػػػػف ٓٔفقػػػؿ ا[  لػػػشرة اويةعػػػة، اآليػػػػة 

اث اإللجـ ىسل اورفؽ   وعة ؿ شامظ  ةع ةسة اوديف اإللجةا وسعة ؿ ةف  جؿ 
ىسيػػػه اػػػراةتهـ، ق ػػػؿ ظهػػػشر اوت ػػػريع ت اوعة ويػػػة اواديثػػػة قػػػ ؿ اورلػػػشؿ فػػػسل ا 

"إ ػػػشا اـ  ػػػشواـ، يعسهػػػـ ا تاػػػت أيػػػدياـ، فةػػػف اػػػ ف أ ػػػشه تاػػػت يػػػده   :شلػػػسـ
فسيطعةػػػه ةةػػػ  يأاػػػؿ شويس لػػػه ةةػػػ  يسػػػ س، ش  تاسمػػػشهـ ةػػػ  ياسػػػ هـ، فػػػإف اسمتةػػػشهـ 

 (د 076، ص7111الخباز،فأىي شهـ" 
شيتقػػػػػح ةػػػػػف  ػػػػػجؿ ةػػػػػ  ت ػػػػػدـ، أف وسعةػػػػػؿ أهةيػػػػػة ا ػػػػػر    و لػػػػػ ة وسمػػػػػرد 

ة ششايب ايتة ىا فا اواي ة شهش فا  مس اوشقت ةػف شاوةيتةا، فهش غ ية إ ل  ي
او يـ اودي ية اوتا تفؿ إول ةلتش  اوع  دة،  شوػيس ه ػ ؾ  ػؾ اػشؿ أهةيػة اوعةػؿ 
شأ ه هدؼ واؿ إ لػ ف فعػف طري ػه يعػيش شيا ػؽ أهدافػه شي ػ رؾ فػا  دةػة شط ػه 
شةيتةعػػػه، فاةػػػ  أف او ػػػشا يف اوةع فػػػرة تاػػػث ىسػػػل اوعةػػػؿ ششقػػػعت وػػػه اوة ػػػ دئ 
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اىػػػد فػػػإف األديػػػ ف اولػػػة شية ق ػػػؿ ذوػػػؾ قػػػد أاػػػدت ىسػػػل أهةيػػػة اوعةػػػؿ شط و ػػػت شاو ش 
اإل ل ف  ه الػ ب وسػرزؽ، اةػ  أف األ  يػ خ شاورلػؿ ىسػيهـ فػسشات ا شلػجةه قػد 
ة رلشا اوعةؿ شا  شا ي ت دشف ا  ل ف اوذي ويس وه ىةؿ، شوذوؾ ف د اهتـ اإللػجـ 

  الف ةع ةسة اوعة ؿ شا ىت  خ  هـد
 َسرية واالجتماعية:القيم األُ ( ج

شهػػش ةيػػ ؿ وتةثػػؿ او ػػيـ اإللػػجةية اوةشيهػػة وسلػػسشؾ اوعػػ ـ دا ػػؿ اوةاػػيط 
اوفػػػاير  األلػػػرة( ةػػػف ايػػػث ت ظػػػيـ اوعجقػػػة  ػػػيف األزشاج ش ػػػيف اػػػؿ شااػػػد ةػػػ هـ 
شاأل   خ، ثـ  يف اؿ هؤ خ شذشي األرا ـ، ثـ تتشلا اوػداإرة إوػل اويػ ر شاوفػ اب، 

شتااػػـ اػػؿَّ هػػذه اوعجقػػ ت قػػيـ ا اتػػراـ شاوتػػشقير  فػػإول اوةاػػيط ا يتةػػ ىا اوشالػػاد
شاألةر   وةعرشؼ شاو ها ىف اوة ار شاوت  فح شاب او ير وس  س، شاوتقاية ةف 
أيؿ اوف وح اوع ـ، شاإلال ف شاوتا فؿ شاوتآزر شاوتزاشر شغيره د فما او ػيـ او  ظةػة 

أف او ػ  شف شاألااػ ـ وأللرة، ىّسة   اإللجـ أف اوةشدة شاولػاي ة ألػ س الػت راره ، ش 
او ػػرىية اوة ظةػػة وهػػ    تعػػدش أف تاػػشف ىجيػػ ت آلفػػ ت الػػتماست شتعػػذر ىجيهػػ  
  وةشىظة اوال ة شاوتذاير   وةيث ؽ اواسيظ، شوذوؾ شيد   اآلي ت اوتا تتاػدث ىػف 
 ظ ـ األلرة فا اإللجـ ش  فػة ىػف  ظػ ـ اوعجقػة  ػيف اوػزشييف ت ػتـ فػا اوعػ دة 

ـْ َرِقي ت [ لػػشرة او لػػ خ، اآليػػة   شوػػه تعػػ ول: ]ِإفَّ  (، ]ِإفَّ اَ َاػػ َف َىِسيِّػػ  ٔاَ َاػػ َف َىسَػػْيُا
(، ]ِإفَّ اَ َا َف َىَسل ُاؿ  َ ْاٍخ َ ِهيدتا[ لشرة األاػزاب، َٖٗاِ يرتا[ لشرة او ل خ، اآلية

(، وسد وػػػة ىسػػػل اوػػػدشر اوا يػػػر وس ػػػيـ شاورق  ػػػة اودا سيػػػة فػػػا  ظػػػ ـ األلػػػرة، ٘٘اآليػػػة 
يعؿ اإللجـُ ةلؤشوية او ي ـ  أى  خ األلػرة ةلػؤشوية ة ػتراة، ش ظػـ اوعجقػة  ػيف ش 

أفػػػراد األلػػػرة اوشااػػػدة ىسػػػل ألػػػ س قػػػيـ ااتػػػراـ اوا يػػػر، شتػػػشقير اوفػػػاير، شاوتػػػشدد 
وألطمػػ ؿ شاوعػػدؿ  يػػ هـ، شاة يػػة ا هػػـ فػػا اوتر يػػة ىسػػل ةاػػ ـر األ ػػجؽ شتعسػػيةهـ 

 خ  ػػرد ا ىت ػ ر وةيهػشد اآل ػػ خ ى ػد اوا ػػر، اوعسػـ او ػ فا شغيػػر ذوػؾ، اةػ  أوػػـز األ  ػ
اراـ  فأةر  ط ىتهة  شاو م ة ىسيهة  ى د اوا ية شاوعشز، شاودى خ وهة   عد اوشف ة، شا 
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شفػػسة أفػػدق إهة ، ألف ذوػػؾ ةػػف  رهةػػ ، قػػ ؿ تعػػ ول: ]َشَقَقػػل َر ُّػػَؾ َأ َّ َتْعُ ػػُدشا ِإ َّ 
 (د333، ص7103مضحي،( ٕٗ-ٖٕلراخ، اآليةِإيَّ ُه َشِ  ْوَشاِوَدْيِف ِإْاَل  ت [ لشرة اإل

شيتقػػػح ةػػػف  ػػػجؿ ذوػػػؾ، أف الػػػف اوةع ةسػػػة يػػػؤثر ىسػػػل او ػػػيـ األلػػػرية 
شا يتة ىيػػة، ايػػث أ ػػه يعةػػؿ ىسػػل تشييػػه اولػػسشؾ اوعػػ ـ دا ػػؿ ةاػػيط األلػػرة ةػػف 
ايث ت ظيـ اوعجقة  ػيف األزشاج ش ػيف اػؿ شااػد ةػ هـ شاأل  ػ خ، ثػـ  ػيف اػؿ هػؤ خ 

اػػؿ هػػذه اوعجقػػ ت، شتااػػـ اػػؿَّ هػػذه اوعجقػػ ت قػػيـ ا اتػػراـ  شذشي األراػػ ـ، شتااػػـ
شاوتػػػشقير شاألةػػػر  ػػػ وةعرشؼ شاو هػػػا ىػػػف اوة اػػػر شاوت  فػػػح شاػػػب او يػػػر وس ػػػ س، 

 شاوتقاية ةف أيؿ اوف وح اوع ـد
 :السابقةالدراسات 

فا هػذا اويػزخ ت ػشـ او  اثػة   لػتعراض  عػض اودرالػ ت اولػ   ة اوتػا وهػ  
 ية شذوؾ ىسل او اش اوت وا:ىجقة   ودرالة اوا و

(  ع ػػشاف "دشر اوتر يػػة غيػػر او ظ ةيػػة فػػا ت ةيػػة ٕٔٔٓدرالػػة أ ػػش يػػ ةا  
قطػػ ع غػػزة"، شقػػد  -او ػػيـ اودي يػػة وػػد  طس ػػة اسيػػ ت اوتر يػػة   وي ةعػػ ت اومسلػػطي ية 

هدفت اودرالة إول اوتعرؼ ىسل دشر اوتر يػة غيػر او ظ ةيػة فػا ت ةيػة او ػيـ اودي يػة 
اوتر يػػػة   وي ةعػػػ ت اومسلػػػطي ية فػػػا قطػػػ ع غػػػزة، ايػػػث ات عػػػت وػػػد  طس ػػػة اسيػػػ ت 

( ط وػػػب شط و ػػػة ٖٗٛاو  اثػػػة اوةػػػ ها اوشفػػػما اوتاسيسػػػا، ش ساػػػت ىي ػػػة اودرالػػػة  
ايػػػث تػػػـ ا تيػػػ رهـ   وطري ػػػة اوط  يػػػة اوع ػػػشاإية، شوتا يػػػؽ أهػػػداؼ اودرالػػػة ق ةػػػت 

 او  اثة  إىداد الت ي ف، شتشفست اودرالة إول او ت إا اوت وية:
أف دشر اوتر يػػة غيػػر او ظ ةيػػة فػػا ت ةيػػة او ػػيـ اودي يػػة ى ػػد طس ػػة اسيػػة ظهػػر -

%( ٙدٜٛاوتر ية فا ي ةع ت قط ع غزة ا ف  درية ا يرة ش ػشزف  لػ ا  
فػػػا اػػػيف  سػػػغ اوػػػشزف او لػػػ ا وةيػػػ ؿ دشر األلػػػرة فػػػا ت ةيػػػة او ػػػيـ اودي يػػػة 

%( شاوػػػشزف او لػػػ ا وةيػػػ ؿ دشر اوةلػػػيد فػػػا ت ةيػػػة او ػػػيـ اودي يػػػة ٖدٖٜ 
%( شاوػػػشزف او لػػػ ا وةيػػػ ؿ دشر شلػػػ إؿ اإلىػػػجـ فػػػا ت ةيػػػة او ػػػيـ ٓدٜٛ 

 %(د  ٓدٚٛاودي ية  
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ت ػػػػػيف أف ةتشلػػػػػط ت دريػػػػػ ت اوػػػػػذاشر شةتشلػػػػػط ت دريػػػػػ ت اإل ػػػػػ ث ت ري ػػػػػ ت -
ةتلػػ شية فػػا دشر اوتر يػػة غيػػر او ظ ةيػػة فػػا ت ةيػػة او ػػيـ اودي يػػة شفػػا دشر 

 و يـ اودي يةداأللرة فا ت ةية او يـ اودي ية، شدشر اوةليد فا ت ةية ا
 ي ت اودرالة أف اوذاشر يرشف  أف اإلىػجـ وديػه دشر فػا ت ةيػة او ػيـ اودي يػة -

ى ػػػد طس ػػػة اسيػػػ ت اوتر يػػػة أاثػػػر ةػػػف اوط و ػػػ ت اإل ػػػ ث، ف ػػػد  سػػػغ ةتشلػػػط 
( دريػػػػة فػػػػا اػػػػيف  سػػػػغ ةتشلػػػػط دريػػػػ ت اإل ػػػػ ث ٕدٓٙدريػػػػ ت اوػػػػذاشر  

 ( دريةدٔدٛ٘ 
شةتشلػػط طس ػػة اوةلػػتش  ظهػػر أف ةتشلػػط ت دريػػ ت طس ػػة اوةلػػتش  األشؿ -

اورا ػػا وطس ػػة اوػػذاشر ةتلػػ شية فػػا دريػػ ت دشر اوتر يػػة غيػػر او ظ ةيػػة فػػا 
 ت ةية او يـ اودي يةد

ت ػػيف أف  ػػشع اوي ةعػػة وػػـ ياػػف وػػه أثػػر يػػشهري ى ػػد طس ػػة اسيػػ ت اوتر يػػة فػػا -
دشر اإلىجـ فا ت ةية او ػيـ اودي يػة وػد  طس ػة اسيػة اوتر يػة فػا اوي ةعػ ت 

ت ػػيف أف طس ػػة اسيػػ ت اوتر يػػة اوػػذيف يدرلػػشف فػػا ي ةعػػة  اومسلػػطي ية، اةػػ 
األزهر يرشف  أف األلرة وديه  دشر فػا ت ةيػة او ػيـ اودي يػة أاثػر ةػف طس ػة 
اسية اوتر ية اودي يػة اوػذيف يدرلػشف فػا ي ةعػة او ػدس اوةمتشاػة، اةػ  ت ػيف 
أف طس ػػػة اسيػػػ ت اوتر يػػػة اوػػػذيف يدرلػػػشف فػػػا ي ةعػػػة األقفػػػل يػػػرشف  ػػػأف 

يػػه دشر فػػا ت ةيػػػة او ػػيـ اودي يػػة أاثػػر ةػػػف طس ػػة اسيػػ ت اوتر يػػػة اوةلػػيد ود
 اوذيف يدرلشف فا ي ةعة او دس اوةمتشاةد 

(  ع ػػػػػػػشاف "ةلػػػػػػػتش  ا وتػػػػػػػزاـ اوػػػػػػػدي ا شاو ػػػػػػػيـ ٖٕٔٓدرالػػػػػػػة أ ػػػػػػػش ىةػػػػػػػرة  
ا يتة ىية شىجقتهة     غتراب او ملا ود  طػجب اوي ةعػ ت اومسلػطي ية  اػزة"، 

ىسػػػػل ةلػػػػتش  ا وتػػػػزاـ اوػػػػدي ا، شةلػػػػتش  او ػػػػيـ  شقػػػػد هػػػػدفت اودرالػػػػة إوػػػػل اوتعػػػػرؼ
ا يتة ىيػة، شةلػتش  ا غتػراب او ملػا وػد  طس ػة اوي ةعػة  اػزةد اةػ  هػدفت إوػػل 
اوتعػػػرؼ إذا ةػػػ  اػػػ ف ه ػػػ ؾ فػػػرشؽ فػػػا ةلػػػتش  ا غتػػػراب او ملػػػا اوتػػػا تعػػػز  إوػػػل 
ا ػػتجؼ ةلػػتش  ا وتػػزاـ اوػػدي ا وػػد  أفػػراد اوعي ػػة، اةػػ  هػػدفت إوػػل اوتعػػرؼ ىسػػل 
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اومػػػػرشؽ فػػػػا ةلػػػػتش  ا غتػػػػراب او ملػػػػا اوتػػػػا تعػػػػز  إوػػػػل ا ػػػػتجؼ او ػػػػيـ  د  ت
ا يتة ىيػػة وػػد  أفػػراد اوعي ػػة، اةػػ  هػػدفت إوػػل اوتعػػرؼ ىسػػل اوعجقػػة  ػػيف ا وتػػزاـ 

شقػػػ ـ او  اػػػث  .اوػػػدي ا شاو ػػػيـ ا يتة ىيػػػة شا غتػػػراب او ملػػػا وػػػد  ىي ػػػة اودرالػػػة
ودرالػػػة  طري ػػػة اوعي ػػػة   لػػػت داـ اوةػػػ ها اوشفػػػما، شقػػػ ـ او  اػػػث    تيػػػ ر ىي ػػػة ا

( ط وػػب شط و ػػة ةػػف طس ػػة اوي ةعػػ ت ٛٛٙاوط  يػػة اوع ػػشاإية شاوتػػا تاش ػػت ةػػف  
شتػػـ تط يػػؽ اودرالػػة   لػػت داـ الػػت   ة ةػػف أىػػداد او  اػػث، شتشفػػست  .اومسلػػطي ية

 اودرالة إول ةيةشىة ةف او ت إا اوة تسمة شها ىسل او اش اوت وا:
وي ةعػػ ت اومسلػػطي ية  اػػزة ةػػف شيهػػة أف ةلػػتش  ا وتػػزاـ اوػػدي ا وػػد  طس ػػة ا-

 %(دٛٛدٔٛ ظرهـ  سات  
أف ةلتش  او يـ ا يتة ىية ود  طس ة اوي ةع ت اومسلطي ية  اػزة ةػف شيهػة -

 %(دٜٛدٙٛ ظرهـ  سغ  
  تشيػػد فػػرشؽ ذات د وػػة إافػػ إية تعػػز  وةتايػػر ا وتػػزاـ اوػػدي ا  ةرتمػػا ، -

  ة  مض(د
ةػػػػػػ  مض(   -اوػػػػػػدي ا  ةرتمػػػػػػا    يشيػػػػػػد تػػػػػػأثير داؿ إافػػػػػػ إي ت فػػػػػػا ا وتػػػػػػزاـ-

 .شاوي س ذاشر، إ  ث( ىسل ةلتش  ا غتراب او ملا ود  ىي ة اودرالة
ةػػ  مض( شاوةلػػتش   -  تشيػػد أثػػر داؿ إافػػ إي ت فػػا ا وتػػزاـ اوػػدي ا ةرتما -

اودرالػػػػػا  األشؿ، اورا ػػػػػا( ىسػػػػػل ةلػػػػػتش  ا غتػػػػػراب او ملػػػػػا وػػػػػد  ىي ػػػػػة 
 اودرالةد

 ت او   ب  اش او يـ اودي ية وةدي ة (،  ع شاف "اتي هٕٗٔٓدرالة دا ؾ  
او دس درالة ةيدا ية وعي ة  اثية ةف طجب اسية اآلداب ي ةعة دة ؽ"، شقد 
هدفت اودرالة إول اوتعرؼ ىسل اتي ه ت او   ب  اش او يـ اودي ية وةدي ة او دس 
درالة ةيدا ية وعي ة  اثية ةف طجب اسية اآلداب  ي ةعة دة ؽ، شتاشف ةيتةا 

ةف ىي ة ةف طجب اسية اآلداب ةف أقل ـ اوساة اوعر ية شاوساة ا  يسيزية او اث  
شاوساة اومر لية شاوساة األوة  ية شاوساة اوم رلية شاوساة اوي    ية شاويارافية شاوت ريخ 
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شاومسلمة شىسـ ا يتة ع شاوةات  ت شاإلىجـ شاآلث ر، شا تةست ىي ة اودرالة ةف 
ب اسية اآلداب ةف اول تيف اوث وثة شاورا عة، ( ط و  ت شط و ة ةف طجٙ٘ٓٔ 

شتشفست هذه اودرالة إول ةيةشىة ةف او ت إا اوتا يةاف تشقياه  ىسل او اش 
 اوت وا:
إف اوةلتش  اوع ـ وجتي ه ت اودي ية شاورشاية  اش اوةدي ة اوة دلة هش فا -

 .ادشد اوةتشلط
وة دلة وـ ت تسؼ إف ا تي ه ت اودي ية وسطس ة اوي ةعييف  اش اوةدي ة ا-

  ي هـ    تجؼ  ف إفهـ ا يتة ىيةد
ةاشر  ةط  :أظهرت اودرالة اومرشؽ اإلاف إية فا ةاشريف ف ط هة -

اوةعي ة، شاوت ديرات فا ا تي ه ت اودي ية ةا ا تجؼ اوت ديرات اوذاتية 
 وةلتشي ت اوةعي ةد

سل (،  ع شاف "أثر  عض اوةتايرات اوديةشيرافية ىٕٗٔٓدرالة اوعزب  
او يـ اودي ية شاولسشؾ ا يتة ىا ود  طس ة ةف اسي ت ي ةعية   وةةساة اوعر ية 
اولعشدية"، شقد هدفت اودرالة إول اوتعرؼ ىسل أثر  عض اوةتايرات اوديةشيرافية 
ىسل او يـ اودي ية شاولسشؾ ا يتة ىا ود  طس ة ةف اسي ت ي ةعية   وةةساة 

( ط و  ت شط و ة ٖٓٙالة ىسل ىي ة  سات  اوعر ية اولعشدية، شقد ط  ت هذه اودر 
 ي ةعة اوةسؾ ى داوعزيز  ةدي ة يدة، شتاش ت أداة اودرالة ةف التة رة او ي   ت 
اوديةارافية، شة ي ليف: أادهة  وس يـ اودي ية شاآل ر وسلسشؾ ا يتة ىا، شألمرت 

فا ايف  او ت إا ىف ىدـ تأثير ةتايري  او شع شةاؿ اإلق ةة( ىسل او يـ اودي ية،
يشيد تأثير وسلسشؾ ا يتة ىا وسطس ة، شيشيد تأثير وةتاير  اوةلتش  اودرالا( 
ىسل او يـ اودي ية، فا ايف وـ يتقح تأثيره ىسل اولسشؾ ا يتة ىا، شيشيد تأثير 
وةتاير  اوةلتش  اودرالا( ىسل او يـ اودي ية فا ايف وـ يتقح تأثيره ىسل 

ع وس يـ اودي ية شاولسشؾ ا يتة ىا ود  اوطس ة اولسشؾ ا يتة ىا، اة  شيد ارتم 
 اوةت ففيف فا اوث  فة اإللجةية ىف غيرهـ ةف اوطس ةد
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(،  ع شاف "درية ةة رلة او يـ ود  طس ة اوي ةع ت ٕ٘ٔٓدرالة اوعةري  
األرد ية ةف شيهة  ظر اوطس ة أ ملهـ"، شقد هدفت هذه اودرالة اول اوا ؼ ىف 

 ة اوي ةع ت األرد ية، شوتا يؽ هذا اوهدؼ تـ    خ درية ةة رلة او يـ ود  طس
( ط و  ت شط و ة ةف ٜٔٔٔالت   ة، شط  ت اودرالة ىسل ىي ة ى شاإية قشاةه   

طس ة اوي ةعة األرد ية شي ةعة ىة ف األهسية ةف ة تسؼ اواسي ت اوعسةية 
ؿ شاإل ل  ية، ش ي ت  ت إا اودرالة أف درية ةة رلة اوطس ة وةي  ت او يـ اا

ا  ت ةرتمعة، شي خ ترتي ه  ةف ايث درية اوةة رلة اة  يسا: او يـ اومارية، او يـ 
ا يتة ىية، او يـ اولي لية، او يـ اوية وية شاو يـ ا قتف دية، اة  أظهرت  ت إا 
اودرالة شيشد فرشؽ ذات د وة إاف إية فا درية ةة رلة اوطس ة وس يـ 

ع اواسية وف وح اواسي ت اإل ل  ية، ششيشد ا يتة ىية شاولي لية تعز  وةتاير  ش 
فرشؽ ذات د وة إاف إية تعز  وةتاير اوي س وف وح اإل  ث تتعسؽ  ةلتش  
ةة رلة او يـ اومارية شا يتة ىية، اة  أظهرت  ت إا اودرالة شيشد فرشؽ ذات 
د وة ااف إية تعز  وةتاير اوةلتش  اودرالا فا ت ديرات اوطس ة ودرية 

  يـ اومارية شاوع  إدية وف وح طس ة اول ة األشولدةة رلتهـ وس
شفا قشخ اوعرض اول  ؽ وسدرال ت اوتا ت  شوت ةشقشع او يـ، يت يف  

أهةية او يـ شا وتزاـ اودي ا شأهةية دشر اوتر ية فا اوتيليد اولسشاا وهذه او يـ، 
 ت وذا ا  ت هذه اودرالة اشؿ هذا اوةشقشعد شقد التم دت او  اثة ةف اودرال

اول   ة فا  سشرة ة اسة اودرالة ششقا ةا شر ةاددة اشؿ هذا اوةشقشع، 
شفي غة ة هيية اودرالة شتاديد ةتايرات اودرالة،   إلق فة إول تاديد األل ويب 

 اإلاف إية اوة  ل ة شاوتا تتجخـ ةا ةا شر اودرالةد
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 منيج الدراسة:.0
ها اوشفما  ألسش ه اوةلاا وةجخةتػه وهػذا او ػشع اىتةدت اودرالة ىسل اوة 

 ةف اودرال ت  شذوؾ إلةا  ية الت ف خ إي   ت ىدد ا ير ةف ةيتةا اودرالةد
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 مجتمع الدراسة والعينة:.7
  ػػ خت ىسػػل ةشقػػشع شة ػػػاسة اودرالػػة شأهػػدافه ، ف ػػػد تاػػدد اوةيتةػػا اوةلػػػتهدؼ    

 ط و ةد ٜٓٓٔىسل أ ه يتاشف ةف ط و  ت ي ةعة   راخد شي سغ ىددهف 
شف ػػػ ت وةع دوػػػة ث ة لػػػشف شقػػػد الػػػت دةت او  اثػػػة ألػػػسشب "اوعي ػػػة اوع ػػػشاإية" شذوػػػؾ ش 

( ٜٖٔوتاديد ايـ ىي ة اودرالة،  ششف  ت وسةع دوة  ي سػغ ايػـ ىي ػة اوعػ ةسيف  هػ   
 ط و ة، ايث تـ تاديد ايـ ىي ة اودرالة  تط يؽ ةع دوة ث ة لشف، شها: 

 
 
 
 

N ايـ اوةيتةا = 
Z  ٜٙدٔشتل شي  ٘ٓدٓية اوةعي رية اوة   سة وةلتش  اود وة = اودر 
d  ٘ٓدٓ=  ل ة او طأ شتل شي 
P  ٓ٘دٓ=  ل ة تشافر او  فية شاوةا يدة 

(  شاويػػػػػدشؿ اوتػػػػػ وا يشقػػػػػح ٜٖٔششف ػػػػػ ت وهػػػػػذه اوةع دوػػػػػة يفػػػػػ ح ايػػػػػـ اوعي ػػػػػة  
  ف إص ىي ة اودرالةد

 توزيع عينة البحث حسب البيانات األولية  : (0جدول )
 انفئبت  انتكرار سبةانن

 انعمر

 ( سنة02أقم من ) 242 9.57

 ( سنة.0( إنى أقم من )02من ) 77 0.52

 انمعدل انتراكمً

 (0أقم من ) 3 759

 (7( إنى أقم من )0من ) 8 757

 (.( إنى أقم من )7من ) 33 7.57

 (.( إنى ).من ) 39 52..

 انتخصص 

 تخصص عهمً )عهوو تطبيقية( 349 954.
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 تخصص نظري )عهوو إنسبنية واجتمبعية( 364 .05.

 انحبنة االجتمبعية

 غير متزوجة 297 7759

 متزوجة 38 59.

 مطهقة - -

 أرمهة 2 254

( تشزيا ىي ة اودرالة الب او ي   ت األشوية، شيتقح ٔيشقح اويدشؿ  
( ٕٓ%( ةف ىي ة اودرالة أىة رهف أقؿ ةف  ٜد٘ٚةف او ي   ت فا اويدشؿ أف  

(د اة  أ  رت ٘( إول  ٗ%( ة هف اوةعدؿ اوترااةا وهف ةف  ٔدٛٗة، شأف  ل 
%( ةف اوعي ة ت فف تهف  ظرية  ىسـش ٗدٕ٘او ي   ت فا اويدشؿ إول أف  

إ ل  ية شايتة ىية(، شفية  يتعسؽ   وا وة ا يتة ىية ت يف أف غ و ية أفراد اوعي ة 
 %( غير ةتزشي تدٚدٖٜ 

 أداة الدراسة:.3
اثػػػة فػػػا يةػػػا او ي  ػػػ ت ىسػػػل ا لػػػت   ة، ايػػػث تػػػـ تفػػػةيـ اىتةػػػدت او  

 الت   ة تتقةف ةا شر ىدة، شف  ت وتل ؤ ت اودرالةد
 ق ةت او  اثة   وتأاد ةف فدؽ أداة اودرالة  طري تيف: : األداةصدق 

 الصدق الظاىري:-
تـ ىػرض ا لػت   ة ىسػل ةيةشىػة ةػف أىقػ خ هيإػة اوتػدريس وتاايةهػ ، 

ف، شذوػػؾ  هػػدؼ الػػتطجع رأيهػػـ اػػشؿ ةاػػ شر شى ػػ رات ( ةااةػػي٘ش سػػغ ىػػددهـ  
ا لػػػت   ة وستأاػػػد ةػػػف أ هػػػ  ةترا طػػػة شةتلػػػ ة شت ػػػيس ةػػػ  فػػػةةت و ي لػػػه، شيػػػ خت 
 اوتعديجت  اسية ىسل  عض اوع  رات، شتـ تعديؿ ا لت   ة شف  ت آلراخ اوةااةيفد  

 صدق البناء: -
 دريػػة ة  شوػػة  اتػػل يػػتـ اوتأاػػد ةػػف أف ى ػػ رات ةاػػ شر أداة اودرالػػة تتةتػػا

ةػػػف فػػػدؽ او  ػػػ خ، وةعرفػػػة ةػػػد  فػػػجاية ا لػػػت   ة وستط يػػػؽ او هػػػ إا، تػػػـ قيػػػ س 
فػدؽ ا لػت   ة ةػف  ػػجؿ ةع ةػؿ ا رت ػ ط  ػيف دريػػة اوع ػ رة ش ػيف اودريػة اواسيػػة 
وسةاػػشر اوػػذي ت تةػػا إويػػه  ةػػ  فيهػػ  دريػػة هػػذا اوع ػػ رة، شاػػذوؾ تػػـ الػػت داـ ةع ةػػؿ 
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ةع ةػػػؿ ا رت ػػػ ط  ػػػيف دريػػػة اوع ػػػ رة ش ػػػيف اودريػػػة ا رت ػػػ ط اوةفػػػاح وسع ػػػ رة شهػػػش 
اواسيػػػػػة وسةاػػػػػشر ةاػػػػػذشف ت ة ػػػػػه دريػػػػػة اوع ػػػػػ رة، شقػػػػػد ق ةػػػػػت او  اثػػػػػة  الػػػػػ ب هػػػػػذه 

 اوةع ةجت، شذوؾ اة  هش ةشقح فا اويدشؿ اوت وا:
معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات محاور : ( 7الجدول )

 الدراسة
 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة تباط معامل االر  رقم العبارة

 قيم المعامالت القيم التعبدية القيم االعتقادية
ٔ 1.320 ** ٜ 1.227 ** ٔٙ 1.232 ** 
ٕ 1.351 ** ٔٓ 1.123 ** ٔٚ 1.202 ** 
ٖ 1.213 ** ٔٔ 1.265 ** ٔٛ 1.330 ** 
ٗ 1.315 ** ٕٔ 1.325 ** ٜٔ 1.342 ** 
٘ 1.306 ** ٖٔ 1.415 ** ٕٓ 1.300 ** 
ٙ 1.100 ** ٔٗ 1.433 ** ٕٔ 1.335 ** 
ٚ 1.346 ** ٔ٘ 1.342 ** - - 
ٛ 1.152 ** - - - - 

 فأقل     1.10** دال عند مستوى الداللة 
يتقػػح ةػػف اويػػدشؿ اولػػ  ؽ أف ةعػػ ةجت ارت ػػ ط دريػػة اػػؿ ى ػػ رة   عػػده  

ر إوػػل ارت ػػ ط اػػؿ ى ػػ رة ةػػف ى ػػ رات اوػػذي ت تةػػا إويػػه وهػػ  قػػيـ ةرتمعػػة  ةةػػ  ي ػػي
اوةاػػشر   و عػػد اوػػذي ت تةػػا إويػػه  ش  وتػػ وا إوػػل اتلػػ ؽ ى ػػ رات اػػؿ  عػػد ةػػف أ عػػ د 

 ا لت   ةد
 األداةثبات .1

وستا ػػػػؽ ةػػػػف ث ػػػػ ت ا لػػػػت   ة، الػػػػت دةت او  اثػػػػة ةع دوػػػػة أومػػػػ  ارش  ػػػػ خ 
(Cronbach Alpha) د شيشقػػػػح اويػػػػدشؿ اوتػػػػ وا ةعػػػػ ةجت اوث ػػػػ ت او  تيػػػػة

 داـ هذه اوةع دوةد  لت 



 71047104  لسنةلسنة    --ولولالجزء األ الجزء األ   --الرابعالرابعالعددالعدد  --تاسعتاسعللاا  المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة
 

                                                     411 

 معامالت ثبات أداة البحث طبًقا لمحاورىا : ( 3جدول )
 معامل الثبات عدد العبارات المحاور

 ٔٓٚدٓ ٛ القيم االعتقادية
 ٖٙٛدٓ ٚ القيم التعبدية
 ٜٚٚدٓ ٙ قيم المعامالت
 ٜٙٚدٓ ٕٔ األداة ككل

ويػػة، يتقػػح ةػػف اويػػدشؿ اولػػ  ؽ أف قػػيـ ةعػػ ةجت اوث ػػ ت يةيعهػػ  قػػيـ ى 
شت ػػػير او ػػػيـ اوع ويػػػة ةػػػف ةعػػػ ةجت اوث ػػػ ت فػػػا اويػػػدشؿ إوػػػل فػػػجاية ا لػػػت   ة 

ةا  ية ا ىتة د ىسل  ت إيه  شاوشثشؽ  ه د  وستط يؽ شا 
 شقد ا تةست ا لت   ة فا فشرته  او ه إية ىسل ة  يسا:

 الجزء األول: ويشمل عمى البيانات األولية:
يػػ س  ألػػةل أش رت ػػا(، شهػػا ةتايػػرات ةلػػت سة تػػـ شقػػعه  فػػا ةلػػتش  ق

( ألػػػإسة ٗش ػػةست ىسػػل او ي  ػػ ت او  فػػية ألفػػراد ىي ػػة اودرالػػة، شتاش ػػت ةػػف  
 ىف: اوعةر، اوةعدؿ اوترااةا، اوت فص اوا وة ا يتة ىيةد

الجــزء الثــاني: ويشــتمل عمــى متديــرات الدراســة األساســية التــي مــن خالليــا تــم 
 اسة الرئيسة: استطالع آراء أفراد عينة الدراسة حول محاور الدر 

شهػػػا ةتايػػػرات ت  عػػػة تػػػـ شقػػػعه  فػػػا ةلػػػتش  قيػػػ س  فإػػػشي(، ش ػػػةست او ي  ػػػ ت 
( ى  رة ةشيهة إوػل أفػراد ىي ػة اودرالػة، شةشزىػة ىسػل ٕٔاألل لية شتاش ت ةف  

 ثجثة ةا شر رإيلة اة  يسا:  
 ( ى  راتدٛاوةاشر األشؿ: او يـ ا ىت  دية: شقد ااتش  هذا اوةاشر ىسل  

 ( ى  راتدٚشقد ااتش  هذا اوةاشر ىسل   او يـ اوتع دية:ث  ا: اوةاشر او
 ( ى  راتدٙاوةاشر اوث وث: قيـ اوةع ةجت: شقد ااتش  هذا اوةاشر ىسل  

شتـ لػؤاؿ أفػراد ىي ػة اودرالػة ىػف دريػة ةػشاف تهـ ىػف هػذه اوع ػ رات شف ػ ت وة يػ س 
 ةشاف ة   دةد   غير -غير ةشاف ة  -ةا يدة  -ةشاف ة  –:  ةشاف ة   دة  ة لا
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 أساليب المعالجة اإلحصائية:.2
وتا يػػػؽ أهػػػداؼ اودرالػػػة شتاسيػػػؿ او ي  ػػػ ت اوتػػػا تػػػـ يةعهػػػ ، تػػػـ الػػػت داـ 
اوعديػػػد ةػػػف األلػػػ ويب اإلافػػػ إية اوة  لػػػ ة   لػػػت داـ اوازةػػػة اإلافػػػ إية وسعسػػػـش 

(د شذوػؾ  عػد أف تػـ ترةيػز SPSSا يتة ىية، اوتػا يرةػز وهػ  ا تفػ رات  ػ ورةز  
د  ؿ  او ي   ت إول اوا لب اآلواد ايث تػـ الػ ب اوتاػرارات شاو لػب اوةإشيػة، شا 

اة  تـ ال ب ةع ةؿ ارت  ط  يرلشف  يف درية اؿ ى  رة شاودرية اواسية وسةاػشر 
اوذي ت تةا إويه  شذوؾ وت ػدير ا تلػ ؽ اوػدا سا ألداة اودرالػة  اوفػدؽ او  ػ إا(د 

ث ػػ ت أداة اودرالػػةد شتػػـ  و يػػ س " "Alpha Cronbachشةع ةػػؿ أومػػ  ارش  ػػ خ 
"  شذوػػػػؾ وةعرفػػػػة ةػػػػد  ارتمػػػػ ع أش ا  مػػػػ ض Meanالػػػػ ب اوةتشلػػػػط اوالػػػػ  ا "

الػػػتي   ت ةمػػػردات ةيتةػػػا اودرالػػػة ىػػػف اوةاػػػ شر اورإيلػػػية  ةتشلػػػط ةتشلػػػط ت 
 اوع  رات(د

شوتاديد طشؿ  جي  ة ي س ويارت او ة لا  اواػدشد اوػد ي  شاوعسيػ ( اوةلػت دـ 
(، ثػػـ ت لػػيةه ىسػػل ىػػدد  جيػػ  ٗ=ٔ-٘ ب اوةػػد   فػػا ةاػػ شر اودرالػػة، تػػـ الػػ

(،  عػػد ذوػػؾ تػػـ ٓٛدٓ= ٘/ٗاوة يػػ س وسافػػشؿ ىسػػل طػػشؿ او سيػػة اوفػػايح أي  
إقػػػ فة هػػػذه او يةػػػة إوػػػل أقػػػؿ قيةػػػة فػػػا اوة يػػػ س  أش  دايػػػة اوة يػػػ س شهػػػا اوشااػػػد 
اوفايح(، شذوؾ وتاديد اواد األىسل وهذه او سية، شهاذا أف ح طشؿ او جيػ  اةػ  

 يسا:
 يةثؿ  غير ةشاف ة   دة(  ٓٛدٔإول  ٔ ةف -
 يةثؿ  غير ةشاف ة(د ٓٙدٕشاتل  ٔٛدٔةف  -
 يةثؿ  ةا يدة(د ٓٗدٖشاتل  ٔٙدٕةف  -
 يةثؿ  ةشاف ة(د ٕٓدٗشاتل  ٔٗدٖةف  -
 يةثؿ  ةشاف ة   دة(د ٓٓد٘شاتل  ٕٔدٗةف  -

  وستعرؼ ىسل ةد  "Standard Deviation"اة  تـ ال ب ا  اراؼ اوةعي ري 
  ت ةمردات اودرالة واؿ ى  رة ةف ى  رات ةتايػرات اودرالػة، شواػؿ ا اراؼ التي 
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ةاػػػشر ةػػػف اوةاػػػ شر اورإيلػػػة ىػػػف ةتشلػػػطه  اوالػػػ  ا، شتاسيػػػؿ اوت ػػػ يف األاػػػ دي 
 ANOVA وةعرفػػػػة ةػػػػ  إذا ا  ػػػػت ه ػػػػ ؾ فػػػػرشؽ ذات د وػػػػة إافػػػػ إية فػػػػا آراخ ،)

شا ت ػػػ ر  اوة اػػشثيف شف ػػ ت وةتايػػػراتهـ او  فػػية اوتػػا ت  لػػػـ إوػػل أاثػػر ةػػػف فإتػػيف،
 T-testوسةتايرات او  فية فإتيفد ) 

 عرض نتائج الدراسة
وإلي  ة ىسل اولؤاؿ اوذي ي يس اوتيليد اولسشاا وس يـ ا ىت  دية ود  
ط و  ت ي ةعة   راخ، اىتةدت او  اثة ىسل اوتارارات شاو لب اوةإشية 

شؿ شاوةتشلط ت اوال  ية شا  اراف ت اوةعي رية، شيتقح ذوؾ ةف  جؿ اويد
 اوت وا:

 ( القيم االعتقادية1جدول )
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( اوتاػػػػرارات شاو لػػػػب اوةإشيػػػػة شاوةتشلػػػػط ت اوالػػػػ  ية ٗيشقػػػػح اويػػػػدشؿ  
شا  ارافػػ ت اوةعي ريػػة إلي  ػػ ت ةمػػردات اودرالػػة وةاػػشر او ػػيـ ا ىت  ديػػة، شت ػػير 

(، شهػػش ٚٚدٗاو ي  ػػ ت فػػا اويػػدشؿ إوػػل أف اوةتشلػػط اوالػػ  ا اوعػػ ـ وسةاػػشر  سػػغ  
ؿ التي   ت ىي ة اودرالة إول  ةشاف ة   ػدة( ىسػل اوع ػ رات اوػشاردة ةؤ ر ىسل ةي
 فا اويدشؿد   

شقد ي خت فا اوترتيب األشؿ ى  رة  أ عر  ا يتا إول   و ا فا تليير 
(د أةػ  اوترتيػب ٗدٕ(، شا  اراؼ اوةعي ري  ٘أةشري( شقد  سغ اوةتشلط اوال  ا  

 ػػاخ( شقػػد  سػػغ اوةتشلػػط اوالػػ  ا  اوثػػ  ا فاػػ ف وع ػػ رة:  أتشاػػؿ ىسػػل ا فػػا اػػؿ
(د أةػػػػػ  اوترتيػػػػػب اوث وػػػػػث فاػػػػػ ف وع ػػػػػ رة: ٖٚٙدٓ(، شا  اػػػػػراؼ اوةعيػػػػػ ري  ٗٛدٗ 

(، شا  اػػراؼ ٓٛدٗ أ سػػص اوعةػػؿ  ىػػز شيػػؿ(، شقػػد  سػػغ اوةتشلػػط اوالػػ  ا  
(د شفا اوترتيب اورا ا ي خت اوع  رة  أؤةف  أف اورق    و ق خ ٜٖٗدٓاوةعي ري  

(، شا  اػػراؼ ٚٚدٗ رار او ملػػا( شقػػد  سػػغ اوةتشلػػط اوالػػ  ا  شاو ػػدر يشوػػد ا لػػت
(، ثػػـ يسيهػػ  فػػا اوترتيػػب اوع ػػ رة  أ ػػ ؼ ا فػػا اػػؿ تعػػ ةجتا( ٜٚٗدٓاوةعيػػ ري  

( ثػػـ اوع ػػ رة  ألت ػػعر رق  ػػة ٕ٘٘دٓ( شا اػػراؼ ةعيػػ ري  ٛٙدٗ ةتشلػػط الػػ  ا  
 ( شا اػػػػػراؼ ةعيػػػػػ ريٙدٗا ىػػػػػز شيػػػػػؿ فػػػػػا اػػػػػؿ األشقػػػػػ ت(  ةتشلػػػػػط الػػػػػ  ا  

(، أةػػػػ  اوترتيػػػػب اولػػػػ  ا فاػػػػ ف وسع ػػػػ رة  أقػػػػ ـش اوتيػػػػ رات ا وا ديػػػػة  ػػػػ ومار ٖٚ٘دٓ 
(، ٘ٙٚدٓ(، شا  اػػػراؼ اوةعيػػػ ري  ٕ٘دٗاولػػػديد( شقػػػد  سػػػغ اوةتشلػػػط اوالػػػ  ا  

( ٜٖدٗشفػػا اوترتيػػب األ يػػػر اوع ػػ رة    اىت ػػػد فػػا او رافػػػ ت(  ةتشلػػط الػػػ  ا  
 (دٜٛٚدٓشا اراؼ ةعي ري  

يةاػف او ػشؿ إف اوتيلػيد اولػسشاا وس ػيـ ا ىت  ديػة  شفا قشخ هذه او تػ إا
وط و  ت ي ةعة   راخ ا ف إيي  ي ت ش درية ى وية يػداتد شاو ػيـ ا ىت  ديػة هػا او ػيـ 
اوةاشريػػػة أش او ػػػيـ األـ، أش تسػػػؾ او ػػػيـ اوا اةػػػة أش اوةسزةػػػة شاوتػػػا تػػػرت ط   وع يػػػدة 

، شةػػػف ثػػػـ فهػػػا اوةعػػػ يير شاو ػػػرىية ارت  طػػػ ت ة   ػػػرات شتلػػػتةد قشتهػػػ  شأهةيتهػػػ  ة هػػػ 
شاوةاددات األل لية اوتا تشيػه لػسشؾ اإل لػ ف فػا اوةيتةػا شت   ػه الػب اوشلػا 
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شاوط قػػة شاو ػػدرة شاوةلػػأوة، اةػػ  أ هػػ  اوةريػػا واػػؿ أاا ةػػه، شت ػػةؿ او ػػيـ اوةرت طػػة 
  إلية ف  ػ  شةجإاتػه شات ػه شرلػسه، شاإليةػ ف   وايػب شاإليةػ ف   قػ خ ا شقػدره 

 (د ٔٚ، صٕٔٔٓاسشه شةره او ظير،  يره ش ره،
( شاوتػػا تشفػػست إوػػل أف ٖٕٔٓشهػػذه او تييػػة تتمػػؽ ةػػا درالػػة أ ػػش ىةػػرة  

%(د ٛٛدٔٛةلػػتش  ا وتػػزاـ اوػػدي ا وػػد  طس ػػة اوي ةعػػ ت  ىي ػػة اودرالػػة(  ساػػت  
(، شاوتػػػا تشفػػػست إوػػػل أف دريػػػة ةة رلػػػة ٕ٘ٔٓاةػػػ  اتم ػػػت ةػػػا درالػػػة اوعةػػػري  
 ت ةرتمعةداوطس ة وةي  ت او يـ ااؿ ا  

وإلي  ة ىسل اولؤاؿ اوذي ي يس اوتيليد اولسشاا وس يـ اوتع دية ود  
ط و  ت ي ةعة   راخ، اىتةدت او  اثة ىسل اوتارارات شاو لب اوةإشية 
شاوةتشلط ت اوال  ية شا  اراف ت اوةعي رية، شيتقح ذوؾ ةف  جؿ اويدشؿ 

 اوت وا:
 ( القيم التعبدية2جدول )
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وتاػػػػرارات شاو لػػػػب اوةإشيػػػػة شاوةتشلػػػػط ت اوالػػػػ  ية ( ا٘يشقػػػػح اويػػػػدشؿ  
شا  ارافػػػ ت اوةعي ريػػػة إلي  ػػػ ت ةمػػػردات اودرالػػػة وةاػػػشر او ػػػيـ اوتع ديػػػة، شت ػػػير 

(، شهػػش ٖٕدٗاو ي  ػػ ت فػػا اويػػدشؿ إوػػل أف اوةتشلػػط اوالػػ  ا اوعػػ ـ وسةاػػشر  سػػغ  
شاردة ةؤ ر ىسل ةيؿ التي   ت ىي ة اودرالة إول  ةشاف ة   ػدة( ىسػل اوع ػ رات اوػ

 فا اويدشؿد   
شقػػد يػػ خت فػػا اوترتيػػب األشؿ ى ػػ رة  اوتػػزاـ اومتػػ ة اوةلػػسةة   وايػػ ب ةػػف 

(، شا  اػػػػراؼ ٜ٘دٗتعػػػ ويـ اإللػػػػجـ شوػػػػيس تزةتػػػػ ت( شقػػػػد  سػػػػغ اوةتشلػػػػط اوالػػػػ  ا  
(د أةػػ  اوترتيػػب اوثػػ  ا فاػػ ف وع ػػ رة:  أاػػ فظ ىسػػل اوفػػسشات او ةػػس ٓٙاوةعيػػ ري  

(د ٛٙدٓ(، شا  اػػراؼ اوةعيػػ ري  ٚٗدٗاوالػػ  ا  فػػا أشق تهػػ ( شقػػد  سػػغ اوةتشلػػط 
أةػػػ  اوترتيػػػب اوث وػػػث فاػػػ ف وع ػػػ رة:  أاػػػرص ىسػػػل أداخ اوزاػػػ ة(، شقػػػد  سػػػغ اوةتشلػػػط 

(د شفػػػػا اوترتيػػػػب اورا ػػػػا يػػػػ خت ٜٓدٓ(، شا  اػػػػراؼ اوةعيػػػػ ري  ٛٔدٗاوالػػػػ  ا  
اوع  رة  اىت ا داإة ت   وطه رة فأاشف ىسػل شقػشخ أغسػب اوشقػت( شقػد  سػغ اوةتشلػط 

(، ثػػػـ يسيهػػػ  فػػػا اوترتيػػػب اوع ػػػ رة ٚٛدٓ(، شا  اػػػراؼ اوةعيػػػ ري  ٖٔدٗاوالػػػ  ا  
( شا اػػػػراؼ ةعيػػػػ ري ٔٔدٗ أداـش ىسػػػػل تػػػػجشة او ػػػػرآف اواػػػػريـ(  ةتشلػػػػط الػػػػ  ا  

( ٗٓدٗ( ثػػـ اوع ػػ رة  أاػػرص ىسػػل أداخ فريقػػة اواػػا(  ةتشلػػط الػػ  ا  ٕٛدٓ 
ف وسع ػ رة  أقػـش  ػ ألةر (، أة  اوترتيب اول  ا شاأل يػر فاػ ٛٛدٓشا اراؼ ةعي ري  

 (دٜٛدٓ(، شا  اراؼ اوةعي ري  ٖٜدٖ  وةعرشؼ( شقد  سغ اوةتشلط اوال  ا  
شفػػا قػػشخ هػػذه او تػػ إا يةاػػف او ػػشؿ إف اوتيلػػيد اولػػسشاا وس ػػيـ اوتع ديػػة 
وط و  ت ي ةعة   راخ ا ف إيي  ي ت ش درية ى وية يداتد شهذه او تيية إيي  ية  درية 

 دة ةػػ ها  ةع ػػ ه اوساػػشي، أي طريػػؽ يفػػؿ اوع  ػػد  ػػ وةع شد ا يػػرة،   فػػة شأف اوع ػػ
لػػػ ا  ه، شيفػػػؿ   وع  ػػػد إوػػػل اوا يػػػة اوتػػػا تتةثػػػؿ فػػػا تا يػػػؽ اوع شديػػػة اوفػػػ دقة، 
اوع شدية     تي ر، أي اوع شدية اوتا تؤهسه وس  شؿ فييد ة  ييد ةف اورااػة شاوسػذة، 

  ته     مػػشر ةعػػه، في  ػػؿ ىسػػل اوتاػػ ويؼ إق ػػ  ت   أد ػػ ر ةعػػه، فػػا فػػ ر ىسػػل ة ػػ
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شاػػؿ ذوػػؾ يع ػػا اإلتيػػ ف   ومعػػؿ اوةػػأةشر  ػػه ىسػػل لػػ يؿ اوتعظػػيـ وقةػػر شاوةا فظػػة 
 (دٔٙٔىسل اإلتي ف  يةسة اوتا ويؼ" ى داوفةد، ددت، ص
( شاوتػػا تشفػػست إوػػل أف ٖٕٔٓشهػػذه او تييػػة تتمػػؽ ةػػا درالػػة أ ػػش ىةػػرة  

%(د ٛٛدٔٛ(  ساػػت  ةلػػتش  ا وتػػزاـ اوػػدي ا وػػد  طس ػػة اوي ةعػػ ت  ىي ػػة اودرالػػة
(، شاوتػػػا تشفػػػست إوػػػل أف دريػػػة ةة رلػػػة ٕ٘ٔٓاةػػػ  اتم ػػػت ةػػػا درالػػػة اوعةػػػري  

 اوطس ة وةي  ت او يـ ااؿ ا  ت ةرتمعةد
 ( قيم المعامالت3جدول )

( اوتاػػػػرارات شاو لػػػػب اوةإشيػػػػة شاوةتشلػػػػط ت اوالػػػػ  ية ٙيشقػػػػح اويػػػػدشؿ  
قػػػيـ اوةعػػػ ةجت، شت ػػػير شا  ارافػػػ ت اوةعي ريػػػة إلي  ػػػ ت ةمػػػردات اودرالػػػة وةاػػػشر 

(، شهػػش ٗٔدٗاو ي  ػػ ت فػػا اويػػدشؿ إوػػل أف اوةتشلػػط اوالػػ  ا اوعػػ ـ وسةاػػشر  سػػغ  
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ةؤ ػر ىسػل ةيػػؿ الػتي   ت ىي ػة اودرالػػة إوػل  ةشاف ػة( ىسػػل اوع ػ رات اوػشاردة فػػا 
 اويدشؿد   

شقػػػد يػػػ خت فػػػا اوترتيػػػب األشؿ ى ػػػ رة  أىػػػا ا يػػػ ت شىشاطػػػؼ شة ػػػ ىر 
(، شا  اػػػراؼ اوةعيػػػ ري ٚ٘دٗغ اوةتشلػػػط اوالػػػ  ا  اآل ػػػريف شأاترةهػػػ ( شقػػػد  سػػػ

(د أة  اوترتيب اوث  ا فا ف وع ػ رة:  أ ػ رؾ اآل ػريف فػا أفػرااهـ شأاػزا هـ( ٗٙدٓ 
(د أةػػ  اوترتيػػب ٜٙدٓ(، شا  اػػراؼ اوةعيػػ ري  ٜٖدٗشقػػد  سػػغ اوةتشلػػط اوالػػ  ا  

شلػػػط اوث وػػػث فاػػػ ف وع ػػػ رة:  أاػػػرص ىسػػػل ةراىػػػ ة  ػػػعشر اوييػػػراف(، شقػػػد  سػػػغ اوةت
(د شفػػػػا اوترتيػػػػب اورا ػػػػا يػػػػ خت ٔٛدٓ(، شا  اػػػػراؼ اوةعيػػػػ ري  ٕٗدٗاوالػػػػ  ا  

(، ٛٓدٗاوع ػػ رة  داإةػػ ت ةػػ  أقػػدـ او فػػياة وشيػػه ا( شقػػد  سػػغ اوةتشلػػط اوالػػ  ا  
(، ثـ يسيهػ  فػا اوترتيػب اوع ػ رة  ا مػؽ يػزخات ةػف د سػا ٜٓدٓشا  اراؼ اوةعي ري  

( ٙٚدٖشاوةتلػػش ت(  ةتشلػػط الػػ  ا  ىسػػل اوةاتػػ ييف  ةػػف فػػا ذوػػؾ اوةتلػػشويف 
( ثػػـ فػػا او ه يػػة اوع ػػ رة    ةػػ  ا ةػػف أ ػػذ اوم إػػدة ىسػػل ٖٓدٔشا اػػراؼ ةعيػػ ري  

( ٚٔدٖاوال ب او  اا إذا ا ف او  ؾ ليدفعه  ويةيا اوعةػجخ(  ةتشلػط الػ  ا  
 (دٖدٔشا اراؼ ةعي ري  

 ةجت شفا قشخ هػذه او تػ إا يةاػف او ػشؿ إف اوتيلػيد اولػسشاا و ػيـ اوةعػ
وط و ػػ ت ي ةعػػة  ػػ راخ اػػ ف  دريػػة ى ويػػةد شقػػيـ اوةعػػ ةجت تع ػػر ىػػف ةظهػػر ةػػف 
ةظ هر اورقا اوماري شاوفم خ او ملا، شوهػ  ىجقػة ةهةػة  ػ وةظهر اوعػ ـ، شاوػذشؽ 
اوعػػػ ـ يلػػػهـ اومػػػرد أيػػػ ت اػػػ ف ةشقعػػػه فيػػػه  لػػػسشاه او  فػػػا شث  فتػػػه اوذاتيػػػة، شتػػػأتا 

جؽ اواةيػػػدة ش تييػػة ط يعيػػػة وهػػ  لػػػشاخ اوةع ةسػػة اوالػػ ة ثةػػػرة وة ظشةػػة ةػػػف األ ػػ
ا  ػػػت أ جقػػػ ت ذاتيػػػة ةػػػف  ػػػ ب اولػػػيّية شاومطػػػرة األفػػػسية أش ا  ػػػت أ جقػػػ ت ةاتلػػػ ة 

(د شهػػذه ٓٗ، صٖٕٔٓ ػػ وعسـ شاوث  فػػة شاوماػػر شاوػػشىا شاإلدراؾ شاو  ػػرة  اوع  لػػا،
( شاوتػا تشفػست ٖٕٔٓاو تيية اوتا تـ اوتشفػؿ إويهػ  تتمػؽ ةػا درالػة أ ػش ىةػرة  

أف ةلػػػػػتش  ا وتػػػػػزاـ اوػػػػػدي ا وػػػػػد  طس ػػػػػة اوي ةعػػػػػ ت  ىي ػػػػػة اودرالػػػػػة(  ساػػػػػت إوػػػػػل 
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(، شاوتػػػا تشفػػػست إوػػػل أف ٕ٘ٔٓ%(د اةػػػ  اتم ػػػت ةػػػا درالػػػة اوعةػػػري  ٛٛدٔٛ 
 درية ةة رلة اوطس ة وةي  ت او يـ ااؿ ا  ت ةرتمعةد

شوإلي  ة ىسل اولؤاؿ اوذي ي يس ةد  شيشد فرشؽ ذات د وة إاف إية فا 
عي ة  اش ةا شر اودرالة تعز  إول اوةتايرات او  فية، اىتةدت إي   ت أفراد او

يتقح ذوؾ ةف  جؿ ( ش Tاو  اثة ىسل تاسيؿ اوت  يف األا دي، شا ت  ر  
 اويداشؿ اوت وية:

( لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو Tاختبار ): ( 4جدول )
 محاور الدراسة وفقًا لمعمر

المتوسط  العدد العمر المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 sig قيمة ت المعياري

القيم 
 االعتقادية

 1.310 1.273 1.230 1.45 717 ( سنة71أقل من )
( 72( إلى أقل من )71من )
 سنة

44 1.41 1.110 

القيم 
 التعبدية

 1.151 0.425- 1.343 1.06 717 ( سنة71أقل من )
( 72( إلى أقل من )71من )
 سنة

44 1.31 1.275 

قيم 
 المعامالت

 1.107 7.231- 1.336 1.16 717 ( سنة71أقل من )
( 72( إلى أقل من )71من )
 سنة

44 1.30 1.321 

( وج ػػػػتجؼ اػػػػشؿ ةاػػػػ شر اودرالػػػػة T( ا ت ػػػػ ر  ٚيشقػػػػح اويػػػػدشؿ رقػػػػـ  
   تجؼ اوعةر، شيت يف ةف اويدشؿ شيشد ا تجف ت يشهرية  يف اوعي ة فا ةاشر 

 دات ىسػػػل ةتايػػػر اوعةػػػرد اةػػػ  ت ػػػيف ةػػػف اويػػػدشؿ ىػػػدـ شيػػػشد قػػػيـ اوةعػػػ ةجت اىتةػػػ
ا تجفػػػػ ت يشهريػػػػة  ػػػػيف اوعي ػػػػة اىتةػػػػ دات ىسػػػػل ةتايػػػػر اوعةػػػػر فػػػػا ةاػػػػشري: او ػػػػيـ 

 ا ىت  دية، شاو يـ اوتع ديةد 
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( تحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد 5جدول )
 لتراكمي الدراسة نحو محاور الدراسة وفقًا لممعدل ا

درجة  مصدر التباين المحور
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف( 

مستوى 
 الداللة

 ٖٔٓدٓ ٓٗٓدٓ ٖ بين المجموعات القيم االعتقادية
 ٜ٘ٔدٓ ٕٕٓد٘ٔ ٚٚ داخل المجموعات ٜٚٚدٓ ٛٙٓدٓ

   - ٕٙٓد٘ٔ ٓٛ المجموع الكمي
 ٖ٘ٚدٓ ٕٗٓدٔ ٖ بين المجموعات القيم التعبدية

 ٜٖٓدٓ ٛٔٓدٖٓ ٚٚ داخل المجموعات ٜٖٔدٓ ٘ٛٛدٔ
 - ٕٕٕدٕٖ ٓٛ المجموع الكمي

 ٔٙٚدٓ ٕٕٛدٕ ٖ بين المجموعات قيم المعامالت
 ٚ٘ٗدٓ ٕٕٗدٖ٘ ٚٚ داخل المجموعات ٕٛٔدٓ ٖٙٙدٔ

 - ٙٓ٘دٖٚ ٓٛ المجموع الكمي

اومرشؽ فا  ( تاسيؿ اوت  يف األا دي وةعرفة د وةٛيشقح اويدشؿ  
إي   ت أفراد اودرالة  اش ةا شر اودرالة شف  ت وسةعدؿ اوترااةا، شقد أ  رت 
او ي   ت فا اويدشؿ إول ىدـ شيشد فرشؽ ذات د وة إاف إية  يف ىي ة اودرالة 
فية  يتعسؽ  ةا شر اودرالة اوثجثة تعز  إول اوةعدؿ اوترااةا ، ايث ا ف ةلتش  

 (د٘ٓدٓاود وة أا ر ةف  
( لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو T( اختبار )6ول )جد

 محاور الدراسة وفقًا لمتخصص
المتوسط  العدد التخصص المحاور

 الحسابي
االنحراف 
 sig قيمة ت المعياري

 القيم االعتقادية
 1.114 1.46 016 عممي

1.613 1.333 
 1.332 1.41 031 نظري

 القيم التعبدية
 1.312 1.31 016 عممي

3.373 1.110 
 1.373 1.01 031 نظري

 قيم المعامالت
 1.324 1.71 016 عممي

0.273 1.076 
 1.353 1.16 031 نظري
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( وج ػػػػتجؼ اػػػػشؿ ةاػػػػ شر اودرالػػػػة T( ا ت ػػػػ ر  ٜيشقػػػػح اويػػػػدشؿ رقػػػػـ  
   تجؼ اوت فص، شيت يف ةػف اويػدشؿ شيػشد ا تجفػ ت يشهريػة  ػيف اوعي ػة فػا 

يـ اوتع ديػػة اىتةػ دات ىسػػل ةتايػػر اوت فػصد اةػػ  ت ػػيف ةػف اويػػدشؿ ىػػدـ ةاػشر او ػػ
شيػشد ا تجفػ ت يشهريػة  ػيف اوعي ػة اىتةػػ دات ىسػل ةتايػر اوت فػص فػا ةاػػشري: 

 او يـ ا ىت  دية، شقيـ اوةع ةجتد 
(، إول ارتم ع او يـ اودي ية ٕٗٔٓشفا هذا اوةي ؿ تشفست درالة اوعزب  

س ة اوةت ففيف فا اوث  فة اإللجةية ىف غيرهـ شاولسشؾ ا يتة ىا ود  اوط
(، شيشد فرشؽ ذات د وة ٕ٘ٔٓةف اوطس ةد اة  ي خ فا درالة اوعةري  

إاف إية فا درية ةة رلة اوطس ة وس يـ تعز  وةتاير  شع اواسية وف وح اواسي ت 
 اإل ل  يةد

اد ( تحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفر 01جدول )
 الدراسة نحو محاور الدراسة وفقًا لمحالة االجتماعية 

درجة  مصدر التباين المحور
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف( 

مستوى 
 الداللة

 القيم االعتقادية
 ٗٛٔدٓ ٖٚٙدٓ ٕ بين المجموعات

 ٕٗٛدٓ ٜٕٚدٜٛ ٖٗٔ داخل المجموعات ٕ٘٘دٓ ٙٗٙدٓ
   - ٚٗٙدٜٛ ٖٙٔ المجموع الكمي

 القيم التعبدية
 ٜٕ٘دٔ ٜٛ٘دٕ ٕ بين المجموعات

 ٕٓٗدٓ ٖٙٔدٕٙٔ ٖٗٔ داخل المجموعات ٖ٘ٓدٓ ٖٕٕدٖ
 - ٕٙٚدٕٛٔ ٖٙٔ المجموع الكمي

 قيم المعامالت
 ٖٓٚدٔ ٓٗٚدٕ ٕ بين المجموعات

 ٖٗٗدٓ ٖ٘ٔدٜٖٔ ٖٗٔ داخل المجموعات ٔ٘ٓدٓ ٜٔٓدٖ
 - ٖٜٛدٔٗٔ ٖٙٔ المجموع الكمي

( تاسيؿ اوت  يف األا دي وةعرفة د وة اومرشؽ فا ٓٔيشقح اويدشؿ  
إي   ت أفراد اودرالة  اش ةا شر اودرالة شف  ت وسا وة ا يتة ىية وعي ة اودرالة، 
شقد أ  رت او ي   ت فا اويدشؿ إول ىدـ شيشد فرشؽ ذات د وة إاف إية  يف 
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جثة تعز  إول اوا وة ا يتة ىية، ىي ة اودرالة فية  يتعسؽ  ةا شر اودرالة اوث
 (د٘ٓدٓايث ا ف ةلتش  اود وة أا ر ةف  

 ممخص النتائج والتوصيات
 ممخص النتائج: 

 تشفست اودرالة إول ىدة  ت إا يةاف تاديده  ىسل او اش اوت وا:
 التجسيد السموكي لمقيم االعتقادية لدى طالبات جامعة شقراء: .0

إول  ةشاف ة   دة( ىسل اوع  رات اوشاردة  أظهرت او ت إا ةيؿ ىي ة اودرالة
فػػػػا ةاػػػػشر او ػػػػيـ ا ىت  ديػػػػة، ايػػػػث ت ػػػػيف أف اوط و ػػػػ ت ىي ػػػػة اودرالػػػػة تلت ػػػػعرف 
  وا ية إول او  وؽ ل ا  ه شتع ول فا تليير أةشرهف، شتتشاسف ىسػل ا فػا اػؿ 
 ػػاخ، اةػػ  أف اوط و ػػ ت ىي ػػة اودرالػػة ت سػػص اوعةػػؿ  ىػػز شيػػؿ، شتػػؤة ف  ػػأف 

 و ق خ شاو در يشود ا لت رار او ملا، اةػ  ت ػ ؼ ا فػا اػؿ تعػ ةجتهف، اورق   
شتلت ػػعرف رق  ػػة ا ىػػز شيػػؿ فػػا اػػؿ األشقػػ ت، شيػػتـ ة  شةػػة اوتيػػ رات اإلوا ديػػة 
 ػػ ومار اولػػديد، ش  يعتػػدف فػػا او رافػػ تد شهػػذه او تييػػة تؤاػػد أف اوتيلػػيد اولػػسشاا 

 ية ى وية يداتدوس يـ ا ىت  دية ود  اوط و  ت ا ف ىسل در 
 التجسيد السموكي لمقيم التعبدية لدى طالبات جامعة شقراء:.7

أظهرت او ت إا ةيؿ ىي ة اودرالة إول  ةشاف ة   دة( ىسل اوع  رات اوشاردة 
فػػا ةاػػشر او ػػيـ اوتع ديػػة، ايػػث ت ػػيف أف اوط و ػػ ت ىي ػػة اودرالػػة تعت ػػد  ػػأف اومتػػ ة 

لجـ شويس تزةت ت، اة  أ هف تا فظ ىسػل اوةلسةة تستـز   واي ب اةتث  ت وتع ويـ اإل
اوفػسشات او ةػػس فػػا أشق تهػ ، اةػػ  ت ػػيف أ هػػف تارفػف ىسػػل أداخ اوزاػػ ة، شتعت ػػا 
  وطهػػ رة فتاػػشف ىسػػل شقػػشخ أغسػػب اوشقػػت، شتػػداـش ىسػػل تػػجشة او ػػرآف، شتاػػرص 
ىسل أداخ فريقة اواا، شتهتـ  ػ ألةر  ػ وةعرشؼد شهػذه او تييػة تؤاػد أف اوتيلػيد 

 وس يـ اوتع دية ود  اوط و  ت ا ف ىسل درية ى وية يداتداولسشاا 
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 التجسيد السموكي لقيم المعامالت لدى طالبات جامعة شقراء:.3
أظهرت او ت إا ةيؿ ىي ة اودرالػة إوػل  ةشاف ػة( ىسػل اوع ػ رات اوػشاردة فػا 
ةاػػػػشر او ػػػػيـ اوةعػػػػ ةجت، ايػػػػث ت ػػػػيف أف اوط و ػػػػ ت ىي ػػػػة اودرالػػػػة تعػػػػا ا يػػػػ ت 

ر اآل ػػػريف شتاترةهػػػ ، ش ػػػ رؾ اآل ػػػريف فػػػا أفػػػرااهـ شأاػػػزا هـ، شىشاطػػػؼ شة ػػػ ى
شتارص ىسل ةراى ة  عشر اوييراف، شت دـ او فياة وشيػه ا(، شت مػؽ يػزخات ةػف 
د سهػػ  ىسػػل اوةاتػػ ييف  ةػػف فػػا ذوػػؾ اوةتلػػشويف شاوةتلػػش ت، شه ػػ ؾ  لػػ ة ى ويػػة 

  اػػا إذا اػػ ف ةػػف اوعي ػػة أ ػػرف إوػػل أ ػػه   ةػػ  ا ةػػف أ ػػذ اوم إػػدة ىسػػل اوالػػ ب او
او  ػػػؾ لػػػػيدفعه  ويةيػػػػا اوعةػػػػجخد شهػػػػذه او تييػػػػة تؤاػػػػد أف اوتيلػػػػيد اولػػػػسشاا و ػػػػيـ 

 اوةع ةجت ود  اوط و  ت ا ف ىسل درية ى ويةد
الفروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة نحو محاور الدراسة .1

 التي تعزى إلى المتديرات الشخصية:
ة فػػا ةاػػشر قػػيـ اوةعػػ ةجت اىتةػػ دات شيػػشد ا تجفػػ ت يشهريػػة  ػػيف اوعي ػػدأ 

ىسل ةتاير اوعةرد اة  ت يف ىدـ شيػشد ا تجفػ ت يشهريػة  ػيف اوعي ػة 
اىتةػػػػ دات ىسػػػػل ةتايػػػػر اوعةػػػػر فػػػػا ةاػػػػشري: او ػػػػيـ ا ىت  ديػػػػة، شاو ػػػػيـ 

 اوتع ديةد 
ىػػدـ شيػػشد فػػرشؽ ذات د وػػة إافػػ إية  ػػيف ىي ػػة اودرالػػة فيةػػ  يتعسػػؽ دب 

 ل اوةعدؿ اوترااةاد ةا شر اودرالة اوثجثة تعز  إو
شيػػشد ا تجفػػ ت يشهريػػة  ػػػيف اوعي ػػة فػػا ةاػػػشر او ػػيـ اوتع ديػػة اىتةػػػ دات دج 

ىسػػل ةتايػػر اوت فػػصد اةػػ  ت ػػيف ىػػدـ شيػػشد ا تجفػػ ت يشهريػػة  ػػيف 
اوعي ػػة اىتةػػ دات ىسػػل ةتايػػر اوت فػػص فػػا ةاػػشري: او ػػيـ ا ىت  ديػػة، 

 شقيـ اوةع ةجتد 
ة اودرالػػػة فيةػػػ  يتعسػػػؽ ىػػػدـ شيػػػشد فػػػرشؽ ذات د وػػػة إافػػػ إية  ػػػيف ىي ػػػدد 

  ةا شر اودرالة اوثجثة تعز  إول اوا وة ا يتة ىيةد
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 :التوصيات والمقترحات 

فػػا قػػشخ او تػػ إا اوتػػا ألػػمرت ى هػػ  اودرالػػة اوا ويػػة، ت تػػرح او  اثػػة  عػػض  
 اوتشفي ت شها:

أف ياتػؿ او ػيـ اودي يػػة ةا  ػة ا يػػرة فػا اوة ػػررات اودرالػية فػػا اوتعسػيـ اوعػػ ـ،  دٔ
يتي شز تعسيـ او يـ اودي ية ةراسة اوتس يف شاوامظ إول أداخ هػذه او ػيـ  ايث 

  ايث ت عاس ىسل لسشاي ت اوطجب شاوط و  تد
أف تراز اوةدارس شاوي ةع ت ىسل تيليد او يـ اودي ية وػد  اوطػجب، شاػثهـ دٕ

 ىسل ا وتزاـ  ه  ةف  جؿ اوة ررات شاأل  طة شاو راةا اوة تسمةد
 ة ىسل اوطجب فا ي ةع ت لعشديةد إيراخ درالة ةيدا يدٖ
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 المراجع
(د دشر اوتر ية غير او ظ ةية فا ت ةية او يـ اودي ية ٕٔٔٓي ةا،  س يس ةاةدد  أ ش -

قط ع غزةد رل وة  -ود  طس ة اسي ت اوتر ية   وي ةع ت اومسلطي ية 
 ة يلتير غير ة  شرة، غزة، ي ةعة األزهرد

 وتزاـ اودي ا شاو يـ ا يتة ىية شىجقتهة  (د ةلتش  أٖٕٓأ ش ىةرة، ه  ا ىطيةد  -
   غتراب او ملا ود  طجب اوي ةع ت اومسلطي ية  ازةد رل وة ة يلتير 

 غير ة  شرة، غزة، ي ةعة األزهر، اسية اوتر يةد
هػ(د او يـ اوتر شية اوةتقة ة فا آي ت او داخ او رآ ا ٕٛٗٔاأللطؿ، لة هر ىةرد  -

وتعسيـ اوةدرلاد رل وة ة يلتير غير وسةؤة يف شل ؿ تشظيمه  فا ا
 ة  شرة، غزة، اوي ةعة اإللجةية، اسية اوتر يةد

، ااةد ةشللد  - (د دشر اوةعسـ فا تعزيز او يـ اإلية  ية ود  طس ة ٜٕٓٓ رهـش
اوةراسة اوث  شية  ةديريتا   ف يش س شغرب غزة ةف شيهة  ظر اوطس ةد 

لجةية، اسية اوتر ية، قلـ رل وة ة يلتير غير ة  شرة، غزة، اوي ةعة اإل
 أفشؿ اوتر يةد

 اوع  دةد اواشيت، شزارة ي  ب فا (د  ف إرٕٓٓٓاو ي  ش ا، ةاةد أ ش اومتحد  -
(، اوعدد ٖٚاإللجةية، ةيسة اوشىا اإللجةا، اوةيدؿ   األشق ؼ شاو إشف

 د  ٓ٘-ٜٗ(، ص ص ٚٔٗ 
اوتر ية اودي ية (د درالة ت شيةية ة  ر ة  يف ة ها ٕٙٓٓي ب ا ىسا لعدد  -

اإللجةية شة ها او يـ شاأل جؽ فا قشخ او يـ اوجزةة وتجةيذ اوةراسة 
 او ملية او اشث ا  تداإية: ةا ة رشع وة ها ة ترحد ي ةعة اوة شفية، ةيسة

 د ٖٗٔ-ٜٗ، اوعدد اوث وث، ص ص ٜٕٔشاوتر شية، اوةيسد  
شاو س ية شاوتشافؽ او ملا ود   اليب،   اي  ز الفد  ددت(د اوعجقة  يف او يـ اودي ية-

طجب اوي ةعةد اوزق زيؽ، اسية اوتر ية، ةيسة اسية اوتر ية، اوةيسد اوث وث، 
 دٖٕ٘-ٕ٘ٔاوعدد اول  ا، ص ص 

(د أل ويب    خ او يـ اوتر شية شاألة ية فا ة ررات ٕٔٔٓاواليف، إ راهيـ  ف ى داد  -
يسية(د رل وة ة يلتير غير اوساة اوعر ية وسفؼ اورا ا ا  تداإا درالة تاس
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ة  شرة، ي ةعة   يؼ اوعر ية وسعسـش اوة ية، اسية اودرال ت اوعسي ، قلـ 
 اوعسـش ا يتة ىية شاو مليةد

(د او يـ اإللجةية فا اوتعسيـ شآث ره  ىسل اوةيتةاد ٕٕٔٓاواؽ، ةاةد أةيفد  -
 دٖٗٗ-ٖٖ٘اوي ةعة اإللجةية، ةيسة درال ت، اوعدد اوت لا، ص ص 

، ةاةد اةزةد  ددت(د األاا ـ األ جقية شاو يـ: درالة ة  ر ة  يف اولعشدييف   ف-
شغير اولعشدييف فا ةدي ة يدة اويزخ اوار ا ةف اوةةساة اوعر ية 

 وس اشث او ر  أـ ي ةعة اولعشديةد ةاة اوةارةة، ي ةعة أـ او ر ، ةيسة
 دٖٖٔ-ٖٕ٘اوعسةية، اوةيسد اورا ا، اوعدد اول دس، ص ص 

(د قيـ اوعةؿ اوةتا  ة ود  أىق خ هيإة ٕٗٓٓ، ية ؿ ةاةشد ةاةدد  او   ز-
اوتدريس  ي ةعة األزهر فا إط ر ةد ؿ اوث  فة اوت ظيةية "درالة ةيدا ية"د 

 دٚ٘  ه ، ةيسة اسية اوتر ية، اوعدد 
(د اتي ه ت او   ب  اش او يـ اودي ية وةدي ة او دس درالة ٕٗٔٓدا ؾ، أةؿ اةديد  -

 اثية ةف طجب اسية اآلداب ي ةعة دة ؽد دة ؽ، ةيسة ةيدا ية وعي ة 
 دٖٜٕ-ٖٕٚ(، اوعدد األشؿ، ص ص ٖٓي ةعة دة ؽ، اوةيسد  

(د ة  ها اوتر ية اودي ية شت ةية او يـد ةفر، اوةؤتةر ٕ٘ٔٓرلجف، ةفطملد  -
او شةا اول شي اوت لا ى ر وةراز تطشير اوتعسيـ اوي ةعا  ي ةعة ىيف 

وي ةعا اوعر ا شأزةة او يـ فا ى وـ  ج ادشد،  ةس  ع شاف: اوتعسيـ ا
 دٗٔٔ-ٜٓٔ، ص صٕ٘ٔٓأ ريؿ،  ٘-ٗاوة ع د فا اومترة ةف 

(د ت ةية اوةم هيـ شاو يـ اودي ية ود  أطم ؿ ةراسة ة  ٕٗٔٓاور يدي، أاةد ى يدد  -
ق ؿ اوةدرلة ةف  جؿ  راةا األطم ؿ اوتسمزيش يةد ي ةعة اإللا درية، اسية 

(، ص ٜٔيسة اوطمشوة شاوتر ية، اوةيسة اول دس، اوعدد  ري ض األطم ؿ، ة
 دٕٓٙ-ٕ٘ٔص 

(د او يـ اإللجةية شا ية اوشاقا اوةع فرد او  هرة، ةيسة ٕٛٓٓاوفةدي،   ودد  -
 دٗٙ-ٔ(د ص ص ٖٔدرال ت إلجةية، اوعدد  

(د قيـ اوتل ةح فا تراث    يف اوة  دئ شاو ت إاد اويزاإر، اسية ٕٗٔٓطي ا، ةلعشدد  -
 د ٗٗ-ٖٓر ية، ةيسة اوتر ية، اوعدد اول  ا، ص صاوت
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(د قيـ اوعةؿ شىجقته    ورق  اوشظيما ود  ٕٔٔٓاوع يش، زي ب ةاةد زيفد  -
اوع ةجت فا ي ةعة اوةسؾ ى د اوعزيز  يدةد ي ةعة اوةسؾ ى د اوعزيز، 

 دٔٚ-ٖ، اوعدد اوث  ا، ص صٕ٘ةيسة ي ةعة اوةسؾ ى د اوعزيز، اوةيسد 
(د اوتل ةح شاوتعددية شاوا ي ةد ةفر، ةراز ٖٕٔٓاوديف ى داورازؽد  اوع  لا، ىة د -

 دٜٗ-ٖٖ(، ص ص ٜٕٔةط شى ت اويش لاش، ةيسة ديشييف، اوعدد  
ى داوفةد، ى داوة عـ إ راهيـد  ددت(د أثر ة ها اوع  دة فا تشييه لسشؾ اوةلسـد -

عدد او  هرة، ي ةعة او  هرة، ةيسة درال ت فا اوة  ها شطرؽ اوتدريس، او
 دٚٛٔ-ٓٙٔ(، ص ص ٓ٘ 

( ٚٛ(د ةد ؿ فا غرس او يـ ود  اومتية شاو   بد اوعدد ٕٙٔٓى داوةييد، ى طؼد  -
 د ٗ-ٔةف األة  ة اوع ةة وسة ظةة اوا مية اوعر ية، او  هرة، ص ص 

(د أثر او يـ اودي ية  ة ظة ت األىة ؿ ش األطراؼ ٕٔٔٓى داوشه ب، شاإؿ ةاةدد  -
 اوةفرية اوت رير اوة واد ةفر، اوةيسة ذات اوفسة ىسل تاليف يشدة

 دٕٖٛ-ٜٕٙ(، اوعدد اوث وث، ص ص ٖ٘اوتي رية، اوةيسد   وسدرال ت
(د أثر  عض اوةتايرات اوديةشيرافية ىسل او يـ اودي ية ٕٗٔٓاوعزب، له ـ أاةدد  -

شاولسشؾ ا يتة ىا ود  طس ة ةف اسي ت ي ةعية   وةةساة اوعر ية 
اواشيت، ةيسة اوعسـش ا يتة ىية، ص ص اولعشدية: درالة تط ي يةد 

 دٜٜ-ٖٗ
(د درية ةة رلة او يـ ود  طس ة اوي ةع ت ٕ٘ٔٓاوعةري، ألة خ ى داوة عـد  -

األرد ية ةف شيهة  ظر اوطس ة أ ملهـد ىة ف، اسية اوعسـش اوتر شية، ةيسة 
 دٙٛٓٔ-ٖٙٓٔ(، اوعدد اوث وث، ص صٕٗدرال ت، اوةيسد  

الت داة ت تا شوشيي  ا تف ؿ شاإلىجـ اواديثة  (دٜٕٓٓاوم وح، ةاةد اةديد  -
شا عا ل ته  ىسل قيـ او   ب اوي ةعاد اويزاإر، اسية اوعسـش ا يتة ىية 

 شاوعسـش اإللجةيةد
(د او يـ شاوع دات ا يتة ىية ود  اوعة وة اوة زوية ٜٕٓٓاو اط  ا، ى د ا ةاةدد  -

ية، رل وة ة يلتير غير شة  ر ته    و يـ شاوع دات ود  األلرة اولعشد
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ة  شرة، ي ةعة   يؼ اوعر ية وسعسـش اوة ية، اسية اودرال ت اوعسي ، قلـ 
 اوعسـش ا يتة ىيةد  

(د قيـ اوعةؿ ود  او   ب اوعر ا: درالة ى ر ث  فيةد ٕٓٔٓةاةد، ةاةد لعدد  -
ي ةعة او  هرة، ةيسة درال ت ىر ية فا ىسـ او مس، اوةيسد اوت لا، اوعدد 

 داوث  ا
(د اوتاسيؿ اوسل  ا شى وةية او يـ اودي يةد اوةارب، ٖٕٔٓاوةفطمل، ت ج اوديفد  -

 دشة ا يته د شاوتيديد فا اومار اإللجةا اوةع فر، اوة ع دة فا اومترة 
 د    ٕٛٛ-ٕ٘ٙ، ص ص ٖٕٔٓة رس  ٕٔ-ٔٔةف 

(د او يـ اودي ية فا اوفا فة اوعراقيةد تاريت، ٖٕٔٓةقاا، دية ؿ ىلارد  -
 دٜٖٗ-ٕٖٚتاريت، ةيسة آداب اومراهيدي، ص ص  ي ةعة

(د او يـ اودي ية  يف اوةل وةة شاواي ة: اوةشت اولريري ٕٛٓٓةعفر، ى داد  -
شاوةشت اورايـ  ةشذي فد اوةارب، اسية اآلداب، ةيسة اوةف  اية، اوعدد 

 دٚٓٔ-ٖٜاوث ةف، ص ص 
د ي ةعة اويزاإر، اسية (د او يـ اودي ية شث  فة اوعشوةةٕٔٔٓاو ظير،  ظير أاةدد  -

اوعسـش اإل ل  ية، ةيسة او ريعة شاودرال ت اإللجةية، اوةيسد اوث وث، اوعدد 
 دٔٓٔ-ٔٙاوث وث، ص ص 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


