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ملخص: 

ا�ضتهدفت الدرا�ضة الك�ضف عن اأبرز اأمناط ال�ضلوك الدالة على الفاعلية الجتماعية، 
يف  العليا  الدرا�ضات  طلبة  ممار�ضة  درجة  اإىل  والتعرف  النبوية،  ال�ضنة  يف  جاءت  كما 
مكونة  ا�ضتبانة  الباحث  م  �ضمَّ وقد  الأمناط،  لهذه  الإ�ضالمية  اجلامعة  يف  الرتبية  كلية 
ممار�ضة  درجة  الدرا�ضة  واأظهرت  وطالبة،  طالبًا   )217( على  طبقها  فقرة،   )46( من 
العليا  الدرا�ضات  طلبة  قبل  من  الجتماعية  الفاعلية  على  الدالة  ال�ضلوك  لأمناط  عالية 
يف  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروقًا  تظهر  مل  كما   ،  )%85.56( املئوية  الن�ضبة  بلغت  حيث 
الدرا�ضة  والتخ�ض�ص.واأو�ضت  اجلن�ص  ملتغريي:  تبعًا  الأمناط،  لهذه  ممار�ضتهم  درجة 
اأفراد  مع  الجتماعي  التوا�ضل  ممار�ضة  يف  الجتهاد  على  العليا  الدرا�ضات  طلبة  بحّث 
يف  اخلا�ضة  جتاربهم  عن  يتحدثوا  لكي  الفاعلني؛  للطلبة  الفر�ص  واإتاحة  املجتمع، 

بهم. يقتدوا  زمالئهم حتى  اأمام  الجتماعي  التفاعل 
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Abstract: 
The study aimed to reveal the most important behavior models which 

refer to social effectiveness as it came in the Sunnah and also to know the 
practice degree of postgraduate students from The Faculty of Education in the 
Islamic university for these models.The researcher designed a questionnaire 
which consisted of )46( items.The sample of the study consisted of )217( males 
and females.

The study revealed the following results: 
 - High degree which reached 85.56% in the practice the behavior models 

which refer to the social effectiveness by postgraduate students as it came 
in the Sunnah.

 - There are no statistical differences in the practice of these models in favor 
of sex and major variables.
The researcher recommended the following: 
The need to guide the students to practice social interaction between 

people and give chance for students who are active in it to talk in front of their 
colleagues about their special experience in social interaction for be a model 
to their colleagues.
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مقدمة: 
متوا�ضلة  عالقة  يف  الفرد  يظل  اأن  –بطبيعتها-  اليومية  الإن�ضانية  احلياة  تتطلب 
اأو�ضاع واأحداث ومواقف، وت�ضكل  مع الآخرين يتفاعل معهم، وينفعل مبا يدور حوله من 
الفاعلية الجتماعية �رشورة ما�ّضة وعن�رشاً حيويًا يف اإ�ضناد املجتمع واإ�ضالحه وتنميته.

اجتماعية،  �ضلوك  واأمناط  الأفراد يف �ضورة مواقف  الجتماعي بني  التفاعل  ويظهر 
قائمة على التعاون وامل�ضاندة يف �ضور معنوية واأخرى مادية ح�ضّية.)الفقي، 2010: 244( 
التزامه  على  بناًء  تتحدد  الإن�ضان  قيمة  اأن  يت�ضح  الكرمي،  القراآن  بيان  خالل  ومن 
ِ * اإِنَّ االإِن�َساَن  وفاعليته يف املجتمع، والتي تكون متماهية مع اإميانه ويقينه: {َوالرَْع�رضرْ
 {ِ ربرْ ا ِبال�سَّ ورْ قِّ َوَتَوا�سَ َ ا ِباحلرْ ورْ اِت َوَتَوا�سَ احِلَ اآَمُنوا َوَعِملُوا ال�سَّ ِذيَن  اإِالَّ الَّ  * ٍ َلِفي ُخ�رضرْ

)الع�رش: 1- 3( 
اإّل اخلري، ول  اأن يكون نافعًا يف املجتمع، ل ي�ضدر عنه  والفرد امل�ضلم يفرت�ص فيه 
ينتظر منه اإل الأعمال ال�ضاحلة، وهو حري�ص على ت�ضخري كل اإمكاناته وطاقاته وخرباته 
النا�ص، من  فردية بني  فروق  وترقيته، وهناك  وتعمريه  واإ�ضالحه  املجتمع،  بناء  ل�ضالح 
معايري  من  معياراً  يعد  للنا�ص،  النفع  تقدمي  كان  لذا  الآخرين؛  نفع  على  حر�ضهم  حيث 
التفا�ضل بينهم، كما جاء يف احلديث النبوي ال�رشيف: »اأحب النا�ص اإىل اهلل تعاىل اأنفعهم 

للنا�ص«.)الطرباين، 1994، ج3: 45( 
من  النف�ضية  الناحية  من  ال�ضليم  الفرد  خ�ضائ�ص  عن  الجتماعية  الفاعلية  وتك�ضف 
الفرد  ثقة  ومبقدار  وحتدياتها،  البيئة  ومطالب  اإمكانياته،  بني  املتوا�ضلة  العالقة  خالل 
بنف�ضه تكون نظرته لذاته ولالآخرين، وقدرته على اإقامة عالقات اجتماعية �ضليمة وم�ضاندة 

الآخرين.)الفقي، 2010: 234( 
اأداء  بوجوب  الديني  اعتقاده  من  امل�ضلم  للفرد  الجتماعية  الفاعلية  وتنطلق 
واحلر�ص  اخلال�ضة  بالنيَّة  ه  ُيوجِّ فامل�ضلم  فيه،  يعي�ص  الذي  املجتمع  جتاه  التزاماته 
على مر�ضاة اهلل عز وجل كل اأن�ضطته يف احلياة )يو�ضف، 1995: 44( ، وتتاأثر الفاعلية 
تتاأثر  كما  ونق�ضانًا،  زيادًة  الأخالقي  التزامه  مب�ضتوى  امل�ضلم  للفرد  الجتماعية 
حتتويه  التي  باجلماعة  وعيه  مبعنى  امل�ضلم،  الفرد  لدى  الجتماعي  الوعي  مب�ضتوى 
م�ضاعرهم  مع  ومتعاطفًا  ولالآخرين،  لذاته  مقّدراً  يجعله  مما  و�ضمرياً  ووجدانًا  فرداً 

 )20  ،19  :1986 ومتفهمًا حلاجاتهم )عثمان، 



257

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )4( - تشرين 

وقد اأ�ضار الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، اإىل ندرة اأهل التميز والفاعلية والهمة العالية 
يف النا�ص من خالل قولهr: “اإمنا النا�ص كالإبل املائة، ل تكاد جتد فيها راحلة”.)البخاري، 

2002، ج8: 104( 
والإح�ضا�ص  والت�ضاند  التكامل  على  امل�ضلمني  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  وحث 
باجلماعة رابطًا ذلك بالولء للم�ضلمني من خالل قوله: “من مل يهتم باأمر امل�ضلمني فلي�ص 
بح ومُي�ضي نا�ضحًا هلل ولر�ضوله ولكتابه ولإمامه ولعامة امل�ضلمني فلي�ص  منهم، ومن مل ُي�ضْ

منهم”.)الطرباين، 1994، ج7: 270( 
وقد �رشب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، اأروع الأمثال يف احلر�ص العاطفي وال�ضلوكي 
على نفع امل�ضلمني وهدايتهم والإ�ضفاق عليهم، كما و�ضفه املوىل- �ضبحانه وتعاىل- يف 
ُكم  َعَليرْ َحِري�ٌس  مرْ  َعِنتُّ َما  ِه  َعَليرْ َعِزيزٌ  اأَنُف�ِسُكمرْ  نرْ  مِّ َر�ُسوٌل  َجاءُكمرْ  {َلَقدرْ  تنزيله:  حمكم 

ُوؤرِْمِننَي َروؤُوٌف رَِّحيٌم}.)التوبة: 128(  ِباملرْ
وقدمت خديجة ر�ضي اهلل عنها، و�ضفًا دقيقًا ملا ات�ضم به الر�ضول �ضلى اهلل عليه . 1

و�ضلم من الفاعلية الجتماعية يف قولها: »اأب�رش فواهلل ل يخزيك اهلل اأبداً، اإنك لت�ضدق احلديث، 
، وتقرى ال�ضيف، وتعني على نوائب احلق« )ابن حنبل، 2001،  وت�ضل الرحم، وحتمل الكلَّ
َراِهيَم  اإِبرْ {اإِنَّ  اإبراهيم عليه ال�ضالم بقوله:  ج 43: 52( ، وقد و�ضف اهلل- عز وجل- نبيه 
ِِكنَي} )النحل: 120( ، وجاء يف تف�ضري الآية  ُ�رضرْ ِ َحِنيًفا َوَلرْ َيُك ِمَن املرْ ًة َقاِنًتا هلِلرّ َكاَن اأُمَّ
ال�ضابقة اأن اإبراهيم عليه ال�ضالم كان اإمامًا جامعًا خل�ضال اخلري هاديًا ومهتديًا، ومطيعًا 
لربه يف قوله وعمله يف كل الأحوال )ال�ضعدي، 2000: 451( ، وُو�ضَف بالأّمة لكونه ماأمومًا 
ج2:   ،1998 )الن�ضقي،  اخلري  النا�ص  يعلم  الذي  فالأّمة  اخلري،  منه  لياأخذوا  النا�ص  يوؤمه 
240( ، والأنبياء والر�ضل جميعًا- عليهم ال�ضالم- ، اأ�ضحاب ر�ضالة وفاعلون يف اأقوامهم 
وجمتمعاتهم، وقد ُبعثوا لإ�ضالح واقع النا�ص وهدايتهم واإر�ضادهم خلريي الدنيا والآخرة.

ومن الأمثلة على ذلك اإر�ضاد نبي اهلل �ضعيب- عليه ال�ضالم- قومه وهو يخاطبهم- اإىل اإيفاء 
ُُه َقدرْ  نرْ اإَِلٍه َغريرْ َ َما َلُكم مِّ ُبُدوارْ اهللَّ ِم اعرْ الكيل وامليزان وجتّنب الإف�ضاد يف الأر�ص{َيا َقورْ
�ِسُدوارْ  َياَءُهمرْ َوالَ ُتفرْ ا�َس اأَ�سرْ يَزاَن َوالَ َتبرَْخ�ُسوارْ النَّ ِ َل َواملرْ َكيرْ ُفوارْ الرْ ُكمرْ َفاأَورْ بِّ ن رَّ َنٌة مِّ ُكم َبيِّ َجاَءترْ
وؤرِْمِننَي} )الأعراف: 85( وحث نبي  ُكمرْ اإِن ُكنُتم مُّ ٌ لَّ لِحَها َذِلُكمرْ َخريرْ َد اإِ�سرْ يِف االأَررْ�ِس َبعرْ
اهلل مو�ضى –عليه ال�ضالم- اأخاه هارون على حتّمل امل�ضئولية الجتماعية جتاه قومه، كما 
ِبعرْ  ِلحرْ َوالَ َتتَّ ِمي َواأَ�سرْ لُفرِْني يِف َقورْ جاء يف قوله تعاىل: {َوَقاَل ُمو�َسى الأَِخيِه َهاُروَن اخرْ
�ِسِديَن} )الأعراف: 142( وا�ضتنكر نبى اهلل لوط –عليه ال�ضالم- فعل قومه ال�ضاذ  ُفرْ �َسِبيَل املرْ
َوًة  ُكمرْ َلَتاأرُْتوَن الرَِّجاَل �َسهرْ فخاطبهم ناهيًا وزاجراً كما جاء يف قوله تعاىل على ل�ضانه: {اإِنَّ

ُِفوَن} )الأعراف: 81(  �رضرْ ٌم مُّ ن ُدوِن النِّ�َساء َبلرْ اأَنُتمرْ َقورْ مِّ
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اأن  اأ�ضا�ضًا يف تكوينها كما  ال�ضخ�ضية امل�ضلمة عن�رشاً  البناء الجتماعي يف  وي�ضّكل 
الوعي الجتماعي يف هذه ال�ضخ�ضية جزًء من وعيها ال�ضامل بالوجود كله: �ضاهده وغيبه، 
ر، والتفّكر  الفردي منه واجلماعي، فامل�ضلم مدعو اإىل الوعي ال�ضامل من خالل التاأمل والتدبُّ
يف ملكوت ال�ضموات والأر�ص، ويف احلياة، وما بعد احلياة، وهو مدعو اإىل الوعي ال�ضامل 

باحلياة الجتماعية بكل اأبعادها وتفاعالتها.)عثمان،2008: 18،17( .
وتعزيز اجلانب االجتماعي يف �سخ�سية الفرد امل�سلم- وفق املنهاج االإ�سلمي- 

يتم من خلل العديد من الو�سائل ميكن اإجمال اأبرزها يف االآتي: 
الختيار . 1 اإىل  يهديه  لكونه؛  امل�ضلمة  ال�ضخ�ضية  لدى  الجتماعي  الوعي  تكوين 

الجتماعية. العالقات  يف  جتاذب  عامل  ي�ضّكل  –بطبيعته-  وهو  ال�ضحيح،  الجتماعي 
الذي  املجتمع  مع  باأن عالقته  امل�ضلم  الفرد  يوّعى  الإطار  ذلك  28( ويف  )عثمان،2008: 
مبا  والتاأثري  ر  والتاأثُّ وامل�ضالح  املنافع  وتبادل  والتكامل  الت�ضاند  على  قائمة  فيه  يعي�ص 
يدّعم وحدة املجتمع، ومتا�ضكه وقوته، ويحقق امل�ضلحة العامة لأفراده )ال�ضيباين،1992: 
236- 239( ويتولد عن تكوين الوعي الجتماعي لدى الفرد امل�ضلم اإح�ضا�ضه بامل�ضئولية 
م باأفعال ذات  الذاتية جتاه املجتمع، وهي يف حقيقتها ُتّعرب عن التزام داخلي خا�ص ُمدعَّ

�ضبغة اجتماعية.)عثمان، 1986: 43( .
كبرياً . 2 دوراً  لالإميان  اأن  منطلق  من  امل�ضلم،  �ضخ�ضية  يف  الإمياين  اجلانب  اإمناء 

يربي  اإّنه  حيث  اجتماعية  تفاعالت  اإىل  الدينامية  الجتماعية  العالقات  حتويل  يف 
العالقــــات  ُيخ�ضـع  اأنه  كمـا  بينهم  فيما  والرتاحم  التوا�ضل  على  امل�ضلم  املجتمع  اأفراد 
الجتماعيـــة، وجميـــع الروابـــــط بينهـــــم علــى اأ�ضـــا�ص اإخـــال�ص الولء هلل- عز وجل- 
يقرن بني  موا�ضع كثرية-  الكرمي- يف  القراآن  اأن  امللحوظ  ومن  )النحالوي،2008: 48( 
اأمناط ال�ضلوك الجتماعي الفاعل، وعن�رش الإميان اإذ ي�ضكل الأخري املحرك والدافع القوي 
ِمَن  َكاَن  {ُثمَّ  الأمثلة على ذلك ما جاء يف قوله تعاىل:  دائمة، ومن  ملمار�ضتها ب�ضورة 

َررَْحَمِة} )البلد: 17(  ا ِباملرْ ورْ ِ َوَتَوا�سَ ربرْ ا ِبال�سَّ ورْ ِذيَن اآَمُنوا َوَتَوا�سَ الَّ
بلوغ . 3 اإىل  توؤّدى  متقنة؛  ب�ضورة  العبادات  باأداء  اللتزام  على  امل�ضلم  الفرد  حث 

التقوى التي من اأبرز مظاهرها ال�ضلوكية، والنفتاح على اأفراد املجتمع، والقيام بالواجبات 
جتاههم، ويعد ذلك �ضلوكًا ذا طابٍع اجتماعي قائم على مبداأ الإح�ضان مبا يجعل التفاعل 
الجتماعي ثابتًا، وجالبًا ال�ضعور باملتعة وال�ضعادة لدى �ضاحبه )عثمان،1986: 11( ومن 
اجلدير ذكره يف هذا املقام اأن كثرياً من العبادات- التي ميار�ضها امل�ضلم- ُتوؤدى ب�ضورة 
جماعية مما يعزز البعد الجتماعي يف ال�ضخ�ضية امل�ضلمة، وعلى �ضبيل املثال- ل احل�رش- 
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من  الهداية  طلب  تت�ضمن  والتي  وتكراراً،  مراراً  الفاحتة  ب�ضورة  �ضالته  يف  امل�ضلم  يقراأ 
َتِقيَم}  ُ�سرْ َاَط املرْ َتِعنُي*اهِدَنا ال�رضِّ اَك َن�سرْ ُبُد َواإِيَّ اَك َنعرْ اهلل- عز وجل- ب�ضيغة اجلمع {اإِيَّ
)الفاحتة: 5، 6( وحّث الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم على ال�ضالة يف جماعٍة من خالل قوله: 
» �ضالة اجلماعة اأف�ضل من �ضالة الفذ ب�ضبع وع�رشين درجة« )م�ضلم، ب.ت،ج1: 450( وحث 
َن  القراآن اجلماعة على الإنفاق يف �ضبيل اهلل كما جاء يف قوله تعاىل: {َهااأَنُتمرْ َهوؤُالء ُتدرَْعورْ
َغِنيُّ  ُ الرْ �ِسِه َواهللَّ فرْ َا َيبرَْخُل َعن نَّ ن َيبرَْخُل َوَمن َيبرَْخلرْ َفاإِمنَّ ِ َفِمنُكم مَّ ِلُتنِفُقوا يِف �َسِبيِل اهللَّ

َثاَلُكمرْ} )حممد: 38( . َُكمرْ ُثمَّ ال َيُكوُنوا اأَمرْ ًما َغريرْ ِدلرْ َقورْ َتبرْ ا َي�سرْ ورْ ن َتَتَولَّ ُفَقَراء َواإِ َواأَنُتُم الرْ
اإقامة . 4 امل�ضلمة  ال�ضخ�ضية  يف  الجتماعي  البعد  تعزيز  يف  القوية  الو�ضائل  ومن 

الروابط، والعالقات بني اأفراد املجتمع امل�ضلم على اأ�ضا�ص الإخاء يف اهلل –عز وجل- والذي 
يرتتب عليه التزامات �ضلوكية ذات طابع اجتماعي كالتعاون والتكافل والت�ضاند، وقد بادر 
املوؤاخاة بني املهاجرين   « – اإىل  املدينة  اإىل  اهلل عليه و�ضلم- عند قدومه  الر�ضول �ضلى 
والأن�ضار على اأ�ضا�ص عقيدة الإميان التي اأر�ضت قيمًا اإن�ضانية واجتماعية، ومبادئ ل عهد 
البي، 2003: 532( . للمجتمع القبلي بها، واإمنا هي من �ضاأن املجتمعات املتح�رّشة » )ال�ضّ

امل�ضلمني  واقع  يف  �ضيما  –ل  الجتماعية  الفاعلية  مو�ضوع  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
ال�ضابقة يف  اجلهود  الباحثني، فجاءت  قبل  باهتماٍم كاٍف من  يحَظ  اأنه مل  اإّل  املعا�رش- 
�ضبيل املثال- ما قام به )اخلالدي، 2004(  –على  هذا املجال �ضئيلة وحمدودة، ومنها 
اأبرزها: ا�ضتح�ضار معية اهلل  من بيان عوامل الفاعلية لدى امل�ضلمني املعا�رش، والتي من 
تعاىل، وحب النا�ص والرحمة بهم، والأمل والثقة باهلل عز وجل، وقد اأ�ضار الكيالين )1997( 
يف درا�ضته، اإىل اأن الفاعلية يف حياة الفرد امل�ضلم تتحقق يف ظل توافر عادة نف�ضية لديها، 
تلتزم بالتعاون من اأجل �ضالح املجتمع وال�ضعي اإىل حتقيق اخلري للنف�ص واملجتمع، وعقد 
يف جاكرتا موؤمتر عام )2010م( حول امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضباب، وذلك انطالقًا من 
تقدير دور ال�ضباب يف حتمل امل�ضوؤولية الجتماعية، وما يرتتب على ذلك من اأثر كبري يف 

حياة الأفراد واملجتمعات.
اأ�ضباب  اإىل  يرجع  اليوم  امل�ضلمني  واقع  تخّلف  اأّن  امُلقام،  هذا  ذكره يف  اجلدير  ومن 
داخلية عديدة، من اأبرزها تديّن م�ضتوى فاعلية الأفراد، وبالتايل كان تغيري واقع امل�ضلمني 

يحتاج اإىل الفاعلية؛ حتى يتم الإقالع نحو واقع اأف�ضل.)اخلالدين، 2004: 1( 
ويذهب )ابن احل�ضن، 2000: 140( اإىل اأن تديّن م�ضتوى الفاعلية يف العامل الإ�ضالمي 
لالأمنوذج  اختيار  من  يبدو  وما  منهجه،  له  يحدد  اأمنوذجًا  لنف�ضه  يخرت  مل  اأنه  اإىل  يرجع 

الغربي يف العامل الإ�ضالمي، هو –يف حقيقته- جمّرد تكدي�ص ملنتجات احل�ضارة الغربية.
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ومن خالل معاي�ضة الباحث لواقع املجتمع الفل�ضطيني، لحظ تدين م�ضتوى الفاعلية 
ظل  –يف  وان�ضغلوا  اجلامعية،  درا�ضتهم  اأنَهْوا  الذين  املتعلمني  اأو�ضاط  يف  الجتماعية 
الظروف ال�ضعبة- بتحقيق اأهدافهم وطموحاتهم على ح�ضاب تفاعلهم مع املجتمع وحتمل 
م�ضوؤولياتهم جتاهه، با�ضتثناء �رشيحة منهم ممن ميار�ضون دورهم يف املجتمع بفاعلية، 
وقد لحظ الباحث من خالل اطالعه على العديد من الدرا�ضات التي عاجلت مو�ضوع فاعلية 
الفرد امل�ضلم يف واقعنا املعا�رش قد انطلقت- يف الغالب– من قيم ومرجعيات غربية؛ مما 
�ضجع الباحث على تناول هذا املو�ضوع، يف ظل معايري للفاعلية الجتماعية م�ضتمدة من 

ال�ضنة النبوية املطهرة، والتي اأولت هذا املو�ضوع اهتمامًا بالغًا.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

يف �سوء ما �سبق، تتحدد م�سكلة الدرا�سة يف االأ�سئلة االآتية: 
ما اأبرز اأمناط ال�ضلوك الدالة على الفاعلية الجتماعية كما جاءت يف ال�ضنة النبوية . 1

املطهرة؟ 
ما درجة ممار�ضة طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية الرتبية، لأمناط ال�ضلوك الدالة على . 2

الفاعلية الجتماعية –كما جاء يف ال�ضنة النبوية- من وجهة نظرهم؟ 
متو�ضطات . 3 بني   )0.05≤α( م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

تقديرات عينة الدرا�ضة لدرجة ممار�ضتهم لأمناط ال�ضلوك الدالة على الفاعلية الجتماعية، 
كما جاءت يف ال�ضنة النبوية، تعزى ملتغري النوع )ذكور،اإناث( ؟ 

متو�ضطات . 4 بني   )0.05≤α( م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
تقديرات عينة الدرا�ضة لدرجة ممار�ضتهم لأمناط ال�ضلوك الدالة على الفاعلية الجتماعية، 
كما جاءت يف ال�ضنة النبوية، تعزى ملتغري التخ�ض�ص الدرا�ضي )اأ�ضول تربية، مناهج وطرق 

تدري�ص،علم النف�ص( ؟ 
متو�ضطات . 5 بني   )0.05≤α( م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

تقديرات عينة الدرا�ضة لدرجة ممار�ضتهم لأمناط ال�ضلوك الدالة على الفاعلية الجتماعية، 
فما   32 ،32 -27 ،27 -22( الزمني  العمر  تعزى ملتغري  النبوية،  ال�ضنة  كما جاءت يف 

فوق( ؟ 
أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�سة اإىل االآتي: 
يف . 1 جاءت  كما  الجتماعية،  الفاعلية  على  الدالة  ال�ضلوك  اأمناط  اأبرز  عن  الك�ضف 

ال�ضنة النبوية املطّهرة.
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الة . 2 تعّرف درجة ممار�ضة طلبة الدرا�ضات العليا- بكلية الرتبية- لأمناط ال�ضلوك الدَّ
على الفاعلية الجتماعية كما جاءت يف ال�ضنة النبوية املطهرة من وجهة نظرهم.

الك�ضف عن دللة الفروق يف تقديرات اأفراد العينة لدرجة ممار�ضتهم لأمناط ال�ضلوك . 3
ملتغريات  تبعًا  املطّهرة،  النبوية  ال�ضنة  يف  جاءت  كما  الجتماعية،  الفاعلية  على  الّدالة 

الدرا�ضة )النوع، التخ�ض�ص، العمر الزمني( .

أهمية الدراسة: 

تكت�سب الدرا�سة اأهميتها من خلل االآتي: 
الرئي�ص . 1 والدور  وتنميته  املجتمع،  واقع  اإ�ضالح  يف  الجتماعية  الفاعلية  اأهمية 

الذي يقوم به ال�ضباب املتعلمون يف عملية الإ�ضالح.
الفاعلية الجتماعية وجوانبها . 2 التنظريي– ملفهوم  الدرا�ضة- يف جانبها  ل  توؤ�ضِّ

الأ�ضا�ضية، من خالل ال�ضنة النبوية املطهرة؛ مما ُيعد اإ�ضافة جديدة يف هذا امليدان.
ميكن اأن ي�ضتفيد من نتائج الدرا�ضة: . 3
العليا يف جمال حفزهم واإمناء فاعليتهم الجتماعية، وتوعيتهم  - الدرا�ضات  طلبة 

مب�ضوؤولياتهم جتاه املجتمع.
اجلامعات املعنية ب�ضقل وبناء �ضخ�ضية الطالب اجلامعي، على اأف�ضل وجه ممكن. -
املوؤ�ض�ضات املجتمعية املهتمة برعاية اإمكانات ال�ضباب وطاقاتهم، وتوجيهها نحو  -

اإعمار املجتمع وتطويره.
افتقار البيئتني العربية والإ�ضالمية ملثل هذه الدرا�ضة امليدانية املنطلقة من قيم  -

واأ�ضول اإ�ضالمية.

حدود الدراسة: 

متثرّلت حدود الدرا�سة يف االأتي: 
الفاعلية  ♦ على  الدالة  ال�ضلوك  اأمناط  اإظهار  على  اقت�رشت  حيث  املو�سوع:  حد 

الجتماعية، كما جاءت يف ال�ضنة النبوية، ودرجة ممار�ضة طلبة الدرا�ضات العليا لها.
الرتبية  ♦ كلية  يف  العليا  الدرا�ضات  طلبة  على  الدرا�ضة  اقت�رشت  الب�رضي:  احلد 

امل�ضتوى الثاين.
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احلد املوؤ�س�سي: اجلامعة الإ�ضالمية. ♦
احلد املكاين: حمافظة غزة. ♦
احلد الزماين: ُطبقت الدرا�ضة يف الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 2011- 2012. ♦

مصطلحات الدراسة: 

ا�ستخدمت الدرا�سة امل�سطلحات االآتية: 
ال�سنة النبوية: أ. 

وُيق�ضد بها »ما اأُثر عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم من قوٍل اأو فعٍل، اأو تقرير، اأو �ضفة 
خلقية، اأو �ضرية �ضواًء اأكان قبل البعثة اأم بعدها.)ال�ضباعي، ب.ت: 56( 

الفاعلية االجتماعية: ب. 
اأفعال،  وجمعه  الِفْعل،  منه  وال�ضم  عمل  اأي  َفْعاًل:  َفَعَل:  اإىل  ها  مردُّ )لغة(  الفاعلية 

والَفَعال: ا�ضم للفعل احل�ضن.)املنجد، 1997: 588( 
احل�ضنة  الأعمال  باأداء  اللتزام  على  للدللة  الكرمي،  القراآن  يف  الفاعل  لفظة  ووردت 
َكاِة َفاِعلُوَن} )املوؤمنون: 4( ، وعّقب  ِذيَن ُهمرْ ِللزَّ الزكية، كما يتبني يف قوله تعاىل: {َوالَّ
)الن�ضفي، 1998، ج2: 459( على الآية ال�ضابقة بقوله: »ولفظ فاعلون، يدل على املداومة 

بخالف ُموؤّدون«.
ب�ضورة  احل�ضنة  الأعمال  ممار�ضة  على  تدل  اللغة،  يف  الفاعلية  اأن  يت�ضح  �ضبق  مما 
دائمة، اأما الفاعلية ا�ضطالحًا، فقد ُعرفت باأنها عبارة عن »اأداء الأعمال ال�ضحيحة«.)اأخوا 

ر�ضيدة، 2006: 79( 
وُيق�ضد بالفاعلية –ب�ضكل عام- العمل على بلوغ اأعلى درجات الإجناز وحتقيق اأف�ضل 
 :1997 )الكيالين،  م�ضبقًا  وحمددة  عليها  متفق  مقايي�ص  �ضوء  يف  تقييمها  ويتم  النتائج، 
ع  وجتمَّ فاجتمع  املتفرِّق  ال�ضيء  جمع  من  م�ضتقة  فهي  اللغة  يف  الجتماعية  واأما   ،  )11
وكلمة   ،  )72 ب.ت:  )الرازي،  النا�ص  جلماعة  ا�ضم  واجلمع  وهنا،  هنا  من  اجتمعوا  القوم، 
الجتماعية كما وردت يف الدرا�ضة، جاءت �ضفًة للفاعلية، ويف �ضوء ما �ضبق يعرِّف الباحث 
الفاعلية الجتماعية ا�ضطالحًا باأنها »مبادرة الفرد امل�ضلم اإىل ممار�ضة الأعمال ال�ضاحلة 
ب�ضورة دائمة والتفاعل مع الآخرين يف املجتمع، واحلر�ص على نفعهم من خالل معاونتهم 
الآخرين، وحر�ضًا  بامل�ضوؤولية جتاه  الإح�ضا�ص  اأحوالهم، من منطلق  واإ�ضالح  وم�ضاندتهم 

على ر�ضا اهلل عز وجل وحت�ضيل ثوابه«.
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طلبة الدرا�سات العليا: ت. 
ُق�ضد بهم طلبة امل�ضتوى الثاين، من طلبة الدرا�ضات العليا بكلية الرتبية يف اجلامعة 
الإ�ضالمية بغزة يف الأق�ضام الثالثة: )اأ�ضول الرتبية، واملناهج وطرق التدري�ص، وعلم النف�ص( 

، وامللحقون بالف�ضل الدرا�ضي الأول للعام 2011- 2012م.

الفاعلية ث.  على  الدال  ال�سلوك  الأمناط  العليا  الدرا�سات  طلبة  ممار�سة  درجة 
االجتماعية: 

يعرفها الباحث اإجرائيًا باأنها »الدرجة الفعلية التي مت احل�ضول عليها وفق تقدير طلبة 
كما  الجتماعية،  الفاعلية  على  الدالة  ال�ضلوك  لأمناط  ممار�ضتهم  لدرجة  العليا،  الدرا�ضات 
جاءت يف ال�ضنة النبوية املطهرة والتي قي�ضت من خالل اأداة اأُعّدت لهذا الغر�ص وتكونت من 

ثالثة جمالت«.

الدراسات السابقة: 

ميكن تلخي�س اأبرز الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة على النحو االآتي: 
ا�ضتهدفت درا�ضة اأبو حمادة )2006( الك�ضف عن مدى التزام طلبة الدرا�ضات العليا . 1

باملعايري الجتماعية املتعلقة بدور الفرد جتاه اأ�رشته واأقرانه وجمتمعه، وامل�ضتنبطة من 
القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية.

اأظهرت الدرا�ضة م�ضتًوى عاليًا من التزام طلبة الدرا�ضات العليا باملعايري الجتماعية 
امل�ضتنبطة من القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية، حيث بلغت درجة اللتزام %87.1.

اأجرى ال�رضيفني )2006( درا�ضة ا�ضتهدفت حتديد ال�ضبل التي �ضلكتها ال�ضنة النبوية . 2
املطهرة، يف تنمية فاعلية الفرد امل�ضلم، وتو�ضلت اإىل اأن هذه ال�ضبل متّثلت يف الآتي: 

تر�ضيخ عقيدة التوكل على اهلل عز وجل،  -
ال�ضرب على النوازل. -
النهي عن الت�ضبه باملخالفني يف املعتقد. -
التاأكيد على مبداأ الإيجابية يف حياة امل�ضلم. -
اإحياء روح املبادرة عند الفرد امل�ضلم. -
احلث على ا�ضتثمار الوقت يف الأعمال النافعة. -
تنمية روح العمل اجلماعي. -
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هدفت درا�ضة عبد اهلل )2006( اإىل الك�ضف عن العالقة بني امل�ضاندة الجتماعية . 3
�ضنعاء.اأظهرت  بجامعة  ال�ضحية  والعلوم  الطب  كلية  طلبة  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  وبني 
الدرا�ضة اأن م�ضتوى امل�ضاندة الجتماعية لدى طلبة كلية الطب والعلوم مرتفعة، كما اأ�ضارت 
اإىل عدم وجود عالقة داّلة اإح�ضائيًا بني امل�ضاندة الجتماعية، وبني ال�ضغوط النف�ضية لدى 

طلبة كلية الطب والعلوم وال�ضحة.
حول . 4 القرى  اأم  جامعة  طلبة  اآراء  عن  الك�ضف   )2008( برقاوي  درا�ضة  ا�ضتهدفت 

برنامج امل�ضوؤولية الجتماعية، واأبرزت النتائج اأن 94% من الطلبة اأّكدوا على اأن امل�ضوؤولية 
الجتماعية اإحدى قنوات دعم امل�ضلحة العامة، يف حني اأ�ضار 83% اأن امل�ضوؤولية الجتماعية 
ت�ضتمد قوتها و�ضعة انت�ضارها من طبيعتها التي تتم بالطواعية الختيارية، واأفاد 91% من 

الطلبة اأنهم مل ي�ضاركوا من قبل يف اأي برنامج من برامج امل�ضوؤولية الجتماعية.
ويف البيئة الفل�ضطينية اأجرى اأبو كر�س )2009( درا�ضة ا�ضتهدفت حتديد مظاهر . 5

ال�ضلوك الجتماعي بنوعيه: احل�ضن وال�ضيئ كما جاء يف القراآن الكرمي، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل 
اأن من اأبرز مظاهر ال�ضلوك الجتماعي احل�ضن، الكرم وال�ضخاء والنجدة وال�ضجاعة والإقدام 
و�ضقاية احلاج وعمارة البيت احلرام، يف حني اأظهرت الدرا�ضة اأن من اأبرز مظاهر ال�ضلوك 
ال�ضلبي- كما بينها القراآن الكرمي- واأد البنات، والتعامل الجتماعي بالربا، واقرتاف الزنا، 

والغ�ص يف الكيل وامليزان، و�رشب اخلمر.
الذكاء الجتماعي لدى طالب اجلامعة . 6 تقومي   )2009( طاحون  ا�ضتهدفت درا�ضة 

امل�ضاندة  الإيثار،  )التعاطف،  الإيجابي  الجتماعي  ال�ضلوك  متغريات  ببع�ص  وعالقته 
كلية  من  وطالبة  طالب   )300( قوامها  عينة  على  الدرا�ضة  اأجريت   ، والثقة(  الجتماعية، 
درجات  متو�ضطي  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اأبرز  من  وكان  الرتبية، 
الطلبة ذوي الذكاء الجتماعي املرتفع والطالب ذوي الذكاء املنخف�ص يف ممار�ضة ال�ضلوك 

الجتماعي الإيجابي.
ا�ضتهدفت درا�ضة م�رضف )2009( الك�ضف عن م�ضتوى امل�ضوؤولية الجتماعية لدى . 7

الدرا�ضة على عينة قوامها )600( طالب وطالبة. طلبة اجلامعة الإ�ضالمية بغزة، واأجريت 
امل�ضوؤولية  من  مرتفع  م�ضتوى  لديهم  بغزة  الإ�ضالمية  اجلامعة  طلبة  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت 

الجتماعية.
ويف البيئة ال�ضعودية، اأجرى الربيعة )2010( درا�ضة هدفت اإىل الك�ضف عن العالقة . 8

الرتبية  كلية  طالب  من  عينة  لدى  الجتماعية  وامل�ضاندة  النف�ضية  بالوحدة  ال�ضعور  بني 
بجامعة امللك �ضعود وطالباتها بالريا�ص، وتكونت عينة الدرا�ضة من )600( طالب وطالبة، 
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وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل وجود عالقة ارتباطية �ضالبة ودالة اإح�ضائيًا بني درجات طالب 
وطالبات اجلامعة على مقيا�ص ال�ضعور بالوحدة النف�ضية، ودرجاتهم على مقيا�ص امل�ضاندة 

الجتماعية.
هدفت درا�ضة الفقي )2010( التعرف اإىل العالقة بني الذكاء النفعايل والتفاعل . 9

وجود  الدرا�ضة  اأثبتت  امل�رشية،  العينة  ومعلمات  معلمي  لدى  الذات  وفاعلية  الجتماعي 
مقيا�ص  على  العينة  لدى  واملعلمات،  املعلمني  درجات  بني  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة 

الذكاء النفعايل ودرجاتهم على مقيا�ص التفاعل الجتماعي.
التعقيب على الدراسات السابقة: 

من خلل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة تبنيرّ ما ياأتي: 
الجتماعية، . 1 وامل�ضوؤولية  الجتماعية  امل�ضاندة  حول  متحورت  الدرا�ضات  معظم 

با�ضتثناء درا�ضة )ال�رشيفني، 2006( التي عر�ضت �ضبل تنمية الفاعلية عند الفرد امل�ضلم.
با�ضتثناء . 2 باجلامعات،  البكالوريو�ص  طلبة  على  امليدانية  الدرا�ضات  جميع  ُطبِّقت 

اأجريت على طلبة الدرا�ضات العليا باجلامعة الإ�ضالمية،  درا�ضة )اأبو حمادة، 2006( التي 
ودرا�ضة )الفقي، 2010( التي طبقت على عينة من املعلمني واملعلمات.

اعتمدت الدرا�ضات امليدانية جميعًا على ال�ضتبانة كاأداة لتحقيق اأغرا�ص الدرا�ضة.. 3
اأظهرت بع�ص الدرا�ضات تاأثري عامل الذكاء الجتماعي يف اإعالء م�ضتوى امل�ضاندة . 4

النف�ضية  ال�ضغوط  الطلبة، يف حني مل يكن لعاملي:  الجتماعية والتفاعل الجتماعي لدى 
وال�ضعور بالوحدة النف�ضية تاأثري فيهما.

الجتماعية . 5 امل�ضاندة  م�ضتوى  تقومي  يف  امليدانية  الدرا�ضات  غالب  انطالق 
وامل�ضوؤولية الجتماعية من اأُطر مرجعية غربية.

رّكزت الدرا�ضة احلالية على الفاعلية الجتماعية بالتحديد، من خالل الك�ضف عن . 6
بنيت  ذلك  املطهرة، ويف �ضوء  النبوية  ال�ضنة  اأبرز جمالتها وممار�ضاتها، كما جاءت يف 
اأداة لقيا�ص درجة ممار�ضة طلبة الدرا�ضات العليا لأمناط ال�ضلوك الدالة عليها، وبذلك جمعت 

الدرا�ضة بني اجلانبني: التنظريي وامليداين.
الطريقة واإلجراءات:

منهجا الدراسة: 

ا�ستخدم الباحث يف درا�سته منهجني: 
املنهج التحليلي النوعي: الذي يقوم على حتليل الن�ضو�ص حتلياًل نوعيًا بهدف  ♦
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ا�ضتخراج م�ضامني تربوية مدّعمة باأدلة وا�ضحة، وهو منهج ا�ضتخدمه علماء التف�ضري واأهل 
احلديث، كما ا�ضتخدمه علماء اأ�ضول الفقه الإ�ضالمي، وي�ضري هذا املنهج عرب اخلطوات الآتية: 

ا�ضتيعاب الن�ضق الذي ينتمي اإليه مو�ضوع الدرا�ضة، ويتاأّتى ذلك من خالل اطالع . 1
غزير من الباحث.

اإجراء م�ضح وا�ضتقراء �ضامل للن�ضو�ص ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�ضة.. 2
حتويل . 3 ثّم  ومن  الدرا�ضة،  مبو�ضوع  املتعلقة  لل�ضواهد  التحليلية  الرتبوية  القراءة 

املعاين اللغوية اإىل م�ضامني تربوية.
اإىل جمالت . 4 الدرا�ضة  العالقة مبو�ضوع  ذات  الرتبوية  امل�ضامني  بت�ضنيف  القيام 

ُيعرّب عنها من خالل الإجابة عن ال�ضوؤال اخلا�ص بها.
املنهج الو�سفي: ملنا�ضبته لأغرا�ص الدرا�ضة، حيث ي�ضف الظاهرة ويف�رش ويقارن،  ♦

ل اإىل تعميمات ذات معنى؛ مما يزيد ر�ضيد املعرفة عن تلك الظاهرة،  ويقيم عالقة للتو�ضّ
وقد اُ�ضتخدم هذا املنهج لالإجابة عن الأ�ضئلة الأربعة املتعلقة باجلانب امليداين.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون املجتمع الأ�ضلي للدرا�ضة من طلبة الدرا�ضات العليا )املاج�ضتري( يف كلية الرتبية 

يف اجلامعة الإ�ضالمية، والبالغ عددهم )217( طالبًا وطالبة.
عينة الدراسة الفعلية: 

�ضملت عينة الدرا�ضة جميع اأفراد املجتمع الأ�ضلي والبالغ عددهم )217( طالبًا وطالبة 
من طلبة الدرا�ضات العليا بكلية الرتبية يف اجلامعة الإ�ضالمية.وهو كما يف اجلدول الآتي: 

الجدول (1) 
يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة األصلي

العدداجلن�س

138ذكور
79اإناث

217املجموع

أداة الدراسة: 

ا�ضتخدم الباحث ا�ضتبانة لقيا�ص درجة ممار�ضة طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية الرتبية 
بناء  ومرَّ  النبوية،  ال�ضنة  الفاعلية الجتماعية، كما جاءت يف  الدالة على  ال�ضلوك  لأمناط 
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اال�ستبانة باخلطوات االآتية: 
الفاعلية . 1 الدالة على  ال�ضلوك  اأمناط  النبوية املطهرة؛ ل�ضتنباط  ال�ضنة  اإىل  الرجوع 

الجتماعية.
ال�رشوع يف اإعداد ال�ضتبانة يف �ضورتها الأّولية، وامل�ضتملة على ثالثة جمالت.. 2
مت- بحول اهلل وعونه- تطبيق ال�ضتبانة على عينة الدرا�ضة بعد التحقق من �ضدقها . 3

وثباتها.

صدق االستبانة: 

أوالً- صدق احملكمني: 

عر�ص الباحث ال�ضتبانة على جمموعة من اخلرباء واملتخ�ض�ضني يف الرتبية؛ بهدف 
تعرف اآرائهم حولها، ويف �ضوء اآراء ال�ضادة املحكمني ا�ضتبعدت بع�ص البنود وعدِّلت بع�ضها 

الآخر لي�ضبح عدد بنود ال�ضتبانة 46 بنداً، وهي موزعة كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول (2) 

عدد فقرات االستبانة وفقًا لكل مجال والمجموع الكلي للمجاالت

املجموعالثالثالثايناالأولاملجال

14161646عدد الفقرات

ثانياً: صدق االتساق الداخلي: 

طبق الباحث ال�ضتبانة على عينة مكونة من )40( طالبًا وطالبة من طلبة الدرا�ضات 
الباحث  ثم ح�سب  العليا يف كلية الرتبية يف جامعة الأزهر للتاأكد من �ضدقها وثباتها، 

معامل االرتباط لبري�سون »Pearson« كاالآتي: 
الكلي . 1 معامل الرتباط بني بنود املجال الأول )التوا�ضل الجتماعي( واملجموع 

له: 
الجدول (3) 

معامات االرتباط بين درجات كل بند من بنود المجال األول والمجموع الكلي للمجال

معامل االرتباطالفقرةم

**0.563اأُلقي ال�ضالم على من عرفت ومن ل اأعرف.
*0.343اأجتهد يف التعرف اإىل من اأقابلهم لأول مرة.
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معامل االرتباطالفقرةم

**0.486اأ�ضتخدم اأ�ضاليب التوا�ضل الإلكرتوين مع اأقاربي واأ�ضدقائي.
**0.608اأُقابل النا�ص بوجه با�ص.

**0.563اأ�ضل اأرحامي ب�ضورة دائمة.
**0.728اأُخالط النا�ص واأجتنب اعتزالهم اإل لل�رشورة.

**0.695اأُ�ضافح اإخواين امل�ضلمني حيث وجدتهم.
**0.495اأزور اأرحامي واإن قطعوين.

**0.648اأُبادر اإىل الت�ضال مبن هجرين من الأ�ضحاب.
*0.383اأزور زمالئي يف )الدرا�ضة، العمل( من حني لآخر.

*0.422اأُلقي التحية على اأهل بيتي كلما دخلت عليهم.
*0.428اأحر�ص على جمال�ضة ال�ضاحلني ما اأمكن.

*0.302اأتفقد �ضحابي بال�ضوؤال عنهم اإذا غابوا عني لفرتة طويلة.
**0.511اأردُّ التحية على املبادر بها باأح�ضن منها.

. )tailed -2( level 0.05 Correlation is significant at the *
. )tailed -2( level 0.01 Correlation is significant at the **

معامل الرتباط بني بنود املجال الثاين )التعاون والتكافل( واملجموع الكلي له: . 2
الجدول (4) 

معامات االرتباط بين درجات كل بند من بنود المجال الثاني والمجموع الكلي للمجال

معامل االرتباطالفقرة م

**0.741اأحر�ص على تقدمي الطعام للفقراء واملحتاجني.
*0.424اأُ�ضارك النا�ص يف اأفراحهم واأحزانهم.

**0.734اأُبادر اإىل اإماطة الأذى عن الطريق.
*0.394اأحر�ص على زيارة املر�ضى.

**0.564اأم�ضي يف ق�ضاء حوائج النا�ص.
**0.551اأُ�ضارع اإىل ن�رشة املظلوم دون تردد.

**0.585اأحر�ص على بذل علمي ملن يحتاج اإليه من زمالئي.
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معامل االرتباطالفقرة م

**0.633اأُ�ضاعد الكفيف يف قطع الطريق حتى اأو�ضله اإىل ماأمنه.
*0.446اأبذل املال للمع�رش اإذا طلب مني دينًا.

**0.712اأُ�ضارك يف بع�ص الأعمال التطوعية قدر امل�ضتطاع.
**0.578اأُر�ضد زمالئي اإىل املواقع البحثية املفيدة على ال�ضبكة العنكبوتية.

**0.739اأُعري كتبي ملن يحتاجها من زمالئي.
**0.629اأُبادر اإىل جندة اجلريان اإذا اأ�ضابهم مكروه.

**0.722اأُعري جرياين ما يحتاجونه من اأدوات لينتفعوا بها.
*0.436اأت�ضدق ببع�ص مايل لكفالة الأيتام ما ا�ضتطعت.

**0.666اأُ�ضاعد كبار ال�ضن يف حمل اأمتعتهم.

. )tailed -2( level 0.01 Correlation is significant at the **
. )tailed -2( level 0.05 Correlation is significant at the *

معامل الرتباط بني بنود املجال الثالث )اإ�ضالح املجتمع( واملجموع الكلي له: . 3
الجدول (5) 

معامات االرتباط بين درجات كل بند من بنود المجال الثالث والمجموع الكلي للمجال

معامل االتباطالفقرة م

**0.477اأُ�ضدي الن�ضيحة ملن ي�ضتن�ضحني.
**0.652اأُر�ضد اأولياء الأمور اإىل القيام بواجباتهم الرتبوية جتاه اأ�رشهم.

**0.747اأُحذر ال�ضباب من اعتناق الأفكار املنحرفة.
**0.534اأُبادر اإىل الإ�ضالح بني املتخا�ضمني.

**0.713اأُبني للنا�ص الآثار املرتتبة على التق�ضري يف واجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع.
**0.635اأجتهد يف حماربة العادات والتقاليد ال�ضلبية يف املجتمع.

**0.510اأقول كلمة احلق يف كل املواطن دون مداهنة لأحد.
**0.768اأحث الزمالء على اأداء واجباتهم باإتقان.

**0.722اأحث املنتميني اإىل اأحزاب خمتلفة على تقدمي امل�ضلحة العامة على امل�ضالح اخلا�ضة.
**0.691اأدعو اأفراد املجتمع اإىل التالحم والوحدة، واأحذرهم من عواقب الفرقة.
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معامل االتباطالفقرة م

*0.403اأُديل ب�ضوتي –يف اأي انتخابات– ملن اأعتقد �ضالحه وكفاءته.
**0.840اأجتهد يف معاجلة بع�ص الأمرا�ص اخللقية يف املجتمع )الكذب، الرياء، النفاق( .

**0.794اأُذكر النا�ص باأهمية الإخاء كاأ�ضا�ص يف بناء املجتمع املتما�ضك.
**0.724اأ�رشح للنا�ص عواقب التربج وال�ضفور يف املجتمع.

**0.710اأن�ضح اأفراد املجتمع بعدم تناقل الإ�ضاعات مبينًا اأخطارها.
ح للنا�ص اأن تغيري واقع املجتمع نحو الأف�ضل يبداأ اأوًل بتغيري ما بالأنف�ص. **0.680اأُو�ضِّ

. )tailed -2( level 0.01 Correlation is significant at the **
. )tailed -2( level 0.05 Correlation is significant at the *

معامل الرتباط بني املجالت الثالثة واملجموع الكلي لالإ�ضتبانة: . 4
الجدول (6) 

معامات االرتباط بين كل مجال من المجاالت الثاثة والمجموع الكلي لإلستبانة

بري�سونعنوانهاملجال

**0.605التوا�ضل الجتماعيالأول
**0.918التعاون والت�ضاندالثاين
**0.883اإ�ضالح املجتمعالثالث

. )tailed -2( level 0.05 Correlation is significant at the *
. )tailed -2( level 0.01 Correlation is significant at the **

يت�ضح من اجلداول ال�ضابق اأن معامالت الرتباط لبري�ضون »Pearson” بني درجات 
كل بند من بنود ال�ضتبانة وجمالها، وبني كل جمال من جمالتها الثالثة والدرجة الكلية 

لال�ضتبانة هي قيم دالة اإح�ضائيًا وذلك عند امل�ضتويني 0.01، 0.05.

ثبات االستبانة: 

اأوالً- با�ستخدام التجزئة الن�سفية: 
باإيجاد  وذلك  الن�ضفية،  التجزئة  قانون  با�ضتخدام  ال�ضتبانة  ثبات  حل�ضاب 
الفقرات  وجمموع  الرتبة  زوجية  الفقرات  جمموع  بني  لبري�ضون  الرتباط  معامل 
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ياأتي:  كما  الرتبة  فردية 

ث = 
2 ر

1 + ر

حيث: ث: ثبات ال�ضتبانة.
ر: معامل الرتباط لبري�ضون.

وجمموع  الرتبة  زوجية  الفقرات  جمموع  بني  لبري�ضون  الرتباط  معامل  وبح�ضاب 
الفقرات فردية الرتبة لال�ضتبانة )ر = 0.925(.وعليه فاإن:

ث =
0.925 × 2

0.96 =
0.925 + 1

مما �ضبق جند اأن قيمة معامل الثبات )ث = 0.96( تعدُّ عالية جداً، والذي يوؤكد على 
الوثوق بهذه ال�ضتبانة يف التعرف اإىل درجة ممار�ضة طلبة الدرا�ضات العليا يف كلية 

الرتبية يف اجلامعة الإ�ضالمية لأمناط ال�ضلوك الدالة على الفاعلية الجتماعية، وهذا موؤ�رش 
على �ضالحية ال�ضتبانة للتطبيق.

:)α( ثانياً- با�ستخدام معامل كرونباخ األفا
حل�ضاب ثبات ال�ضتبانة با�ضتخدام معامل كرونباخ األفا مت اإيجاد جمموع تباين فقرات 

ال�ضتبانة وتباين املقيا�ص الكلي وهي كما ياأتي: 

 - = α
ن

 -1 (
جمـ ع2 جـ

)
ع2ن- 

الكلي، جمـ ع2  املقيا�ص  تباين  املقيا�ص، ع2  الثبات، ن عدد فقرات  α معامل  حيث 
جمموع تباين الأبعاد املختلفة للمقيا�ص.وعليه فاإن:

 - = α
0.6

 -1 (
9.492

0.94= )
1 -46121.254

األفا  كرونباخ  معامل  با�ضتخدام  ال�ضتبانة  ثبات  معامل  قيمة  اأن  جند  �ضبق  مما 
)α = 0.92( والتي تعطي الدالة على الوثوق بهذه ال�ضتبانة يف التعرف اإىل درجة ممار�ضة 
على  الدالة  ال�ضلوك  لأمناط  الإ�ضالمية  اجلامعة  يف  الرتبية  بكلية  العليا  الدرا�ضات  طلبة 

الفاعلية الجتماعية، وهذا موؤ�رش على �ضالحية ال�ضتبانة للتطبيق.
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إجابة أسئلة الدراسة ومناقشتها

نتائج خاصة بالسؤال األول: 

وين�ص على: »ما اأبرز اأمناط ال�سلوك الدرّالة على الفاعلية االجتماعية كما 
جاءت يف ال�سنة النبوية املطهرة؟ «.

با�ضتخدام  م�ضادرها،  يف  الواردة  النبوية  الأحاديث  من  العديد  ا�ضتقراء  خالل  من 
الفاعلية  على  الدالة  ال�ضلوكية  املمار�ضات  من  جملة  عن  ُك�ِضف  النوعي،  التحليلي  املنهج 
الجتماعية للفرد امل�ضلم، والتي تقع يف ثالثة جمالت رئي�ضة متكاملة، ميكن اإجمال اأبرزها 

على النحو الآتي: 
جمال التوا�سل االجتماعي: أ. 

الجتماعية  الفاعلية  لتحقيق  اأ�ضا�ضًا  وعاماًل  مهمًا  مدخاًل  الجتماعي  التوا�ضل  يعد 
بكل اأبعادها، فمن البدهي اأن من يح�ضن التوا�ضل مع النا�ص ي�ضتطيع اأن ميار�ص اأدواره يف 
املجتمع بفاعلية، وتتلخ�ص اأبرز املمار�ضات ال�ضلوكية الدالة على الفاعلية الجتماعية –يف 

هذا املجال- على النحو الآتي: 
املبادرة اإىل اإف�ساء ال�سلم: . 1

حتى  اجلّنة  تدخلون  »ل  بقوله:  ال�ضلوك  هذا  على  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  حث 
توؤمنوا، ول توؤمنوا حتى حتاّبوا، اأول اأدلكم على �ضيٍء، اإذا فعلتموه حتاببتم؟ اأف�ضوا ال�ضالم 

بينكم«.)م�ضلم، ب.ت، ج1: 74( 
وعن عبد اهلل بن عمرو- ر�ضي اهلل عنهما- اأن رجاًل �ضاأل النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
تعرف«. مل  ومن  عرفت  من  على  ال�ضالم  وُتقرئ  الطعام،  »ُتطعم  قال:  خري؟  الإ�ضالم  اأي 

)البخاري، 2002، ج1: 12( 
وقد حر�ص الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، على اإر�ضاد ال�ضغار اإىل اإف�ضاء ال�ضالم؛ حتى 
ي�ضبح �ضلوكًا را�ضخًا لديهم، حيث جاء يف احلديث ال�رشيف عن اأن�ص ابن مالك قال: قال يل 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »يا ُبني اإذا دخلت على اأهلك، ف�ضلِّم يكون بركة عليك وعلى 
اأهلك« )الرتمذي، 1975، ج5: 59( ، ومن اللفتات الرتبوية يف احلديث ال�ضابق بيان الر�ضول 
ال�ضلوك  هذا  ممار�ضة  تكون  حتى  ال�ضالم؛  اإف�ضاء  على  املرتتب  النفع  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 

منطلقة من وعي وفهم وقناعة.
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التي قد حتول  ال�ضالم، غري مكرتٍث بالعقبات  اإف�ضاء  اأن يحر�ص على  وامل�ضلم ينبغي 
بينه وبني ذلك، ويت�ضح هذا املعنى من خالل قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اإذا لقي اأحدكم 
اأخاه فلُي�ضلِّم عليه، فاإن حالت بينهما �ضجرٌة اأو جداٌر، اأو حجٌر ثم لقيه فلُي�ضلِّم عليه اأي�ضًا«.

)اأبو داود، ب.ت، ج4: 351( 
هذا  عن  وعرّب  التحية،  اأح�ضن  اختيار  يتطلب  امل�ضلمني  بني  ال�ضالم  باإف�ضاء  واللتزام 
امل�ضمون ما جاء يف احلديث –عن اأبي هريرة- اأن رجاًل مرَّ على ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم- وهو يف جمل�ص- فقال: �ضالٌم عليكم فقال: »ع�رش ح�ضنات، ثم مرَّ رجٌل اآخر فقال: 
�ضالم عليكم ورحمة اهلل فقال: ع�رشون ح�ضنة، فمرَّ رجٌل اآخر فقال: �ضالٌم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته فقال: ثالثون ح�ضنة«.)ابن حّبان، 1988، ج2: 24( 
باأح�ضن  التحية  فاإن رد  ال�ضالم،  اإف�ضاء  التحية عند  اأح�ضن  انتقاء  ال�ضنة  واإذا كان من 
َها اأو  �َسَن ِمنرْ وارْ ِباأَحرْ ٍة َفَحيُّ ُتم ِبَتِحيَّ يرْ منها كذلك يف احلكم امتثاًل لقوله تعاىل: {َواإَِذا ُحيِّ

وَها}.)الن�ضاء: 86(  ُردُّ
التحية  برّد  اأمر  اأن اهلل- عز وجل-  اأولهما:  اأمران  ال�ضابقة  الكرمية  الآية  ويوؤخذ من 
فعل  دللة  الثاين:  والأمر  �رشعًا،  التحية مطلوبة  اأن  ي�ضتلزم  وذلك  مثلها،  اأو  منها  باأح�ضن 

التف�ضيل )اأح�ضن( على م�ضاركة التحية وردها باحل�ضن.)ال�ضعدي، 2000: 191( 
م�سافحة امل�سلمني عند اللقاء: . 2

حيث جاء يف التوجيه النبوي ال�رشيف: »ما من م�ضلَمنْي يلتقيان، فيت�ضافحان، اإّل ُغفر 
لهما قبل اأن يفرتقا«.)اأبو داود، ب.ت، ج4: 354( 

ودّل على اأن امل�ضافحة كان �ضلوكًا حا�رشاً لدى ال�ضحابة- ر�ضوان اهلل عليهم- ما 
وري عن عمرو بن عا�ضم، عن قتادة قال: قلت لأن�ص، اأكانت امل�ضافحة يف اأ�ضحاب النبي 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم؟ قال: نعم.)البخاري، 2002، ج8: 59( 
ت�ضليم امل�ضلم بامل�ضافحة فيه متايز، وخمالفة  اأن  ومن اجلدير ذكره يف هذا املقام 
منِّا  »لي�ص  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  قوله  خالل  من  ذلك  ويت�ضح  والن�ضارى،  اليهود  ل�ضلوك 
من ت�ضّبه بغرينا، ل ت�ضّبهوا باليهود ول بالن�ضارى، فاإن ت�ضليم اليهود الإ�ضارة بالأ�ضابع، 

وت�ضليم الن�ضارى الإ�ضارة بالكف«.)الرتمذي، 1975، ج5: 56( 
االلتزام ب�سلة االأرحام: . 3

رّغب النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم ب�ضلة الرحم، وحذر من قطعها بقوله: »الرحم معلَّقة 
بالعر�ص، تقول: من و�ضلني و�ضله اهلل، ومن قطعني قطعه اهلل«.)م�ضلم، ب.ت، ج4: 1981( 
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والفاعلية الجتماعية يف هذا املقام تقت�ضي من امل�ضلم الثبات على �ضلة الأرحام، 
يف كل احلالت، و�ضواًء اأق�رّش اآخرون اأم مل ُيق�رشوا، وقد فهم ذلك من خالل قوله �ضلى اهلل 
اإذا قطعت رحمه و�ضلها«.)اأبو داود،  الذي  الوا�ضل باملكافئ، ولكن هو  عليه و�ضلم: »لي�ص 

ب.ت، ج2: 133( 
اأنهم  رغم  قرابته  ي�ضل  الذي  الرجل  �ضلوك  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  عزز  وقد 
يقطعونه، حيث روى اأبو هريرة- ر�ضي اهلل عنه- اأن رجاًل: قال: يا ر�ضول اهلل اإن يل قرابًة 
»لئن  فقال:  علّي،  ويجهلون  عليهم  واأحلم  اإيّل،  وي�ضيئون  اإليهم  واأح�ضن  ويقطعوين،  اأ�ضلهم 
هم )1( )*( املل )2( )**( ، ول يزال معك من اهلل ظهري )3( )***(  كنَت كما قلَت، فكاأمنا ت�ضفُّ

عليهم ما دمت على ذلك«.)م�ضلم، ب.ت، ج4: 1982( 
احلر�س على خمالطة النا�س: . 4

حث الر�ضول املربي �ضلى اهلل عليه و�ضلم املوؤمنني على خمالطة النا�ص، واأر�ضدهم اإىل 
ال�ضرب على اأذاهم، اإذ ال�ضرب من لوازم املخالطة مع النا�ص، وهو حمّفز على ا�ضتمرارها، وقد 
جاء يف الهدي النبوي ال�رشيف: »املوؤمن الذي يخالط النا�ص، وي�ضرب على اأذاهم اأعظم اأجراً 

من املوؤمن الذي ل يخالط النا�ص ول ي�ضربعلى اأذاهم«.)ابن ماجة، ب.ت، ج2: 1398( 
فاحلديث ال�ضابق ي�ضري اإىل مظهر من مظاهر الذكاء الجتماعي، وهو خمالطة النا�ص 
والتفاعل معهم وال�ضرب عليهم، وقد اعترب ذلك معياراً من معايري التفا�ضل بني املوؤمنني، 
اأن كاًل منهما ل ينفك عن  اأف�ضل، مع  اأيهما  العزلة واملخالطة  و«للنا�ص خالف طويل يف 
اد اإىل اختيار العزلة، ومال  غوائل تنّفر عنها، وفوائد تدعو اإليها، ومييل اأكرث الُعبَّاد والُزهَّ
ال�ضافعي واأحمد اإىل مقابله، وا�ضتدل كلٌّ ملذهبه مبا يطول، والإن�ضاف اأن الرتجيح باختالف 
اأف�ضل، فالقلب امل�ضتعد لالإقبال  اأف�ضل واملخالطة لآخر  العزلة ل�ضخ�ٍص  النا�ص: فقد تكون 
على اهلل العزلة له اأوىل، والعامل بدقائق احلالل واحلرام خمالطته للنا�ص لتعليمهم ون�ضحهم 
يف دينهم اأوىل وهكذا )املناوي، 1995، ج6: 311( .ومييل الباحث اإىل اأن خمالطة النا�ص 
هي الأ�ضل؛ وذلك مما يرتتب عليها من اكت�ضاب علم ومعرفة واأخالق وا�ضتئنا�ص بالآخرين، 
النا�ص  اعتزال  اأما  البيئة �ضاحلة ونقية،  التي تتحقق حينما تكون  املنافع  وغري ذلك من 
بًا ملفا�ضد عديدة ُيخ�ضى الوقوع فيها، كالن�ضغال عن ذكر اهلل تعاىل،  فينبغي اأن يكون جتنُّ
اأو الوقوع يف الغيبة والنميمة، وغري ذلك من الأخالق املرذولة، ودلل على ذلك قوله تعاىل 
ِف  َكهرْ َ َفاأرُْووا اإىل الرْ ُبُدوَن اإِالَّ اهللَّ ُتُموُهمرْ َوَما َيعرْ َتَزلرْ {َواإِِذ اعرْ  : املوؤمنني-  الفتية  –خماطبًا 

ررَْفًقا}.)الكهف: 16(  ِرُكم مِّ نرْ اأَمرْ ن رَّحمته وُيَهيِّئرْ َلُكم مِّ ُكم مِّ َين�رُضرْ َلُكمرْ َربُّ

1 )*( تسفهم: تطعمهم.
2 )**( المل: الرماد الحار.

3 )***( الظهير: المعين والدافع ألذاهم.
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َتِزُلُكمرْ  كما جاء على ل�ضان نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�ضالم –حينما خاطب قومه- : {َواأَعرْ
ي �َسِقيًّا}.)مرمي: 48(  ي َع�َسى اأَالَّ اأَُكوَن ِبُدَعاء َربِّ ُعو َربِّ ِ َواأَدرْ َوَما َتدرُْعوَن ِمن ُدوِن اهللَّ

نف�ضه  حما�ضبة  بق�ضد  النا�ص؛  عن  موؤقتة  عزلة  اإىل  امل�ضلم  الإن�ضان  يحتاج  وقد 
ومراجعتها، اأو الن�ضغال بذكر اهلل تعاىل، وقد ذكر الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، �ضبعة من 
الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم القيامة، منهم »ورجٌل ذكر اهلل خاليًا )1( )*( ، ففا�ضت عيناه«.

)البخاري، 2002، ج2: 111( 
املداومة على زيارة االإخوة امل�سلمني: . 5

وقد رّغب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم بهذا الفعل، من خالل قوله: »من عاد مري�ضًا، 
اأو زار اأخًا له يف اهلل، ناداه مناٍد اأن طْبت وطاب مم�ضاك وتبّواأت من اجلنَّة نزًل«.)الرتمذي، 

1975، ج4: 365( 
ويلحظ- من خالل احلديث النبوي ال�ضابق- التاأكيد على اأن الزيارة لالإخوة ينبغي اأن 
تكون خال�ضة لوجه اهلل تعاىل، ول ُيْق�ضد بها حت�ضيل م�ضالح خا�ضة، حيث جاء التعزيز 
الرباين املبا�رش ملن كانت زيارته لإخوانه خال�ضة لوجه اهلل، ومن اأجله عز وجل، وقد جاء 
يف ال�ضنة النبوية عن اأبي هريرة- ر�ضي اهلل عنه- عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اأن رجاًل 
زار اأخًا له يف قرية اأخرى، فاأو�ضد اهلل له على مدرجته )2( )*( ملكًا، فلّما اأتى عليه، قال: 
اأين تريد؟ قال: اأريد اأخًا يل يف هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: ل: غري 
اأينِّ اأحببته يف اهلل عز وجل، قال: فاإينِّ ر�ضول اهلل اإليك، باأن اهلل قد اأحبَّك كما اأحببته فيه«.

)م�ضلم، ب.ت، ج7: 1988( 
امل�سارعة اإىل التوا�سل بعد الهجر: . 6

لقد نهى الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، عن التدابر والتقاطع بني امل�ضلمني من خالل 
اأن  اإخوانًا، ول يحل مل�ضلٍم  قوله: »ل تباغ�ضوا ول حتا�ضدوا، ول تدابروا، وكونوا عباد اهلل 

يهجر اأخاه فوق ثالثة اأياٍم«.)البخاري، 2002، ج8: 19( 
واإذا ما حدث هجران بني الإخوة امل�ضلمني، وجب عليهم املبادرة اإىل التوا�ضل؛ امتثاًل 
للتوجيه النبوي ال�رشيف: »ل يحل لرجٍل اأن يهجر اأخاه فوق ثالث لياٍل، يلتقيان فُيعر�ص 

هذا وُيعر�ص هذا، وخريهما الذي يبداأ بال�ضالم«.)البخاري، 2002، ج8: 21( 

1 )*( خالياً: من خالء وهو موضع ليس فيه أحد من الناس.
2 )*( مدرجته: الطريق.
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جمال�سة االأخيار للنتفاع مبا عندهم: . 7
بالتوجيه  عماًل  والطاعة؛  ال�ضتعانة  لأهل  تكون  اأن  ينبغي  وامل�ضاحبة  فاملجال�ضة 
اإل تقّي«.)اأبو داود، ب.ت، ج4:  ياأكل طعامك  اإل موؤمنًا، ول  ال�رشيف: »ل ت�ضاحب  النبوي 

 )259
على  وحثَّ  ال�ضوء،  اأهل  جمال�ضة  من  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  املعلم  الر�ضول  حّذر  وقد 
جمال�ضة ال�ضاحلني من خالل قوله –مف�رشاً ومو�ضحًا الأثر الإيجابي لذلك الفعل- : »مثل 
اجللي�ص ال�ضالح واجللي�ص ال�ضوء، كمثل �ضاحب امل�ضك وكري احلداد، ل يعدمك من �ضاحب 
امل�ضك اإّما ت�ضرتيه، اأو جتد ريحه، وكري احلداد يحرق بدنك اأو ثوبك، اأو جتد منه ريحًا خبيثة«.

)البخاري، 2002، ج3: 63( 
ِذيَن  الَّ َمَع  �َسَك  َنفرْ رِبرْ  {َوا�سرْ وقد وجه اهلل عز وجل نبيه �ضلى اهلل عليه و�ضلم قائاًل: 
َياِة  َ ُهمرْ ُتِريُد ِزيَنَة احلرْ َناَك َعنرْ ُد َعيرْ َهُه َواَل َتعرْ َع�ِسيِّ ُيِريُدوَن َوجرْ َغَداِة َوالرْ ُهم ِبالرْ َيدرُْعوَن َربَّ
رُُه ُفرًُطا} )الكهف: 28(  َبَع َهَواُه َوَكاَن اأَمرْ ِرَنا َواتَّ َفلرَْنا َقلرَْبُه َعن ِذكرْ َيا َواَل ُتِطعرْ َمنرْ اأَغرْ الدُّنرْ
، وجاء يف تف�ضري الآية الكرمية ال�ضابقة اأن »اهلل تعاىل اأمر نبيه حممداً �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
وغريه اأ�ضوته- يف الأوامر والنواهي- اأن ي�ضرب نف�ضه مع املوؤمنني الذين يريدون وجه اهلل، 
ففيها الأمر ب�ضحبة الأخيار وجماهدة النف�ص على �ضحبتهم وخمالطتهم، واإن كانوا فقراء، 

فاإن يف �ضحبتهم من الفوائد ما ل يح�ضى.)ال�ضعدي، 2000: 475( 
جمال التعاون والت�ضاند: ب. 

عرّب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، عن حالة التكافل والت�ضاند والتالحم بني املوؤمنني، 
اأ�ضابعه. بني  و�ضّبك  بع�ضًا«  بع�ضه  ي�ضدُّ  كالبنيان،  للموؤمن  املوؤمن  »اإن  قوله:  خالل  من 

)البخاري، 2002، ج1: 103( 
اإن املودة والرتاحم والتعاطف بني املوؤمنني لي�ص جمّرد اأحا�ضي�ص وم�ضاعر ُيعربَّ عنها 
امل�ضاندة  اإىل  املبادرة  يف  تتج�ّضد  وجادة،  �ضادقة  �ضلوكية  ا�ضتجابة  هي  واإمّنا  بالكالم، 

والتكافل.
يف  املوؤمنني  »مثل  للموؤمنني:  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  و�ضفه  خالل  من  ذلك  ويت�ضح 
تواّدهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�ضد اإذا ا�ضتكى منه ع�ضو، تداعى له �ضائر اجل�ضد بال�ّضهر 
واحلمى« )م�ضلم، ب.ت، ج4: 1999( ، وحث الإ�ضالم على تفريج كروب املوؤمنني وال�ضتمرار 
يف م�ضاعدتهم وعونهم، كما جاء يف الهدي النبوي ال�رشيف: »من فّرج عن موؤمٍن كربة فّرج 
اهلل عنه كربته، ومن �ضرت على موؤمٍن �ضرت اهلل عورته، ول يزال اهلل يف عونه، ما دام يف عون 
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اأن  الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف حديثه  ، وبنّي  )البيهقي، 2002، ج10: 896(  اأخيه« 
ال�رشور على  اإدخال  العمل  اأف�ضل  »اإن  الأعمال:  اأف�ضل  الكرب وق�ضاء احلاجات من  تفريج 
املوؤمن: تق�ضي عنه دينًا، تق�ضي له حاجًة، ُتنفِّ�ص عنه كربة«.)البيهقي، 2003، ج10: 130( 
واأ�ضار الر�ضول املربي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، اإىل اأن من اأكرم الأخالق- يف حالة البذل 
ن  والعطاء– عدم املعاملة باملثل: »األ اأدلكم على اأكرم اأخالق الدنيا والآخرة، اأن تعفو عمَّ
ظلمك، وت�ضل من قطعك وتعطي من حرمك« )البيهقي، 2002، ج10: 415( .وكان الر�ضول 
»ا�ضفعوا  قال:  حاجة  اإليه  ُطلبت  اأو  ال�ضائل  جاءه  اإذا  عادته-  من  و�ضلم-  عليه  اهلل  �ضلى 
توؤجروا ويق�ضي اهلل على ل�ضان نبيه �ضلى اهلل عليه و�ضلم ما �ضاء«.)البخاري، 2002، ج2: 

 )113
بالفاعلية  العالقة  الأحاديث ذات  النبوية املطهرة، وتتبع  ال�ضنة  ا�ضتقراء  ومن خالل 
الجتماعية يف جمال التعاون وامل�ضاندة، اأمكن الوقوف على جملة من املمار�ضات ال�ضلوكية 

املتعلقة بها، ميكن اإجمال اأبرزها يف النقاط الآتية: 
اإر�ساد ال�سائل: . 1

عرّب عن هذه املمار�ضة قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »واإر�ضادك الرجل يف اأر�ص ال�ضالل 
لك �ضدقة، وب�رشك للرجل الرديء الب�رش لك �ضدقة«.)الرتمذي، 1975، ج4: 1339( 

حمل امل�سلم على دابته اأو حمل متاعه عليها: . 2
ودّلل ذلك قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »كلُّ �ضالمي عليه �ضدقة كل يوم، يعني الرجل يف 

دابته يحامله عليها، اأو يرفع عليها متاعه �ضدقة«.)البخاري، 2002، ج4: 35( 
اإطعام اجلائع: . 3

وهذا حق وواجب لبد من اللتزام به جتاه اجلائع يف املجتمع امل�ضلم، حيث جاء يف 
احلديث ال�رشيف: »لي�ص املوؤمن من ي�ضبع وجاره جائع اإىل جنبه« )البيهقي، 2002، ج7: 
454( ، وحث الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم على اإطعام اجلائع بقوله: » فّكوا العاين »يعني 

الأ�ضري«، واأطعموا اجلائع، وعودوا املري�ص«.)البخاري، 2002، ج4: 68( 
عيادة املري�س: . 4

وقد رّغب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم بهذا ال�ضلوك من خالل قوله: »من عاد مري�ضًا 
يا ر�ضول اهلل، وما خرفة اجلنة؟ قال: »جناها««.)البيهقي،  ُخرفة اجلّنة، فقيل:  مل يزل يف 

2003، ج3: 532( 



278

النبوية  السنة  في  جاءت  كما  االجتماعية  الفاعلية  على  أ.د. محمود خليل أبو دفالدالة 
درجة ممارسة طلبة الدراسات العليا في كلية التربية ألمناط السلوك 

اترّباع اجلنائز: . 5
وهو حق وواجب ينبغي اللتزام به، وقد بادر الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأ�ضحابه 
بال�ضوؤال قائاًل: »من اأ�ضبح منكم اليوم �ضائمًا؟ « قال: اأبو بكر- ر�ضي اهلل عنه- اأنا، قال: 
»فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ « قال اأبو بكر- ر�ضي اهلل عنه- اأنا« قال: فمن اأطعم منكم 
اليوم م�ضكينًا؟ « قال اأبو بكر- ر�ضي اهلل عنه- اأنا قال: »فمن عاد منكم اليوم مري�ضًا؟ « 
قال اأبو بكر ر�ضي اهلل عنه اأنا، فقال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ما اجتمعت يف امرئ 

اإل دخل اجلّنة«.)م�ضلم، ب.ت، ج2: 713( 
كفالة اليتيم: . 6

وهي من اأعمال اخلري املتميزة التي حث عليها الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم بقوله: 
»واأنا وكافل اليتيم يف اجلّنة هكذا، واأ�ضار بال�ضبابة والو�ضطى وفّرج بينهما �ضيئًا«.)البخاري، 

2002، ج7: 53( 
اإجابة الدعوة يف املنا�سبات االجتماعية: . 7

اإىل  ُدعي  »من  ال�رشيف:  النبوي  التوجيه  يف  جاء  حيث  عر�ٍص،  اإىل  الدعوة  ذلك  ومن 
ُعر�ٍص اأو نحوه ُفليجب«.)م�ضلم، ب.ت، ج2: 1053( 

بقوله: »من  الوليمة  اإىل  الدعوة  اإجابة  و�ضلم، من عدم  اهلل عليه  الر�ضول �ضلى  وحذر 
ُدعي اإىل وليمة ومل يجب فقد ع�ضا اهلل ور�ضوله«.)ابن حّبان، 1988، ج12: 118( 

اإعارة بع�س االأ�سياء لُينتفع بها: . 8
ب  ويف ذلك اإعانة للنا�ص و�ضد حلاجاتهم، وم�ضاعدة على ق�ضاء حوائجهم، وهذا ما رغَّ
به الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم من خالل قوله: »اأربعون ح�ضنة اأعالهن ِمْنحة العنز، ل يعمل 
عبٌد بخ�ضلٍة منها رجاء ثوابها وت�ضديقًا مبوعودها اإّل اأدخله اهلل اجلنَّة« )ابن حّبان، 1988، 
د القراآن الكرمي الذين ُيحجمون عن تقدمي العون للنا�ص يف قوله تعاىل:  ج11: 494( ، وتوعَّ
َنُعوَن  ِذيَن ُهمرْ ُيَراوؤُوَن * َومَيرْ َلِتِهمرْ �َساُهوَن * الَّ ِذيَن ُهمرْ َعن �سَ لرُْم�َسلِّنَي * الَّ ٌل لِّ {َفَويرْ

َاُعوَن}.)املاعون: 4- 7(  املرْ
م�ساعدة االأرامل وامل�ساكني: . 9

ال�رشيف: »ال�ضاعي على الأرملة وامل�ضكني كاملجاهد يف  النبوي  الهدي  وقد جاء يف 
�ضبيل اهلل، اأو القائم الليل ال�ضائم النَّهار«.)البخاري، 2002، ج7: 62( 
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ن�رضة املظلوم: . 10
وهو �ضلوك اجتماعي ُمعرّب عن درجة عالية من الت�ضاند والتعا�ضد اأمر به الر�ضول �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم يف قوله: » اأن�رش اآخاك ظاملًا اأو مظلومًا« قالوا: يا ر�ضول اهلل، هذا نن�رشه 

مظلومًا، فكيف نن�رشه ظاملًا؟ ، قال: »تاأخذ فوق يديه«.)البخاري، 2002، ج3: 128( 
اإماطة االأذى عن الطريق: . 11

وقد جاء يف التوجيه النبوي: »واإماطتك احلجر وال�ضوكة والعظمة عن الطريق �ضدقة« 
)الرتمذي، 1975، ج4: 339( ، وقد �ضجع الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأ�ضحابه على ممار�ضة 
هذا الفعل، من خالل بيان الثواب اجلزيل املرتتب عليه حيث قال: »لقد راأيت رجاًل يتقّلب 
يف اجلّنة، يف �ضجرٍة قطعها من ظهر الطريق كانت توؤذي النا�ص«.)م�ضلم، ب.ت، ج4: 2021( 

اإ�سلح املجتمع: ت. 
اإىل  يحتاج  امل�ضلم،  للفرد  الجتماعية  الفاعلية  جمالت  من  الرئي�ص  املجال  وهذا 
مبادرة ذاتية عالية، وهمة متوّقدة، و�ضالبة نف�ضية، و�ضجاعة واإقدام؛ لكونه يرتبط باإ�ضالح 
املجتمع وتغيري واقعه اإىل الأف�ضل، وميكن تلخي�ص اأبرز املمار�ضات ال�ضلوكية الدالة عليه 

فيما ياأتي: 
االأمر باملعروف والنهي عن املنكر: . 1

رّغب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم امل�ضلمني بلزوم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
يف قوله: »تب�ضمك يف وجه اأخيك لك �ضدقة، واأمرك باملعروف ونهيك عن املنكر �ضدقة«.
)الرتمذي، 1975، ج4: 339( ، وبنّي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأن الأمر باملعروف والنهي عن 
ات�ضح  اهلل، كما  �ضبيل  اجلهاد يف  اإطار  تندرج حتت  التي  ال�ضلوكية  املمار�ضات  املنكر من 
اأمٍر باملعروف ونهٍي عن املنكر،  اأربع: على  يف قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »واجلهاد على 
وال�ضدق يف املواطن، و�ضناآن الفا�ضقني، فمن اأمر باملعروف فقد �ضّد ظهر املوؤمن، ومن نهى 
عن املنكر رغم اأنف املنافقني، ومن �ضدق يف املواطن ق�ضي ما عليه، ومن �ضناأ الفا�ضقني 

ب هلل غ�ضب اهلل له« )اأبو القا�ضم، 2003، ج4: 924( . وَغ�ضِ
وناهية  باملعروف،  اآمرة  ر�ضالة  اأمة  باأنها  الأمم  باقي  عن  الإ�ضالم  اأمة  متيزت  وقد 
ُنَكِر  املرْ َعِن  َن  َهورْ َوَتنرْ رُوِف  َعرْ ِباملرْ َتاأرُْمرُوَن  ا�ِس  ِللنَّ ِرَجترْ  اأُخرْ ٍة  اأُمَّ  َ َخريرْ {ُكنُتمرْ  املنكر:  عن 
ِ}.)اآل عمران: 110( وحث الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم على تغيري املنكر  َوُتوؤرِْمُنوَن ِباهللرّ
بالو�ضيلة املتاحة، ومبا يتنا�ضب مع القدرة وال�ضتطاعة بقوله: »من راأى منكم منكراً فلُيغريه 
بيده، فاإن مل ي�ضتطع فبل�ضانه، فاإن مل ي�ضتطع فبقلبه وذلك اأ�ضعف الإميان«.)م�ضلم، ب.ت، 

ج1: 69( 



280

النبوية  السنة  في  جاءت  كما  االجتماعية  الفاعلية  على  أ.د. محمود خليل أبو دفالدالة 
درجة ممارسة طلبة الدراسات العليا في كلية التربية ألمناط السلوك 

ولقد لفت الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم انتباهنا اإىل اأن تغيري املنكر كان مُيّثل ر�ضالة 
اأ�ضا�ضية م�ضرتكة بني الأنبياء عليهم ال�ضالة وال�ضالم جميعًا، وقد كان لهم اأ�ضحاب واأن�ضار 
يحملون معهم هذه الر�ضالة، كما يت�ضح يف قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ما من نبيٍّ بعثه اهلل 
يف اأّمٍة قبلي، اإّل كان له من اأّمته حوارّيون واأ�ضحاب ياأخذون ب�ضّنته ويقتدون باأمره، ثم 
اإّنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما ل يفعلون ويفعلون ما ل ُيوؤمرون، فمن جاهدهم 
بيده فهو موؤمن، ومن جاهدهم بل�ضانه فهو موؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو موؤمن، ولي�ص 

وراء ذلك من الإميان حبة خردٍل«.)م�ضلم، ب.ت، ج1: 69( 
يف  وحدوده  اهلل  �رشع  على  الأمناء  هم  املنكر  عن  والناهون  باملعروف  والآمرون 
املجتمع، وهم بهذا الدور يقون املجتمع –باأ�رشه- من ال�ضياع والنهيار والهالك، ويحققون 
له النجاة، واإذا ما ق�رّشوا يف اأداء هذا الدور هلك املجتمع برمته، كما تبنيَّ من خالل قوله 
ا�ضتهموا على  القائم على حدود اهلل واملدهن فيها كمثل قوم  »َمَثُل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
�ضفينة يف البحر فاأ�ضاب بع�ضهم اأعالها، واأ�ضاب بع�ضهم اأ�ضفلها، فكان الذين يف اأ�ضفلها 
ندعكم  ل  اأعالها:  يف  الذين  فقال  اأعالها،  الذين  على  في�ضبون  املاء  في�ضتقون  ي�ضعدون 
ت�ضعدون فتوؤذوننا، فقال الذين يف اأ�ضفلها: فاإّنا نثقبها من اأ�ضفلها فن�ضقي، فاإن اأخذوا على 

اأيديهم فمنعوهم جَنْوا جميعًا، واإن تركوهم غرقوا جميعًا«.)الرتمذي، 1975، ج4: 470( 
الدعوة اإىل اهلل عز وجل: . 2

حث الر�ضول املعلم �ضلى اهلل عليه و�ضلم على ممار�ضة الدعوة اإىل اهلل عز وجل هدايًة 
للنا�ص واإ�ضالحًا لهم، مبينًا الثواب اجلزيل املرتتب على هذا ال�ضلوك بقوله: »من دعا اإىل 
هدي، كان له من الأجر مثل اأجور من تبعه، ل ينق�ص ذلك من اأجورهم �ضيئًا«.)م�ضلم، ب.ت، 

ج4: 2060( 
وجاء يف الهدي النبوي ال�رشيف: »لأن يهدي اهلل بك رجاًل واحداً، خري لك من اأن يكون 

لك ُحمر النِّعم«.)البخاري، 2002، ج5: 18( 
�َسُن  وحث القراآن الكرمي على الجتهاد يف الدعوة اإىل اهلل م�ضرياً اإىل متيزها: {َوَمنرْ اأَحرْ

ِلِمنَي}.)ف�ضلت: 33(  ُ�سرْ ِني ِمَن املرْ ا َوَقاَل اإِنَّ احِلً ِ َوَعِمَل �سَ ن َدَعا اإىل اهللَّ َّ اًل ممِّ َقورْ
الدعوة  يف  العالية  الهمة  لأ�ضحاب  رائعًا  اأمنوذجًا  للم�ضلمني  الكرمي  القراآن  و�ضاق 
ِبُعوا  اتَّ ِم  َقورْ َيا  َقاَل  َعى  َي�سرْ َرُجٌل  َِديَنِة  املرْ �َسى  اأَقرْ ِمنرْ  {َوَجاء  اإىل اهلل، يف قوله تعاىل: 

ُررْ�َسِلنَي}.)ي�ص: 20(  املرْ



281

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )4( - تشرين 

اإىل  بالدعوة  اهلل عز وجل  اأمر  وقد  اإىل اخلري،  اهلل عز وجل هي دعوة  اإىل  والدعوة 
رُوِف  َعرْ ِباملرْ َوَياأرُْمرُوَن   ِ ريرْ َ اخلرْ اإىل  ُعوَن  َيدرْ ٌة  اأُمَّ نُكمرْ  مِّ َتُكن  {َولرْ تعاىل:  قوله  يف  اخلري 
هنا  الإ�ضارة  وجتدر   )104 عمران:  ِلُحوَن}.)اآل  ُفرْ املرْ ُهُم  َلـِئَك  َواأُورْ ُنَكِر  املرْ َعِن  َن  َهورْ َوَينرْ
عن  ويبعد  اهلل  اإىل  ُيقّرب  ما  لكل  جامع  »ا�ضم  ال�ضابقة،  الآية  يف  الوارد  اخلري  اأن  اإىل 

 )142  :2000 �ضخطه«.)ال�ضعدي، 
وقد حّفز الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، من يدل النا�ص على اخلري بقوله: »اإن الّدال على 

اخلري كفاعله«.)الرتمذي، 1975، ج5: 41( 
واأبواب اخلري يف الإ�ضالم وا�ضعة ومتنوعة، وقد اأُعجب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم من 
�ضنيع ابن رواحة- ر�ضي اهلل عنه- ، وامتدح �ضلوكه حينما بادر اإىل دعوة اأٍخ له ملجال�ص 
بن  اهلل  عبد  كان  قال:  مالك،  بن  اأن�ص  عن  ال�رشيف  احلديث  والعلم، حيث جاء يف  الإميان 
اأ�ضحابه، يقول: تعال نوؤمن برّبنا �ضاعة، فقال ذات يوٍم لرجٍل،  اإذا لقي الرجل من  رواحة 
فغ�ضب الرجل، فجاء اإىل النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، فقال: يا ر�ضول اهلل، األ ترى اإىل ابن 
ُب عن اإميانك اإىل اإميان �ضاعة، فقال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »يرحم اهلل ابن  رواحة ُيَرغِّ

رواحة، اإّنه يحب املجال�ص التي تتباهى بها املالئكة«.)ابن حنبل، 2010، ج6: 12735( 
اإ�سداء الن�سح للآخرين: . 3

الإ�ضالم  اعتربها  اإليها،  الن�ضيحة يف املجتمع و�رشوريتها واحلاجة املا�ّضة  لأهمية 
عن�رشاً جوهريًا واأ�ضا�ضًا يف الدين، وقد عرب عن ذلك، قول الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم- 
حينما و�ضف الدين باأنه الن�ضيحة يف قوله: »الدين الن�ضيحة« قلنا: ملن؟ قال: »هلل ولكتابه 
لكل  حق  الن�ضيحة  .واإ�ضداء  ج1: 74(  )م�ضلم، ب.ت،  وعامتهم«  امل�ضلمني  ولأئمة  ولر�ضوله 
م�ضلم، ينبغي تاأديته والوفاء به، كما جاء يف قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »حق امل�ضلم على 
امل�ضلم �ضت« قيل ما هّن يا ر�ضول اهلل؟ قال: »اإذا لقيته ف�ضلِّم عليه، واإذا دعاك فاأجبه، واإذا 
ته، واإذا مر�ص فُعده، واإذا مات فاتبعه«  ا�ضتن�ضحك فان�ضح له، واإذا عط�ص فحمد اهلل ف�ضمِّ
)م�ضلم، ب.ت، ج4: 1705( ، واأر�ضد الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم امل�ضلم، اإىل بذل الن�ضيحة 
ملن طلبها من اإخوانه لقوله: »دعوا النا�ص، فلُي�ضب بع�ضهم من بع�ص، فاإذا ا�ضتن�ضح رجٌل 

اأخاه فلين�ضح له«.)ابن حنبل، 2010، ج6: 2735( 
املبادرة اإىل قول ال�سهادة: . 4

فامل�ضلم احلق يبادر اإىل قول ال�ضهادة من تلقاء نف�ضه، ول ينتظر طلب الآخرين منه 
ى �ضهادته قبل اأن ُي�ضاألها«  فعل ذلك، وجاء يف الهدي النبوي ال�رشيف: »خرٌي ال�ضهداء من اأدَّ
)الرتمذي، 1975، ج4: 545( ، وحذّر القراآن الكرمي من كتم ال�ضهادة معترباً ذلك اإثمًا، كما 
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َملُوَن  ُ مِبَا َتعرْ ُه اآِثٌم َقلرُْبُه َواهللرّ َها َفاإِنَّ ُتمرْ َهاَدَة َوَمن َيكرْ ُتُموارْ ال�سَّ جاء يف قوله تعاىل: {َوالَ َتكرْ
َعِليٌم}.)البقرة: 283( فكتم ال�ضهادة من اأعظم الذنوب التي يرتكبها الإن�ضان؛ لأن احلق ل 

يثبت بدونها، ويرتتب على كتمها فوات حق من له احلق.)ال�ضعدي، 2000: 119( 
امل�سارعة اإىل اإ�سلح ذات البني: . 5

ال�ضلوك  اأن هذا  اإىل  النا�ص، م�ضرياً  الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم بالإ�ضالح بني  رّغب 
يعّد من اأف�ضل الأعمال واأعالها يف الدرجة: »األ اأخربكم باأف�ضل من درجة ال�ضيام وال�ضالة 
وال�ضدقة؟ « قالوا: بلى يا ر�ضول اهلل، قال: »اإ�ضالح ذات البني وف�ضاد ذات البني احلالقة« 
)اأبو داود، ب.ت، ج4: 280( .واأمر اهلل- عز وجل- عباده املوؤمنني بالإ�ضالح بني الإخوة يف 
ُكمرْ}.)احلجرات: 15( ، وجاء يف  َ اأََخَويرْ ِلُحوا َبنيرْ َوٌة َفاأَ�سرْ ُوؤرِْمُنوَن اإِخرْ َا املرْ قوله تعاىل: {اإِمنَّ
اَلٍح َبنْيَ النَّا�ِص«  َدَقٍة اأو َمْعُروٍف اأو اإِ�ضْ حمكم التنزيل من كالم رب العاملني »اإِلَّ َمْن اأََمَر ِب�ضَ

)الن�ضاء: 114( .
ويعّقب )ال�ضعدي، 2000: 202( على الآية ال�ضابقة بقوله: »والإ�ضالح ل يكون اإل بني 
متنازعني متخا�ضمني، والنزاع واخل�ضام والتغا�ضب يوجب من ال�رش والفرقة ما ل ميكن 
ح�رشه، فلذلك حث احلق- �ضبحانه وتعاىل- على الإ�ضالح بني النا�ص يف الدماء والأموال 
والأعرا�ص بل ويف الأديان«.ورّخ�ص الإ�ضالم الكذب من باب الإ�ضالح بني النا�ص، كما جاء 
يف قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم »لي�ص بالكاذب الذي ُي�ضلح بني النا�ص، فيقول خرياً، اأو ُينمي 

خرياً«.)الطرباين، 1994، ج25: 75( 
قول كلمة احلق يف وجه الظال: . 6

وقد جاء يف الهدي النبوي ال�رشيف: »اأف�ضل اجلهاد كلمة عدٍل عند �ضلطان جائر اأو اأمري 
جائر«.)اأبو داود، ب.ت، ج4: 224( ، ومن البدهي اأن قول كلمة العدل واحلق يف وجه الظامل 
من �ضاأنه اأن يكّفر عن ظلمه، كما اأنه يقي املجتمع، ويخل�ضه من طغيانه وف�ضاده؛ مما ميهد 
الطريق اإىل تغيري واقع النا�ص الذين يعي�ضون يف ظل اأنظمة م�ضتبدة ظاملة، وقد حذر الر�ضول 
»والذي  قوله:  خالل  من  وردعه  للظامل  الت�ضدي  عن  التقاع�ص  من  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
ه  وَلَياأُْطُرنَّ الظامل،  يد  على  ولتاأخذنَّ  املنكر،  عن  ولتنهونَّ  باملعروف  لتاأمرنَّ  بيده،  نف�ضي 
على احلق اأطراً، اأو لي�رشبّن اهلل قلوب بع�ضكم على بع�ص، وليلَعننَّكم كما لعنهم« )الطرباين، 
1994، ج10: 146( .واأ�ضار الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، اإىل اأن من مظاهر ف�ضاد امل�ضلمني 
النبوي  احلديث  خالل  من  ُفهم  كما  بالكلمة،  ولو  للظامل  الت�ضدي  من  خوفهم  وتراجعهم 
دِّع منها«.)اجلرجاين،  ال�رشيف: »اإذا راأيت اأّمتي تهاب الظامل اأن تقول له: اإّنك ظامل، فقد ُتوُّ

2001، ج2: 319( 
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ومن خالل العر�ص ال�ضابق للممار�ضات الدالة على الفاعلية الجتماعية –كما جاءت 
يف ال�ضنة النبوية- تبني اأنها جاءت �ضاملة متنوعة جم�ّضدًة لطبيعة الدين الإ�ضالمي كمنهاج 
للحياة لي�ص فيه انف�ضال بني العقيدة والعبادة من جانب، واملمار�ضات احلياتية من جانب 
للفاعلية  متفاوتة  م�ضتويات  لتعك�ص  متدّرجًة  جاءت  املمار�ضات  هذه  اأن  تبني  كما  اآخر، 
الجتماعية، يتطّلب كّل م�ضتوًى منها درجة منا�ضبة من الهمة وال�ضتعداد النف�ضي وامتالك 
روح املبادرة، فاملمار�ضات املتعلقة بالتوا�ضل الجتماعي تختلف عن املمار�ضات اخلا�ضة 
املمار�ضات  حني  يف  والهمة  اجلهد  من  مزيد  اإىل  يحتاج  الذي  والت�ضاند  التعاون  مبجال 
اأعلى وجهد  اإىل همة  اأنها حتتاج  واملنطقي-  الطبيعي  – من  املجتمع  باإ�ضالح  املتعلقة 
لي�ضت  ال�ضابقة  املمار�ضات  باأن  القول  ميكن  وبالإجمال  املبادرة،  من  اأعلى  و�ضقف  اأكرب، 
جمرد موؤ�رش على الفاعلية الجتماعية للفرد امل�ضلم فح�ضب، بل هي اإ�ضافة اإىل ذلك تعك�ص 
روح الإيجابية يف ال�ضخ�ضية امل�ضلمة، ف�ضاًل عن كونها تر�ضخ اأوا�رش املحبة والتاآلف بني 
لإ�ضالح  قوية  رافعًة  وت�ضكل  الجتماعي،  الأمن  وت�ضهم يف حتقيق  الواحد،  املجتمع  اأفراد 

املجتمع وتنميته وتغيريه- كلما لزم التغيري- نحو الأف�ضل.

نتائج خاصة بالسؤال الثاني: 

وين�ص على »ما درجة ممار�سة طلبة الدرا�سات العليا بكلية الرتبية يف 
كما  االجتماعية  الفاعلية  على  الدرّالة  ال�سلوك  الأمناط  االإ�سلمية  اجلامعة 

جاءت يف ال�سنة النبوية من وجهة نظرهم؟ «.
وقد قام الباحث بح�ضاب درجة ممار�ضة طلبة الدرا�ضات العليا لأمناط ال�ضلوك الدالة 
والن�ضب  والتكرارات  والنحرافات  املتو�ضطات  بح�ضاب  وذلك  الجتماعية  الفاعلية  على 
املئوية ثم برتتيب العبارات تنازليًا من الدرجة العالية، ثم تتدرج تنازليًا اإىل اأقلها ممار�ضة 

وهي كما يف اجلداول الآتية: 
الجدول (7) 

ترتيب فقرات المجال األول تنازليًا تبعًا لدرجة فعالية التواصل االجتماعي 

الن�سبةالتكراراالنحرافاملتو�سطالفقرة م

91.24%4.56220.71171990.00اأحر�ص على جمال�ضة ال�ضاحلني ما اأمكن.
90.23%4.51150.68117979.00اأتفقد �ضحابي بال�ضوؤال عنهم اإذا غابوا عني لفرتة طويلة.

89.31%4.46540.63825969.00األقي ال�ضالم على من عرفت ومن ل اأعرف.
87.37%4.36870.65443948.00اأقابل النا�ص بوجه با�ص.
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الن�سبةالتكراراالنحرافاملتو�سطالفقرة م

82.86%4.14290.84594899.00اأرد التحية على املبادر بها باأح�ضن منها.
81.29%4.06450.87954882.00اأ�ضافح اإخواين امل�ضلمني حيث وجدتهم.

80.00%4.00000.86603868.00األقي التحية على اأهل بيتي كلما دخلت عليهم.
79.63%3.98160.93770864.00اأخالط النا�ص واأجتنب اعتزالهم اإل لل�رشورة.

75.67%3.78340.99727821.00اأ�ضل اأرحامي ب�ضورة دائمة.
71.52%3.57600.86334776.00اأجتهد يف التعرف اإىل من اأقابلهم لأول مرة.

68.85%3.44241.11291747.00اأزور اأرحامي واإن قطعوين.
66.54%3.32720.95202722.00اأبادر اإىل الت�ضال مبن هجرين من الأ�ضحاب.

66.45%3.32261.18911721.00ا�ضتخدم اأ�ضاليب التوا�ضل الإلكرتوين مع اأقاربي واأ�ضدقائي.
61.29%3.06450.99791665.00اأزور زمالئي يف )الدرا�ضة، العمل( من حني لآخر.

اأمكن«  ء الفقرة: »اأحر�ص على جمال�ضة ال�ضاحلني ما  يت�ضح من اجلدول ال�ضابق، تبوُّ
املرتبة الأوىل بوزن ن�ضبي )91.24%( وهي ن�ضبة عالية جداً، ويعزو الباحث ذلك، اإىل تقدير 
طلبة الدرا�ضات العليا، واإدراكهم للمنافع الكبرية، املرتتبة على جمال�ضة ال�ضاحلني، ل �ضيما، 
واأنهم را�ضدون ونا�ضجون ولديهم من احلكمة ما يحفزهم على ح�ضن الختيار والنتقاء، 
اأما الفقرة: »اأتفّقد اأ�ضحابي بال�ضوؤال عنهم اإذا غابوا عّني لفرتة طويلة« فقد جاءت املرتبة 
الثانية بوزن ن�ضبي )90.23%( ، وهي ن�ضبة عالية، وميكن اإرجاع ذلك اإىل طبيعة العالقة 
بع�ص؛  بع�ضهم عن  ي�ضتغني  ل  بحيث  الرتابط،  و�ضدة  بالعمق  تت�ضف  التي  الأ�ضحاب  بني 
مما ي�ضتحث ال�ضاحب على تفقد اأ�ضحابه وال�ضوؤال عنهم اإذا غابوا عنه، حتى يطمئن عليهم 

وياأن�ص بهم.
ويت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن الفقرة: »اأزور زمالئي يف )الدرا�ضة ، العمل( من حني 
لآخر«، فقد جاءت يف املرتبة الأخرية بوزن ن�ضبي )61.29%( وهي درجة متو�ضطة، وميكن 
الدرا�ضة والعمل يتم اللتقاء بهم ب�ضورة م�ضتمرة ودائمة، ويف  اأن زمالء  اإىل  اإرجاع ذلك، 
اإّل يف املنا�ضبات الجتماعية  الدرا�ضة والعمل  الطلبة بزيارة زمالئهم يف  الغالب ل يقوم 

بني الفينة والأخرى.
واأما الفقرة: »اأ�ضتخدم اأ�ضاليب التوا�ضل الإلكرتوين مع اأقاربي واأ�ضدقائي«: قد احتلت 
املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�ضبي )66.45%( وهي درجة متو�ضطة، وميكن تف�ضري ذلك باأن 
التوا�ضل الإلكرتوين يتطلب مهارة قد ل تتوافر عند جميع الطلبة، ف�ضاًل عن قلة توافرها عند 
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جميع الأقارب والأ�ضدقاء، كما اأن التوا�ضل الجتماعي مع الآخرين عرب الربيد الإلكرتوين 
بديلة ل اأ�ضا�ضية، اإذ ل يحقق الغر�ص املطلوب، كما يفعل  كو�ضيلة  ي�ضتخدم  العادة-  –يف 

التوا�ضل املبا�رش مع الآخرين وجهًا لوجه.
الجدول (8) 

ترتيب فقرات المجال الثاني تنازليًا تبعًا لدرجة فعالية التعاون والتكافل 

الن�سبةالتكراراالنحرافاملتو�سطالفقرة م

88.02%4.40090.69429955.00اأحر�ص على بذل علمي ملن يحتاج اإليه من زمالئي.
85.07%4.25350.83627923.00اأبادر اإىل جندة اجلريان اإذا اأ�ضابهم مكروه.

84.79%4.23960.77441920.00اأبادر اإىل اإماطة الأذى عن الطريق.
83.13%4.15670.82404902.00اأ�ضاعد كبار ال�ضن يف حمل اأمتعتهم.

83.04%4.15210.90262901.00اأ�ضاعد الكفيف يف قطع الطريق حتى اأو�ضله اإىل ماأمنه.
82.95%4.14750.77960900.00اأ�ضارع اإىل ن�رشة املظلوم دون تردد.

82.12%4.10600.84591891.00اأعري جرياين ما يحتاجونه من اأدوات لينتفعوا بها.
81.20%4.05990.86126881.00اأبذل املال للمع�رش اإذا طلب مني دينًا.
81.11%4.05530.88017880.00اأعري كتبي ملن يحتاجها من زمالئي.

78.99%3.94930.82900857.00اأحر�ص على زيارة املر�ضى.
78.53%3.92630.79004852.00اأ�ضارك النا�ص يف اأفراحهم واأحزانهم.

78.43%3.92170.85977851.00اأم�ضي يف ق�ضاء حوائج النا�ص.
78.25%3.91240.93625849.00اأر�ضد زمالئي اإىل املواقع البحثية املفيدة على ال�ضبكة العنكبوتية.

77.05%3.85250.90083836.00اأ�ضارك يف بع�ص الأعمال التطوعية قدر امل�ضتطاع.
75.56%3.72810.92034809.00اأحر�ص على تقدمي الطعام للفقراء واملحتاجني.

71.52%3.57601.04747776.00اأت�ضدق ببع�ص مايل لكفالة الأيتام ما ا�ضتطعت.

اإليه من  »اأحر�ص على بذل علمي ملن يحتاج  الفقرة:  اأن  ال�ضابق،  يت�ضح من اجلدول 
زمالئي« قد احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�ضبي )88.02%( وهي ن�ضبة عالية، وميكن تف�ضري 
–يف كتاب اهلل  ذلك باأن الإ�ضالم قد حث على ن�رش العلم وتعليم الآخرين، وقد جاء الربط 
ا  ا ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َومِبَ اِنيِّنَي مِبَ العزيز- من تعلم العلم والقيام بن�رشه: »َوَلـِكن ُكوُنواْ َربَّ
العلم  الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم من حجب  ، كما حذر  َتْدُر�ُضوَن«.)اآل عمران: 79(  ُكنُتْم 
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عن النا�ص والمتناع عن اإفادتهم اإذا �ضاألوا، كما جاء يف قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم : »من 
�ُضئل عن علٍم فكتمه، اأجلم يوم القيامة بلجام من نار« )ابن ماجة، ب.ت، ج1: 97( ، كما 
ميكن اإرجاع هذه النتيجة اإىل عامل ذاتي يتمثل يف طبيعة طلبة الدرا�ضات العليا املحبني 
بني  ن�رشه  لأهمية  تقديراً  النا�ص  اأكرث  هم  وبالتايل  منه،  ال�ضتزادة  على  احلري�ضني  للعلم 
الزمالء واإفادتهم به، واأما الفقرة »اأبادر اإىل جندة اجلريان اإذا اأ�ضابهم مكروه« فقد جاءت 
يف املرتبة الثانية –بوزن ن�ضبي- )85.07%( وهي ن�ضبة عالية، مرّدها اإىل اأن الإ�ضالم قد 
اأو�ضى باجلار خرياً، كما جاء يف التوجيه النبوي ال�رشيف: »ل يزال جربيل يو�ضي باجلار«، 
اأن اجلريان بطبيعتهم –ل �ضيما يف املجتمعات الإ�ضالمية- تربط بينهم عالقة قوية  كما 
الأيتام  لكفالة  مايل  ببع�ص  »اأت�ضدق  الفقرة:  واأما  والن�رشة،  امل�ضاندة  ت�ضتوجب  ورا�ضخة 
ما ا�ضتطعت« فقد جاءت يف املرتبة الأخرية، بوزن ن�ضبي )71.52%( ، اإذا اأخذنا بالعتبار 
اأن غالب طلبة الدرا�ضات العليا من ذوي الدخل املحدود، وهم يف العادة يعانون من اأعباء 
مالية كبرية، ب�ضبب التزامهم بدفع نفقات التعليم، واأما الفقرة »اأحر�ص على تقدمي الطعام 
وميكن   ،  )%75.56( ن�ضبي  بوزن  الأخرية  قبل  املرتبة  تبواأت  فقد  واملحتاجني«  للفقراء 
يف  وال�رشاب  الطعام  حاجات  اإىل  تفتقر  التي  ال�رشيحة  اأن  الأول  �ضببني:  اإىل  ذلك  اإرجاع 
املجتمع الفل�ضطيني، لي�ضت كبرية مقارنة مبجتمعات اإ�ضالمية اأخرى تكرث فيها املجاعات، 
واأما ال�ضبب الثاين فريجع اإىل كرثة املوؤ�ض�ضات الإن�ضانية التي تقدم معونات غذائية لالأ�رش 

الفقرية واملحتاجة.
الجدول (9) 

ترتيب فقرات المجال الثالث تنازليًا تبعًا لدرجة فعالية إصاح المجتمع 

الن�سبةالتكراراالنحرافاملتو�سطالفقرة م

92.07%4.60370.58499999.00اأ�ضدي الن�ضيحة ملن ي�ضتن�ضحني.
87.28%4.36410.77052947.00اأو�ضح للنا�ص اأن تغيري واقع املجتمع نحو الأف�ضل يبداأ اأوًل بتغيري ما بالأنف�ص.

85.16%4.25810.85945924.00اأحذر ال�ضباب من اعتناق الأفكار املنحرفة.
84.70%4.23500.82500919.00اأر�ضد اأولياء الأمور اإىل القيام بواجباتهم الرتبوية جتاه اأ�رشهم.

82.95%4.14750.82575900.00اأبادر اإىل الإ�ضالح بني املتخا�ضمني.
82.86%4.14291.18746899.00اأديل ب�ضوتي – يف اأي انتخابات – ملن اأعتقد �ضالحه وكفاءته.

82.40%4.11980.79023894.00اأحث الزمالء على اأداء واجباتهم باإتقان.
82.03%4.10140.81584890.00اأقول كلمة احلق يف كل املواطن دون مداهنة لأحد.
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الن�سبةالتكراراالنحرافاملتو�سطالفقرة م

81.94%4.09680.88967889.00اأن�ضح اأفراد املجتمع بعدم تناقل الإ�ضاعات مبينًا اأخطارها.

81.47%4.07370.90987884.00اأجتهد يف حماربة العادات والتقاليد ال�ضلبية يف املجتمع.

81.20%4.05990.91343881.00اأذّكر النا�ص باأهمية الإخاء كاأ�ضا�ص يف بناء املجتمع املتما�ضك.

80.83%4.04150.96376877.00اأدعو اأفراد املجتمع اإىل التالحم والوحدة، واأحذرهم من عواقب الفرقة.
اأحث املنتميني اإىل اأحزاب خمتلفة على تقدمي امل�ضلحة العامة على امل�ضالح 

80.28%4.01381.01141871.00اخلا�ضة.

79.45%3.97240.86558862.00اأجتهد يف معاجلة بع�ص الأمرا�ص اخللقية يف املجتمع )الكذب، الرياء، النفاق(.
اأبنّي للنا�ص الآثار املرتتبة على التق�ضري يف واجب الأمر باملعروف والنهي عن 

75.21%3.76040.92180816.00املنكر يف املجتمع.

56.12%3.75580.98614815.00اأ�رشح للنا�ص عواقب التربج وال�ضفور يف املجتمع.

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق، تبّوء الفقرة: »اأ�ضدي الن�ضيحة ملن ين�ضحني على املرتبة 
الأوىل بوزن ن�ضبي )92.07%( وهي ن�ضبة عالية جداً، مرّدها اإىل تقدير طلبة الدرا�ضات العليا 
والإ�ضالح يف املجتمع،  الدين  اأ�ضا�ضيات  باعتبارها من  للم�ضلمني،  الن�ضيحة  بذل  لأهمية 
ح للنا�ص  كما اأن اإبداء الن�ضيحة ملن ين�ضدها ل يكلف النا�ضح جهداً كبرياً، اأما الفقرة: »اأو�ضّ
اأن تغيري واقع املجتمع نحو الأف�ضل يبداأ اأوًل بتغيري ما بالأنف�ص«، فقد جاءت يف املرتبة 
الثانية بوزن ن�ضبي )87.28%( وهي ن�ضبة عالية، تعك�ص اإدراك وفهم طلبة الدرا�ضات العليا 
ل�ضنن التغيري يف املجتمع، وتقديرهم لأهمية املبادرة الذاتية لتغيري ما بالأنف�ص اأوًل قبل 
 َ ال�رشوع يف تغيري واقع املجتمع نحو الأف�ضل، وين�ضجم ذلك مع التوجيه الرباين: {اإِنَّ اهللرّ

ُف�ِسِهمرْ}.)الرعد: 11(  ُوارْ َما ِباأَنرْ ٍم َحتَّى ُيَغريِّ ُ َما ِبَقورْ الَ ُيَغريِّ
ويبني اجلدول ال�ضابق اأن الفقرة »اأ�رشح للنا�ص عواقب التربج وال�ضفور يف املجتمع« قد 
جاءت يف املرتبة الأخرية بوزن ن�ضبي )75.12%( ، واأما الفقرة: »اأبنّي للنا�ص الآثار املرتتبة 
على التق�ضري يف واجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع« فقد احتلت املرتبة 
، ويرجع الباحث  الفقرة الأخرية، وبوزن ن�ضبي )%75.21(  قبل الأخرية بفارق ب�ضيط عن 
ذلك اإىل اأن وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكذلك �رشح عواقب التربج وال�ضفور 
الذي  الفل�ضطيني املحافظ  اأفراد املجتمع  لدى  والبدهية  الوا�ضحة  الأمور  يف املجتمع من 

مييل ب�ضكل كبري اإىل التدين ومراعاة الأحكام ال�رشعية.
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الجدول (10) 
ترتيب المجاالت الثاثة تنازليًا تبعًا لدرجة ممارسة طلبة الدراسات العليا 

ألنماط السلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية

الن�سبةالتكراراالنحرافاملتو�سطالرتتيبعنوان املجال

90.51%72.40558.9371015712.00الأولالتعاون والتكافل
82.18%65.74659.5095114267.00الثايناإ�ضالح املجتمع

73.31%58.64987.3394512727.00الثالثالتوا�ضل الجتماعي

85.56%196.801822.5208242706.00الدرجة الكلية لفقرات اال�ستبانة

من خالل قيام الباحث بح�ضاب الن�ضب املئوية للدرجة الكلية لال�ضتبانة، فقد تبني اأن 
الن�ضبة املئوية بلغت )85.56%( ، مما يدل على درجة عالية ملمار�ضة اأمناط ال�ضلوك الدالة 
�ضببني:  اإىل  الباحث ذلك  العليا، ويعزو  الدرا�ضات  الفاعلية الجتماعية من قبل طلبة  على 
الأول انتماء الطلبة اإىل جمتمع م�ضلم مييل اإىل التدين واللتزام، واحلر�ص على اأداء ر�ضالته، 
واأما ال�ضبب الثاين فريجع اإىل طبيعة الطلبة حيث ينتمون اإىل �رشيحة ال�ضباب املتعلمني الذين 
لديهم م�ضتوى كبري من ال�ضعور بامل�ضوؤولية، وهم يف العادة ميثلون الفئة الفاعلة اجتماعيًا 

وثقافيًا، واملتفهمة لظروف املجتمع اخلا�ضة واملعنية بخدمته واإ�ضالحه وتطويره.
كما ُيالحظ من اجلدول ال�ضابق لرتتيب املجالت اأن املجال الثاين املتعلق بالتعاون 
والت�ضاند قد احتل املرتبة الأوىل بوزن ن�ضبي )90.51%( ، مما يدلل على درجة عالية جداً 
من الفاعلية الجتماعية لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف هذا املجال، ويرجع الباحث ذلك اإىل 
طبيعة املجتمع الفل�ضطيني امل�ضلم الذي مييل اإىل التكاتف، والتكافل والت�ضاند ل �ضيما يف 
ظل ظروف الق�ضية التي يعي�ضها يف ظل احل�ضار، وال�ضتهداف املتوا�ضل من قبل الحتالل.
واأما املجال الثالث- اخلا�ص باإ�ضالح املجتمع- ، فقد جاء يف املرتبة الثانية، بوزن 
تف�ضري  ال�ضابق، وميكن  املجال  ن�ضبة  دون  كانت  واإن  عالية  ن�ضبة  )82.18%( وهي  ن�ضبي 
ذلك باأن املمار�ضات ال�ضلوكية املتعلقة باإ�ضالح املجتمع حتتاج اإىل جهد كبري وهمة عالية 

وقوة �ضخ�ضية، اأكرث مما حتتاجه ممار�ضات املجال ال�ضابق اخلا�ص بالتعاون والت�ضاند.
واأما املجال الأول املتعلق بالتوا�ضل الجتماعي، فقد جاء يف املرتبة الثالثة بوزن 
والهمة  اجلهد  اإىل  حاجة  الثالث-  املجالت-  اأقل  اأنه  من  الرغم  على   )%73.31( ن�ضبي 
–كما  الجتماعي غالبًا  التوا�ضل  اأن  اإىل  الباحث ذلك  والت�ضحية، ويعزو  املثابرة  العالية 
هو �ضائد يف املجتمع الفل�ضطيني- يحتاج اإىل اأوقات طويلة، مما يتعذر على طلبة الدرا�ضات 
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العليا الجتهاد الكبري يف هذا املجال؛ نظراً ل�ضيق اأوقاتهم، حيث يجمع غالبهم من العمل 
يف وظائف وموا�ضلة الدرا�ضة، كما اأن التوا�ضل الجتماعي –غالبًا- ما يحتاج اإىل املزيد 

من النفقات املالية التي ل ت�ضمح بها الظروف املادية لدى معظم الطلبة.

نتائج خاصة بالسؤال الثالث: 

 ين�ص ال�ضوؤال على اأنه: »هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة 
)α ≥ 0.05( بني متو�سطات تقديرات اأفراد العينة لدرجة ممار�ستهم الأمناط 
 – )ذكور  النوع  ملتغري  ُتعزى  االجتماعية  الفاعلية  على  الدالة  ال�سلوك 

اإناث("؟.
وقد قام الباحث با�ضتخدام اختبار "ت" T.test حل�ضاب دللة الفروق بني جمموعتني 
م�ضتقلتني وغري مرتبطتني وذلك بني متو�ضطات درجات عينة الدرا�ضة، وهي كما يف اجلدول 

الآتي: 
الجدول (11) 

نتائج اختبار »ت« إليجاد داللة الفروق بين متوسطات درجات متغير النوع 

عدد النوعاملجال
االأفراد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة ت
املح�سوبة

قيمة ت 
م�ستوى الداللةاجلدولية

الأول
13859.36966.26434ذكر

غري دالة عند م�ضتوى 1.9211.960
دللة 0.05 7957.39248.81639اأنثى

الثاين
13872.97838.03230ذكر

غري دالة عند م�ضتوى 1.2491.960
دللة 0.05 7971.405110.30872اأنثى

الثالث
13865.95658.84157ذكر

غري دالة عند م�ضتوى 1.3011.960
دللة 0.05 7965.379710.62569اأنثى

جمموع املجاالت
13865.95658.84157ذكر

غري دالة عند م�ضتوى 1.3011.960
دللة 0.05 7965.379710.62569اأنثى

اأن قيمة ت املح�ضوبة للمجالت الثالثة واملجموع الكلي  يت�ضح من اجلدول ال�ضابق 
للمجالت اأقل من قيمة ت اجلدولية )1.960( عند درجة حرية 217- 2= 215، وم�ضتوى 
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دللة 0.05 وعليه يتم قبول الفر�ص ال�ضفري، والذي ين�ص على اأنه: »ل توجد فروق ذات 
دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�ضطات تقديرات اأفراد العينة لدرجة 
 – النوع )ذكور  الفاعلية الجتماعية، تعزى ملتغري  الدالة على  ال�ضلوك  ممار�ضتهم لأمناط 
ال�ضلوك  اأمناط  اأن ممار�ضة  اأّولها  الآتية:  الأ�ضباب  اإىل  النتيجة  الباحث هذه  اإناث(«، ويعزو 
الدالة على الفاعلية الجتماعية، ل ُي�ضرتط بها –بال�رشورة- توافر عن�رش النوع )ذكراً اأو 
اأنثى( ، فالأمر يتطلب –بالدرجة الأوىل- وجود الوعي الكايف والإح�ضا�ص بامل�ضوؤولية جتاه 
املجتمع والهمة العالية واملبادرة الذاتية، وهي �ضمات لي�ضت حكراً على الذكور دون الإناث 
اأو العك�ص، واأما ال�ضبب الثاين فهو اأن م�ضوؤولية الفرد امل�ضلم عن الآخرين يف املجتمع الذي 
يعي�ص فيه لي�ضت حكراً على الذكور دون الإناث، فالكل م�ضوؤول اأمام اهلل- عز وجل- بدون 
حتى  عبٍد  قدما  تزول  "ل  ال�رشيف:  النبوي  الهدي  يف  جاء  وقد  وعمله،  علمه  عن  ا�ضتثناء 
ُي�ضاأل عن عمره فيَم اأفناه، وعن علمه فيَم فعل به، وعن ماله من اأين اكت�ضبه وفيَم اأنفقه، 
وعن ج�ضمه فيم اأباله" )الرتمذي، 1975، ج4: 612( ، واأما ال�ضبب الثالث فيتمثل يف كون 
الإ�ضالم مل يفرق بني الذكر والأنثى يف الأجر املرتتب على العمل، فهما فيه �ضواء، كما جاء 
َبًة}  ُه َحَياًة َطيِّ ِيَينَّ ن َذَكٍر اأو اأُنَثى َوُهَو ُموؤرِْمٌن َفَلُنحرْ ا مِّ احِلً يف قوله تعاىل: {َمنرْ َعِمَل �سَ
اخلري  فعل  اإىل  امل�ضارعة  على  الذكور  كما  الإناث  يحفز  ذاته  حد  يف  وهذا   ،  )97 )النحل: 
وتقاليد  عادات  اإىل  الرابع فريجع  ال�ضبب  واأما  املجتمع،  ال�ضالح يف  العمل  اإىل  واملبادرة 
التعليم وامل�ضاركة يف  الفر�ص يف  الذكور-  –كما  الإناث  الذي مينح  الفل�ضطيني  املجتمع 
بناء املجتمع واإ�ضالحه، دون تفريق بينهن وبني الذكور، وواقع املجتمع يوؤكد على ح�ضور 

املراأة الفل�ضطيني بقوة يف كل ميادين البناء والإ�ضالح والتنمية.

نتائج خاصة بالسؤال الرابع: 

 ين�ص ال�ضوؤال على اأنه: »هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة 
)α ≤ 0.05( بني متو�سطات تقديرات اأفراد العينة لدرجة ممار�ستهم الأمناط 
ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية، ُتعزى ملتغري التخ�س�س الدرا�سي 

)اأ�سول الرتبية، مناهج وطرق تدري�س، علم النف�س( "؟ .
وقد قام الباحث با�ضتخدام حتليل التباين الأحادي "One Way Anova” وذلك لإيجاد 

دللة الفروق بني متو�ضط درجات امل�ضتويات الثالثة، وهي كما يف اجلدول الآتي: 
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الجدول (12) 
نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغير التخصص الدراسي

درجاتم�سدر التبايناملجال
احلرية

جمموع
املربعات

مربع
م�ستوى الداللةقيمة فاملتو�سطات

االإح�سائية

التوا�ضل 
الجتماعي

2192.75096.375بني املجموعات
غري دالة عند م�ضتوى 1.802

دللة 0.05 21411442.633داخل املجموعات
53.470

21611635.382املجموع

التعاون 
والتكامل

275.01737.509بني املجموعات
غري دالة عند م�ضتوى 0.467

دللة 0.05 21417177.296داخل املجموعات
80.268

21617252.313املجموع

اإ�ضالح 
املجتمع

2101.39750.698بني املجموعات
غري دالة عند م�ضتوى .5580

دللة 0.05 21419431.663داخل املجموعات
90.802

21619533.060املجموع

املجموع 
الكلي

2622.044311.022بني املجموعات
غري دالة عند م�ضتوى .5440

دللة 0.05 214108930.435داخل املجموعات
509.021

216109552.479املجموع

دللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا  دالة  غري  ف  قيمة  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
)α≥0.05( ، وذلك يف املجالت الثالثة واملجموع الكلي للمجالت، وعليه ُيقبل الفر�ص 
ال�ضفري وُيرف�ص الفر�ص البديل، والذي ين�ص على اأنه: "ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية 
ممار�ضتهم  لدرجة  العينة  اأفراد  تقديرات  متو�ضطات  بني   )0.05≤α( الدللة  م�ضتوى  عند 
لأمناط ال�ضلوك الدالة على الفاعلية الجتماعية، ُتعزى ملتغري التخ�ض�ص الدرا�ضي )اأ�ضول 
الرتبية، مناهج وطرق تدري�ص، علم النف�ص( ، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأمرين: الأول 
يكمن يف اأن الفاعلية الجتماعية تتطلب م�ضتًوى من الن�ضج العقلي والثقايف والجتماعي 
واملبادرة الذاتية، وهي يف الغالب �ضمات متوافرة لدى طلبة الدرا�ضات العليا بغ�ص النظر 
عن تخ�ض�ضاتهم الرتبوية الدقيقة، واأما الأمر الثاين فمرّده اإىل اأن الرتبية بجميع اأق�ضامها 
البعد  على  جميعًا  توؤكد  النف�ص،  وعلم  التدري�ص،  وطرق  ومناهج  الرتبية،  اأ�ضول  وفروعها: 
– ذلك  يعزز  ومما  الجتماعية،  بامل�ضوؤولية  الإح�ضا�ص  الطالب  لدى  وتنمي  الجتماعي، 
ب�ضورة اأكرث- لدى طلبة الدرا�ضات العليا، اهتمام برنامج الدرا�ضات العليا يف كلية الرتبية 
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باجلامعة الإ�ضالمية، ب�ضقل �ضخ�ضية الطالب على اأ�ضا�ص اللتزام الديني والنتماء ال�ضادق 
اأداء م�ضوؤولياتهم جتاه  اأكرث حر�ضًا على  لالإ�ضالم، الذي يوقد الهمم لدى الطلبة، ويجعلهم 

املجتمع.

نتائج خاصة بالسؤال اخلامس: 

 ين�ص ال�ضوؤال على اأنه »هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة 
)α ≤ 0.05( بني متو�سطات تقديرات اأفراد العينة لدرجة ممار�ستهم الأمناط 
 ،27  -22( العمر  ملتغري  ُتعزى  االجتماعية  الفاعلية  على  الدالة  ال�سلوك 

27- 32، 32 فما فوق(؟«.
وقد ا�ضتخدم الباحث حتليل التباين الأحادي "One Way Anova” وذلك لإيجاد دللة 

الفروق بني متو�ضط درجات امل�ضتويات الثالثة وهي كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول (13) 

نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغير العمر

درجاتم�سدر التبايناملجال
احلرية

جمموع
املربعات

مربع
م�ستوى الداللة قيمة فاملتو�سطات

االإح�سائية

التوا�ضل 
الجتماعي

2341.428170.714بني املجموعات
دالة عند م�ضتوى 3.235

دللة 0.05 21411293.95552.775داخل املجموعات
21611635.382املجموع

التعاون والتكامل
2716.846358.423بني املجموعات

4.639
دالة عند م�ضتوى 

دللة 0.05 21416535.46777.269داخل املجموعات
21617252.313املجموع

اإ�ضالح املجتمع
2778.582389.291بني املجموعات

دالة عند م�ضتوى 4.442
دللة 0.05 21418754.47887.638داخل املجموعات

21619533.060املجموع

املجموع الكلي

25185.0252592.513بني املجموعات
دالة عند م�ضتوى 5.316

دللة 0.05 214104367.454داخل املجموعات
487.698

216109552.479املجموع

 )0.05≤α( يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن قيمة ف دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى دللة
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ال�ضفري،  الفر�ص  يرف�ص  وعليه  للمجالت،  الكلي  واملجموع  الثالثة  املجالت  يف  وذلك 
ويقبل الفر�ص البديل، والذي ين�ص على اأنه "توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
الدللة )α≥0.05( بني متو�ضطات تقديرات اأفراد العينة لدرجة ممار�ضتهم لأمناط ال�ضلوك 

الدالة على الفاعلية الجتماعية ُتعزى ملتغري العمر )22- 27، 27- 32، 32 فما فوق( .
وملعرفة ل�ضالح اأي من املجموعات الثالث كانت الفروق؛ ا�ضتخدم الباحث اختباري 
املجالت  من  جمال  كل  مدى  ح�ضب   )0.05≤α( دللة  م�ضتوى  عند   ”Shefee" "�ضيفيه" 
الثالثة عند ذلك امل�ضتوى، ثم ح�ضب الباحث بح�ضاب الفروق بني متو�ضط امل�ضتويات الثالثة 

يف ال�ضتجابة على فقرات ال�ضتبانة، وذلك كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول (14) 

الفروق بين متوسطات المستويات الثاثة في االستجابة على فقرات االستبانة

22- 27متغري العمر
 )193.1212( 

32 -27
 )194.8393( 

32 فما فوق
 )204.4516( 

27 -22
 )193.1212(  -1.7181*11.3304

32 -27
 )194.8393(  - -*9.6123

32 فما فوق
 )204.4516(  - - -

دالة عند مستوى 0.05

الثالثة  امل�ضتويات  متو�ضطات  وفروق  �ضيفيه  اختبار  مدى  بني  مقارنة  باإجراء 
م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  »توجد  اأنه  يت�ضح  ال�ضابق  اجلدول  يف  املو�ضحة 
الدللة )α≥0.05( بني الطلبة من العمر 22- 27 وبني الطلبة من العمر 32 فما فوق، وذلك 
ل�ضالح العمر 32 فما فوق، وبني العمر 27- 32 والعمر 32 فما فوق وذلك ل�ضالح العمر 32 
فما فوق، ويعد الباحث هذه النتيجة منطقية مقبولة، حيث ل�ضنوات العمر اأثر وا�ضح يف رفع 
م�ضتوى الن�ضج الجتماعي، والإح�ضا�ص بامل�ضوؤولية الجتماعية جتاه الآخرين، لدى طلبة 
ز اختريوا بعناية لإكمال الدرا�ضة العليا يف برنامج ماج�ضتري  هم –يف حقيقتهم- اأهل متيُّ
الرتبية بفروعه، وغالب هوؤلء الطلبة يتقلدون منا�ضب ومواقع بارزة يف املجتمع، بحيث 
تزيد هذه ال�ضنوات من اأعمارهم –يف اإطار العمل- من خرباتهم الجتماعية وتتيح لهم بناء 
عالقات وا�ضعة، وتنمي لديهم الدافعية نحو اأداء واجباتهم جتاه املجتمع، وت�ضتحث هممهم 

على الوفاء باأدوارهم املتوقعة منهم يف املجتمع.
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التوصيات واملقرتحات: 
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث باالآتي: 

حث طلبة الدرا�ضات العليا على الجتهاد يف ممار�ضة التوا�ضل الجتماعي مع اأفراد . 1
املجتمع، مبا يزيد من روابط الألفة بني اأفراد املجتمع الواحد.

توجيه طلبة الدرا�ضات العليا اإىل اإعداد اأوراق بحثية حول فوائد التوا�ضل الجتماعي . 2
مع الآخرين، ومهاراته الالزمة، والعقبات التي حتد منه.

–اأمام زمالئهم- عن . 3 الفاعلني بالتحديث يف بع�ص املحا�رشات  للطلبة  ال�ضماح 
جتاربهم اخلا�ضة يف التفاعل الجتماعي؛ حتى يقتدي بهم زمالوؤهم.

التزامًا . 4 زيارتهم؛  يف  ق�رّشوا  واإن  الأرحام،  �ضلة  اإىل  املبادرة  على  الطلبة  حفز 
بتوجيهات الإ�ضالم، وحر�ضًا على التما�ضك الأ�رشي والعائلي.

تعزيز ثقافة الت�ضامح الجتماعي لدى طلبة الدرا�ضات العليا؛ مما يجعلهم يبادرون . 5
اإىل و�ضل من قطعهم وهجرهم.

على . 6 قدراتهم  لتطوير  الالزمة؛  املهارات  ك�ضب  اإىل  العليا  الدرا�ضات  طلبة  اإر�ضاد 
التوا�ضل الجتماعي عرب و�ضائل الت�ضال احلديثة واملتنوعة.

رعاية . 7 جمال  يف  ي�ضتطيعون-  –مبا  والإنفاق  البذل،  من  مزيد  على  الطلبة  حث 
الأيتام وكفالتهم.

اإغاثية . 8 بتقدمي خدمات  املعنية  النخراط يف موؤ�ض�ضات املجتمع  الطلبة على  حث 
واجتماعية وثقافية لأفراد املجتمع املحتاجني.

نو�ضي القائمني على برامج الرتبية يف اجلامعات الفل�ضطينية بالندماج اأ�ضاتذة . 9
ًواإداريني مع طلبتهم يف اأعمال تطّوعية متنوعة ل�ضالح اأفراد املجتمع، عرب خطة مدرو�ضة.

يقرتح الباحث اإجراء الدرا�ضات الآتية: . 10
الفاعلية الجتماعية لدى طلبة جامعة الأق�ضى، وعالقتها بدرجة تقدير  - م�ضتوى 
الذات.
الثانوية  - الفاعلية الجتماعية لدى معلمات املرحلة  التي حتد من درجة  العوامل 

مبحافظة غزة، و�ضبل احلد منها.
اإ�ضالح  - الفاعلة يف  امل�ضاركة  نحو  طلبته  اجتاه  تعزيز  اجلامعي يف  الأ�ضتاذ  دور 

املجتمع وتغيريه.
املهارات الالزمة لإمناء درجة الفاعلية الجتماعية لدى طلبة اجلامعة الإ�ضالمية،  -

كما يت�ضورها اأ�ضاتذتهم.



295

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )4( - تشرين 

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

القراآن الكرمي، تنزيل العزيز الرحيم.  ●
ابن احل�ضن، بدران بن م�ضعود )2000( : الظاهرة الغربية يف الوعي احل�ضاري، اأمنوذج . 1

مالك بن نبي، �ضل�ضلة كتاب الأمة. 
ابن حبان، حتقيق . 2 الإح�ضان يف تقريب �ضحيح   : ابن حبِّان، حممد بن معاذ )1988( 

)�ضعيب الأرنوؤوط( ، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت. 
اأحمد بن حنبل، حتقيق )مكتب البحوث . 3 : م�ضند  اأبو عبد اهلل )2010(  اأحمد  ابن حنبل، 

بجمعية املكرب الإ�ضالمي( . 
ابن ماجة، اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )ب. ت( : �ضنن ابن ماجة، حتقيق )حممد . 4

عبد الباقي( ، دار اإحياء الكتب العربية، بريوت. 
واجلماعة، . 5 ال�ضنة  اأهل  اعتقاد   :  )2003( من�ضور  بن  احل�ضن  بن  اهلل  هبة  القا�ضم،  اأبو 

حتقيق )اأحمد الغامدي( ، دار طيبة، ال�ضعودية. 
باملعايري . 6 العليا  الدرا�ضات  طلبة  التزام  »مدى   :  )2006( حممد  �ضعدي  حمادة،  اأبو 

الجتماعية امل�ضتنبطة من القراآن وال�ضنة و�ضبل تعزيزه«، ر�ضالة ماج�ضتري، ق�ضم اأ�ضول 
الرتبية، اجلامعة الإ�ضالمية، غزة. 

اأبو داود، �ضليمان بن الأ�ضعث ابن اإ�ضحاق )ب. ت( : �ضنن اأبي داود، حتقيق )حممد عبد . 7
احلميد( ، املكتبة الع�رشية، بريوت. 

اأبو كر�ص، عماد حممد فار�ص )2009( : “مظاهر ال�ضلوك الجتماعي يف القراآن الكرمي”، . 8
ر�ضالة ماج�ضتري، كلية اأ�ضول الدين، اجلامعة الإ�ضالمية، غزة. 

: امل�ضاءلة والفاعلية يف الإدارة الرتبوية، دار . 9 اأخوا ر�ضيدة، عالية بنت خلف )2006( 
مكتبة اإ�ضحاق، عمان. 

البخاري، حتقيق )حممد . 10 : �ضحيح  اأبو عبد اهلل )2002(  اإ�ضماعيل  البخاري، حممد بن 
زهري النا�رش( ، دار طوق النجاة. 
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القرى مبكة املكرمة”، مت ا�ضرتجاعه بتاريخ  اأم  درا�ضة ا�ضتطالعية لآراء طلبة جامعة 
www. ahy- 22/ 5/ 2012م من موقع امللتقى ال�ضنوي ملراكز الأحياء مبكة املكرمة

 .aa. org

البيهقي، اأحمد بن احل�ضني بن علي )2002( : �ضعب الإميان، حتقيق )عبد العلي حامد( ، . 12
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عطا( ، دار الكتب العلمية، بريوت. 

الرتمذي، حممد بن عي�ضى بن �ضورة )1975( : �ضنن الرتمذي، حتقيق )اأحمد �ضاكر، حممد . 14
عبد الباقي( ، �رشكة مكتبة ومطبعة احللبي، م�رش. 

اجلرجاين، يحيى املر�ضد باهلل بن احل�ضني )2001( : ترتيب الأمايل اخلمي�ضية لل�ضجري، . 15
دار الكتب العلمية، بريوت. 

ا�ضرتجاعه . 16 الفاعلية”، مت  املعا�رش ومطلب  “امل�ضلم   :  )2004( الرحمن  عبد  اخلالدي، 
 .www. islamweb. net بتاريخ 28/ 5/ 2012م، من موقع اإ�ضالم ويب

الرازي، الإمام حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر )ب. ت( : خمتار ال�ضحاح، دار احلديث، . 17
القاهرة. 

الربيعة، فهد بن عبد اهلل )2010( : “الوحدة النف�ضية وامل�ضاندة الجتماعية لدى عينة . 18
موقع  من  2012م،   /5  /26 بتاريخ  ا�ضرتجاعه  مت  اجلامعة”،  وطالبات  طالب  من 

 .www. arofps. com اأكادميية علم النف�ص الإلكرتوين
املكتب . 19 الإ�ضالمي،  الت�رشيع  النبوية ومكانتها يف  ال�ضنة   : ال�ضباعي، م�ضطفى )ب. ت( 
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ال�ضعدي، عبد الرحمن بن نا�رش بن عبد اهلل )2000( : تي�ضري الكرمي الرحمن يف تف�ضري . 20

كالم املّنان، حتقيق )عبد الرحمن اللويحق( ، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت. 
ال�رشيفني، حممد عي�ضى )2006( : “املنهج النبوي يف تنمية الفاعلية”، املجلة الأردنية . 21

يف الدرا�ضات الإ�ضالمية، جامعة اآل البيت، الأردن، مج2، العدد )2( ، �ص 112- 121. 
والرعاية . 22 الإ�ضالمية  الرتبية  يف  درا�ضات   :  )1992( التومي  حممد  عمر  ال�ضيباين، 

الجتماعية يف الإ�ضالم، دار احلكمة، طرابل�ص. 
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البي، على حممد )2003( : ال�ضرية النبوية عر�ص وقائع وحتليل اأحداث ودرو�ص، . 23 ال�ضّ
دار الفجر للرتاث، القاهرة. 

طاحون، حني ح�ضني )2009( : “الذكاء الجتماعي وعالقته ببع�ص املتغريات وال�ضلوك . 24
الجتماعي الإيجابي لدى طلبة اجلامعة”، جملة درا�ضات عربية يف علم النف�ص، م�رش، 

العدد )3( ، من 469- 531. 
الطرباين، �ضليمان بن اأحمد بن اأيوب )1994( : املعجم الكبري، حتقيق )حممد ال�ضلفي( ، . 25

مكتبة ابن تيمية، القاهرة. 
الطرباين، �ضليمان بن اأحمد بن اأيوب )ب. ت( : املعجم الأو�ضط، حتقيق )طارق بن عو�ص . 26

اهلل وعبد املح�ضن احل�ضيني، دار احلرمني، القاهرة. 
بال�ضغوط . 27 وعالقتها  الجتماعية  “امل�ضاندة   :  )2006( عثمان  حممد  منى  اهلل،  عبد 

النف�ضية لدى طلبة كلية الطب، جامعة �ضنعاء”، ر�ضالة ماج�ضتري، كلية الرتبية، جامعة 
�ضنعاء. 

درا�ضة . 28  – امل�ضلمة  وال�ضخ�ضية  الجتماعية  امل�ضوؤولية   :  )1986( اأحمد  �ضيد  عثمان، 
نف�ضية تربوية، مكتبة الأجنلو امل�رشية، القاهرة. 

عثمان، �ضيد اأحمد )1986( : امل�ضوؤولية الجتماعية وال�ضخ�ضية امل�ضلمة، مكتبة الجنلو . 29
امل�رشية، القاهرة. 

الفعالية والكفاءة بني النظرية والتطبيق، مت ا�ضرتجاعه بتاريخ 19/ 4/ 2012م من . 30
 .www. slideshare. net موقع

الجتماعي . 31 والتفاعل  النفعايل  “الذكاء   :  )2010( ح�ضن  املح�ضن  عبد  مدحت  الفقي، 
جامعة  الرتبية،  كلية  جملة  امل�رشية”،  العينة  ومعلمات  معلمي  لدى  الذات  وفاعلية 

بنها، العدد )83( ، �ص 232- 308. 
امل�ضلم . 32 عند  الفاعلية  وتنمية  والتجديد  الرتبية   :  )1997( عر�ضان  ماجد  الكيالين، 

املعا�رش، موؤ�ض�ضة الريان للطباعة والن�رش. 
م�ضلم، اأبو احل�ضن بن احلجاج الني�ضابوري )ب. ت( : امل�ضند ال�ضحيح املخت�رش، حتقيق . 33

)حممد فوؤاد عبد الباقي( ، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت. 
اجلامعة . 34 طلبة  لدى  الأخالقي  “التغيري   :  )2009( القادر  عبد  حممد  مي�ضون  م�رشف، 

الإ�ضالمية بغزة وعالقته بامل�ضوؤولية الجتماعية وبع�ص املتغريات”، ر�ضالة ماج�ضتري، 
ق�ضم علم النف�ص، اجلامعة الإ�ضالمية، غزة. 
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اأحاديث الب�ضري النذير، دار الفكر. 
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والتوزيع، م�رش. 


