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 انًهخص

٘لفذ اٌلهاٍخ إٌٝ ِؼوفخ أصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ ا٤ِٓ اٌفىوٞ ٌلٜ ؽبٌجبد 

( ؽبٌجخ ِٓ اٌطبٌجبد اٌّزٛلغ رقوعٙٓ ٖٙٔاٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثؾمً؛ ٚلل رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ )

ٖ فٟ اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثؾمً؛ ٓٗٗٔ٘ـ/ 1ٖٗٔاٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ ػٍٝ اٌفظً اٌلهاٍٟ 

 (. ٗ،  ٖ،  ٕ،  ٔٚا٩ٌرٟ اعزيْ ع١ّغ ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ) صمبفخ إ١ِ٩ٍخ 

 ٚلل فٍظذ اٌلهاٍخ إٌٝ إٌزبئظ ا٢ر١خ: 

ٝ أعّؼذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚثلهعخ ِٛافك ثشلح ػٍٝ ٚعٛك أصو ٌّموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍ -ٔ

 اٌؾّب٠خ ِٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطوف.

أعّؼذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚثلهعخ أٚافك ثشلح ػٍٝ ٚعٛك أصو ٌّموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ  -ٕ

 رّى١ٓ اٌطبٌجخ ِٓ اٍزٕجبؽ إٌّٙظ اٌفىوٞ ا١ٌٍَُ ثؼ١لاً ػٓ اٌزطوف ٚاٌّغب٨ح.

خ فٟ أعّؼذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚثلهعخ ِٛافك ثشلح ػٍٝ ٚعٛك أصو ٌّموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦ -ٖ

رؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ ا٩ٍ٦ِٟ ثشىً ػبَ، ٚاٌّغزّغ اٌَؼٛكٞ ػٍٝ ٚعٗ 

 اٌقظٛص.

 اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ: ا٤ِٓ، اٌفىو، ا٤ِٓ اٌفىوٞ.

Abstract 

The study aimed at finding out the effect of the Islamic courses on the 

intellectual security of female students at Haqil University College. The 

study sample consisted of 136 students who were expected to graduate on 

the second semester of the academic year 1439/1440  and who passed all 

Islamic courses 1 , 2 , 3 and 4 at Haqil University College . 

The study revealed the following results : 

1.The sample of the study unanimously agreed with a very strong degree of 

agreement  that there is an effect of the Islamic courses on protection from 

extremism and exaggeration. 

2 .The sample of the study unanimously agreed with a strong degree of 

agreement that there is an effect of the Islamic courses on enabling the 

students to educe the proper intellectual courses far away from extremism 

and exaggeration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3 .The sample of the study unanimously agreed with a very strong degree 

of agreement to the effect of Islamic courses in reinforcing the sound 

intellectual security in the Islamic community in general and Saudi in 

particular.   

Key Words 

Security, Intellect, Intellectual security.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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 انًقذيت

 َٓ َِ ْٓ آ َِ َواِد  َّ َٓ اٌضَّ ِِ  ٍَُْٗ٘ اْهُىْق أَ َٚ ًٕب  ِِ َنا ثًٍََلا آ ََٰ٘ ًْ ُُ َهةِّ اْعَؼ ١ِ٘ إِْم لَبَي إِْثَوا َٚ لبي رؼبٌٝ :" 

َِ ا٢ِْفِو") اٌجموح:  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ ُُْٕٙ ثِبَّللَّ ِِٕٔٙ.) 

ٓ ِطٍت أٍبٍٟ فٟ ؽ١بح اٌجشو٠خ، ٨ ٠َزغٕٟ ػٕٗ ا٦َٔبْ فٟ أٞ ِغزّغ ِٓ فب٤ِ

اٌّغزّؼبد؛ فغبء ا٩ٍ٦َ ١ٌؾفع ٌٍٕبً إُِٔٙ ٚأِبُٔٙ فٟ ثٍلأُٙ ٚأٚؽبُٔٙ؛ ِٓ أعً أْ ٠ؤكٚا 

اٌوٍبٌخ اٌزٟ أٚوٍذ إ١ٌُٙ، أ٨ ٟٚ٘ ػّبهح ا٤هع، ف٩ ٠َزط١غ ا٦َٔبْ أْ ٠ؼّو ا٤هع ِب ٌُ ٠ىٓ 

ِبْ فٟ ِغزّؼٗ؛ ٌنا ٔغل ا٩ٍ٦َ غٍع ػمٛثخ وً ِٓ ٠ُوٚع ا١ِٕ٢ٓ فٟ ثٍلأُٙ ٕ٘بن أِٓ ٚ أ

ٌَ فِٙ اأْلَْسِض فََسبًدا أٌَ ٚأٚؽبُٔٙ ؽ١ّٕب لبي رؼبٌٝ:"  ْٕ َْٚسَع َٔ َسُسٕنَُّ  َٔ  َ ٌَ َّللاَّ ٍَ َُٚحبِسبُٕ ب َجَضاُء انَِّزٚ ًَ إََِّ

 َٔ ِْٓى  ِْٚذٚ ْٔ تُقَطََّع أَ ْٔ َُٚصهَّبُٕا أَ ٍَ اأْلَْسضِ ُٚقَتَّهُٕا أَ ا ِي ْٕ ْٔ ُُٚفَ ٍْ ِخاَلٍف أَ ُٓى يِّ   (ٖٖ" ) اٌّبئلح: أَْسُجهُ

ٚا٤ِٓ ِٓ اُ٘ اٌؼوٚهاد اٌزٟ ٨ ٠َزغٕٟ ػٕٙب ا٦َٔبْ فٟ ؽ١برٗ؛ ف١مٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

ٍٍُٚ:" ِٓ أطجؼ إِٓبً فٟ ٍوثٗ، ِؼبفٝ فٟ ثلٔٗ، ػٕلٖ لٛد ٠ِٛٗ، فىأّٔب ؽ١يد ٌٗ اٌل١ٔب 

٘ـ( أثٛاة اٌي٘ل، ثبة فٟ ٚطف ِٓ ؽ١يد ٌٗ ٕٔٗٔزوِنٞ فٟ عبِؼٗ، )ثؾناف١و٘ب") افوعٗ اٌ

 ، ٚاٌؾل٠ش ؽَٓ غو٠ت(.881ٔ، ص ٖٕٙٗاٌل١ٔب، ؽل٠ش هلُ 

" فب٥ٌِٓ ِفَٙٛ ٚاٍغ ِٚؼٕٝ شبًِ ٠ٕزظُ ػلكاً ِٓ اٌغٛأت، ٨ٚ ٠قزض ثبٌغبٔت اٌنٞ 

ٟ، ٚا٤ِٓ اٌفىوٞ، لظوٖ وض١و ِٓ إٌبً ػ١ٍٗ؛ ثً ٠زغبٚىٖ ١ٌشًّ ا٤ِٓ اٌؼملٞ، ٚا٤ِٓ إٌفَ

ٚا٤ِٓ ا٨لزظبكٞ، ٚا٤ِٓ ا٨عزّبػٟ ٚٔؾٛ٘ب ِّب ٠ؼزجوٖ ا٤ِٓ ػوٚه٠بً ف١ٗ".) ثٓ ث١ٗ، 

 (.ٖٓ٘ـ، 1ٔٗٔ

 أسئهت انذساست

 ٍزغ١ت اٌجبؽضخ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٓ ا٤ٍئٍخ ا٢ر١خ:

 ِب أصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ ؽّب٠خ اٌطبٌجخ ِٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطوف؟ -ٔ

اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ رّى١ٓ اٌطبٌجخ ِٓ اٍزٕجبؽ إٌّٙظ اٌفىوٞ ا١ٌٍَُ ثؼ١لاً  ِب أصو ِموهاد -ٕ

 ػٓ اٌزطوف ٚاٌّغب٨ح؟

 ِب أصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ ا٩ٍ٦ِٟ؟ -ٖ

 أْذاف انذساست

 رٙلف كهاٍخ اٌجبؽضخ إٌٝ ِب ٠أرٟ:

 ؽّب٠خ اٌطبٌجخ ِٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطوف.رٛػ١ؼ أصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ  -ٔ

 ث١بْ و١ف١خ رّى١ٓ اٌطبٌجخ ِٓ اٍزٕجبؽ إٌّٙظ اٌفىوٞ ا١ٌٍَُ ثؼ١لاً ػٓ اٌزطوف ٚاٌّغب٨ح. -ٕ

 ِؼوفخ أصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ اٌٍَُّ. -ٖ

 : ا٤ِٓ ، ا٤ِٓ اٌفىوٞ.يصطهحبث انذساست

 ١خ ٚا٦عوائ١خ ثب٢رٟ:رزؾلك اٌزؼو٠فبد ا٨طط٩ؽ

اؽّئٕبْ ا٦َٔبْ ػٍٝ ك٠ٕٗ، ٚٔفَٗ، ٚأٍ٘ٗ، ِٚبٌٗ، ٍٚبئو ؽمٛلٗ، ٚػلَ  األيٍ :" -

فٛفٗ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ، اٚ فٟ اٌيِٓ ا٢رٟ، فٟ كافً ث٩كٖ أٚ فبهعٙب، ِٓ اٌؼلٚ ٚ 

ِٓ غ١وٖ، ٠ٚىْٛ ثنٌه ػٍٝ ٚفك رٛع١ٗ ا٩ٍ٦َ ٚ٘لٞ اٌٛؽٟ ِٚواػبح ا٤ف٩ق 

 (.ٕٔ٘ـ، 1ٖٗٔاص١ك ٚاٌؼٙٛك".) اٌقبكِٟ،ٚا٤ػواف ٚاٌّٛ

: ؽّب٠خ فىو ا٦َٔبْ ٚػمٍٗ ِٓ اٌز١بهاد اٌفىو٠خ إٌّؾوفخ اٌزٟ لل ٠ٛاعٙٙب األيٍ انفكش٘

 فٟ ِغزّؼٗ اٌٍَُّ.

 الزظود ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٝ : حذٔد انذساست:

)  -ػ١ٕخ ِٓ ؽبٌجبد اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثؾمً فٟ ِقزٍف اٌزقظظبد اٌّطوٚؽخ فٟ اٌى١ٍخ -

ٚا٩ٌرٟ  -اٌلهاٍبد ا١ِ٩ٍ٦خ، لَُ اٌو٠بػ١بد، لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍت، لَُ اٌٍغبد( لَُ
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ٖ(، ٖٓٗٗٔ/ 1ِٖٗٔٓ اٌّزٛلغ رقوعٙٓ فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ )

 ( ؽبٌجخ.ٖٙٔٚاٌجبٌغ ػلك٘ٓ )

 رؾلكد ٘نٖ اٌلهاٍخ ثأكاح اٌلهاٍخ ) ا٨ٍزجبٔخ(.  -

 اإلطبس انُظش٘ ٔانذساسبث انسببقت

 اإلطبس انُظش٘ : أٔالً 

 يفٕٓو األيٍ نغت -

ا٤ِٓ ِٓ آِٓ ٠أِٓ إِٔبً؛ فٙٛ آِٓ ٚإِٔبً ٚاِبٔبً، اؽّأْ ٌُٚ ٠قف، فٙٛ آِٓ أِٓ أ١ِٓ، 

ٚا٤ِٓ ٠ؼٕٟ ا٨ٍزمواه ٚا٨ؽّئٕبْ، ٔمٛي: أِٓ ِٕٗ أٞ ٍٍُ ِٕٗ، ٚأِٓ ػٍٝ ِبٌٗ ػٕل ف٩ْ أٞ عؼٍٗ 

ا٤ِبْ ػل اٌق١بٔخ، ٚاٌّأِٓ اٌّٛػغ فٟ ػّبٔٗ، ٚا٤ِبْ ثّؼٕٝ ٚاؽل، فب٤ِٓ ػل اٌقٛف، ٚ

 (ٖٙٔ/َٔ، ٕٓٓٓا٢ِٓ. ) اثٓ ِٕظٛه، 

٠ُٚؼوف اٌف١وٚى آثبكٞ ا٤ِٓ ثأٔٗ:" ا٤ِٓ ٚا٢ِٓ، وظبؽت، ػل اٌقٛف، أِٓ وفوػ، 

ٌٓ ٚأ١ِٓ، وفوػ ٚأ١ِو، ٚهعً إِٔخ  ِِ إِٔبً ٚأِبٔبً ثفزؾٙب ٚإِبً ٚإِخً ِؾووز١ٓ، ٚإِٕبً ثبٌىَو، فٙٛ أ

 (11ٔ/َٗ، 181ٕٔٗ وً أؽل فٟ وً شٟء. ) اٌف١وٚى آثبكٞ، وّٙيح ٠ٚؾون ٠أِ

 ٩ٔؽع ِٓ اٌزؼو٠فبد اٌَبثمخ أْ ِفَٙٛ ا٤ِٓ ٠لٚه ؽٛي ا٨ؽّئٕبْ ٚا٨ٍزمواه.

 يفٕٓو األيٍ اصطالحبً  -

رؼلكد ِفب١ُ٘ ا٤ِٓ اطط٩ؽب ِٓ أثوى ٘نٖ اٌّفب١ُ٘ ِب ػوفٗ اٌغوعبٟٔ فٟ وزبثٗ 

 (.1َٖ، صٖٕٖٓٓ فٟ اٌيِبْ ا٢رٟ".) اٌغوعبٟٔ،اٌزؼو٠فبد ثمٌٛٗ ثأٔٗ: "ػلَ رٛلغ ِىوٚ

وّب ػوفٗ ٔٛه اٌل٠ٓ اٌقبكِٟ ثأٔٗ:" اؽّئٕبْ ا٦َٔبْ ػٍٝ ك٠ٕٗ، ٚٔفَٗ، ٚأٍ٘ٗ، ِٚبٌٗ، 

ٍٚبئو ؽمٛلٗ، ٚػلَ فٛفٗ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ، اٚ فٟ اٌيِٓ ا٢رٟ، فٟ كافً ث٩كٖ أٚ فبهعٙب، ِٓ 

٩ٍَ ٚ٘لٞ اٌٛؽٟ ِٚواػبح ا٤ف٩ق اٌؼلٚ ٚ ِٓ غ١وٖ، ٠ٚىْٛ ثنٌه ػٍٝ ٚفك رٛع١ٗ ا٦

 (.ٕٔ٘ـ، 1ٖٗٔٚا٤ػواف ٚاٌّٛاص١ك ٚاٌؼٙٛك".) اٌقبكِٟ، 

٩ٔؽع ِٓ اٌزؼو٠فبد اٌَبثمخ ثأْ ا٤ِٓ ٘ٛ: اؽّئٕبْ ا٦َٔبْ ػٍٝ ٔفَٗ ِٚبٌٗ ٚػوػٗ فٟ 

 اٌَّزمجً. 

 يفٕٓو انفكش نغت -

أًِ، ٚا٨ٍُ اٌفىو، اٌفىو ٘ٛ: "إػّبي اٌقبؽو فٟ اٌشٟء، ٚعّؼٗ أفىبه، ٚاٌزفىو ثّؼٕٝ اٌز

 ، ِبكح فىو(٘ٙ/٘ٚاٌفىوح، ٚاٌّظله اٌفىو ثبٌفزؼ". ) اثٓ ِٕظٛه، 

 يفٕٓو انفكش اصطالحبً: -

رؼلكد ِفب١ُ٘ اٌفىو اطط٩ؽبً؛ ِٕٚٙب: "ِب ٠زُ اٌزفىو ثٗ ِٓ أػّبي م١ٕ٘خ، ) ِغّغ اٌٍغخ  

 (.1َٖٔ، 111ٔاٌؼوث١خ، 

َ، ٖٕٓٓزأكٞ إٌٝ اٌّغٙٛي.) اٌغوعبٟٔ، وّب ػوفٗ اٌغوعبٟٔ فمبي:" ٘ٛ رور١ت أِٛه ِؼٍِٛخ ٌٍ

ٖٔ8) 

ٚػوفٗ عبثو اٌؼٍٛأٟ ثأٔٗ: " اٍُ ٌؼ١ٍّخ روكك اٌمٜٛ اٌؼبلٍخ اٌّفىوح فٟ ا٦َٔبْ ٍٛاء أوبْ لٍجبً أٚ 

هٚؽبً أٚ مٕ٘بً، ثبٌٕظو ٚاٌزلثو ٌطٍت اٌّؼبٟٔ اٌّغٌٙٛخ ِٓ ا٤ِٛه اٌّؼٍِٛخ، اٚ اٌٛطٛي إٌٝ 

 (.1ٕاٌؼٍٛأٟ، ا٤ىِخ اٌفىو٠خ اٌّؼبطوح، ا٤ؽىبَ، اٚ إٌَت ث١ٓ ا٤ش١بء.) 

 ٩ٔؽع ِٓ اٌزؼو٠فبد اٌَبثمخ ٌٍفىو اطط٩ؽبً ثأٔٗ إػّبي اٌؼمً ٚاٌزفىو فٟ أِو ِب.

 يفٕٓو األيٍ انفكش٘ اصطالحبً:

٠ؼوف ا٤ِٓ اٌفىوٞ ثأٔٗ:" إٌشبؽ ٚاٌزلاث١و اٌّشزووخ ث١ٓ اٌلٌٚخ ٚاٌّغزّغ ٌزغٕت ا٤فواك  

ٚ فىو٠خ أٚ ٔف١َخ رىْٛ ٍججبً فٟ أؾواف اٌٍَٛن ٚا٤فىبه ٚا٤ف٩ق ٚاٌغّبػبد شٛائت ػمل٠خ أ

 (ٕٔ٘ـ، ٖٔٗٔػٓ عبكح اٌظٛاة، اٚ ٍججبً ٠٧ٌمبع فٟ اٌّٙبٌه".) ٔظ١و، 
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وّب ٠ؼوف ا٤ِٓ اٌفىوٞ ثأٔٗ: " ٩ٍِخ فىو ا٦َٔبْ ٚػمٍٗ ٚفّٙٗ ِٓ ا٨ٔؾواف ٚاٌقوٚط 

، ١ٔ81ب١ٍخ ٚرظٛهٖ ٌٍىْٛ".) اٌٛكاػٟ، ػلك ػٓ اٌٍٛط١خ ٚا٨ػزلاي فٟ فّٙٗ ٥ٌِٛه اٌل١ٕ٠خ ٚاٌَ

٘ٓ) 

ُٚػوف أ٠ؼبً ثأٔٗ:" ؽّب٠خ ػمً ا٦َٔبْ ٚفىوٖ ِٚجزىوارٗ ِٚؼبهفٗ ِٕٚزغبرٗ ٚٚعٙبد 

ٖ، ٙٓٗٔٔظوٖ ٚؽو٠خ هأ٠ٗ ِٓ أٞ ِؤصو ٍٛاء ِٓ لجً اٌشقض ٔفَٗ أٚ ِٓ لجً اٌغ١و".)اٌلػ١ظ، 

ٔٓٗ.) 

وٜ اٌجبؽضخ ثأٔٗ: ؽّب٠خ فىو ا٦َٔبْ ٚثٕبًء ػٍٝ ِب ٍجك ِٓ اٌزؼو٠فبد ٥ٌِٓ اٌفىوٞ؛ ر

 ٚػمٍٗ ِٓ اٌز١بهاد اٌفىو٠خ إٌّؾوفخ اٌزٟ لل ٠ٛاعٙٙب فٟ ِغزّؼٗ اٌٍَُّ.

 أًْٛت األيٍ انفكش٘  -

٠ؼل ا٤ِٓ اٌفىوٞ ِٓ أُ٘ اٌَّبئً اٌزٟ رُٙ اٌّغزّغ ثأوٍّٗ؛ فجب٤ِٓ ٠َزمو اٌّغزّغ؛ لبي رؼبٌٝ:" 

٩َ٠ِف لَُو٠ٍْش ) ُْ ِهؽْ ٦ِِٔ ِٙ ١ِْف )( إ٩َ٠ِفِ اٌظَّ َٚ زَبِء  ٌْج١َِْذ )ٍَٕخَ اٌشِّ َنا ا ١ٍَْْؼجُُلٚا َهةَّ ََٰ٘ ٓ ٖ( فَ ِِّ  ُُٙ َّ ( اٌَِّنٞ أَْؽَؼ

ٍف ) ْٛ ْٓ َف ِِّ  َُُٕٙ َِ آ َٚ  (ٗ-ٔ(ٍٛهح لو٠ش )ُٗعٛعٍ 

"فب٤ِٓ اٌفىوٞ ٘ٛ اٌوو١يح ا٤ٍب١ٍخ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٤ِٓ اٌمِٟٛ ثشىً ػبَ، ٚثبٌزبٌٟ  

اف ٚاٌؼ٩ي ٚاٌؼؼف ٌٍٚٙٛخ افز٩ٌٗ ٚا١ٌَطوح ػ١ٍخ" ) ؽّب٠خ اٌّغزّغ ِٓ ا٨ٔؾو

https:\\www.nawdoo3) 

 ٚرىّٓ أ١ّ٘خ ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ: 

اٌؾفبظ ػٍٝ ا٤ع١بي إٌبشئخ ِٓ ا٨ٔؾوافبد ٚاٌز١بهاد اٌفىو٠خ اٌزٟ رغزبػ اٌّغزّؼبد  -

فٟٙ ا١ِ٩ٍ٦خ، ٠ٚمغ مٌه ػٍٝ ػبرك ِؤٍَبد اٌزوث١خ ا١ِ٩ٍ٦خ ٚفبطخ ا٤ٍوح؛ 

ؤٍَخ ا٤ٌٚٝ اٌزٟ رؾزؼٓ اٌطفً ، ٠ٚزٍمٝ ف١ٙب رؼب١ٌُ اٌؾ١بح ِٚجبكئٙب ، وّب أٔٙب رؼًّ اٌّ

 .ػٍٝ رشى١ً شقظ١زٗ ، ٠ٚىزَت ِٓ ف٩ٌٙب ا٤ف٩ق ٚاٌٍَٛن اٌؾَٓ

 اٌؾفبظ ػٍٝ أِٓ ا٤ِخ ٚاٌّغزّؼبد ا١ِ٩ٍ٦خ ِٓ ر١بهاد اٌغٍٛ ٚاٌزطوف. -

 اٌفىوٞ اٌغوثٟ.اٌؾفبظ ػٍٝ فىو أفواك اٌّغزّغ ا١ِ٩ٍ٦خ ِٓ اٌغيٚ  -

 ؽّب٠خ أفواك اٌّغزّغ ا٩ٍ٦ِٟ ِٓ اٌؼٕف ٚاٌزطوف ٚا٦ه٘بة. -

 ؽّب٠خ ا٤فواك ِٓ اٌٛلٛع فٟ ِؼظ١خ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ. -

 اٌؾفبظ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ ا١ِ٩ٍ٦خ ِٓ اٌؼ١بع ٚا٨ٔؾواف. -

 ٔسبئم حًبٚت األيٍ انفكش٘ -

ػٍٝ ؽّب٠خ فىو إٌبشئخ اٌٍَُّ؛ رىّٓ ؽّب٠خ ا٤ِٓ اٌفىوٞ ِٓ ف٩ي ٍٚبئً ػل٠لح ِٓ شأٔٙب رؼًّ 

 ِٕٚٙب:

ِؼوفخ ا٤فىبه إٌّؾوفخ ٚرؾظ١ٓ اٌشجبة ػل٘ب: ف٩ ثل ِٓ رؼو٠فُٙ ثٙنٖ ا٤فىبه ٚأفطبئٙب  -ٔ

لجً ٚطٌٛٙب إ١ٌُٙ ِّٕمخ ِيفوفخ ف١زأصوْٚ ثٙب ؛٤ْ اٌفىو اٌٙلاَ ٠ٕزمً ثَوػخ وج١وح علاًّ ٨ٚ 

 ِغبي ٌؾغجٗ ػٓ إٌبً . 

ٛاه اٌؾو اٌوش١ل كافً اٌّغزّغ اٌٛاؽل : ٚرم٠ُٛ ا٨ػٛعبط اٌفىوٞ إربؽخ اٌفوطخ اٌىبٍِخ ٌٍؾ -ٕ

ثبٌؾغخ ٚا٦لٕبع؛ ٤ْ اٌجل٠ً ٘ٛ رلاٚي ٘نٖ ا٤فىبه ثطو٠مخ ٍو٠خ غ١و ِٛعٙخ ٨ٚ هش١لح ِّب 

٠ؤكٞ فٟ إٌٙب٠خ إٌٝ ا٦ف٩ي ثأِٓ اٌّغزّغ وّب ؽلس .) 

https:\\www.traidnt\vb\traidnt.1503725) 

ُٓ " ؛ لبي رؼبٌٝ:" ْكُع إِ  ََ َٟ أَْؽ ِ٘ ٌُُْٙ ثِبٌَّزِٟ  َعبِك َٚ َِٕخ ۖ  ََ ٌَْؾ ِػظَِخ ا ْٛ َّ ٌْ ا َٚ ِخ  َّ ٌِْؾْى ًِ َهثَِّه ثِب ج١ِ ٍَ  َٰٝ ٌَ

فبٌؾٛاه ٨ ثل اْ ٠ىْٛ ػٓ ؽو٠ك ا٨لٕبع ثزؼب١ٌُ ا٩ٍ٦َ ٚإثواى ِؾبٍٕٗ، ٚإظٙبه ا٤فىبه 

 إٌّؾوفخ ٌلٜ اًٌّّ اٌّقبٌفخ ٩ٍ٧ٌَ ٚرؼب١ٌّٗ.
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ِـ اٌؼجبكح، ٚ٘ٛ ٩ٍػ ػظ١ُ ٌٗ أصو وج١و فٟ ؽٍٛي ا٤ِٓ اٌفىوٞ ٚلل اٌلػبء؛ فبٌلػبء ٘ٛ  -ٖ

أٍّ٘ٗ وض١و ِٓ إٌبً ف٩ رىبك ا٠٤لٞ رورفغ ٍبئٍخ هللا اٌٙلا٠خ إٌٝ اٌظٛاة؛ فبٌٍَُّ ٨ ٠ىبك 

( اٌزٟ ٟ٘ عيء ِٓ  َُ زَم١ِ َْ ُّ ٌْ َواؽَ ا ِْ٘لَٔب اٌظِّ ٠ىوه كػبء ٨ٚ و٩ِبً فٟ ؽ١برٗ وزىواهٖ ٌىٍّخ )ا

ٚلواءرٙب هوٓ فٟ وً ط٩ح ثً فٟ وً هوؼخ ثّب ٠ي٠ل ػٓ ٍزخ آ٨ف ِّوح فٟ اٌؼبَ اٌفبرؾخ 

اٌٛاؽل فبٌمٍٛة وّب فٟ اٌؾل٠ش اٌظؾ١ؼ : ) ث١ٓ أطجؼ١ٓ ِٓ أطبثغ اٌوؽّٓ ٠مٍجٙب و١ف 

 ( ثزظوف٠https:\\www.traidnt\vb\traidnt.1503725شبء ( . ) 

 

ٌَِه عَ  -ٗ َوَنَٰ َٚ ًِ إظٙبه ٍٚط١خ ا٩ٍ٦َ؛ لبي رؼبٌٝ:"  ٍَطًب ٌِّزَُىُٛٔٛا ُشََٙلاَء َػٍَٝ إٌَّب َٚ خً  َِّ ُْ أُ ٍَْٕبُو َؼ

١ًِٙلا ") اٌجموح:  ُْ َش ٍُُٛي َػ١ٍَُْى َْ اٌوَّ ٠َُىٛ َٖٚٔٗ) 

٠ٚمٛي اثٓ وض١و فٟ رف١َو ٘نٖ ا٠٢خ:" إّٔب ؽٌٕٛبوُ إٌٝ لجٍخ إثوا١ُ٘ ػ١ٍٗ ا٩ٌََ، ٚافزؤبُ٘ 

١بِخ شٙلاء ػٍٝ ا٤ُِ، ٤ْ اٌغ١ّغ ِؼزوفْٛ ٌىُ ٌٕغؼٍىُ ف١به ا٤ُِ ٌزىٛٔٛا شٙلاء ٠َٛ اٌم

 (.ٌٕٔٔىُ ثبٌفؼً") اٌّجبهوفٛهٞ، اٌّظجبػ ا١ٌّٕو فٟ رٙن٠ت رف١َو اثٓ وض١و، 

فبٌٍَُّ ؽ١ّٕب ٠وٜ أْ ك٠ٕٗ ك٠ٓ ػلي ٚرٍٛؾ ٨ غٍٛ ٨ٚ رطوف ف١ٗ ٠ٚوٜ أٔٗ ِقزٍف ػٓ 

 ٗ ٍَُِ.وً اًٌّّ إٌّؾوفخ؛ ف١زَّه ثؼم١لرٗ ٚثزؼب١ٌُ ك٠ٕٗ، ف١فزقو ٠ٚؼزي ثأٔ

كٚه اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ؛ وب٤ٍوح ٚاٌَّغل ٚاٌّلهٍخ ٚاٌغبِؼخ؛ فىً ٘نٖ اٌّؤٍَبد ٠مغ  -٘

ػٍٝ ػبرمٙب ِّٙخ ؽّب٠خ ا٤فواك ِٓ اػزٕبق اٌّنا٘ت ٚإٌّؾوفخ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ إثؼبك٘ب ػٓ 

 ر١بهاد اٌغٍٛ ٚاٌزطوف ٚا٦ه٘بة.

 ضٕابظ األيٍ انفكش٘ -

 ؾ:٥ٌِٓ اٌفىوٞ ػٛاثؾ، ِٚٓ أُ٘ ٘نٖ اٌؼٛاث

 أْ ٠ىْٛ ِٕجضمبً ِٓ ك٠ٕٕب اٌؾ١ٕف ِٚؼزملارٕب اٌظؾ١ؾخ اٌواٍقخ. -ٔ

 أْ ٠زّشٝ ِغ ِمبطل اٌشو٠ؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ ، ٚرؾم١مٙب ٌٍّظبٌؼ ٚكهئٙب ٌٍّفبٍل. -ٕ

 رؾم١مٗ ٌٍٍٛط١خ ٚا٨ػزلاي ثفُٙ اٌظؾبثخ ٚا٤ئّخ. -ٖ

 أْ ٠ؾمك ٥ٌِخ ٚؽلرٙب ٚر٩ؽّٙب. -ٗ

 ّٙب.أْ ٠ؾبفع ػٍٝ صمبفخ ا٤ِخ ِٚىٛٔبد أطبٌزٙب ٚل١ -٘

 أْ ٠ٕغؼ فٟ رؾل٠ل ٠ٛ٘خ ا٤ِخ ٚرؾم١ك مار١زٙب إثواى شقظ١زٙب. -ٙ

 اٌَّٛ ثبٌفوك ٚاٌّغزّغ إٌٝ أػٍٝ كهعبد اٌطٙو ٚاٌؼفخ ٚإٌجً. -1

أْ ٠ىْٛ ؽو٠مبً ٌزؾم١ك ا٤ِٓ ثّفِٙٛٗ اٌشبًِ ثؼ١لاَ ػٓ ا٨ىكٚاع١خ ٚاٌفٛػٝ اٌفىو٠خ.)  -8

 (ٖٖ، اٌَل٠ٌ، ا٤ِٓ اٌفىوٞ ٚأصو اٌشو٠ؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠يٖ

 أْ ٠ؼًّ ػٍٝ ؽّب٠خ اٌّغزّغ ِٓ اٌز١بهاد اٌفىو٠خ اٌّشجٛ٘خ اٌزٟ رٙلك ٩ٍِزٗ. -1

 أْ ٠ؾبفع ػٍٝ ا٤ف٩ق ا١ِ٩ٍ٦خ اٌَّزّلح ِٓ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚإٌَخ إٌج٠ٛخ. -ٓٔ

أْ ٠أفن ثّجلأ اٌؾٛاه اٌَّزٕل إٌٝ ٔظٛص اٌموآْ اٌىو٠ُ ٍٕٚخ ٔج١ٕب ِؾّل طٍٝ هللا  -ٔٔ

 ػ١ٍٗ ٍٍُٚ.

 ٍ انفكش٘ ٔسبئم تعضٚض األي -

 ٌزؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ ٍٚبئً ػلح؛ ِٚٓ أثوى ٘نٖ اٌٍٛبئً:

 اٌزَّه ثضٛاثذ اٌشو٠ؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ ٚاٌزؾظٓ ثٙب. -ٔ

ا٨ؽ٩ع ػٍٝ صمبفخ اٌؾؼبهاد ا٤فوٜ ٚا٨ٍزفبكح ِٕٙب ثّب ٠زّبشٝ ِغ ػٛاثؾ  -ٕ

 اٌشو٠ؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ.

 ؽَٓ اٍزقلاَ ٍٚبئً اٌزٛاطً ا٨عزّبػٟ. -ٖ
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 يٍ انفكش٘يعٕقبث األ -

 ٕ٘بن ِؼٛلبد رٙلك ٔغبػ ا٤ِٓ اٌفىوٞ ٌلٜ اٌفوك ٚاٌّغزّغ؛ ِٚٓ أثوى ٘نٖ اٌّؼٛلبد:

 ا٦ػواع ػٓ اٌؼٍَٛ اٌشوػ١خ ٚرؼٍُ اٌؼم١لح اٌظؾ١ؾخ. -ٔ

ا٨ثزؼبك ػٓ ػٍّبء ا٤ِخ، ٚرون ا٨لزلاء ثُٙ، ٚػلَ ا٤فن ثؼٍُّٙ ِٕٚٙغُٙ  -ٕ

ف١ٙب إٌٝ فُٙ كل١ك ٚػٍُ ٚاٍزٕجبؽُٙ ٚفبطخ فٟ ٔٛاىي ا٤ِخ اٌزٟ ٠ؾزبط إٌظو 

 ٚاٍغ ٚاٍزٕجبؽ طؾ١ؼ.

إغ٩ق ِٕبفن اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ ِغ ا٢فو٠ٓ، ٚػلَ إ٠ؼبػ عٛأت اٌقطأ، ٚأٍجبة  -ٖ

 (1ٖاٌغٕٛػ ٚا٨ٔؾواف ف١ٙب.) اٌَل٠ٌ،

ػؼف كٚه اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ؛ وب٤ٍوح ٚاٌّلهٍخ ٚاٌَّغل ٍٚٚبئً ا٦ػ٩َ فٟ  -ٗ

 ٔشو صمبفخ ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ.

 ؼف اٌٛاىع اٌل٠ٕٟ ٌلٜ إٌبشئخ اٌٍَُّ، ٚػلَ رم١لٖ ثزؼب١ٌُ ا٩ٍ٦َ.ػ -٘

 ػلَ ٚػٟ ا٤فواك ثب٨ٍزقلاَ ا٢ِٓ  ٌٍٛبئً اٌزٛاطً ا٨عزّبػٟ. -ٙ

 اٌزم١ٍل ا٤ػّٝ ٣ٌفو٠ٓ اٌجؼ١ل ػٓ ا٨ٍزٕبك ٌٍل١ًٌ ٚاٌؾغخ ٚاٌجو٘بْ. -1

ٝ ثؼغ اٌلهاٍبد اٌزٟ ثؼل اٌجؾش ٚا٨ٍزمظبء رٛطٍذ اٌجبؽضخ إٌ ثبَٛبً: انذساسبث انسببقت: -

 رٕبٌٚذ عبٔجبً ِٓ ِٛػٛع اٌجؾش؛ ِٕٚٙب:

ٖ( هٍبٌخ ٕٕٗٔ) اٌؾ١له، ؽ١له ػجل اٌوؽّٓ، األيٍ انفكش٘ فٙ يٕاجٓت انًؤثشاث انفكشٚت،  -

كوزٛهاٖ ِٕشٛهح، ِملِخ فٟ ػٍَٛ اٌشوؽخ، و١ٍخ اٌلهاٍبد ا١ِ٩ٍ٦خ ثأوبك١ّ٠خ اٌشوؽخ، 

ٍبٌزٗ كٚه ا٤ِو ثبٌّؼوٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىو فٟ عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ؛ ث١ٓ اٌجبؽش فٟ ه

ؽّب٠خ أفىبه ا٤ِخ ِٓ اٌز١بهاد ٚاٌّنا٘ت اٌفىو٠خ إٌّؾوفخ، وّب ث١ٓ فٟ كهاٍزٗ أ١ّ٘خ ٍٚبئً 

ا٦ػ٩َ فٟ رٛع١ٗ اٌوأٞ اٌؼبَ ٚاٍزمواه ا٤ِٓ ػٍٝ َِزٜٛ ا٤فواك ٚاٌغّبػبد. ٚاٍزقلَ 

 اٌٛطفٟ.اٌجبؽش فٟ كهاٍزٗ إٌّٙظ ا٨ٍزٕجبؽٟ ٚإٌّٙظ 

دٔس األسشة انتشبٕ٘ فٙ استتببة أيٍ انفشد ٔانًجتًع يٍ خالل انتُشئت االجتًبعٛت  -

ٖ( هٍبٌخ كوزٛهاٖ، ِملِخ ٌمَُ اٌزوث١خ ٕ٘ٗٔ)اٌؾ١َٕٟ، ػفبف ؽَٓ، ٔانضبظ االجتًبعٙ،

ا١ِ٩ٍ٦خ ٚاٌّمبهٔخ، عبِؼخ أَ اٌموٜ. ث١ٕذ اٌجبؽضخ فٟ كهاٍزٙب أ١ّ٘خ ا٤ٍوح وّؤٍَخ 

فٟ اٌزٕشئخ ٚاٌؼجؾ ا٨عزّبػٟ، وّب ث١ٕذ أ١ّ٘خ ا٤ِٓ فٟ ؽ١بح اٌفوك  روث٠ٛخ ٚكٚه٘ب

ٚاٌّغزّغ، وّب أثوىد فٟ هٍبٌزٙب كٚه ا٤ٍوح ِٓ ف٩ي اٌزٕشئخ ٚاٌؼجؾ ا٨عزّبػٟ فٟ 

 رؾم١ك أِٓ اٌفوك ٚاٌّغزّغ. ٚاٍزقلِذ اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌٛطفٟ فٟ كهاٍزٙب.

ٖ( هٍبٌخ 8ٕٗٔل ٔٛه، أًِ ِؾّل، ) ِؾّيفٕٓو األيٍ انفكش٘ فٙ اإلسالو ٔتطبٛقبتّ -

رٕبٌٚذ اٌجبؽضخ فٟ هٍبٌزٙب اٌؾل٠ش ػٓ ِفَٙٛ ا٤ِٓ   ِبعَز١و فٟ عبِؼخ اَ اٌموٜ،

 ٚاٌفىو، َِزلٌٗ ثبٌموآْ اٌىو٠ُ ٚإٌَخ إٌج٠ٛخ ػ١ٍّٙب.

صُ رٕبٌٚذ اٌؾل٠ش ػٓ اٌزوث١خ ا٠٦ّب١ٔخ ٚكٚه٘ب فٟ ا٤ِٓ اٌفىوٞ، وّب ث١ٕذ فٟ هٍبٌزٙب 

 زوث٠ٛخ وب٤ٍوح ٚاٌّلهٍخ ٚاٌَّغل ٚا٨ػ٩َ فٟ رؾم١ك ا٤ِٓ اٌفىوٞ.كٚه اٌّؤٍَبد اٌ

( ثؾش ِملَ ٖٓٗٔ،)وبفٟ، أثٛ ثىو اٌط١ت، دٔس انًُبْج انتعهًٛٛت فٙ إسسبء األيٍ انفكش٘ -

ٌٍّؤرّو اٌٛؽٕٟ ٥ٌِٓ اٌفىوٞ؛ ث١ٓ اٌجبؽش فٟ ثؾضٗ ِفَٙٛ ا٤ِٓ اٌفىوٞ ٚػ٩لزٗ 

 م١لح اٌظؾ١ؾخ فٟ رؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ.ثبٌّفب١ُ٘ ماد اٌظٍخ، وّب ث١ٓ كٚه اٌؼ

وّب رٕبٚي كٚه اٌّموهاد اٌلها١ٍخ ػِّٛبً فٟ رو١ٍـ ا٤ِٓ اٌفىوٞ ٚكٚه ِموه اٌزٛؽ١ل ثظفخ 

 فبطخ.

) اٌٙن٠ٍٟ، ِبعل ِؾّل ػٍٟ، يفٕٓو األيٍ انفكش٘ دساست تأصٛهٛت فٙ ضٕء اإلسالو -

رٕبٚي اٌجبؽش فٟ  ٖ( هٍبٌخ ِبعَز١و عبِؼخ ا٦ِبَ ِؾّل ثٓ ٍؼٛك ا١ِ٩ٍ٦خ؛ٖٖٗٔ
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هٍبٌزٗ ِفَٙٛ ا٤ِٓ اٌفىوٞ ٚا٤كٌخ ػ١ٍٗ ِٓ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚإٌَخ إٌج٠ٛخ، وّب ث١ٓ أ١ّ٘خ 

 ا٤ِٓ ِٕٚيٌزٗ فٟ ا٩ٍ٦َ.

وّب رٕبٚي اٌجبؽش اٌؾل٠ش فٟ هٍبٌزٗ ػٓ أٔٛاع اٌز١بهاد اٌفىو٠خ إٌّؾوفخ ٚفطٛهرٙب ػٍٝ 

 ػٍٝ اٌفوك ٚاٌّغزّغ. ا٤ِٓ اٌفىوٞ، وّب ث١ٓ آصبه رؾم١ك ا٤ِٓ اٌفىوٞ

َ( هٍبٌخ ِبعَز١و فٟ ٕٕٔٓ،) فبهً، هاِٟ ر١َ١و، األيٍ انفكش٘ فٙ انششٚعت اإلساليٛت -

اٌفمٗ اٌّمبهْ ِملِخ ِٓ اٌغبِؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ غيح؛ رٕبٚي اٌجبؽش فٟ هٍبٌزٗ ِفَٙٛ ا٤ِٓ 

 اٌفىوٞ ِٚشوٚػ١زٗ ٚؽىّٗ، وّب ث١ٓ أ١ّ٘خ ا٤ِٓ اٌفىوٞ.

اٌفىوٞ، ٍٚٚبئٍٗ ٚػٛاثطٗ، ٚث١ٓ ِفَٙٛ ا٨ٔؾواف اٌفىوٞ ٚأٍجبثٗ  وّب رٕبٚي ِؾبػٓ ا٤ِٓ

 ِٚظب٘وٖ ٚآصبهٖ ػٍٝ ا٤ِٓ اٌفىوٞ، وّب رٕبٚي اٌؾل٠ش ػٓ ػ٩ط ا٨ٔؾواف اٌفىوٞ.

َ( ، وزبة ٕٖٙٔٓ/8ٖٗٔاٌَل٠ٌ،  األيٍ انفكش٘ ٔأثش انششٚعت اإلساليٛت فٙ تعضٚضِ، ) -

بع؛ رٕبٚي اٌّؤٌف فٟ وزبثٗ اٌؾل٠ش ِٕشٛه ِٓ ِٕشٛهاد كاه ِلاه اٌٛؽٓ ٌٍٕشو، اٌو٠

ػٓ ِفَٙٛ اٌشو٠ؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ ٚفظبئظٙب ِٚظبكه٘ب، وّب رٕبٚي رؼو٠ف ا٤ِٓ اٌفىوٞ 

ٚأ١ّ٘زٗ ٚػٛاثطٗ ٍٚٚبئٍٗ ِٚؼٛلبرٗ، وّب ث١ٓ كٚه اٌشو٠ؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠ي ا٤ِٓ 

 اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ.

 أٔجّ اختالف انذساست انحبنٛت عٍ انذساسبث انسببقت: -

١ّيد ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٓ غ١و٘ب ِٓ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ فٟ روو١ي٘ب ػٍٝ أصو ِموهاد اٌضمبفخ ر -

 ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ ٌلٜ ؽبٌجبد اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثؾمً.

ر١ّيد اٌلهاٍخ فٟ ػ١ٕزٙب اٌزٟ رىٛٔذ ِٓ ؽبٌجبد اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثؾمً؛ ٚاٌّزٛلغ رقوعٙٓ  -

ٖ( فٟ ِقزٍف ٓٗٗٔ٘ـ/ 1ٖٟٗٔ ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ )فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌلهاٍٟ اٌضبٔ

 اٌزقظظبد.

 –فٟ ؽلٚك ػٍُ اٌجبؽضخ  –ر١ّيد ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٓ ثم١خ اٌلهاٍبد فٟ أٔٙب اٌلهاٍخ اٌٛؽ١لح  -

اٌزٟ ٍؼذ ٌٍٛلٛف ػٍٝ أصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ ٌلٜ 

 ؽبٌجبد اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثؾمً.

ارجؼذ اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٌوطل أصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ  يُٓجٛت انذساست:

ا٤ِٓ اٌفىوٞ ٌلٜ ؽبٌجبد اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثؾمً؛ ؽ١ش إْ ٘نا إٌّٙظ ٘ٛ أوضو ِٕب٘ظ اٌجؾش رٕبٍجبً 

 ِغ ؽج١ؼخ اٌلهاٍخ.

فخ ٌىب ؽبٌجبد اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثؾمً رشًّ كهاٍخ اٌجبؽضخ ع١ّغ يجتًع انذساست:

ٟٚ٘ ) لَُ اٌلهاٍبد ا١ِ٩ٍ٦خ، لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍت، لَُ  -؛ اٌزقظظبد اٌّطوٚؽخ فٟ اٌى١ٍخ

 ( ؽبٌجخ.11ٕٚاٌجبٌغ  ػلك٘ٓ ) -اٌو٠بػ١بد، لَُ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍي٠خ( 

( ؽبٌجخ ِٓ اٌطبٌجبد اٌّزٛلغ رقوعٙٓ ػٍٝ ٖٙٔرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ )عُٛت انذساست: 

ٖ فٟ اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثؾمً؛ ٚا٩ٌرٟ ٓٗٗٔ٘ـ/ 1ٖٗٔاٌغبِؼٟ  اٌفظً اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ

 اعزيْ ع١ّغ ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ

 (. ٗ،  ٖ،  ٕ، ٔ) صمبفخ إ١ِ٩ٍخ  

 انتحهٛم االحصبئٙ
لبِذ اٌجبؽضخ ثزظ١ُّ اٍزج١بْ فّبٍٟ ِىْٛ ِٓ ٍذ ٚص٩ص١ٓ فموح ِٛىػخ ػٍٝ ص٩صخ  

مب ٤٘لاف اٌلهاٍخ، ؽ١ش رُ ػوع ا٨ٍزج١بْ ػٍٝ ِؾبٚه ٌلهاٍخ اٍزغبثبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ رؾم١

اؽظبئٟ ِزقظض ٌزؾى١ّٗ ٚل١بً ِلٜ ِملهرٗ ػٍٝ ل١بً ا٨٘لاف اٌزٟ طُّ ٤عٍٙب. ؽ١ش رُ 

% ِٓ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ وؼ١ٕخ افزجبه٠خ ٌزؾى١ُ ا٨ٍزج١بْ ؽ١ش رُ اؽزَبة ٓٔرٛى٠غ ا٨ٍزج١بْ ػٍٝ 

ِغ ٔفَٗ ؽ١ش اٍزقلَ ِم١بً اٌفب ووٚٔجبؿ  ِؼبًِ صجبد ا٨ٍزج١بْ ٌّؼوفخ ػلَ رٕبلغ ا٨ٍزج١بْ
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% ِّب ٠لًٌ ػٍٝ ٚعٛك كهعخ صجبد ػب١ٌخ علا فٟ فمواد ا٨ٍزج١بْ، 11ٌزٍه اٌغب٠خ ٚثٍغذ ل١ّزٗ 

 ٚ٘نا ٠ش١و اٌٝ ِملهح ا٨ٍزج١بْ ػٍٝ كهاٍخ ا٤٘لاف اٌزٟ طُّ ٤عٍٙب ثلهعخ صجبد ػب١ٌخ علا.

زٛلغ رقوعٙٓ ػٍٝ اٌفظً اٌلهاٍٟ اٍزج١بْ ػٍٝ اٌطبٌجبد اٌّ ٖٙٔثؼل مٌه رُ رٛى٠غ 

٘ـ فٟ اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثؾمً ٚ ا٩ٌرٟ اعزيْ ع١ّغ ِموهاد اٌضمبفخ ٓٗٗٔ٘ـ/1ٖٗٔاٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ 

( ٚرُ اٍزوكاك ع١ّغ ا٨ٍزج١بٔبد ِٓ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚثَٕجخ ٗ، ٖ، ٕ، ٔا١ِ٩ٍ٨خ )صمبفخ ا١ِ٩ٍخ

ٔٓٓ.% 

 صخ ِؾبٚه وّب ٠ٍٟ:اِب ف١ّب ٠قض ا٨ٍزج١بْ ٔفَٗ فمل طُّ ػٍٝ ص٩

اٌّؾٛه ا٨ٚي ٚرىْٛ ِٓ أهثغ ػشوح فموح ٌلهاٍخ أصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ 

اٌؾّب٠خ ِٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطوف، فٟ ؽ١ٓ رىْٛ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ ِٓ اؽلٜ ػشوح فموح ٌلهاٍخ أصو 

ػٓ اٌزطوف  ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزٕجبؽ إٌّٙظ اٌفىوٞ ا١ٌٍَُ ثؼ١لاً 

ٚاٌّغب٨ح ، وّب ٠ٙلف اٌّؾٛه اٌضبٌش ٌلهاٍخ اصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ 

 فٟ اٌّغزّغ ا٩ٍ٦ِٟ ٚرىْٛ ِٓ اؽلٜ ػشوح فموح ا٠ؼب.

( ٔف١ّب ٠قض اٌّؾٛه ا٨ٚي فمل وبٔذ ا٨ٍزغبثخ ػٍٝ فموارٗ ٍِقظخ وّب فٟ اٌغلٚي هلُ)

ٍٝ وً فموح ِٓ فموارٗ ؽَت ِم١بً ١ٌىود اٌقّبٍٟ ثلهعخ أٚافك ؽ١ش وبْ ِزٍٛؾ ا٦عبثخ ػ

وبٔذ ثلهعخ اٚافك فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ٔز١غخ اٌّؾٛه وىً ٚ اٌنٞ  ٗٔٚ  ٕٔثشلح، ثبٍزضٕبء اٌفموح هلُ 

٠لهً  أصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ اٌؾّب٠خ ِٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطوف، ثلهعخ أٚافك ثشلح ِّب 

عّؼذ ثبٌّزٍٛؾ ٚثلهعخ أٚافك ثشلح ػٍٝ أْ ٕ٘بٌه اصو ٌّموهاد ٠ش١و اٌٝ اْ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ أ

 اٌضمبفخ 

ا١ِ٩ٍ٨خ ػٍٝ اٌؾّب٠خ ِٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطوف، ٚكػُ ٘نٖ إٌز١غخ افزجبه وبٞ ٍى٠ٛو اٌّوفمٗ  

( ؽ١ش رش١و ل١ّخ الزواْ ا٨فزجبه اٌٝ أْ اٌفوٚلبد فٟ إعبثبد اٌطبٌجبد ٕٔزبئغٗ فٟ علٚي هلُ)

وبٔذ فوٚلبد ماد ك٨ٌخ اؽظبئ١خ ، ٠ؤفن ثٙب فٟ ا٨ٍزل٨ي ا٦ؽظبئٟ ػٕل ػٍٝ فمواد ا٨ٍزج١بْ 

 .٘ٓ.َِٓزٜٛ ك٨ٌخ 
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 (: ل١ّخ افزجبه وبٞ ٍى٠ٛو ٌفمواد اٌّؾٛه ا٤ٚيٕعلٚي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌجة النت
حسب 
مقٌاس 
 لٌكرت

االنحراف 
 المعٌاري

ال أوافق  الوسط
 بشدة

أوافق  أوافق محاٌد ال أوافق
 بشدة

 م الفقرة

موافق 
 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية عمى حمايتي من  ززتع التكرار .5 44 1 1 9 484 985.0
 اعتناق المذاىب المنحرفة

1 

 النسبة 4484 5585 984 984 9

موافق 
 بشدة

 من أن أحمي نفسيمقررات الثقافة اإلسالمية  مكنتني التكرار .5 41 5 9 9 4840 98565
 من األفكار الُمضمة والمنحرفة.

5 

 النسبة 4484 54 484 9 9

موافق 
 بشدة

 عن مدىحكم لا عمىساعدتني مقررات الثقافة اإلسالمية  التكرار 54 44 4 9 9 4844 98546
 افيا.استقامة األفكار أو انحر 

4 

 النسبة 4086 5585 585 9 9

موافق 
 بشدة

بالحدود  لتزاماال منمقررات الثقافة اإلسالمية  مكنتني التكرار 50 41 4 9 9 4841 98551
 التي رسميا الشرع

4 

 النسبة 44 54 4 9 9

موافق 
 بشدة

ترك األمر  مقررات الثقافة اإلسالمية أن وضحت لي التكرار 54 41 . 5 9 4849 98651
بالمعروف والنيي عن المنكر أو التقصير فيو من 

 أسباب ظيور الغالة في كل زمان.

5 

 النسبة 4086 54 6 185 9

موافق 
 بشدة

تكفير األفراد  حرمةمقررات الثقافة اإلسالمية  بينت لي التكرار 44 1. 5 1 9 4850 98545
 والمجتمعات.

6 

 النسبة 4581 6984 484 984 9

موافق 
 بشدة

الرد عمى المذاىب  منمقررات الثقافة اإلسالمية  مكنتني التكرار .4 44 19 5 9 4855 98656
 والتيارات واألفكار المنحرفة.

4 

 النسبة .458 5585 485 185 9

موافق 
 بشدة

إبعادي عن  منت مقررات الثقافة اإلسالمية استطاع التكرار 55 45 19 9 9 4841 98695
 رف والغمو في ديني اإلسالمي.التط

 
 

. 

 النسبة .4.8 5484 485 9 9

موافق 
 بشدة

 مفيوم األمن المجتمعيمقررات الثقافة اإلسالمية  ترسخ التكرار 55 49 0 9 9 4844 98695
 من التيارات المشبوىة التي تيدد سالمتو. توحمايو 

0 

 النسبة 41 5585 684 9 9

موافق 
 بشدة

عمل مقررات الثقافة اإلسالمية عمى الحد من الغمو ت التكرار 59 .4 4 1 1 4849 98640
 والتطرف واإلرىاب في المجتمع.

19 

 النسبة 4484 5.85 4 984 984

موافق 
 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية من الشائعات المضممة  حذرتني التكرار 54 49 0 1 9 4845 98645
 المجتمع. فيوتداوليا وخطورة ترويجيا 

11 

 النسبة 4984 5585 684 984 9

مقررات الثقافة اإلسالمية من الدخول عمى المواقع  تحذر التكرار 45 44 15 5 1 4814 9841 موافق
 االلكترونية المشبوىة والمضممة.

15 

 النسبة 4184 5485 0 185 984

موافق 
 بشدة

مقدرتي عمى مواجية ت الثقافة اإلسالمية مقررا عززت التكرار 40 .4 4 9 9 4841 98564
 ألفكار المنحرفة.ا

14 

 النسبة 4686 5.85 585 9 9

فكريًا  ألن أكون مستقالً مقررات الثقافة اإلسالمية  دفعتني التكرار 45 45 15 4 1 4811 98446 موافق
ودفعتني لمبعد عن التبعية في ضوء تعميمات اإلسالم 

 السمحة.

14 

 النسبة 4184 5484 1185 4 984

موافق 
 بشدة

 من الغلو والتطرف ةحماٌال علىأثر مقررات الثقافة اإلسالمٌة  نتٌجة المحور األول:  4.30 0.0068
 

 

قٌمة  الفقرة م
اقتران 
اختبار 
كاي 
 سكوٌر

درجات 
 الحرٌة

مستوى 
 المعنوٌة

Sig. 

 نتٌجة اختبار كاي سكوٌر

عمى حمايتي من اعتناق مقررات الثقافة اإلسالمية  ززتع 1
 المذاىب المنحرفة

هنالك فروقات ذات داللة احصائية بين  0.000 3 129.94
 اجابات المستجيبين

من  من أن أحمي نفسيمقررات الثقافة اإلسالمية  مكنتني 2
 األفكار الُمضمة والمنحرفة.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية بين  0.000 2 54.731
 اجابات المستجيبين

 عن مدىحكم لا عمىساعدتني مقررات الثقافة اإلسالمية  3
 استقامة األفكار أو انحرافيا.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية بين  0.000 2 52.582
 اجابات المستجيبين

بالحدود التي  لتزاماال منمقررات الثقافة اإلسالمية  مكنتني 4
 رسميا الشرع

لة احصائية بين هنالك فروقات ذات دال 0.000 2 57.149
 اجابات المستجيبين

مقررات الثقافة اإلسالمية أن ترك األمر  وضحت لي 5
بالمعروف والنيي عن المنكر أو التقصير فيو من أسباب 

 ظيور الغالة في كل زمان.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية بين  0.000 3 102.358
 اجابات المستجيبين

تكفير األفراد  حرمةمية مقررات الثقافة اإلسال بينت لي 6
 والمجتمعات.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية بين  0.000 3 128.567
 اجابات المستجيبين



 

 م9102لسنة  العشرونالعدد                              مجلة البحث العلمى فى التربٌة

 

 

623 

 

( ؽ١ش ٖاٌغلٚي هلُ)١ّب ٠قض اٌّؾٛه اٌضبٟٔ فمل وبٔذ ا٨ٍزغبثخ ػٍٝ فموارٗ ٍِقظخ وّب فٟ ف

وبْ ِزٍٛؾ ا٦عبثخ ػٍٝ وً فموح ِٓ فموارٗ ؽَت ِم١بً ١ٌىود اٌقّبٍٟ ثلهعخ أٚافك ثشلح، فٟ 

ؽ١ٓ وبٔذ ٔز١غخ اٌّؾٛه وىً ٚ اٌنٞ ٠لهً  أصو ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ 

افك ثشلح ِّب ٠ش١و اٌٝ أْ اٍزٕجبؽ إٌّٙظ اٌفىوٞ ا١ٌٍَُ ثؼ١لاً ػٓ اٌزطوف ٚاٌّغب٨ح، ثلهعخ أٚ

ا١ِ٩ٍ٨خ  ػ١ٕخ اٌلهاٍخ أعّؼذ ثبٌّزٍٛؾ ٚثلهعخ أٚافك ثشلح ػٍٝ أْ ٕ٘بٌه أصو ٌّموهاد اٌضمبفخ 

ػٍٝ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزٕجبؽ إٌّٙظ اٌفىوٞ ا١ٌٍَُ ثؼ١لا ػٓ اٌزطوف ٚاٌّغب٨ح، ٚكػُ ٘نٖ 

١ش رش١و ل١ّخ الزواْ ا٨فزجبه اٌٝ ( ؽٗإٌز١غخ افزجبه وبٞ ٍى٠ٛو اٌّوفمٗ ٔزبئغٗ فٟ علٚي هلُ)

أْ اٌفوٚلبد فٟ اعبثبد اٌطبٌجبد ػٍٝ فمواد ا٨ٍزج١بْ وبٔذ فوٚلبد ماد ك٨ٌخ اؽظبئ١خ، ٠ؤفن 

 .                                                          ٘ٓ.ٓثٙب فٟ ا٨ٍزل٨ي ا٦ؽظبئٟ ػٕل َِزٜٛ ك٨ٌخ 

 (ٖعلٚي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النتٌجة 

حسب 

مقٌاس 

 لٌكرت

االنحراف 

 المعٌاري

ال  الوسط

أوافق 

 بشدة

أوافق  أوافق محاٌد ال أوافق

 بشدة

 م الفقرة

موافق 

 بشدة

فة اإلسالمية عمى مقررات الثقاساعدتني  التكرار .5 .6 . 9 9 4844 98506
كيفية استنباط مناىج التفكير المستقيم 

 والسنة النبوية. الكريم المستند عمى القرآن

1 

 النسبة 4484 5984 6 9 9

موافق 

 بشدة

 من االلتزاممقررات الثقافة اإلسالمية  مكنتني التكرار .5 45 4 9 9 4849 98559
 بالحدود التي رسميا الشرع.

5 

 النسبة 4484 5484 4 9 9

موافق 

 بشدة

لضرورة  مقررات الثقافة اإلسالمية  وجيتني التكرار 40 41 14 1 9 4855 98656
النظر والتفكر والتأمل فيما ال االبتعاد عن 

 يدركو العقل.

4 

 النسبة 4686 54 084 984 9

موافق 

 بشدة

 شعورال لديية رات الثقافة اإلسالمنّمت مق التكرار 55 46 5 1 9 4844 985.4
 بالمسؤولية تجاه ديني وحفظو من الشبيات.

4 

 النسبة .4.8 5684 484 984 9

موافق 

 بشدة

في البعد مقررات الثقافة اإلسالمية  ساعدتني التكرار 50 .6 6 1 9 .484 98619
عن التعصب لمرأي والتقميد األعمى لآلخرين 

 دون دليل أو حجة او برىان.

5 

 النسبة 44 5984 485 984 9
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 (ٗعلٚي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية من  حصنتني التكرار 55 41 6 5 9 4844 98646
 الشرور والفساد.

6 

 النسبة 41 54 485 185 9

موافق 

 بشدة

 مفيوممقررات الثقافة اإلسالمية  غرست لدي التكرار 46 44 14 1 9 4855 98656
 رين.الحوار أثناء مناقشتي مع اآلخ

4 

 النسبة 4484 5485 1984 984 9

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية المفاىيم صححت  التكرار .4 44 6 5 1 4856 986.1
 المغموطة في عقول الناشئة.

. 

 النسبة .458 5485 485 185 984

موافق 

 بشدة

سالمية مقررات الثقافة اإل صححت لدي التكرار 51 41 19 5 9 4854 98664
مفيوم الحرية بشكل عام والحرية الفكرية 

 بشكل خاص.

0 

 النسبة 4.81 54 485 185 9

موافق 

 بشدة

غرس عممت مقررات الثقافة اإلسالمية عمى  التكرار 40 40 5 1 9 4841 985.9
 اليوية وحمايتيا من االختراق. مفيوم

19 

 النسبة 4686 50 484 984 9

موافق 

 بشدة

نتمائي امقررات الثقافة اإلسالمية  عززت التكرار 51 45 4 1 9 4841 98695
 لوسطية اإلسالم واعتدالو وتوازنو.

11 

 النسبة 4.81 56 585 984 9

موافق 

 بشدة

يدًا عن لمنهج الفكري السميم بعااستنباط  عمى تمكين الطالب منأثر مقررات الثقافة اإلسالمية  نتٌجة المحور الثانً:  4.31 0.003
 التطرف والمغاالة

 

 

 

قٌمة  الفقرة م

اقتران 

اختبار كاي 

 سكوٌر

مستوى  درجات الحرٌة

 المعنوٌة

Sig. 

 نتٌجة اختبار كاي سكوٌر

مقررات الثقافة اإلسالمية ساعدتني  1
عمى كيفية استنباط مناىج التفكير 

 الكريم المستقيم المستند عمى القرآن
 والسنة النبوية.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية بين  0.000 2 46.269

 اجابات المستجيبين

من مقررات الثقافة اإلسالمية  مكنتني 2
 بالحدود التي رسميا الشرع. االلتزام

هنالك فروقات ذات داللة احصائية بين  0.000 2 57.731

 اجابات المستجيبين

مقررات الثقافة اإلسالمية  وجيتني 3
والتفكر  النظرلضرورة  االبتعاد عن 

 والتأمل فيما ال يدركو العقل.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية بين  0.000 3 93.224

 اجابات المستجيبين

 لديرات الثقافة اإلسالمية نّمت مق 4
بالمسؤولية تجاه ديني وحفظو  شعورال

 من الشبيات.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية بين  0.000 3 119.910

 اجابات المستجيبين

مقررات الثقافة اإلسالمية  ساعدتني 5
عن التعصب لمرأي والتقميد في البعد 

األعمى لآلخرين دون دليل أو حجة 
 او برىان.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية بين  0.000 3 109.045

 اجابات المستجيبين
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( ؽ١ش وبْ ٘أِب اٌّؾٛه اٌضبٌش فمل وبٔذ ا٨ٍزغبثخ ػٍٝ فموارٗ ٍِقظخ وّب فٟ اٌغلٚي هلُ)

ِزٍٛؾ ا٦عبثخ ػٍٝ وً فموح ِٓ فموارٗ ؽَت ِم١بً ١ٌىود اٌقّبٍٟ ثلهعخ أٚافك ثشلح، ثبٍزضٕبء 

أٚافك فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ٔز١غخ اٌّؾٛه وىً ٚ اٌنٞ ٠لهً أصو ِموهاد  وبٔذ ثلهعخ ٘ٚ  ٕاٌفموح هلُ 

اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ ا٩ٍ٦ِٟ ، ثلهعخ أٚافك ثشلح ِّب ٠ش١و اٌٝ 

 أْ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ أعّؼذ ثبٌّزٍٛؾ ٚثلهعخ أٚافك ثشلح ػٍٝ أْ ٕ٘بٌه أصو ٌّموهاد اٌضمبفخ 

ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ ا٩ٍ٦ِٟ ، ٚكػُ ٘نٖ إٌز١غخ افزجبه وبٞ ٍى٠ٛو ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠ي ا٤

( ؽ١ش رش١و ل١ّخ الزواْ ا٨فزجبه اٌٝ اْ اٌفوٚلبد فٟ اعبثبد ٙاٌّوفمٗ ٔزبئغٗ فٟ علٚي هلُ)

اٌطبٌجبد ػٍٝ فمواد ا٨ٍزج١بْ وبٔذ فوٚلبد ماد ك٨ٌخ اؽظبئ١خ ، ٠ؤفن ثٙب فٟ ا٨ٍزل٨ي 

 .٘ٓ.ٌٓٚغ١ّغ اٌفمواد ألً ِٓ   P-value، ؽ١ش وبٔذ ل١ّخ٘ٓ.ٌٓخ ا٦ؽظبئٟ ػٕل َِزٜٛ ك٨

 (٘علٚي )

 

 

 

 (٘علٚي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النتٌجة 

حسب 

مقٌاس 

 لٌكرت

االنحراف 

 المعٌاري

ال  الوسط

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق

أوافق  أوافق محاٌد

 بشدة

 م الفقرة

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية  عززت التكرار 44 1. 6 4 9 4854 98640
 انتمائي ووالئي لمجتمعي.

1 

 النسبة .458 6984 485 585 9

ساعدت مقررات الثقافة اإلسالمية  التكرار 44 45 14 1 9 .481 98644 موافق
التكافل االجتماعي  غرس مفيومعمى 

 .في نفسي مجتمعيال

5 

 النسبة .458 5484 1584 984 9

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية  نّمت التكرار 51 44 . 1 9 4849 98615
 اعتزازي بأمني وبمجتمعي.

4 

 النسبة 4.81 5585 6 984 9

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية  غرست التكرار 40 46 0 9 9 4850 ..985
 األمنية في نفسي.القيم 

4 

 النسبة 4686 5684 684 9 9

 مقررات الثقافة اإلسالمية وجيتني التكرار 46 44 0 6 9 .481 98444 موافق
 ممحافظة عمى ممتمكات الجامعة.ل

5 

 النسبة 4484 5485 684 485 9
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 (ٙعلٚي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية  بينت لي التكرار 44 45 . 4 9 4854 98605
تبني التعاون والعمل  ضرورة

 التطوعي.

6 

 النسبة 4581 56 6 4 9

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة  عززت لدي التكرار 40 45 19 5 1 4854 98416
المسؤولية تحمل  مفيوماإلسالمية 

 تجاه مجتمعي.

4 

 النسبة 4686 5484 485 185 984

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة  وضحت لي التكرار 54 44 4 9 9 4844 98546
حماية الحقوق  ضرورةاإلسالمية 

 العامة التي كفميا اإلسالم.

. 

 النسبة 4086 5585 585 9 9

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية  عززت  رالتكرا 40 46 4 1 1 4854 98664
دور األسرة في حماية األمن 

 الفكري لدى الناشئة.

0 

 النسبة 4686 5684 585 984 984

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية  بينت لي التكرار 56 44 4 1 9 .484 98545
وجوب طاعة ولي األمر  ضرورة

 وربط الطاعة باألمن في المجتمع.

1

9 

 النسبة .418 5585 585 984 9

موافق 

 بشدة

مقررات الثقافة اإلسالمية  غرست التكرار 65 60 5 1 9 4844 98564
االنتماء هلل ولموطن ولوالة  مفيوم

 األمر.

1

1 

 النسبة 4684 5185 185 984 9

موافق 

 بشدة

تعزيز األمن الفكري في المجتمع اثر مقررات الثقافة اإلسالمية في  نتٌجة المحور الثالث:  4.27 0.0063
 اإلسالمي
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 انُتبئج انتٙ تى انتٕصم انٛٓب يٍ خالل انتحهٛم االحصبئٙ الستجبببث عُٛت انذساست:

خ ٚثلهعخ ِٛافك ثشلح ػٍٝ ٚعٛك اصو ٌّموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ .اعّؼذ ػ١ٕخ اٌلهأٍ

 -ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطبٌجبد-اٌؾّب٠خ ِٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطوف، ِّب ٠لًٌ ػٍٝ اْ ٕ٘بٌه كٚه لٛٞ ٚفؼبي 

 ٌّموهاد اٌضمبفخ  ا١ِ٩ٍ٨خ فٟ ؽّب٠خ اٌشبة اٌغبِؼٟ ِٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطوف.

ٍٝ ٚعٛك أصو ٌّموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ رّى١ٓ .اعّؼذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚثلهعخ أٚافك ثشلح ػٕ

اٌطبٌت ِٓ اٍزٕجبؽ إٌّٙظ اٌفىوٞ ا١ٌٍَُ ثؼ١لاً ػٓ اٌزطوف ٚاٌّغب٨ح، ِّب ٠ؼٕٟ اْ ِموهاد اٌضمبفخ 

ا١ِ٩ٍ٨خ لبكهح ػٍٝ رشى١ً اٌج١ٕخ اٌزفى١و٠خ ٌلٜ اٌشجبة اٌغبِؼٟ ثؾ١ش رَبُ٘ ٚثمٛح فٟ رّى١ٓ 

لبكها ػٍٝ رؾل٠ل إٌّٙظ اٌفىوٞ اٌنٞ ٠زٕبٍت ِغ ٍٚط١خ ا٩ٍ٨َ اٌطبٌت اٌغبِؼٟ ِٓ اْ ٠ىْٛ 

 اٌَّؾخ ثؼ١لا ػٓ اٌزطوف ٚ اٌّغب٨ح.

.أعّؼذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚثلهعخ أٚافك ثشلح  ػٍٝ ٚعٛك أصو ٌّموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠ي ٖ

ٔت وبٔذ ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ ا٩ٍ٦ِٟ، ؽ١ش اْ اٍزغبثخ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ ٘نا اٌغب

ا٠غبث١خ، ٚ رلًٌ ػٍٝ كٚه ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٨خ فٟ رؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ ا٩ٍ٨ِٟ 

 ػبِخ، ٚاٌّغزّغ اٌَؼٛكٞ ػٍٝ ٚعٗ اٌقظٛص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًشاجع

 ، كاه طبكه، ث١وٚد.نسبٌ انعشة اثٓ ِٕظٛه، عّبي اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ِىوَ، -

، أوبك١ّ٠خ خطبة األيٍ األيبٌ ٔثقبفت انتسبيح ٔانٕئبو٘ـ( 1ٔٗٔثٓ ث١ٗ، ػجل هللا اٌش١ـ، )  -

 ٔب٠ف اٌؼوث١خ، اٌو٠بع.

 

قيمة اقتران  الفقرة م

اختبار كاي 

 سكوير

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

Sig. 

 نتيجة اختبار كاي سكوير

مقررات الثقافة اإلسالمية انتمائي ووالئي  عززت 1
 لمجتمعي.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية  0.000 3 120.985

 مستجيبينبين اجابات ال

 غرس مفيومساعدت مقررات الثقافة اإلسالمية عمى  2
 .في نفسي مجتمعيالالتكافل االجتماعي 

هنالك فروقات ذات داللة احصائية  0.000 3 87.194

 بين اجابات المستجيبين

مقررات الثقافة اإلسالمية اعتزازي بأمني  نّمت 3
 وبمجتمعي.

احصائية  هنالك فروقات ذات داللة 0.000 3 109.045

 بين اجابات المستجيبين

األمنية في القيم مقررات الثقافة اإلسالمية  غرست 4
 نفسي.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية  0.000 2 50.881

 بين اجابات المستجيبين

ممحافظة عمى ل مقررات الثقافة اإلسالمية وجيتني 5
 ممتمكات الجامعة.

ة احصائية هنالك فروقات ذات دالل 0.000 3 91.731

 بين اجابات المستجيبين

تبني  ضرورةمقررات الثقافة اإلسالمية  بينت لي 6
 التعاون والعمل التطوعي.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية  0.000 3 102.239

 بين اجابات المستجيبين

تحمل  مفيوممقررات الثقافة اإلسالمية  عززت لدي 7
 المسؤولية تجاه مجتمعي.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية  0.000 4 152.940

 بين اجابات المستجيبين

حماية  ضرورةمقررات الثقافة اإلسالمية  وضحت لي 8
 الحقوق العامة التي كفميا اإلسالم.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية  0.000 2 52.582

 بين اجابات المستجيبين

مقررات الثقافة اإلسالمية دور األسرة في  عززت  9
 اية األمن الفكري لدى الناشئة.حم

هنالك فروقات ذات داللة احصائية  0.000 4 173.015

 بين اجابات المستجيبين

وجوب  ضرورةمقررات الثقافة اإلسالمية  بينت لي 10
 طاعة ولي األمر وربط الطاعة باألمن في المجتمع.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية  0.000 3 123.373

 جيبينبين اجابات المست

االنتماء هلل  مفيوممقررات الثقافة اإلسالمية  غرست 11
 ولموطن ولوالة األمر.

هنالك فروقات ذات داللة احصائية  0.000 3 123.015

 بين اجابات المستجيبين
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 بببث عُٛت انذساست:انُتبئج انتٙ تى انتٕصم انٛٓب يٍ خالل انتحهٛم االحصبئٙ الستج

.اعّؼذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚثلهعخ ِٛافك ثشلح ػٍٝ ٚعٛك اصو ٌّموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ ٔ

 -ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطبٌجبد-اٌؾّب٠خ ِٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطوف، ِّب ٠لًٌ ػٍٝ اْ ٕ٘بٌه كٚه لٛٞ ٚفؼبي 

 ٌّموهاد اٌضمبفخ  ا١ِ٩ٍ٨خ فٟ ؽّب٠خ اٌشبة اٌغبِؼٟ ِٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطوف.

اعّؼذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚثلهعخ أٚافك ثشلح ػٍٝ ٚعٛك أصو ٌّموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ػٍٝ رّى١ٓ .ٕ

اٌطبٌت ِٓ اٍزٕجبؽ إٌّٙظ اٌفىوٞ ا١ٌٍَُ ثؼ١لاً ػٓ اٌزطوف ٚاٌّغب٨ح، ِّب ٠ؼٕٟ اْ ِموهاد اٌضمبفخ 

ٛح فٟ رّى١ٓ ا١ِ٩ٍ٨خ لبكهح ػٍٝ رشى١ً اٌج١ٕخ اٌزفى١و٠خ ٌلٜ اٌشجبة اٌغبِؼٟ ثؾ١ش رَبُ٘ ٚثم

اٌطبٌت اٌغبِؼٟ ِٓ اْ ٠ىْٛ لبكها ػٍٝ رؾل٠ل إٌّٙظ اٌفىوٞ اٌنٞ ٠زٕبٍت ِغ ٍٚط١خ ا٩ٍ٨َ 

 اٌَّؾخ ثؼ١لا ػٓ اٌزطوف ٚ اٌّغب٨ح.

.أعّؼذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚثلهعخ أٚافك ثشلح  ػٍٝ ٚعٛك أصو ٌّموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ رؼي٠ي ٖ

ش اْ اٍزغبثخ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ ٘نا اٌغبٔت وبٔذ ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ ا٩ٍ٦ِٟ، ؽ١

ا٠غبث١خ، ٚ رلًٌ ػٍٝ كٚه ِموهاد اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٨خ فٟ رؼي٠ي ا٤ِٓ اٌفىوٞ فٟ اٌّغزّغ ا٩ٍ٨ِٟ 

 ػبِخ، ٚاٌّغزّغ اٌَؼٛكٞ ػٍٝ ٚعٗ اٌقظٛص.
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 .ٖ، كاه ا٩ٌََ، اٌو٠بع، ؽ/ جبيع انتشيز٘٘ـ( ٕٔٗٔاٌزوِنٞ، ِؾّل ثٓ ػ١َٝ،)  -

 ِىزجخ ٌجٕبْ، ث١وٚد. كتبة انتعشٚفبث،َ( 1ٙ1ٔاٌغوعبٟٔ، ػٍٟ ِؾّل اٌشو٠ف، ) -

سشة انتشبٕ٘ فٙ استتببة أيٍ انفشد ٔانًجتًع دٔس األٖ(، ٕ٘ٗٔاٌؾ١َٕٟ، ػفبف ؽَٓ،) -

، هٍبٌخ كوزٛهاٖ، أَ اٌموٜ، ِىخ يٍ خالل انتُشئت االجتًبعٛت ٔانضبظ االجتًبعٙ

 اٌّىوِخ.

 األيٍ انفكش٘ فٙ يٕاجٓت انًؤثشاث انفكشٚت،ٖ(، ٕٕٗٔاٌؾ١له، ؽ١له ػجل اٌوؽّٓ، ) -

 ٖ.ٕٕٗٔهٍبٌخ كوزٛهاٖ ِٕشٛه، ِظو، 

٘ـ(،اٌمٛاػل اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثب٤ِٓ اٌشبًِ، اٌّغٍخ 1ٖٗٔه،)اٌقبكِٟ، ٔٛه اٌل٠ٓ ِقزب -

اٌؼلك  -ٕٔاٌؼوث١خ ٌٍلهاٍبد ا١ِٕ٤خ ٚاٌزله٠ت، عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ا١ِٕ٤خ، ٍٕخ 

 ٘ـ.1ٕٗٔهعت  -ٕٗ

كاه إٌشو  األيٍ ٔاإلعالو فٙ انذٔنت اإلساليٛت،ٖ(، ٙٓٗٔاٌلػ١ظ، فٙل ثٓ ػجل اٌؼي٠ي،)  -

 ٍلهاٍبد ا١ٌّٕخ ٚاٌزله٠ت، اٌو٠بع.ثبٌّووي اٌؼوثٟ ٌ

األيٍ انفكش٘ ٔأثش انششٚعت اإلساليٛت َ(، ٕٙٔٓاٌَل٠ٌ، ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي، ) -

 َ.ٕٙٔٓ، اٌو٠بع، ِلاه اٌٛؽٓ ٌٍٕشو، فٙ تعضٚضِ

 ، اٌلاه اٌؼب١ٌّخ ٌٍىزبة ا٩ٍ٦ِٟ.ٗؽ/األصيت انفكشٚت، َ(، 11ٗٔاٌؼٍٛأٟ، ؽٗ عبثو، ) -

هٍبٌخ ِبعَز١و، اٌغبِؼخ األيٍ انفكش٘ فٙ انششٚعت اإلساليٛت، ، َ(ٕٕٔٓفبهً، هاِٟ، ) -

 ا١ِ٩ٍ٦خ، غيح،.

 ِؤٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد. انقبيٕط انًحٛظ،َ(، 181ٔاٌف١وٚى آثبكٞ،)  -

، ثؾش ِملَ ٌٍّؤرّو اٌٛؽٕٟ ا٤ٚي دٔس انًُبْج فٙ إسسبء األيٍ انفكش٘ وبفٟ، أثٛ اٌط١ت، -

 ٖ.٥ٌِٖٔٗٓٓ اٌفىوٞ، 

 َ( اٌّطبثغ ا١ِ٤و٠خ، ِظو.111ٔوث١خ) ِغّغ اٌٍغخ اٌؼ -

 يفٕٓو األيٍ انفكش٘ فٙ اإلسالو ٔتطبٛقبتّ انتشبٕٚت،ٖ(، 8ِٕٗٔؾّل ٔٛه ٚاًِ ِؾّل، )  -

 هٍبٌخ ِبعَز١و، اَ اٌموٜ، ِىخ اٌّىوِخ،.

 ِىزجخ اٌؼج١ىبْ، اٌو٠بع.األيٍ ٔانتًُٛت، ٖ(، ٖٔٗٔٔظ١و، ِؾّل ثٓ ِؾّل،)  -

 ٕو األيٍ انفكش٘ دساست تأصٛهٛت فٙ ضٕء اإلسالو،فٖٓ(، َٖٖٗٔاٌٙن٠ٍٟ، ِبعل ِؾّل،)  -

 هٍبٌخ ِبعَز١و، عبِؼخ ا٦ِبَ ِؾّل ثٓ ٍؼٛك ا١ِ٩ٍ٦خ.

، 81ٔ، ػلك األيٍ انفكش٘ اإلساليٙ، يجهت األيٍ ٔانحٛبةاٌٛكاػٟ، ٍؼ١ل ثٓ َِفو،  -

 اوبك١ّ٠خ ٔب٠ف ٌٍؼٍَٛ ا١ِٕ٤خ.

-  (https:\\www.traidnt\vb\traidnt.1503725) 

-  (.https:\\mqwdoo3.com) 
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