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ملخص:
ا�ستهدفت الدرا�سة الك�شف عن �أبرز �أمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية،
كما جاءت يف ال�سنة النبوية ،والتعرف �إىل درجة ممار�سة طلبة الدرا�سات العليا يف
�صمم الباحث ا�ستبانة مكونة
كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية لهذه الأمناط ،وقد َّ
من ( )46فقرة ،طبقها على ( )217طالب ًا وطالبة ،و�أظهرت الدرا�سة درجة ممار�سة
عالية لأمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية من قبل طلبة الدرا�سات العليا
حيث بلغت الن�سبة املئوية ( ، )%85.56كما مل تظهر فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف
درجة ممار�ستهم لهذه الأمناط ،تبع ًا ملتغريي :اجلن�س والتخ�ص�ص.و�أو�صت الدرا�سة
بحث طلبة الدرا�سات العليا على االجتهاد يف ممار�سة التوا�صل االجتماعي مع �أفراد
ّ
املجتمع ،و�إتاحة الفر�ص للطلبة الفاعلني؛ لكي يتحدثوا عن جتاربهم اخلا�صة يف
التفاعل االجتماعي �أمام زمالئهم حتى يقتدوا بهم.
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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:
تتطلب احلياة الإن�سانية اليومية –بطبيعتها� -أن يظل الفرد يف عالقة متوا�صلة
مع الآخرين يتفاعل معهم ،وينفعل مبا يدور حوله من �أو�ضاع و�أحداث ومواقف ،وت�شكل
ما�سة وعن�رصاً حيوي ًا يف �إ�سناد املجتمع و�إ�صالحه وتنميته.
الفاعلية االجتماعية �رضورة ّ
ويظهر التفاعل االجتماعي بني الأفراد يف �صورة مواقف و�أمناط �سلوك اجتماعية،
ح�سية(.الفقي)244 :2010 ،
قائمة على التعاون وامل�ساندة يف �صور معنوية و�أخرى مادية ّ
بناء على التزامه
ومن خالل بيان القر�آن الكرمي ،يت�ضح �أن قيمة الإن�سان تتحدد ً
ن�سا َن
وفاعليته يف املجتمع ،والتي تكون متماهية مع �إميانه ويقينهَ } :وا ْل َع رْ ِ
�ص * ِ�إ َّن ا ِلإ َ

ال�ص رْ ِب{
َلفِي ُخ رْ ٍ
ا�ص ْوا ِبالحْ َِّق َو َت َو َ
ال�صالحِ َاتِ َو َت َو َ
ا�ص ْوا ِب َّ
�س * �إِ َّال ا َّلذِي َن �آ َمنُوا َو َع ِملُوا َّ

(الع�رص)3 -1 :
والفرد امل�سلم يفرت�ض فيه �أن يكون نافع ًا يف املجتمع ،ال ي�صدر عنه �إ ّال اخلري ،وال
ينتظر منه �إال الأعمال ال�صاحلة ،وهو حري�ص على ت�سخري كل �إمكاناته وطاقاته وخرباته
ل�صالح بناء املجتمع ،و�إ�صالحه وتعمريه وترقيته ،وهناك فروق فردية بني النا�س ،من
حيث حر�صهم على نفع الآخرين؛ لذا كان تقدمي النفع للنا�س ،يعد معياراً من معايري
التفا�ضل بينهم ،كما جاء يف احلديث النبوي ال�رشيف�« :أحب النا�س �إىل اهلل تعاىل �أنفعهم
للنا�س»(.الطرباين ،1994 ،ج)45 :3
وتك�شف الفاعلية االجتماعية عن خ�صائ�ص الفرد ال�سليم من الناحية النف�سية من
خالل العالقة املتوا�صلة بني �إمكانياته ،ومطالب البيئة وحتدياتها ،ومبقدار ثقة الفرد
بنف�سه تكون نظرته لذاته وللآخرين ،وقدرته على �إقامة عالقات اجتماعية �سليمة وم�ساندة
الآخرين(.الفقي)234 :2010 ،
وتنطلق الفاعلية االجتماعية للفرد امل�سلم من اعتقاده الديني بوجوب �أداء
بالنية اخلال�صة واحلر�ص
وجه
َّ
التزاماته جتاه املجتمع الذي يعي�ش فيه ،فامل�سلم ُي ِّ
على مر�ضاة اهلل عز وجل كل �أن�شطته يف احلياة (يو�سف ، )44 :1995 ،وتت�أثر الفاعلية
االجتماعية للفرد امل�سلم مب�ستوى التزامه الأخالقي زياد ًة ونق�صاناً ،كما تت�أثر
مب�ستوى الوعي االجتماعي لدى الفرد امل�سلم ،مبعنى وعيه باجلماعة التي حتتويه
فرداً ووجدان ًا و�ضمرياً مما يجعله مق ّدراً لذاته وللآخرين ،ومتعاطف ًا مع م�شاعرهم
ومتفهم ًا حلاجاتهم (عثمان)20 ،19 :1986 ،
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وقد �أ�شار الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إىل ندرة �أهل التميز والفاعلية والهمة العالية
يف النا�س من خالل قوله�“ :rإمنا النا�س كالإبل املائة ،ال تكاد جتد فيها راحلة”(.البخاري،
 ،2002ج)104 :8
وحث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم امل�سلمني على التكامل والت�ساند والإح�سا�س
باجلماعة رابط ًا ذلك بالوالء للم�سلمني من خالل قوله“ :من مل يهتم ب�أمر امل�سلمني فلي�س
منهم ،ومن مل ُي ْ�صبح ويمُ �سي نا�صح ًا هلل ولر�سوله ولكتابه ولإمامه ولعامة امل�سلمني فلي�س
منهم”(.الطرباين ،1994 ،ج)270 :7
وقد �رضب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أروع الأمثال يف احلر�ص العاطفي وال�سلوكي
على نفع امل�سلمني وهدايتهم والإ�شفاق عليهم ،كما و�صفه املوىل� -سبحانه وتعاىل -يف
ي�ص َع َل ْيكُم
حمكم تنزيلهَ } :ل َق ْد َجاء ُك ْم َر ُ�سو ٌل ِّم ْن �أَن ُف�سِ ُك ْم َع ِزي ٌز َع َل ْي ِه َما َع ِن ُّت ْم َح ِر ٌ
ني َر�ؤُوفٌ َّرحِ ي ٌم{(.التوبة)128 :
ِبالمْ ُ�ؤْمِ ِن َ
1 .1وقدمت خديجة ر�ضي اهلل عنها ،و�صف ًا دقيق ًا ملا ات�سم به الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم من الفاعلية االجتماعية يف قولها�« :أب�رش فواهلل ال يخزيك اهلل �أبداً� ،إنك لت�صدق احلديث،
وت�صل الرحم ،وحتمل الكلَّ ،وتقرى ال�ضيف ،وتعني على نوائب احلق» (ابن حنبل،2001 ،
ج  ، )52 :43وقد و�صف اهلل -عز وجل -نبيه �إبراهيم عليه ال�سالم بقوله�} :إِ َّن �إِ ْب َراهِ ي َم
كَا َن �أُ َّم ًة قَا ِنتًا للِهّ ِ َحنِي ًفا َو مَْ
ني{ (النحل ، )120 :وجاء يف تف�سري الآية
ل َي ُك مِ َن المْ رْ ِ
ُ�ش ِك َ
ال�سابقة �أن �إبراهيم عليه ال�سالم كان �إمام ًا جامع ًا خل�صال اخلري هادي ًا ومهتدياً ،ومطيع ًا
�صف بال ّأمة لكونه م�أموم ًا
وو َ
لربه يف قوله وعمله يف كل الأحوال (ال�سعديُ ، )451 :2000 ،
ي�ؤمه النا�س لي�أخذوا منه اخلري ،فال ّأمة الذي يعلم النا�س اخلري (الن�سقي ،1998 ،ج:2
 ، )240والأنبياء والر�سل جميعاً -عليهم ال�سالم� ، -أ�صحاب ر�سالة وفاعلون يف �أقوامهم
وجمتمعاتهم ،وقد ُبعثوا لإ�صالح واقع النا�س وهدايتهم و�إر�شادهم خلريي الدنيا والآخرة.
ومن الأمثلة على ذلك �إر�شاد نبي اهلل �شعيب -عليه ال�سالم -قومه وهو يخاطبهم� -إىل �إيفاء
اع ُب ُدواْ اللهَّ َ َما َلكُم ِّم ْن �إِلَهٍ غَ رْيُ ُه َق ْد
الكيل وامليزان وجت ّنب الإف�ساد يف الأر�ض} َيا َق ْو ِم ْ

َّا�س �أَ�شْ َيا َء ُه ْم َوالَ ُت ْف�سِ ُدواْ
َجا َء ْتكُم َب ِّي َن ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َف�أَ ْوفُواْ ا ْل َك ْي َل َوالمْ ِي َزا َن َوالَ َت ْب َخ ُ�سوا ْ الن َ
ني{ (الأعراف )85 :وحث نبي
فيِ الأَ ْر ِ
�ض َب ْع َد �إِ�صْالحِ َها َذ ِل ُك ْم َخ رْيٌ َّل ُك ْم �إِن كُنتُم ُّم�ؤْمِ ِن َ

حتمل امل�سئولية االجتماعية جتاه قومه ,كما
اهلل مو�سى –عليه ال�سالم� -أخاه هارون على ّ
و�سى لأَخِ ي ِه َها ُرو َن اخْ لُ ْفنِي فيِ َق ْومِ ي َو�أَ�صْ ل ِْح َوالَ َت َّت ِب ْع
جاء يف قوله تعاىلَ } :وقَا َل ُم َ
َ�س ِبي َل المْ ُ ْف�سِ دِي َن{ (الأعراف )142 :وا�ستنكر نبى اهلل لوط –عليه ال�سالم -فعل قومه ال�شاذ
فخاطبهم ناهي ًا وزاجراً كما جاء يف قوله تعاىل على ل�سانه�} :إِ َّن ُك ْم َل َت�أْتُو َن ال ِّر َجا َل �شَ ْه َو ًة
�سفُو َن{ (الأعراف)81 :
ِّمن ُد ِ
ون ال ِّن َ�ساء َب ْل �أَن ُت ْم َق ْو ٌم ُّم رْ ِ
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وي�شكّل البناء االجتماعي يف ال�شخ�صية امل�سلمة عن�رصاً �أ�سا�س ًا يف تكوينها كما �أن
جزء من وعيها ال�شامل بالوجود كله� :شاهده وغيبه,
الوعي االجتماعي يف هذه ال�شخ�صية ً
والتدبر ,والتفكّر
الفردي منه واجلماعي ,فامل�سلم مدعو �إىل الوعي ال�شامل من خالل الت�أمل
ُّ
يف ملكوت ال�سموات والأر�ض ,ويف احلياة ,وما بعد احلياة ,وهو مدعو �إىل الوعي ال�شامل
باحلياة االجتماعية بكل �أبعادها وتفاعالتها(.عثمان. )18,17 :2008,

وتعزيز اجلانب االجتماعي يف �شخ�صية الفرد امل�سلم -وفق املنهاج الإ�سالمي-
يتم من خالل العديد من الو�سائل ميكن �إجمال �أبرزها يف الآتي:
1 .1تكوين الوعي االجتماعي لدى ال�شخ�صية امل�سلمة لكونه؛ يهديه �إىل االختيار

االجتماعي ال�صحيح ,وهو –بطبيعته -ي�شكّل عامل جتاذب يف العالقات االجتماعية.
يوعى الفرد امل�سلم ب�أن عالقته مع املجتمع الذي
(عثمان )28 :2008,ويف ذلك الإطار ّ
يعي�ش فيه قائمة على الت�ساند والتكامل وتبادل املنافع وامل�صالح والت�أ ُّثر والت�أثري مبا
يدعم وحدة املجتمع ,ومتا�سكه وقوته ,ويحقق امل�صلحة العامة لأفراده (ال�شيباين:1992,
ّ
 )239 -236ويتولد عن تكوين الوعي االجتماعي لدى الفرد امل�سلم �إح�سا�سه بامل�سئولية
دعم ب�أفعال ذات
الذاتية جتاه املجتمع ,وهي يف حقيقتها ُت ّعرب عن التزام داخلي خا�ص ُم َّ
�صبغة اجتماعية(.عثمان. )43 :1986 ,
�2 .2إمناء اجلانب الإمياين يف �شخ�صية امل�سلم ,من منطلق �أن للإميان دوراً كبرياً
يف حتويل العالقات االجتماعية الدينامية �إىل تفاعالت اجتماعية حيث �إ ّنه يربي
�أفراد املجتمع امل�سلم على التوا�صل والرتاحم فيما بينهم كمـا �أنه ُيخ�ضـع العالقــــات
االجتماعيـــة ,وجميـــع الروابـــــط بينهـــــم علــى �أ�ســـا�س �إخـــال�ص الوالء هلل -عز وجل-
(النحالوي )48 :2008,ومن امللحوظ �أن القر�آن الكرمي -يف موا�ضع كثرية -يقرن بني
�أمناط ال�سلوك االجتماعي الفاعل ,وعن�رص الإميان �إذ ي�شكل الأخري املحرك والدافع القوي
ملمار�ستها ب�صورة دائمة ,ومن الأمثلة على ذلك ما جاء يف قوله تعاىلُ } :ث َّم كَا َن مِ َن
ا�ص ْوا ِبالمْ َ ْر َح َمةِ{ (البلد)17 :
ال�ص رْ ِب َو َت َو َ
ا َّلذِي َن �آ َمنُوا َو َت َو َ
ا�ص ْوا ِب َّ
3 .3حث الفرد امل�سلم على االلتزام ب�أداء العبادات ب�صورة متقنة؛ ت�ؤ ّدى �إىل بلوغ
التقوى التي من �أبرز مظاهرها ال�سلوكية ,واالنفتاح على �أفراد املجتمع ,والقيام بالواجبات
طابع اجتماعي قائم على مبد�أ الإح�سان مبا يجعل التفاعل
جتاههم ,ويعد ذلك �سلوك ًا ذا
ٍ
االجتماعي ثابتاً ,وجالب ًا ال�شعور باملتعة وال�سعادة لدى �صاحبه (عثمان )11 :1986,ومن
اجلدير ذكره يف هذا املقام �أن كثرياً من العبادات -التي ميار�سها امل�سلمُ -ت�ؤدى ب�صورة
جماعية مما يعزز البعد االجتماعي يف ال�شخ�صية امل�سلمة ,وعلى �سبيل املثال -ال احل�رص-
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يقر�أ امل�سلم يف �صالته ب�سورة الفاحتة مراراً وتكراراً ,والتي تت�ضمن طلب الهداية من
ني*اه ِدنَا ال�صرِّ َاطَ المْ ُْ�س َتقِي َم{
اهلل -عز وجل -ب�صيغة اجلمع }�إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َو�إِ َّيا َك ن َْ�ستَعِ ُ
وحث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على ال�صالة يف جماعةٍ من خالل قوله:
(الفاحتةّ )6 ،5 :
« �صالة اجلماعة �أف�ضل من �صالة الفذ ب�سبع وع�رشين درجة» (م�سلم ،ب.ت,ج )450 :1وحث
}ها�أَن ُت ْم َه�ؤُالء ُت ْد َع ْو َن
القر�آن اجلماعة على الإنفاق يف �سبيل اهلل كما جاء يف قوله تعاىلَ :

ِلتُن ِفقُوا فيِ َ�س ِبي ِل اللهَّ ِ َفمِنكُم َّمن َي ْب َخ ُل َو َمن َي ْب َخ ْل َف�إِنمَّ َا َي ْب َخ ُل َعن َّن ْف�سِ ِه َواللهَّ ُ ا ْل َغن ُِّي
ي ُك ْم ُث َّم ال َيكُونُوا �أَ ْم َثا َل ُك ْم{ (حممد. )38 :
َو�أَن ُت ُم ا ْل ُف َق َراء َو ِ�إن َت َت َو َّل ْوا َي ْ�س َت ْب ِد ْل َق ْو ًما غَ رْ َ
4 .4ومن الو�سائل القوية يف تعزيز البعد االجتماعي يف ال�شخ�صية امل�سلمة �إقامة

الروابط ,والعالقات بني �أفراد املجتمع امل�سلم على �أ�سا�س الإخاء يف اهلل –عز وجل -والذي
يرتتب عليه التزامات �سلوكية ذات طابع اجتماعي كالتعاون والتكافل والت�ساند ,وقد بادر
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم -عند قدومه �إىل املدينة – �إىل « امل�ؤاخاة بني املهاجرين
والأن�صار على �أ�سا�س عقيدة الإميان التي �أر�ست قيم ًا �إن�سانية واجتماعية ,ومبادئ ال عهد
(ال�صالبي. )532 :2003 ،
للمجتمع القبلي بها ,و�إمنا هي من �ش�أن املجتمعات املتح�ضرّ ة « ّ
وعلى الرغم من �أهمية مو�ضوع الفاعلية االجتماعية –ال �سيما يف واقع امل�سلمني
املعا�رص� -إ ّال �أنه مل يحظَ
كاف من قبل الباحثني ،فجاءت اجلهود ال�سابقة يف
باهتمام ٍ
ٍ
هذا املجال �ضئيلة وحمدودة ،ومنها –على �سبيل املثال -ما قام به (اخلالدي)2004 ،
من بيان عوامل الفاعلية لدى امل�سلمني املعا�رص ،والتي من �أبرزها :ا�ستح�ضار معية اهلل
تعاىل ،وحب النا�س والرحمة بهم ،والأمل والثقة باهلل عز وجل ،وقد �أ�شار الكيالين ()1997
يف درا�سته� ،إىل �أن الفاعلية يف حياة الفرد امل�سلم تتحقق يف ظل توافر عادة نف�سية لديها،
تلتزم بالتعاون من �أجل �صالح املجتمع وال�سعي �إىل حتقيق اخلري للنف�س واملجتمع ،وعقد
يف جاكرتا م�ؤمتر عام (2010م) حول امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شباب ،وذلك انطالق ًا من
تقدير دور ال�شباب يف حتمل امل�س�ؤولية االجتماعية ،وما يرتتب على ذلك من �أثر كبري يف
حياة الأفراد واملجتمعات.
ومن اجلدير ذكره يف هذا املُقامّ � ،أن تخلّف واقع امل�سلمني اليوم يرجع �إىل �أ�سباب
داخلية عديدة ،من �أبرزها تدنيّ م�ستوى فاعلية الأفراد ،وبالتايل كان تغيري واقع امل�سلمني
يحتاج �إىل الفاعلية؛ حتى يتم الإقالع نحو واقع �أف�ضل(.اخلالدين)1 :2004 ،
ويذهب (ابن احل�سن� )140 :2000 ،إىل �أن تدنيّ م�ستوى الفاعلية يف العامل الإ�سالمي
يرجع �إىل �أنه مل يخرت لنف�سه �أمنوذج ًا يحدد له منهجه ،وما يبدو من اختيار للأمنوذج
جمرد تكدي�س ملنتجات احل�ضارة الغربية.
الغربي يف العامل الإ�سالمي ،هو –يف حقيقتهّ -
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ومن خالل معاي�شة الباحث لواقع املجتمع الفل�سطيني ،الحظ تدين م�ستوى الفاعلية
االجتماعية يف �أو�ساط املتعلمني الذين �أن َه ْوا درا�ستهم اجلامعية ،وان�شغلوا –يف ظل
الظروف ال�صعبة -بتحقيق �أهدافهم وطموحاتهم على ح�ساب تفاعلهم مع املجتمع وحتمل
م�س�ؤولياتهم جتاهه ،با�ستثناء �رشيحة منهم ممن ميار�سون دورهم يف املجتمع بفاعلية،
وقد الحظ الباحث من خالل اطالعه على العديد من الدرا�سات التي عاجلت مو�ضوع فاعلية
الفرد امل�سلم يف واقعنا املعا�رص قد انطلقت -يف الغالب– من قيم ومرجعيات غربية؛ مما
�شجع الباحث على تناول هذا املو�ضوع ،يف ظل معايري للفاعلية االجتماعية م�ستمدة من
ال�سنة النبوية املطهرة ،والتي �أولت هذا املو�ضوع اهتمام ًا بالغاً.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يف �ضوء ما �سبق ،تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما �أبرز �أمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية كما جاءت يف ال�سنة النبوية

املطهرة؟
2 .2ما درجة ممار�سة طلبة الدرا�سات العليا يف كلية الرتبية ،لأمناط ال�سلوك الدالة على
الفاعلية االجتماعية –كما جاء يف ال�سنة النبوية -من وجهة نظرهم؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05≤αبني متو�سطات
تقديرات عينة الدرا�سة لدرجة ممار�ستهم لأمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية،
كما جاءت يف ال�سنة النبوية ،تعزى ملتغري النوع (ذكور�,إناث) ؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05≤αبني متو�سطات
تقديرات عينة الدرا�سة لدرجة ممار�ستهم لأمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية،
كما جاءت يف ال�سنة النبوية ،تعزى ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي (�أ�صول تربية ,مناهج وطرق
تدري�س,علم النف�س) ؟
5 .5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05≤αبني متو�سطات
تقديرات عينة الدرا�سة لدرجة ممار�ستهم لأمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية،
كما جاءت يف ال�سنة النبوية ،تعزى ملتغري العمر الزمني ( 32 ,32 -27 ,27 -22فما
فوق) ؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل الآتي:
1 .1الك�شف عن �أبرز �أمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية ،كما جاءت يف

ال�سنة النبوية املط ّهرة.
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تعرف درجة ممار�سة طلبة الدرا�سات العليا -بكلية الرتبية -لأمناط ال�سلوك ال َّدالة
ّ 2 .2
على الفاعلية االجتماعية كما جاءت يف ال�سنة النبوية املطهرة من وجهة نظرهم.
3 .3الك�شف عن داللة الفروق يف تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�ستهم لأمناط ال�سلوك
ال ّدالة على الفاعلية االجتماعية ،كما جاءت يف ال�سنة النبوية املط ّهرة ،تبع ًا ملتغريات
الدرا�سة (النوع ،التخ�ص�ص ،العمر الزمني) .

أهمية الدراسة:
تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من خالل الآتي:
�1 .1أهمية الفاعلية االجتماعية يف �إ�صالح واقع املجتمع ،وتنميته والدور الرئي�س

الذي يقوم به ال�شباب املتعلمون يف عملية الإ�صالح.
2 .2ت� ِّؤ�صل الدرا�سة -يف جانبها التنظريي– ملفهوم الفاعلية االجتماعية وجوانبها
الأ�سا�سية ،من خالل ال�سنة النبوية املطهرة؛ مما ُيعد �إ�ضافة جديدة يف هذا امليدان.
3 .3ميكن �أن ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة:
 طلبة الدرا�سات العليا يف جمال حفزهم و�إمناء فاعليتهم االجتماعية ،وتوعيتهم
مب�س�ؤولياتهم جتاه املجتمع.
 اجلامعات املعنية ب�صقل وبناء �شخ�صية الطالب اجلامعي ،على �أف�ضل وجه ممكن.
 امل�ؤ�س�سات املجتمعية املهتمة برعاية �إمكانات ال�شباب وطاقاتهم ،وتوجيهها نحو
�إعمار املجتمع وتطويره.
 افتقار البيئتني العربية والإ�سالمية ملثل هذه الدرا�سة امليدانية املنطلقة من قيم
و�أ�صول �إ�سالمية.

حدود الدراسة:
متثّلت حدود الدرا�سة يف الأتي:
♦ ♦حد املو�ضوع :حيث اقت�رصت على �إظهار �أمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية

االجتماعية ،كما جاءت يف ال�سنة النبوية ،ودرجة ممار�سة طلبة الدرا�سات العليا لها.

♦ ♦احلد الب�رشي :اقت�رصت الدرا�سة على طلبة الدرا�سات العليا يف كلية الرتبية
امل�ستوى الثاين.
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♦

♦احلد امل�ؤ�س�سي :اجلامعة الإ�سالمية.

♦

♦احلد املكاين :حمافظة غزة.

♦

♦احلد الزماين :طُ بقت الدرا�سة يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي .2012 -2011

مصطلحات الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة امل�صطلحات الآتية:
 .أال�سنة النبوية:

فعل� ،أو تقرير� ،أو �صفة
قول �أو ٍ
و ُيق�صد بها «ما �أُثر عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من ٍ
�سواء �أكان قبل البعثة �أم بعدها(.ال�سباعي ،ب.ت)56 :
خلقية� ،أو �سرية ً

.بالفاعلية االجتماعية:
الفاعلية (لغة) مر ُّدها �إىل َف َعلََ :ف ْعالً� :أي عمل واال�سم منه ال ِف ْعل ،وجمعه �أفعال،
وال َف َعال :ا�سم للفعل احل�سن(.املنجد)588 :1997 ،
ووردت لفظة الفاعل يف القر�آن الكرمي ،للداللة على االلتزام ب�أداء الأعمال احل�سنة
الزكية ،كما يتبني يف قوله تعاىلَ } :وا َّلذِي َن ُه ْم لِل َّزكَا ِة َفاعِ لُو َن{ (امل�ؤمنون ، )4 :وع ّقب
(الن�سفي ،1998 ،ج )459 :2على الآية ال�سابقة بقوله« :ولفظ فاعلون ،يدل على املداومة
بخالف ُم�ؤ ّدون».
مما �سبق يت�ضح �أن الفاعلية يف اللغة ،تدل على ممار�سة الأعمال احل�سنة ب�صورة
دائمة� ،أما الفاعلية ا�صطالحاً ،فقد ُعرفت ب�أنها عبارة عن «�أداء الأعمال ال�صحيحة»�(.أخوا
ر�شيدة)79 :2006 ،
و ُيق�صد بالفاعلية –ب�شكل عام -العمل على بلوغ �أعلى درجات الإجناز وحتقيق �أف�ضل
النتائج ،ويتم تقييمها يف �ضوء مقايي�س متفق عليها وحمددة م�سبق ًا (الكيالين:1997 ،
وجتمع
املتفرق فاجتمع
 ، )11و�أما االجتماعية يف اللغة فهي م�شتقة من جمع ال�شيء
َّ
ِّ
القوم ،اجتمعوا من هنا وهنا ،واجلمع ا�سم جلماعة النا�س (الرازي ،ب.ت ، )72 :وكلمة
يعرف الباحث
االجتماعية كما وردت يف الدرا�سة ،جاءت �صف ًة للفاعلية ،ويف �ضوء ما �سبق ِّ
الفاعلية االجتماعية ا�صطالح ًا ب�أنها «مبادرة الفرد امل�سلم �إىل ممار�سة الأعمال ال�صاحلة
ب�صورة دائمة والتفاعل مع الآخرين يف املجتمع ،واحلر�ص على نفعهم من خالل معاونتهم
وم�ساندتهم و�إ�صالح �أحوالهم ،من منطلق الإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه الآخرين ،وحر�ص ًا
على ر�ضا اهلل عز وجل وحت�صيل ثوابه».
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.تطلبة الدرا�سات العليا:
ُق�صد بهم طلبة امل�ستوى الثاين ،من طلبة الدرا�سات العليا بكلية الرتبية يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة يف الأق�سام الثالثة�( :أ�صول الرتبية ،واملناهج وطرق التدري�س ،وعلم النف�س)
 ،وامللحقون بالف�صل الدرا�سي الأول للعام 2012 -2011م.

.ثدرجة ممار�سة طلبة الدرا�سات العليا لأمناط ال�سلوك الدال على الفاعلية
االجتماعية:
يعرفها الباحث �إجرائي ًا ب�أنها «الدرجة الفعلية التي مت احل�صول عليها وفق تقدير طلبة
الدرا�سات العليا ،لدرجة ممار�ستهم لأمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية ،كما
جاءت يف ال�سنة النبوية املطهرة والتي قي�ست من خالل �أداة �أُع ّدت لهذا الغر�ض وتكونت من
ثالثة جماالت».

الدراسات السابقة:
ميكن تلخي�ص �أبرز الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة على النحو الآتي:
1 .1ا�ستهدفت درا�سة �أبو حمادة ( )2006الك�شف عن مدى التزام طلبة الدرا�سات العليا

باملعايري االجتماعية املتعلقة بدور الفرد جتاه �أ�رسته و�أقرانه وجمتمعه ،وامل�ستنبطة من
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية.
م�ستوى عالي ًا من التزام طلبة الدرا�سات العليا باملعايري االجتماعية
�أظهرت الدرا�سة
ً
امل�ستنبطة من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،حيث بلغت درجة االلتزام .%87.1

�2 .2أجرى ال�رشيفني ( )2006درا�سة ا�ستهدفت حتديد ال�سبل التي �سلكتها ال�سنة النبوية
املطهرة ،يف تنمية فاعلية الفرد امل�سلم ،وتو�صلت �إىل �أن هذه ال�سبل مت ّثلت يف الآتي:
 تر�سيخ عقيدة التوكل على اهلل عز وجل،
 ال�صرب على النوازل.
 النهي عن الت�شبه باملخالفني يف املعتقد.
 الت�أكيد على مبد�أ الإيجابية يف حياة امل�سلم.
 �إحياء روح املبادرة عند الفرد امل�سلم.
 احلث على ا�ستثمار الوقت يف الأعمال النافعة.
 تنمية روح العمل اجلماعي.
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3 .3هدفت درا�سة عبد اهلل (� )2006إىل الك�شف عن العالقة بني امل�ساندة االجتماعية
وبني ال�ضغوط النف�سية لدى طلبة كلية الطب والعلوم ال�صحية بجامعة �صنعاء�.أظهرت
الدرا�سة �أن م�ستوى امل�ساندة االجتماعية لدى طلبة كلية الطب والعلوم مرتفعة ،كما �أ�شارت
�إىل عدم وجود عالقة دالّة �إح�صائي ًا بني امل�ساندة االجتماعية ،وبني ال�ضغوط النف�سية لدى
طلبة كلية الطب والعلوم وال�صحة.
4 .4ا�ستهدفت درا�سة برقاوي ( )2008الك�شف عن �آراء طلبة جامعة �أم القرى حول
برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية ،و�أبرزت النتائج �أن  %94من الطلبة �أكّ دوا على �أن امل�س�ؤولية
االجتماعية �إحدى قنوات دعم امل�صلحة العامة ،يف حني �أ�شار � %83أن امل�س�ؤولية االجتماعية
ت�ستمد قوتها و�سعة انت�شارها من طبيعتها التي تتم بالطواعية االختيارية ،و�أفاد  %91من
الطلبة �أنهم مل ي�شاركوا من قبل يف �أي برنامج من برامج امل�س�ؤولية االجتماعية.
5 .5ويف البيئة الفل�سطينية �أجرى �أبو كر�ش ( )2009درا�سة ا�ستهدفت حتديد مظاهر
ال�سلوك االجتماعي بنوعيه :احل�سن وال�سيئ كما جاء يف القر�آن الكرمي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن من �أبرز مظاهر ال�سلوك االجتماعي احل�سن ،الكرم وال�سخاء والنجدة وال�شجاعة والإقدام
و�سقاية احلاج وعمارة البيت احلرام ،يف حني �أظهرت الدرا�سة �أن من �أبرز مظاهر ال�سلوك
ال�سلبي -كما بينها القر�آن الكرمي -و�أد البنات ،والتعامل االجتماعي بالربا ،واقرتاف الزنا،
والغ�ش يف الكيل وامليزان ،و�رشب اخلمر.
6 .6ا�ستهدفت درا�سة طاحون ( )2009تقومي الذكاء االجتماعي لدى طالب اجلامعة
وعالقته ببع�ض متغريات ال�سلوك االجتماعي الإيجابي (التعاطف ،الإيثار ،امل�ساندة
االجتماعية ،والثقة) � ،أجريت الدرا�سة على عينة قوامها ( )300طالب وطالبة من كلية
الرتبية ،وكان من �أبرز النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات
الطلبة ذوي الذكاء االجتماعي املرتفع والطالب ذوي الذكاء املنخف�ض يف ممار�سة ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي.
7 .7ا�ستهدفت درا�سة م�رشف ( )2009الك�شف عن م�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية لدى
طلبة اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،و�أجريت الدرا�سة على عينة قوامها ( )600طالب وطالبة.
�أظهرت الدرا�سة �أن طلبة اجلامعة الإ�سالمية بغزة لديهم م�ستوى مرتفع من امل�س�ؤولية
االجتماعية.
8 .8ويف البيئة ال�سعودية� ،أجرى الربيعة ( )2010درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن العالقة
بني ال�شعور بالوحدة النف�سية وامل�ساندة االجتماعية لدى عينة من طالب كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود وطالباتها بالريا�ض ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )600طالب وطالبة،
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وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطية �سالبة ودالة �إح�صائي ًا بني درجات طالب
وطالبات اجلامعة على مقيا�س ال�شعور بالوحدة النف�سية ،ودرجاتهم على مقيا�س امل�ساندة
االجتماعية.
9 .9هدفت درا�سة الفقي ( )2010التعرف �إىل العالقة بني الذكاء االنفعايل والتفاعل
االجتماعي وفاعلية الذات لدى معلمي ومعلمات العينة امل�رصية� ،أثبتت الدرا�سة وجود
عالقة ارتباطية موجبة دالة بني درجات املعلمني واملعلمات ،لدى العينة على مقيا�س
الذكاء االنفعايل ودرجاتهم على مقيا�س التفاعل االجتماعي.

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة تبينّ ما ي�أتي:
1 .1معظم الدرا�سات متحورت حول امل�ساندة االجتماعية وامل�س�ؤولية االجتماعية،

با�ستثناء درا�سة (ال�رشيفني )2006 ،التي عر�ضت �سبل تنمية الفاعلية عند الفرد امل�سلم.
2 .2طُ ِّبقت جميع الدرا�سات امليدانية على طلبة البكالوريو�س باجلامعات ،با�ستثناء
درا�سة (�أبو حمادة )2006 ،التي �أجريت على طلبة الدرا�سات العليا باجلامعة الإ�سالمية،
ودرا�سة (الفقي )2010 ،التي طبقت على عينة من املعلمني واملعلمات.
3 .3اعتمدت الدرا�سات امليدانية جميع ًا على اال�ستبانة ك�أداة لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة.
�4 .4أظهرت بع�ض الدرا�سات ت�أثري عامل الذكاء االجتماعي يف �إعالء م�ستوى امل�ساندة
االجتماعية والتفاعل االجتماعي لدى الطلبة ،يف حني مل يكن لعاملي :ال�ضغوط النف�سية
وال�شعور بالوحدة النف�سية ت�أثري فيهما.
5 .5انطالق غالب الدرا�سات امليدانية يف تقومي م�ستوى امل�ساندة االجتماعية
وامل�س�ؤولية االجتماعية من �أُطر مرجعية غربية.
6 .6ركّ زت الدرا�سة احلالية على الفاعلية االجتماعية بالتحديد ،من خالل الك�شف عن
�أبرز جماالتها وممار�ساتها ،كما جاءت يف ال�سنة النبوية املطهرة ،ويف �ضوء ذلك بنيت
�أداة لقيا�س درجة ممار�سة طلبة الدرا�سات العليا لأمناط ال�سلوك الدالة عليها ،وبذلك جمعت
الدرا�سة بني اجلانبني :التنظريي وامليداين.

الطريقة واإلجراءات:
منهجا الدراسة:

ا�ستخدم الباحث يف درا�سته منهجني:
♦ ♦املنهج التحليلي النوعي :الذي يقوم على حتليل الن�صو�ص حتلي ًال نوعي ًا بهدف
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مدعمة ب�أدلة وا�ضحة ,وهو منهج ا�ستخدمه علماء التف�سري و�أهل
ا�ستخراج م�ضامني تربوية ّ
احلديث ,كما ا�ستخدمه علماء �أ�صول الفقه الإ�سالمي ,وي�سري هذا املنهج عرب اخلطوات الآتية:
1 .1ا�ستيعاب الن�سق الذي ينتمي �إليه مو�ضوع الدرا�سة ,ويت�أ ّتى ذلك من خالل اطالع
غزير من الباحث.
�2 .2إجراء م�سح وا�ستقراء �شامل للن�صو�ص ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة.
ثم حتويل
3 .3القراءة الرتبوية التحليلية لل�شواهد املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ,ومن ّ
املعاين اللغوية �إىل م�ضامني تربوية.
4 .4القيام بت�صنيف امل�ضامني الرتبوية ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة �إىل جماالت
ُيعبرّ عنها من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال اخلا�ص بها.
♦ ♦املنهج الو�صفي :ملنا�سبته لأغرا�ض الدرا�سة ،حيث ي�صف الظاهرة ويف�رس ويقارن،
للتو�صل �إىل تعميمات ذات معنى؛ مما يزيد ر�صيد املعرفة عن تلك الظاهرة,
ويقيم عالقة
ّ
وقد اُ�ستخدم هذا املنهج للإجابة عن الأ�سئلة الأربعة املتعلقة باجلانب امليداين.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون املجتمع الأ�صلي للدرا�سة من طلبة الدرا�سات العليا (املاج�ستري) يف كلية الرتبية
يف اجلامعة الإ�سالمية ،والبالغ عددهم ( )217طالب ًا وطالبة.
عينة الدراسة الفعلية:
�شملت عينة الدرا�سة جميع �أفراد املجتمع الأ�صلي والبالغ عددهم ( )217طالب ًا وطالبة
من طلبة الدرا�سات العليا بكلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية.وهو كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()1
يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة األصلي

اجلن�س

العدد

ذكور

138

�إناث

79

املجموع

217

أداة الدراسة:
ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة لقيا�س درجة ممار�سة طلبة الدرا�سات العليا يف كلية الرتبية
لأمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية ،كما جاءت يف ال�سنة النبوية ،وم َّر بناء
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اال�ستبانة باخلطوات الآتية:
1 .1الرجوع �إىل ال�سنة النبوية املطهرة؛ ال�ستنباط �أمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية
االجتماعية.
2 .2ال�رشوع يف �إعداد اال�ستبانة يف �صورتها ال ّأولية ،وامل�شتملة على ثالثة جماالت.
3 .3مت -بحول اهلل وعونه -تطبيق اال�ستبانة على عينة الدرا�سة بعد التحقق من �صدقها
وثباتها.

صدق االستبانة:
أوالً -صدق احملكمني:
عر�ض الباحث اال�ستبانة على جمموعة من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف الرتبية؛ بهدف
تعرف �آرائهم حولها ،ويف �ضوء �آراء ال�سادة املحكمني ا�ستبعدت بع�ض البنود وع ِّدلت بع�ضها
الآخر لي�صبح عدد بنود اال�ستبانة  46بنداً ،وهي موزعة كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()2
عدد فقرات االستبانة وفقاً لكل مجال والمجموع الكلي للمجاالت

املجال

الأول

الثاين

الثالث

املجموع

عدد الفقرات

14

16

16

46

ثانياً :صدق االتساق الداخلي:
طبق الباحث اال�ستبانة على عينة مكونة من ( )40طالب ًا وطالبة من طلبة الدرا�سات
العليا يف كلية الرتبية يف جامعة الأزهر للت�أكد من �صدقها وثباتها ،ثم ح�سب الباحث

معامل االرتباط لبري�سون « »Pearsonكالآتي:
1 .1معامل االرتباط بني بنود املجال الأول (التوا�صل االجتماعي) واملجموع الكلي
له:

الجدول ()3
معامالت االرتباط بين درجات كل بند من بنود المجال األول والمجموع الكلي للمجال

م

معامل االرتباط

الفقرة
�أُلقي ال�سالم على من عرفت ومن ال �أعرف.

**0.563

�أجتهد يف التعرف �إىل من �أقابلهم لأول مرة.

*0.343
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الفقرة

م
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معامل االرتباط
**0.486

�أ�ستخدم �أ�ساليب التوا�صل الإلكرتوين مع �أقاربي و�أ�صدقائي.
�أُقابل النا�س بوجه با�ش.

**0.608
**0.563

�أ�صل �أرحامي ب�صورة دائمة.
ُ�أخالط النا�س و�أجتنب اعتزالهم �إال لل�رضورة.

**0.728

�أُ�صافح �إخواين امل�سلمني حيث وجدتهم.

**0.695

�أزور �أرحامي و�إن قطعوين.
ُ�أبادر �إىل االت�صال مبن هجرين من الأ�صحاب.

**0.495
**0.648
*0.383

�أزور زمالئي يف (الدرا�سة ،العمل) من حني لآخر.
ُ�ألقي التحية على �أهل بيتي كلما دخلت عليهم.

*0.422

�أحر�ص على جمال�سة ال�صاحلني ما �أمكن.

*0.428

�أتفقد �صحابي بال�س�ؤال عنهم �إذا غابوا عني لفرتة طويلة.

*0.302

�أر ُّد التحية على املبادر بها ب�أح�سن منها.

**0.511

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

2 .2معامل االرتباط بني بنود املجال الثاين (التعاون والتكافل) واملجموع الكلي له:
الجدول ()4
معامالت االرتباط بين درجات كل بند من بنود المجال الثاني والمجموع الكلي للمجال

م

معامل االرتباط

الفقرة
�أحر�ص على تقدمي الطعام للفقراء واملحتاجني.
ُ�أ�شارك النا�س يف �أفراحهم و�أحزانهم.

*0.424

�أُبادر �إىل �إماطة الأذى عن الطريق.

**0.734

�أحر�ص على زيارة املر�ضى.

*0.394

�أم�شي يف ق�ضاء حوائج النا�س.
ُ�أ�سارع �إىل ن�رصة املظلوم دون تردد.

**0.564
**0.551

�أحر�ص على بذل علمي ملن يحتاج �إليه من زمالئي.

**0.585
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م

معامل االرتباط

الفقرة
�أُ�ساعد الكفيف يف قطع الطريق حتى �أو�صله �إىل م�أمنه.

**0.633

�أبذل املال للمع�رس �إذا طلب مني ديناً.
�أُ�شارك يف بع�ض الأعمال التطوعية قدر امل�ستطاع.

*0.446

�أُر�شد زمالئي �إىل املواقع البحثية املفيدة على ال�شبكة العنكبوتية.
ُ�أعري كتبي ملن يحتاجها من زمالئي.
�أُبادر �إىل جندة اجلريان �إذا �أ�صابهم مكروه.
ُ�أعري جرياين ما يحتاجونه من �أدوات لينتفعوا بها.
�أت�صدق ببع�ض مايل لكفالة الأيتام ما ا�ستطعت.
ُ�أ�ساعد كبار ال�سن يف حمل �أمتعتهم.

**0.712
**0.578
**0.739
**0.629
**0.722
*0.436
**0.666

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

3 .3معامل االرتباط بني بنود املجال الثالث (�إ�صالح املجتمع) واملجموع الكلي له:
الجدول ()5
معامالت االرتباط بين درجات كل بند من بنود المجال الثالث والمجموع الكلي للمجال

م

معامل االتباط

الفقرة
�أُ�سدي الن�صيحة ملن ي�ستن�صحني.
ُ�أر�شد �أولياء الأمور �إىل القيام بواجباتهم الرتبوية جتاه �أ�رسهم.

**0.477
**0.652

�أُحذر ال�شباب من اعتناق الأفكار املنحرفة.
ُ�أبادر �إىل الإ�صالح بني املتخا�صمني.

**0.534

�أُبني للنا�س الآثار املرتتبة على التق�صري يف واجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع.

**0.713

�أجتهد يف حماربة العادات والتقاليد ال�سلبية يف املجتمع.

**0.635

�أقول كلمة احلق يف كل املواطن دون مداهنة لأحد.

**0.510

�أحث الزمالء على �أداء واجباتهم ب�إتقان.

**0.768

�أحث املنتميني �إىل �أحزاب خمتلفة على تقدمي امل�صلحة العامة على امل�صالح اخلا�صة.

**0.722

�أدعو �أفراد املجتمع �إىل التالحم والوحدة ،و�أحذرهم من عواقب الفرقة.

**0.691

**0.747
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معامل االتباط

الفقرة
�أُديل ب�صوتي –يف �أي انتخابات– ملن �أعتقد �صالحه وكفاءته.

*0.403

�أجتهد يف معاجلة بع�ض الأمرا�ض اخللقية يف املجتمع (الكذب ،الرياء ،النفاق) .
�أُذكر النا�س ب�أهمية الإخاء ك�أ�سا�س يف بناء املجتمع املتما�سك.

**0.840
**0.794

�أ�رشح للنا�س عواقب التربج وال�سفور يف املجتمع.

**0.724

�أن�صح �أفراد املجتمع بعدم تناقل الإ�شاعات مبين ًا �أخطارها.
و�ضح للنا�س �أن تغيري واقع املجتمع نحو الأف�ضل يبد�أ �أو ًال بتغيري ما بالأنف�س.
ُ�أ ِّ

**0.710
**0.680

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

4 .4معامل االرتباط بني املجاالت الثالثة واملجموع الكلي للإ�ستبانة:
الجدول ()6
معامالت االرتباط بين كل مجال من المجاالت الثالثة والمجموع الكلي لإلستبانة

عنوانه

املجال

بري�سون

الأول

التوا�صل االجتماعي

**0.605

الثاين

التعاون والت�ساند

**0.918

الثالث

�إ�صالح املجتمع

**0.883

* . )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�سابق �أن معامالت االرتباط لبري�سون « ”Pearsonبني درجات
كل بند من بنود اال�ستبانة وجمالها ،وبني كل جمال من جماالتها الثالثة والدرجة الكلية
لال�ستبانة هي قيم دالة �إح�صائي ًا وذلك عند امل�ستويني .0.05 ،0.01
ثبات االستبانة:

�أوالً -با�ستخدام التجزئة الن�صفية:
حل�ساب ثبات اال�ستبانة با�ستخدام قانون التجزئة الن�صفية ،وذلك ب�إيجاد
معامل االرتباط لبري�سون بني جمموع الفقرات زوجية الرتبة وجمموع الفقرات
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فردية الرتبة كما ي�أتي:
2ر

ث=

+1ر

حيث :ث :ثبات اال�ستبانة.
ر :معامل االرتباط لبري�سون.
وبح�ساب معامل االرتباط لبري�سون بني جمموع الفقرات زوجية الرتبة وجمموع
الفقرات فردية الرتبة لال�ستبانة (ر = .)0.925وعليه ف�إن:
0.925 × 2

ث=

0.925 + 1

= 0.96

مما �سبق جند �أن قيمة معامل الثبات (ث =  )0.96تع ُّد عالية جداً ،والذي ي�ؤكد على
الوثوق بهذه اال�ستبانة يف التعرف �إىل درجة ممار�سة طلبة الدرا�سات العليا يف كلية
الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية لأمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية ،وهذا م�ؤ�رش
على �صالحية اال�ستبانة للتطبيق.
ثانياً -با�ستخدام معامل كرونباخ �ألفا (:)α
حل�ساب ثبات اال�ستبانة با�ستخدام معامل كرونباخ �ألفا مت �إيجاد جمموع تباين فقرات
اال�ستبانة وتباين املقيا�س الكلي وهي كما ي�أتي:
-=α

ن
ن-

( -1

جمـ ع 2جـ
ع2

)

حيث  αمعامل الثبات ،ن عدد فقرات املقيا�س ،ع 2تباين املقيا�س الكلي ،جمـ
جمموع تباين الأبعاد املختلفة للمقيا�س.وعليه ف�إن:
-=α

0.6
1 -46

( -1

9.492
121.254

ع2

) =0.94

مما �سبق جند �أن قيمة معامل ثبات اال�ستبانة با�ستخدام معامل كرونباخ �ألفا
( )0.92 = αوالتي تعطي الدالة على الوثوق بهذه اال�ستبانة يف التعرف �إىل درجة ممار�سة
طلبة الدرا�سات العليا بكلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية لأمناط ال�سلوك الدالة على
الفاعلية االجتماعية ،وهذا م�ؤ�رش على �صالحية اال�ستبانة للتطبيق.
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إجابة أسئلة الدراسة ومناقشتها
نتائج خاصة بالسؤال األول:

وين�ص على« :ما �أبرز �أمناط ال�سلوك ال ّدالة على الفاعلية االجتماعية كما
جاءت يف ال�سنة النبوية املطهرة؟ ».
من خالل ا�ستقراء العديد من الأحاديث النبوية الواردة يف م�صادرها ،با�ستخدام
املنهج التحليلي النوعي ،كُ �شِ ف عن جملة من املمار�سات ال�سلوكية الدالة على الفاعلية
االجتماعية للفرد امل�سلم ،والتي تقع يف ثالثة جماالت رئي�سة متكاملة ،ميكن �إجمال �أبرزها
على النحو الآتي:
.

أجمال التوا�صل االجتماعي:

يعد التوا�صل االجتماعي مدخ ًال مهم ًا وعام ًال �أ�سا�س ًا لتحقيق الفاعلية االجتماعية
بكل �أبعادها ،فمن البدهي �أن من يح�سن التوا�صل مع النا�س ي�ستطيع �أن ميار�س �أدواره يف
املجتمع بفاعلية ،وتتلخ�ص �أبرز املمار�سات ال�سلوكية الدالة على الفاعلية االجتماعية –يف
هذا املجال -على النحو الآتي:

1 .1املبادرة �إىل �إف�شاء ال�سالم:
حث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على هذا ال�سلوك بقوله« :ال تدخلون اجل ّنة حتى
حتابوا� ،أوال �أدلكم على �شيءٍ� ،إذا فعلتموه حتاببتم؟ �أف�شوا ال�سالم
ت�ؤمنوا ،وال ت�ؤمنوا حتى ّ
بينكم»(.م�سلم ،ب.ت ،ج)74 :1
وعن عبد اهلل بن عمرو -ر�ضي اهلل عنهما� -أن رج ًال �س�أل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أي الإ�سالم خري؟ قالُ « :تطعم الطعام ،و ُتقرئ ال�سالم على من عرفت ومن مل تعرف».
(البخاري ،2002 ،ج)12 :1
وقد حر�ص الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،على �إر�شاد ال�صغار �إىل �إف�شاء ال�سالم؛ حتى
ي�صبح �سلوك ًا را�سخ ًا لديهم ،حيث جاء يف احلديث ال�رشيف عن �أن�س ابن مالك قال :قال يل
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :يا ُبني �إذا دخلت على �أهلك ،ف�سلِّم يكون بركة عليك وعلى
�أهلك» (الرتمذي ،1975 ،ج ، )59 :5ومن اللفتات الرتبوية يف احلديث ال�سابق بيان الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم النفع املرتتب على �إف�شاء ال�سالم؛ حتى تكون ممار�سة هذا ال�سلوك
منطلقة من وعي وفهم وقناعة.
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مكرتث بالعقبات التي قد حتول
وامل�سلم ينبغي �أن يحر�ص على �إف�شاء ال�سالم ،غري
ٍ
بينه وبني ذلك ،ويت�ضح هذا املعنى من خالل قوله �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا لقي �أحدكم
حجر ثم لقيه فل ُي�سلِّم عليه �أي�ضاً».
جدار� ،أو
ٌ
�أخاه فل ُي�سلِّم عليه ،ف�إن حالت بينهما �شجر ٌة �أو ٌ
(�أبو داود ،ب.ت ،ج)351 :4
وااللتزام ب�إف�شاء ال�سالم بني امل�سلمني يتطلب اختيار �أح�سن التحية ،وعبرّ عن هذا
مر على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
امل�ضمون ما جاء يف احلديث –عن �أبي هريرة� -أن رج ًال َّ
مر رج ٌل �آخر فقال:
و�سلم -وهو يف جمل�س -فقال:
ٌ
�سالم عليكم فقال« :ع�رش ح�سنات ،ثم َّ
�سالم عليكم ورحمة اهلل
فمر رج ٌل �آخر فقال:
ٌ
�سالم عليكم ورحمة اهلل فقال :ع�رشون ح�سنةَّ ،
حبان ،1988 ،ج)24 :2
وبركاته فقال :ثالثون ح�سنة»(.ابن ّ
و�إذا كان من ال�سنة انتقاء �أح�سن التحية عند �إف�شاء ال�سالم ،ف�إن رد التحية ب�أح�سن
منها كذلك يف احلكم امتثا ًال لقوله تعاىلَ } :و�إِذَا ُح ِّي ْيتُم ِبتَحِ َّيةٍ ف ََح ُّيواْ ِب�أَ ْح َ�س َن مِ ْن َها �أو
وها{(.الن�ساء)86 :
ُر ُّد َ
وي�ؤخذ من الآية الكرمية ال�سابقة �أمران �أولهما� :أن اهلل -عز وجل� -أمر بر ّد التحية
ب�أح�سن منها �أو مثلها ،وذلك ي�ستلزم �أن التحية مطلوبة �رشعاً ،والأمر الثاين :داللة فعل
التف�ضيل (�أح�سن) على م�شاركة التحية وردها باحل�سن(.ال�سعدي)191 :2000 ،

2 .2م�صافحة امل�سلمني عند اللقاء:
م�سلمينْ يلتقيان ،فيت�صافحان� ،إ ّال غُ فر
حيث جاء يف التوجيه النبوي ال�رشيف« :ما من
َ
لهما قبل �أن يفرتقا»�(.أبو داود ،ب.ت ،ج)354 :4
ودلّ على �أن امل�صافحة كان �سلوك ًا حا�رضاً لدى ال�صحابة -ر�ضوان اهلل عليهم -ما
وري عن عمرو بن عا�صم ،عن قتادة قال :قلت لأن�س� ،أكانت امل�صافحة يف �أ�صحاب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم؟ قال :نعم(.البخاري ،2002 ،ج)59 :8
ومن اجلدير ذكره يف هذا املقام �أن ت�سليم امل�سلم بامل�صافحة فيه متايز ،وخمالفة
ل�سلوك اليهود والن�صارى ،ويت�ضح ذلك من خالل قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :لي�س م ِّنا
ت�شبهوا باليهود وال بالن�صارى ،ف�إن ت�سليم اليهود الإ�شارة بالأ�صابع،
ت�شبه بغرينا ،ال ّ
من ّ
وت�سليم الن�صارى الإ�شارة بالكف»(.الرتمذي ،1975 ،ج)56 :5

3 .3االلتزام ب�صلة الأرحام:
رغب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�صلة الرحم ،وحذر من قطعها بقوله« :الرحم معلَّقة
ّ
بالعر�ش ،تقول :من و�صلني و�صله اهلل ،ومن قطعني قطعه اهلل»(.م�سلم ،ب.ت ،ج)1981 :4
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والفاعلية االجتماعية يف هذا املقام تقت�ضي من امل�سلم الثبات على �صلة الأرحام،
و�سواء �أق�صرّ �آخرون �أم مل ُيق�رصوا ،وقد فهم ذلك من خالل قوله �صلى اهلل
يف كل احلاالت،
ً
عليه و�سلم« :لي�س الوا�صل باملكافئ ،ولكن هو الذي �إذا قطعت رحمه و�صلها»�(.أبو داود،
ب.ت ،ج)133 :2
وقد عزز الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �سلوك الرجل الذي ي�صل قرابته رغم �أنهم
يقطعونه ،حيث روى �أبو هريرة -ر�ضي اهلل عنه� -أن رجالً :قال :يا ر�سول اهلل �إن يل قراب ًة
علي ،فقال« :لئن
�أ�صلهم ويقطعوين ،و�أح�سن �إليهم وي�سيئون �إ
()2يلّ ،و�أحلم عليهم ويجهلون ّ
()3
قلت ،فك�أمنا ت�سفُّهم ( )*( )1املل (**)  ،وال يزال معك من اهلل ظهري (***)
كنت كما َ
َ
عليهم ما دمت على ذلك»(.م�سلم ،ب.ت ،ج)1982 :4

4 .4احلر�ص على خمالطة النا�س:

حث الر�سول املربي �صلى اهلل عليه و�سلم امل�ؤمنني على خمالطة النا�س ،و�أر�شدهم �إىل
ال�صرب على �أذاهم� ،إذ ال�صرب من لوازم املخالطة مع النا�س ،وهو حم ّفز على ا�ستمرارها ،وقد
جاء يف الهدي النبوي ال�رشيف« :امل�ؤمن الذي يخالط النا�س ،وي�صرب على �أذاهم �أعظم �أجراً
من امل�ؤمن الذي ال يخالط النا�س وال ي�صربعلى �أذاهم»(.ابن ماجة ،ب.ت ،ج)1398 :2
فاحلديث ال�سابق ي�شري �إىل مظهر من مظاهر الذكاء االجتماعي ،وهو خمالطة النا�س
والتفاعل معهم وال�صرب عليهم ،وقد اعترب ذلك معياراً من معايري التفا�ضل بني امل�ؤمنني،
و»للنا�س خالف طويل يف العزلة واملخالطة �أيهما �أف�ضل ،مع �أن ك ًال منهما ال ينفك عن
غوائل تن ّفر عنها ،وفوائد تدعو �إليها ،ومييل �أكرث ال ُع َّباد وال ُز َّهاد �إىل اختيار العزلة ،ومال
ال�شافعي و�أحمد �إىل مقابله ،وا�ستدل ك ٌّل ملذهبه مبا يطول ،والإن�صاف �أن الرتجيح باختالف
ل�شخ�ص �أف�ضل واملخالطة لآخر �أف�ضل ،فالقلب امل�ستعد للإقبال
النا�س :فقد تكون العزلة
ٍ
على اهلل العزلة له �أوىل ،والعامل بدقائق احلالل واحلرام خمالطته للنا�س لتعليمهم ون�صحهم
يف دينهم �أوىل وهكذا (املناوي ،1995 ،ج. )311 :6ومييل الباحث �إىل �أن خمالطة النا�س
هي الأ�صل؛ وذلك مما يرتتب عليها من اكت�ساب علم ومعرفة و�أخالق وا�ستئنا�س بالآخرين،
وغري ذلك من املنافع التي تتحقق حينما تكون البيئة �صاحلة ونقية� ،أما اعتزال النا�س
فينبغي �أن يكون جت ُّنب ًا ملفا�سد عديدة ُيخ�شى الوقوع فيها ،كاالن�شغال عن ذكر اهلل تعاىل،
�أو الوقوع يف الغيبة والنميمة ،وغري ذلك من الأخالق املرذولة ،ودلل على ذلك قوله تعاىل
اع َت َز ْل ُت ُمو ُه ْم َو َما َي ْع ُب ُدو َن �إِلاَّ اللهَّ َ َف�أْ ُووا �إىل ا ْل َك ْهفِ
–خماطب ًا الفتية امل�ؤمننيَ } : -و�إِ ِذ ْ
َ
َين�شرُْ َل ُك ْم َر ُّبكُم ِّمن َّرحمته و ُي َه ِّي ْئ َلكُم ِّم ْن �أ ْم ِركُم ِّم ْر َفقًا{(.الكهف)16 :
 )*( 1تسفهم :تطعمهم.
 )**( 2المل :الرماد الحار.
 )***( 3الظهير :المعين والدافع ألذاهم.
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كما جاء على ل�سان نبي اهلل �إبراهيم عليه ال�سالم –حينما خاطب قومهَ } : -و�أَ ْع َت ِز ُل ُك ْم
ون اللهَّ ِ َو�أَ ْد ُعو َر ِّبي َع َ�سى �أَلاَّ �أَكُو َن ِب ُد َعاء َر ِّبي �شَ ِق ًّيا{(.مرمي)48 :
َو َما َت ْد ُعو َن مِ ن ُد ِ

وقد يحتاج الإن�سان امل�سلم �إىل عزلة م�ؤقتة عن النا�س؛ بق�صد حما�سبة نف�سه
ومراجعتها� ،أو االن�شغال بذكر اهلل تعاىل ،وقد ذكر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� ،سبعة من
الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم القيامة ،منهم «ورج ٌل ذكر اهلل خالي ًا ( ، )*( )1ففا�ضت عيناه».
(البخاري ،2002 ،ج)111 :2

5 .5املداومة على زيارة الإخوة امل�سلمني:
رغب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بهذا الفعل ،من خالل قوله« :من عاد مري�ضاً،
وقد ّ
وتبو�أت من اجل َّنة نزالً»(.الرتمذي،
�أو زار �أخ ًا له يف اهلل ،ناداه منادٍ �أن ْ
طبت وطاب مم�شاك ّ
 ،1975ج)365 :4
ويلحظ -من خالل احلديث النبوي ال�سابق -الت�أكيد على �أن الزيارة للإخوة ينبغي �أن
تكون خال�صة لوجه اهلل تعاىل ،وال ُي ْق�صد بها حت�صيل م�صالح خا�صة ،حيث جاء التعزيز
الرباين املبا�رش ملن كانت زيارته لإخوانه خال�صة لوجه اهلل ،ومن �أجله عز وجل ،وقد جاء
يف ال�سنة النبوية عن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أن رج ًال
()2
فلما �أتى عليه ،قال:
زار �أخ ًا له يف قرية �أخرى ،ف�أو�صد اهلل له على مدرجته (*) ملكاًّ ،
�أين تريد؟ قال� :أريد �أخ ًا يل يف هذه القرية ،قال :هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال :ال :غري
أحبك كما �أحببته فيه».
�أنيِّ �أحببته يف اهلل عز وجل ،قال :ف�إنيِّ ر�سول اهلل �إليك ،ب�أن اهلل قد � َّ
(م�سلم ،ب.ت ،ج)1988 :7

6 .6امل�سارعة �إىل التوا�صل بعد الهجر:
لقد نهى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،عن التدابر والتقاطع بني امل�سلمني من خالل
مل�سلم �أن
قوله« :ال تباغ�ضوا وال حتا�سدوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد اهلل �إخواناً ،وال يحل
ٍ
أيام»(.البخاري ،2002 ،ج)19 :8
يهجر �أخاه فوق ثالثة � ٍ
و�إذا ما حدث هجران بني الإخوة امل�سلمني ،وجب عليهم املبادرة �إىل التوا�صل؛ امتثا ًال
ليال ،يلتقيان ف ُيعر�ض
للتوجيه النبوي ال�رشيف« :ال يحل
لرجل �أن يهجر �أخاه فوق ثالث ٍ
ٍ
هذا و ُيعر�ض هذا ،وخريهما الذي يبد�أ بال�سالم»(.البخاري ،2002 ،ج)21 :8
 )*( 1خالياً :من خالء وهو موضع ليس فيه أحد من الناس.
 )*( 2مدرجته :الطريق.
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7 .7جمال�سة الأخيار لالنتفاع مبا عندهم:
فاملجال�سة وامل�صاحبة ينبغي �أن تكون لأهل اال�ستعانة والطاعة؛ عم ًال بالتوجيه
تقي»�(.أبو داود ،ب.ت ،ج:4
النبوي ال�رشيف« :ال ت�صاحب �إال م�ؤمناً ،وال ي�أكل طعامك �إال ّ
)259
وحث على
وقد ح ّذر الر�سول املعلم �صلى اهلل عليه و�سلم ،من جمال�سة �أهل ال�سوء،
َّ
جمال�سة ال�صاحلني من خالل قوله –مف�رساً ومو�ضح ًا الأثر الإيجابي لذلك الفعل« : -مثل
اجللي�س ال�صالح واجللي�س ال�سوء ،كمثل �صاحب امل�سك وكري احلداد ،ال يعدمك من �صاحب
امل�سك � ّإما ت�شرتيه� ،أو جتد ريحه ،وكري احلداد يحرق بدنك �أو ثوبك� ،أو جتد منه ريح ًا خبيثة».
(البخاري ،2002 ،ج)63 :3

وقد وجه اهلل عز وجل نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم قائالًَ } :وا�صْبرِْ َن ْف َ�س َك َم َع ا َّلذِي َن
َي ْد ُعو َن َر َّب ُهم ِبا ْل َغ َدا ِة َوا ْل َع�شِ ِّي ُي ِري ُدو َن َو ْج َه ُه َولاَ َت ْع ُد َع ْينَا َك َع ْن ُه ْم ُت ِري ُد ِزي َن َة الحْ َ َيا ِة
ال ُّد ْن َيا َولاَ تُطِ ْع َم ْن �أَغْ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َعن ِذ ْك ِرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوكَا َن �أَ ْمرُ ُه ُفرُطً ا{ (الكهف)28 :

 ،وجاء يف تف�سري الآية الكرمية ال�سابقة �أن «اهلل تعاىل �أمر نبيه حممداً �صلى اهلل عليه و�سلم
وغريه �أ�سوته -يف الأوامر والنواهي� -أن ي�صرب نف�سه مع امل�ؤمنني الذين يريدون وجه اهلل،
ففيها الأمر ب�صحبة الأخيار وجماهدة النف�س على �صحبتهم وخمالطتهم ،و�إن كانوا فقراء،
ف�إن يف �صحبتهم من الفوائد ما ال يح�صى(.ال�سعدي)475 :2000 ،
.بجمال التعاون والت�ساند:
عبرّ الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،عن حالة التكافل والت�ساند والتالحم بني امل�ؤمنني،
و�شبك بني �أ�صابعه.
من خالل قوله�« :إن امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ،ي�ش ُّد بع�ضه بع�ضاً» ّ
(البخاري ،2002 ،ج)103 :1
جمرد �أحا�سي�س وم�شاعر ُيعبرَّ عنها
�إن املودة والرتاحم والتعاطف بني امل�ؤمنني لي�س ّ
تتج�سد يف املبادرة �إىل امل�ساندة
بالكالم ،و�إنمّ ا هي ا�ستجابة �سلوكية �صادقة وجادة،
ّ
والتكافل.
ويت�ضح ذلك من خالل و�صفه �صلى اهلل عليه و�سلم للم�ؤمنني« :مثل امل�ؤمنني يف
بال�سهر
توا ّدهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو ،تداعى له �سائر اجل�سد ّ
واحلمى» (م�سلم ،ب.ت ،ج ، )1999 :4وحث الإ�سالم على تفريج كروب امل�ؤمنني واال�ستمرار
فرج
فرج عن م� ٍ
ؤمن كربة ّ
يف م�ساعدتهم وعونهم ،كما جاء يف الهدي النبوي ال�رشيف« :من ّ
ؤمن �سرت اهلل عورته ،وال يزال اهلل يف عونه ،ما دام يف عون
اهلل عنه كربته ،ومن �سرت على م� ٍ
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�أخيه» (البيهقي ،2002 ،ج ، )896 :10وبينّ الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف حديثه �أن
تفريج الكرب وق�ضاء احلاجات من �أف�ضل الأعمال�« :إن �أف�ضل العمل �إدخال ال�رسور على
امل�ؤمن :تق�ضي عنه ديناً ،تق�ضي له حاجةًُ ،تنفِّ�س عنه كربة»(.البيهقي ،2003 ،ج)130 :10
و�أ�شار الر�سول املربي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إىل �أن من �أكرم الأخالق -يف حالة البذل
عمن
والعطاء– عدم املعاملة باملثل�« :أال �أدلكم على �أكرم �أخالق الدنيا والآخرة� ،أن تعفو َّ
ظلمك ،وت�صل من قطعك وتعطي من حرمك» (البيهقي ،2002 ،ج. )415 :10وكان الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم -من عادته� -إذا جاءه ال�سائل �أو طُ لبت �إليه حاجة قال« :ا�شفعوا
ت�ؤجروا ويق�ضي اهلل على ل�سان نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم ما �شاء»(.البخاري ،2002 ،ج:2
)113
ومن خالل ا�ستقراء ال�سنة النبوية املطهرة ،وتتبع الأحاديث ذات العالقة بالفاعلية
االجتماعية يف جمال التعاون وامل�ساندة� ،أمكن الوقوف على جملة من املمار�سات ال�سلوكية
املتعلقة بها ،ميكن �إجمال �أبرزها يف النقاط الآتية:

�1 .1إر�شاد ال�سائل:
عبرّ عن هذه املمار�سة قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :و�إر�شادك الرجل يف �أر�ض ال�ضالل
لك �صدقة ،وب�رصك للرجل الرديء الب�رص لك �صدقة»(.الرتمذي ،1975 ،ج)1339 :4

2 .2حمل امل�سلم على دابته �أو حمل متاعه عليها:
ودلّل ذلك قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :كلُّ �سالمي عليه �صدقة كل يوم ،يعني الرجل يف
دابته يحامله عليها� ،أو يرفع عليها متاعه �صدقة»(.البخاري ،2002 ،ج)35 :4

�3 .3إطعام اجلائع:
وهذا حق وواجب البد من االلتزام به جتاه اجلائع يف املجتمع امل�سلم ،حيث جاء يف
احلديث ال�رشيف« :لي�س امل�ؤمن من ي�شبع وجاره جائع �إىل جنبه» (البيهقي ،2002 ،ج:7
 ، )454وحث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على �إطعام اجلائع بقوله « :فكّوا العاين «يعني
الأ�سري» ،و�أطعموا اجلائع ،وعودوا املري�ض»(.البخاري ،2002 ،ج)68 :4

4 .4عيادة املري�ض:
رغب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بهذا ال�سلوك من خالل قوله« :من عاد مري�ض ًا
وقد ّ
مل يزل يف ُخرفة اجل ّنة ،فقيل :يا ر�سول اهلل ،وما خرفة اجلنة؟ قال« :جناها»»(.البيهقي،
 ،2003ج)532 :3
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5 .5اتّباع اجلنائز:
وهو حق وواجب ينبغي االلتزام به ،وقد بادر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�صحابه
بال�س�ؤال قائالً« :من �أ�صبح منكم اليوم �صائماً؟ » قال� :أبو بكر -ر�ضي اهلل عنه� -أنا ،قال:
«فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ » قال �أبو بكر -ر�ضي اهلل عنه� -أنا» قال :فمن �أطعم منكم
اليوم م�سكيناً؟ » قال �أبو بكر -ر�ضي اهلل عنه� -أنا قال« :فمن عاد منكم اليوم مري�ضاً؟ »
قال �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه �أنا ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ما اجتمعت يف امرئ
�إال دخل اجل ّنة»(.م�سلم ،ب.ت ،ج)713 :2

6 .6كفالة اليتيم:
وهي من �أعمال اخلري املتميزة التي حث عليها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله:
وفرج بينهما �شيئاً»(.البخاري،
«و�أنا وكافل اليتيم يف اجل ّنة هكذا ،و�أ�شار بال�سبابة والو�سطى ّ
 ،2002ج)53 :7

�7 .7إجابة الدعوة يف املنا�سبات االجتماعية:
عر�س ،حيث جاء يف التوجيه النبوي ال�رشيف« :من ُدعي �إىل
ومن ذلك الدعوة �إىل ٍ
ر�س �أو نحوه فُليجب»(.م�سلم ،ب.ت ،ج)1053 :2
ُع ٍ

وحذر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،من عدم �إجابة الدعوة �إىل الوليمة بقوله« :من
حبان ،1988 ،ج)118 :12
ُدعي �إىل وليمة ومل يجب فقد ع�صا اهلل ور�سوله»(.ابن ّ

�8 .8إعارة بع�ض الأ�شياء ل ُينتفع بها:

رغب
ويف ذلك �إعانة للنا�س و�سد حلاجاتهم ،وم�ساعدة على ق�ضاء حوائجهم ،وهذا ما َّ
به الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من خالل قوله�« :أربعون ح�سنة �أعالهن مِ ْنحة العنز ،ال يعمل
حبان،1988 ،
عب ٌد بخ�صلةٍ منها رجاء ثوابها وت�صديق ًا مبوعودها �إ ّال �أدخله اهلل اجل َّنة» (ابن ّ
وتوعد القر�آن الكرمي الذين ُيحجمون عن تقدمي العون للنا�س يف قوله تعاىل:
جَّ ، )494 :11

ني * ا َّلذِي َن ُه ْم َعن َ�ص اَل ِت ِه ْم َ�سا ُهو َن * ا َّلذِي َن ُه ْم ُي َرا�ؤُو َن * وَيمَْ َن ُعو َن
} َف َو ْي ٌل ِّل ْل ُم َ�ص ِّل َ
َاعو َن{(.املاعون)7 -4 :
المْ ُ
9 .9م�ساعدة الأرامل وامل�ساكني:

وقد جاء يف الهدي النبوي ال�رشيف« :ال�ساعي على الأرملة وامل�سكني كاملجاهد يف
�سبيل اهلل� ،أو القائم الليل ال�صائم ال َّنهار»(.البخاري ،2002 ،ج)62 :7
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1010ن�رصة املظلوم:
وهو �سلوك اجتماعي ُمعبرّ عن درجة عالية من الت�ساند والتعا�ضد �أمر به الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم يف قوله� « :أن�رص �آخاك ظامل ًا �أو مظلوماً» قالوا :يا ر�سول اهلل ،هذا نن�رصه
مظلوماً ،فكيف نن�رصه ظاملاً؟  ،قال« :ت�أخذ فوق يديه»(.البخاري ،2002 ،ج)128 :3

�1111إماطة الأذى عن الطريق:
وقد جاء يف التوجيه النبوي« :و�إماطتك احلجر وال�شوكة والعظمة عن الطريق �صدقة»
(الرتمذي ،1975 ،ج ، )339 :4وقد �شجع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�صحابه على ممار�سة
هذا الفعل ،من خالل بيان الثواب اجلزيل املرتتب عليه حيث قال« :لقد ر�أيت رج ًال يتقلّب
يف اجل ّنة ،يف �شجرةٍ قطعها من ظهر الطريق كانت ت�ؤذي النا�س»(.م�سلم ،ب.ت ،ج)2021 :4

.ت�إ�صالح املجتمع:
وهذا املجال الرئي�س من جماالت الفاعلية االجتماعية للفرد امل�سلم ،يحتاج �إىل
مبادرة ذاتية عالية ،وهمة متو ّقدة ،و�صالبة نف�سية ،و�شجاعة و�إقدام؛ لكونه يرتبط ب�إ�صالح
املجتمع وتغيري واقعه �إىل الأف�ضل ،وميكن تلخي�ص �أبرز املمار�سات ال�سلوكية الدالة عليه
فيما ي�أتي:

1 .1الأمر باملعروف والنهي عن املنكر:
رغب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم امل�سلمني بلزوم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ّ
يف قوله« :تب�سمك يف وجه �أخيك لك �صدقة ،و�أمرك باملعروف ونهيك عن املنكر �صدقة».
(الرتمذي ،1975 ،ج ، )339 :4وبينّ �صلى اهلل عليه و�سلم �أن الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر من املمار�سات ال�سلوكية التي تندرج حتت �إطار اجلهاد يف �سبيل اهلل ،كما ات�ضح
ونهي عن املنكر،
يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :واجلهاد على �أربع :على �أم ٍر باملعروف
ٍ
وال�صدق يف املواطن ،و�شن�آن الفا�سقني ،فمن �أمر باملعروف فقد �ش ّد ظهر امل�ؤمن ،ومن نهى
عن املنكر رغم �أنف املنافقني ،ومن �صدق يف املواطن ق�ضي ما عليه ،ومن �شن�أ الفا�سقني
وغ ِ�ضب هلل غ�ضب اهلل له» (�أبو القا�سم ،2003 ،ج. )924 :4
َ
وقد متيزت �أمة الإ�سالم عن باقي الأمم ب�أنها �أمة ر�سالة �آمرة باملعروف ،وناهية
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُن َك ِر
َّا�س َت�أْ ُمرُو َن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
عن املنكر} :كُن ُت ْم َخ رْ َي �أُ َّمةٍ �أُخْ ِر َج ْت لِلن ِ
َو ُت�ؤْمِ نُو َن ِباللهّ ِ{�(.آل عمران )110 :وحث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على تغيري املنكر
بالو�سيلة املتاحة ،ومبا يتنا�سب مع القدرة واال�ستطاعة بقوله« :من ر�أى منكم منكراً فل ُيغريه
بيده ،ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ،ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه وذلك �أ�ضعف الإميان»(.م�سلم ،ب.ت،
ج)69 :1
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ولقد لفت الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم انتباهنا �إىل �أن تغيري املنكر كان يمُ ّثل ر�سالة
�أ�سا�سية م�شرتكة بني الأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم جميعاً ،وقد كان لهم �أ�صحاب و�أن�صار
نبي بعثه اهلل
يحملون معهم هذه الر�سالة ،كما يت�ضح يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :ما من ٍّ
حواريون و�أ�صحاب ي�أخذون ب�س ّنته ويقتدون ب�أمره ،ثم
يف � ّأمةٍ قبلي� ،إ ّال كان له من � ّأمته
ّ
�إ ّنها تخلف من بعدهم خلوف ،يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال ُي�ؤمرون ،فمن جاهدهم
بيده فهو م�ؤمن ،ومن جاهدهم بل�سانه فهو م�ؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو م�ؤمن ،ولي�س
خردل»(.م�سلم ،ب.ت ،ج)69 :1
وراء ذلك من الإميان حبة
ٍ
والآمرون باملعروف والناهون عن املنكر هم الأمناء على �رشع اهلل وحدوده يف
املجتمع ،وهم بهذا الدور يقون املجتمع –ب�أ�رسه -من ال�ضياع واالنهيار والهالك ،ويحققون
له النجاة ،و�إذا ما ق�صرّ وا يف �أداء هذا الدور هلك املجتمع برمته ،كما تبينَّ من خالل قوله
«مثَلُ القائم على حدود اهلل واملدهن فيها كمثل قوم ا�ستهموا على
�صلى اهلل عليه و�سلمَ :
�سفينة يف البحر ف�أ�صاب بع�ضهم �أعالها ،و�أ�صاب بع�ضهم �أ�سفلها ،فكان الذين يف �أ�سفلها
ي�صعدون في�ستقون املاء في�صبون على الذين �أعالها ،فقال الذين يف �أعالها :ال ندعكم
ت�صعدون فت�ؤذوننا ،فقال الذين يف �أ�سفلها :ف�إ ّنا نثقبها من �أ�سفلها فن�سقي ،ف�إن �أخذوا على
جن ْوا جميعاً ،و�إن تركوهم غرقوا جميعاً»(.الرتمذي ،1975 ،ج)470 :4
�أيديهم فمنعوهم َ

2 .2الدعوة �إىل اهلل عز وجل:
حث الر�سول املعلم �صلى اهلل عليه و�سلم على ممار�سة الدعوة �إىل اهلل عز وجل هداي ًة
للنا�س و�إ�صالح ًا لهم ،مبين ًا الثواب اجلزيل املرتتب على هذا ال�سلوك بقوله« :من دعا �إىل
هدي ،كان له من الأجر مثل �أجور من تبعه ،ال ينق�ص ذلك من �أجورهم �شيئاً»(.م�سلم ،ب.ت،
ج)2060 :4
وجاء يف الهدي النبوي ال�رشيف« :لأن يهدي اهلل بك رج ًال واحداً ،خري لك من �أن يكون
لك ُحمر ال ِّنعم»(.البخاري ،2002 ،ج)18 :5

وحث القر�آن الكرمي على االجتهاد يف الدعوة �إىل اهلل م�شرياً �إىل متيزهاَ } :و َم ْن �أَ ْح َ�س ُن
ني{(.ف�صلت)33 :
َقوْلاً ممِّ َّ ن َد َعا �إىل اللهَّ ِ َو َع ِم َل َ�صالحِ ًا َوقَا َل �إِ َّننِي مِ َن المْ ُْ�س ِل ِم َ

و�ساق القر�آن الكرمي للم�سلمني �أمنوذج ًا رائع ًا لأ�صحاب الهمة العالية يف الدعوة
ْ�صى المْ َدِي َن ِة َر ُج ٌل َي ْ�س َعى قَا َل َيا َق ْو ِم ا َّت ِب ُعوا
�إىل اهلل ،يف قوله تعاىلَ } :و َجاء مِ ْن �أَق َ
ني{(.ي�س)20 :
المْ ُ ْر َ�س ِل َ
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والدعوة �إىل اهلل عز وجل هي دعوة �إىل اخلري ،وقد �أمر اهلل عز وجل بالدعوة �إىل
وف
َي َو َي�أْ ُمرُو َن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
اخلري يف قوله تعاىلَ } :و ْل َتكُن ِّمن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُعو َن �إىل الخْ رْ ِ
َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُن َك ِر َو�أُ ْولَـ ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِحو َن{�(.آل عمران )104 :وجتدر الإ�شارة هنا
قرب �إىل اهلل ويبعد عن
�إىل �أن اخلري الوارد يف الآية ال�سابقة« ،ا�سم جامع لكل ما ُي ّ
�سخطه»(.ال�سعدي)142 :2000 ،
وقد ح ّفز الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،من يدل النا�س على اخلري بقوله�« :إن ال ّدال على
اخلري كفاعله»(.الرتمذي ،1975 ،ج)41 :5
و�أبواب اخلري يف الإ�سالم وا�سعة ومتنوعة ،وقد �أُعجب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من
�صنيع ابن رواحة -ر�ضي اهلل عنه ، -وامتدح �سلوكه حينما بادر �إىل دعوة � ٍأخ له ملجال�س
الإميان والعلم ،حيث جاء يف احلديث ال�رشيف عن �أن�س بن مالك ،قال :كان عبد اهلل بن
لرجل،
يوم
ٍ
بربنا �ساعة ،فقال ذات ٍ
رواحة �إذا لقي الرجل من �أ�صحابه ،يقول :تعال ن�ؤمن ّ
فغ�ضب الرجل ،فجاء �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال :يا ر�سول اهلل� ،أال ترى �إىل ابن
رواحة ُي َر ِّغ ُب عن �إميانك �إىل �إميان �ساعة ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :يرحم اهلل ابن
رواحة� ،إ ّنه يحب املجال�س التي تتباهى بها املالئكة»(.ابن حنبل ،2010 ،ج)12735 :6

�3 .3إ�سداء الن�صح للآخرين:
املا�سة �إليها ،اعتربها الإ�سالم
لأهمية الن�صيحة يف املجتمع و�رضوريتها واحلاجة
ّ
عن�رصاً جوهري ًا و�أ�سا�س ًا يف الدين ،وقد عرب عن ذلك ،قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم-
حينما و�صف الدين ب�أنه الن�صيحة يف قوله« :الدين الن�صيحة» قلنا :ملن؟ قال« :هلل ولكتابه
ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم» (م�سلم ،ب.ت ،ج. )74 :1و�إ�سداء الن�صيحة حق لكل
م�سلم ،ينبغي ت�أديته والوفاء به ،كما جاء يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :حق امل�سلم على
هن يا ر�سول اهلل؟ قال�« :إذا لقيته ف�سلِّم عليه ،و�إذا دعاك ف�أجبه ،و�إذا
امل�سلم �ست» قيل ما ّ
ف�شمته ،و�إذا مر�ض ف ُعده ،و�إذا مات فاتبعه»
ا�ستن�صحك فان�صح له ،و�إذا عط�س فحمد اهلل ِّ
(م�سلم ،ب.ت ،ج ، )1705 :4و�أر�شد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم امل�سلم� ،إىل بذل الن�صيحة
ملن طلبها من �إخوانه لقوله« :دعوا النا�س ،فل ُي�صب بع�ضهم من بع�ض ،ف�إذا ا�ستن�صح رج ٌل
�أخاه فلين�صح له»(.ابن حنبل ،2010 ،ج)2735 :6

4 .4املبادرة �إىل قول ال�شهادة:
فامل�سلم احلق يبادر �إىل قول ال�شهادة من تلقاء نف�سه ،وال ينتظر طلب الآخرين منه
«خري ال�شهداء من �أ َّدى �شهادته قبل �أن ُي�س�ألها»
فعل ذلك ،وجاء يف الهدي النبوي ال�رشيف:
ٌ
وحذر القر�آن الكرمي من كتم ال�شهادة معترباً ذلك �إثماً ،كما
(الرتمذي ،1975 ،ج، )545 :4
ّ
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جاء يف قوله تعاىلَ } :والَ َت ْك ُت ُمواْ ال�شَّ َها َد َة َو َمن َي ْك ُت ْم َها َف�إِ َّن ُه �آ ِث ٌم َق ْل ُب ُه َواللهّ ُ بمِ َ ا َت ْع َملُو َن
َعلِي ٌم{(.البقرة )283 :فكتم ال�شهادة من �أعظم الذنوب التي يرتكبها الإن�سان؛ لأن احلق ال

يثبت بدونها ،ويرتتب على كتمها فوات حق من له احلق(.ال�سعدي)119 :2000 ،

5 .5امل�سارعة �إىل �إ�صالح ذات البني:
رغب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بالإ�صالح بني النا�س ،م�شرياً �إىل �أن هذا ال�سلوك
ّ
يع ّد من �أف�ضل الأعمال و�أعالها يف الدرجة�« :أال �أخربكم ب�أف�ضل من درجة ال�صيام وال�صالة
وال�صدقة؟ » قالوا :بلى يا ر�سول اهلل ،قال�« :إ�صالح ذات البني وف�ساد ذات البني احلالقة»
(�أبو داود ،ب.ت ،ج. )280 :4و�أمر اهلل -عز وجل -عباده امل�ؤمنني بالإ�صالح بني الإخوة يف
قوله تعاىل�} :إِنمَّ َا المْ ُ�ؤْمِ نُو َن �إِخْ َو ٌة َف�أَ�صْ ل ُِحوا َبينْ َ �أَ َخ َو ْي ُك ْم{(.احلجرات ، )15 :وجاء يف
ا�س»
ِ�ص َدقَةٍ �أو َم ْع ُر ٍ
وف �أو ِ�إ ْ�صال ٍَح َبينْ َ ال َّن ِ
حمكم التنزيل من كالم رب العاملني « ِ�إ َّال َم ْن �أَ َم َر ب َ
(الن�ساء. )114 :
ويع ّقب (ال�سعدي )202 :2000 ،على الآية ال�سابقة بقوله« :والإ�صالح ال يكون �إال بني
متنازعني متخا�صمني ،والنزاع واخل�صام والتغا�ضب يوجب من ال�رش والفرقة ما ال ميكن
ح�رصه ،فلذلك حث احلق� -سبحانه وتعاىل -على الإ�صالح بني النا�س يف الدماء والأموال
أديان».ورخ�ص الإ�سالم الكذب من باب الإ�صالح بني النا�س ،كما جاء
والأعرا�ض بل ويف ال
ّ
يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم «لي�س بالكاذب الذي ُي�صلح بني النا�س ،فيقول خرياً� ،أو ُينمي
خرياً»(.الطرباين ،1994 ،ج)75 :25

6 .6قول كلمة احلق يف وجه الظامل:
عدل عند �سلطان جائر �أو �أمري
وقد جاء يف الهدي النبوي ال�رشيف�« :أف�ضل اجلهاد كلمة ٍ
جائر»�(.أبو داود ،ب.ت ،ج ، )224 :4ومن البدهي �أن قول كلمة العدل واحلق يف وجه الظامل
من �ش�أنه �أن يك ّفر عن ظلمه ،كما �أنه يقي املجتمع ،ويخل�صه من طغيانه وف�ساده؛ مما ميهد
الطريق �إىل تغيري واقع النا�س الذين يعي�شون يف ظل �أنظمة م�ستبدة ظاملة ،وقد حذر الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم من التقاع�س عن الت�صدي للظامل وردعه من خالل قوله« :والذي
أخذن على يد الظامل ،و َل َي�أْطُ ُر َّنه
أمرن باملعروف
ولتنهون عن املنكر ،ولت� َّ
َّ
نف�سي بيده ،لت� َّ
لي�رضبن اهلل قلوب بع�ضكم على بع�ض ،وليل َعن َّنكم كما لعنهم» (الطرباين،
على احلق �أطراً� ،أو
ّ
 ،1994ج. )146 :10و�أ�شار الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إىل �أن من مظاهر ف�ساد امل�سلمني
وتراجعهم خوفهم من الت�صدي للظامل ولو بالكلمة ،كما فُهم من خالل احلديث النبوي
ال�رشيف�« :إذا ر�أيت � ّأمتي تهاب الظامل �أن تقول له� :إ ّنك ظامل ،فقد ُت ُّو ِّدع منها»(.اجلرجاين،
 ،2001ج)319 :2
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ومن خالل العر�ض ال�سابق للممار�سات الدالة على الفاعلية االجتماعية –كما جاءت
جم�سد ًة لطبيعة الدين الإ�سالمي كمنهاج
يف ال�سنة النبوية -تبني �أنها جاءت �شاملة متنوعة ّ
للحياة لي�س فيه انف�صال بني العقيدة والعبادة من جانب ,واملمار�سات احلياتية من جانب
متدرج ًة لتعك�س م�ستويات متفاوتة للفاعلية
�آخر ,كما تبني �أن هذه املمار�سات جاءت
ّ
م�ستوى منها درجة منا�سبة من الهمة واال�ستعداد النف�سي وامتالك
االجتماعية ,يتطلّب ك ّل
ً
روح املبادرة ،فاملمار�سات املتعلقة بالتوا�صل االجتماعي تختلف عن املمار�سات اخلا�صة
مبجال التعاون والت�ساند الذي يحتاج �إىل مزيد من اجلهد والهمة يف حني املمار�سات
املتعلقة ب�إ�صالح املجتمع – من الطبيعي واملنطقي� -أنها حتتاج �إىل همة �أعلى وجهد
�أكرب ,و�سقف �أعلى من املبادرة ,وبالإجمال ميكن القول ب�أن املمار�سات ال�سابقة لي�ست
جمرد م�ؤ�رش على الفاعلية االجتماعية للفرد امل�سلم فح�سب ،بل هي �إ�ضافة �إىل ذلك تعك�س
روح الإيجابية يف ال�شخ�صية امل�سلمة ,ف�ض ًال عن كونها تر�سخ �أوا�رص املحبة والت�آلف بني
�أفراد املجتمع الواحد ,وت�سهم يف حتقيق الأمن االجتماعي ,وت�شكل رافع ًة قوية لإ�صالح
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
اجلامعة الإ�سالمية لأمناط ال�سلوك ال ّدالة على الفاعلية االجتماعية كما
جاءت يف ال�سنة النبوية من وجهة نظرهم؟ ».
وقد قام الباحث بح�ساب درجة ممار�سة طلبة الدرا�سات العليا لأمناط ال�سلوك الدالة
على الفاعلية االجتماعية وذلك بح�ساب املتو�سطات واالنحرافات والتكرارات والن�سب
املئوية ثم برتتيب العبارات تنازلي ًا من الدرجة العالية ،ثم تتدرج تنازلي ًا �إىل �أقلها ممار�سة
وهي كما يف اجلداول الآتية:
الجدول ()7
ترتيب فقرات المجال األول تنازلياً تبعاً لدرجة فعالية التواصل االجتماعي

م

املتو�سط

الفقرة

االنحراف

التكرار

الن�سبة

�أحر�ص على جمال�سة ال�صاحلني ما �أمكن.

%91.24 990.00 0.71171 4.5622

�أتفقد �صحابي بال�س�ؤال عنهم �إذا غابوا عني لفرتة طويلة.

%90.23 979.00 0.68117 4.5115

�ألقي ال�سالم على من عرفت ومن ال �أعرف.

%89.31 969.00 0.63825 4.4654

�أقابل النا�س بوجه با�ش.

%87.37 948.00 0.65443 4.3687
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االنحراف

التكرار

الن�سبة

�أرد التحية على املبادر بها ب�أح�سن منها.

%82.86 899.00 0.84594 4.1429

�أ�صافح �إخواين امل�سلمني حيث وجدتهم.

%81.29 882.00 0.87954 4.0645

�ألقي التحية على �أهل بيتي كلما دخلت عليهم.

%80.00 868.00 0.86603 4.0000

�أخالط النا�س و�أجتنب اعتزالهم �إال لل�رضورة.

%79.63 864.00 0.93770 3.9816

�أ�صل �أرحامي ب�صورة دائمة.

%75.67 821.00 0.99727 3.7834

�أجتهد يف التعرف �إىل من �أقابلهم لأول مرة.

%71.52 776.00 0.86334 3.5760

�أزور �أرحامي و�إن قطعوين.

%68.85 747.00 1.11291 3.4424

�أبادر �إىل االت�صال مبن هجرين من الأ�صحاب.

%66.54 722.00 0.95202 3.3272

ا�ستخدم �أ�ساليب التوا�صل الإلكرتوين مع �أقاربي و�أ�صدقائي%66.45 721.00 1.18911 3.3226 .
%61.29 665.00 0.99791 3.0645

�أزور زمالئي يف (الدرا�سة ،العمل) من حني لآخر.

تبوء الفقرة�« :أحر�ص على جمال�سة ال�صاحلني ما �أمكن»
يت�ضح من اجلدول ال�سابقُّ ،
املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي ( )%91.24وهي ن�سبة عالية جداً ،ويعزو الباحث ذلك� ،إىل تقدير
طلبة الدرا�سات العليا ،و�إدراكهم للمنافع الكبرية ،املرتتبة على جمال�سة ال�صاحلني ،ال �سيما،
و�أنهم را�شدون ونا�ضجون ولديهم من احلكمة ما يحفزهم على ح�سن االختيار واالنتقاء،
�أما الفقرة�« :أتف ّقد �أ�صحابي بال�س�ؤال عنهم �إذا غابوا ع ّني لفرتة طويلة» فقد جاءت املرتبة
الثانية بوزن ن�سبي ( ، )%90.23وهي ن�سبة عالية ،وميكن �إرجاع ذلك �إىل طبيعة العالقة
بني الأ�صحاب التي تت�صف بالعمق و�شدة الرتابط ،بحيث ال ي�ستغني بع�ضهم عن بع�ض؛
مما ي�ستحث ال�صاحب على تفقد �أ�صحابه وال�س�ؤال عنهم �إذا غابوا عنه ،حتى يطمئن عليهم
وي�أن�س بهم.
ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن الفقرة�« :أزور زمالئي يف (الدرا�سة  ,العمل) من حني
لآخر» ،فقد جاءت يف املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي ( )%61.29وهي درجة متو�سطة ،وميكن
�إرجاع ذلك� ،إىل �أن زمالء الدرا�سة والعمل يتم االلتقاء بهم ب�صورة م�ستمرة ودائمة ،ويف
الغالب ال يقوم الطلبة بزيارة زمالئهم يف الدرا�سة والعمل �إ ّال يف املنا�سبات االجتماعية
بني الفينة والأخرى.
و�أما الفقرة�« :أ�ستخدم �أ�ساليب التوا�صل الإلكرتوين مع �أقاربي و�أ�صدقائي» :قد احتلت
املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي ( )%66.45وهي درجة متو�سطة ،وميكن تف�سري ذلك ب�أن
التوا�صل الإلكرتوين يتطلب مهارة قد ال تتوافر عند جميع الطلبة ،ف�ض ًال عن قلة توافرها عند
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جميع الأقارب والأ�صدقاء ،كما �أن التوا�صل االجتماعي مع الآخرين عرب الربيد الإلكرتوين
–يف العادة -ي�ستخدم كو�سيلة بديلة ال �أ�سا�سية� ،إذ ال يحقق الغر�ض املطلوب ،كما يفعل
التوا�صل املبا�رش مع الآخرين وجه ًا لوجه.
الجدول ()8
ترتيب فقرات المجال الثاني تنازلياً تبعاً لدرجة فعالية التعاون والتكافل

م

املتو�سط

الفقرة

االنحراف

التكرار

الن�سبة

�أحر�ص على بذل علمي ملن يحتاج �إليه من زمالئي.

%88.02 955.00 0.69429 4.4009

�أبادر �إىل جندة اجلريان �إذا �أ�صابهم مكروه.

%85.07 923.00 0.83627 4.2535

�أبادر �إىل �إماطة الأذى عن الطريق.

%84.79 920.00 0.77441 4.2396

�أ�ساعد كبار ال�سن يف حمل �أمتعتهم.

%83.13 902.00 0.82404 4.1567

�أ�ساعد الكفيف يف قطع الطريق حتى �أو�صله �إىل م�أمنه.

%83.04 901.00 0.90262 4.1521

�أ�سارع �إىل ن�رصة املظلوم دون تردد.

%82.95 900.00 0.77960 4.1475

�أعري جرياين ما يحتاجونه من �أدوات لينتفعوا بها.

%82.12 891.00 0.84591 4.1060

�أبذل املال للمع�رس �إذا طلب مني ديناً.

%81.20 881.00 0.86126 4.0599

�أعري كتبي ملن يحتاجها من زمالئي.

%81.11 880.00 0.88017 4.0553

�أحر�ص على زيارة املر�ضى.

%78.99 857.00 0.82900 3.9493

�أ�شارك النا�س يف �أفراحهم و�أحزانهم.

%78.53 852.00 0.79004 3.9263

�أم�شي يف ق�ضاء حوائج النا�س.

%78.43 851.00 0.85977 3.9217

�أر�شد زمالئي �إىل املواقع البحثية املفيدة على ال�شبكة العنكبوتية%78.25 849.00 0.93625 3.9124 .
�أ�شارك يف بع�ض الأعمال التطوعية قدر امل�ستطاع.

%77.05 836.00 0.90083 3.8525

�أحر�ص على تقدمي الطعام للفقراء واملحتاجني.

%75.56 809.00 0.92034 3.7281

�أت�صدق ببع�ض مايل لكفالة الأيتام ما ا�ستطعت.

%71.52 776.00 1.04747 3.5760

يت�ضح من اجلدول ال�سابق� ،أن الفقرة�« :أحر�ص على بذل علمي ملن يحتاج �إليه من
زمالئي» قد احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي ( )%88.02وهي ن�سبة عالية ،وميكن تف�سري
ذلك ب�أن الإ�سالم قد حث على ن�رش العلم وتعليم الآخرين ،وقد جاء الربط –يف كتاب اهلل
اب َوبمِ َ ا
ني بمِ َ ا كُ ن ُت ْم ُت َعل ُِّم َ
«ولَـكِن كُ و ُنواْ َر َّبان ِِّي َ
العزيز -من تعلم العلم والقيام بن�رشهَ :
ون ا ْل ِك َت َ
ون»�(.آل عمران ، )79 :كما حذر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من حجب العلم
كُ ن ُت ْم َت ْد ُر ُ�س َ
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عن النا�س واالمتناع عن �إفادتهم �إذا �س�ألوا ،كما جاء يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم « :من
علم فكتمه� ،أجلم يوم القيامة بلجام من نار» (ابن ماجة ،ب.ت ،ج ، )97 :1كما
ُ�سئل عن ٍ
ميكن �إرجاع هذه النتيجة �إىل عامل ذاتي يتمثل يف طبيعة طلبة الدرا�سات العليا املحبني
للعلم احلري�صني على اال�ستزادة منه ،وبالتايل هم �أكرث النا�س تقديراً لأهمية ن�رشه بني
الزمالء و�إفادتهم به ،و�أما الفقرة «�أبادر �إىل جندة اجلريان �إذا �أ�صابهم مكروه» فقد جاءت
يف املرتبة الثانية –بوزن ن�سبي )%85.07( -وهي ن�سبة عالية ،مر ّدها �إىل �أن الإ�سالم قد
�أو�صى باجلار خرياً ،كما جاء يف التوجيه النبوي ال�رشيف« :ال يزال جربيل يو�صي باجلار»،
كما �أن اجلريان بطبيعتهم –ال �سيما يف املجتمعات الإ�سالمية -تربط بينهم عالقة قوية
ورا�سخة ت�ستوجب امل�ساندة والن�رصة ،و�أما الفقرة�« :أت�صدق ببع�ض مايل لكفالة الأيتام
ما ا�ستطعت» فقد جاءت يف املرتبة الأخرية ،بوزن ن�سبي (� ، )%71.52إذا �أخذنا باالعتبار
�أن غالب طلبة الدرا�سات العليا من ذوي الدخل املحدود ،وهم يف العادة يعانون من �أعباء
مالية كبرية ،ب�سبب التزامهم بدفع نفقات التعليم ،و�أما الفقرة «�أحر�ص على تقدمي الطعام
للفقراء واملحتاجني» فقد تبو�أت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي ( ، )%75.56وميكن
�إرجاع ذلك �إىل �سببني :الأول �أن ال�رشيحة التي تفتقر �إىل حاجات الطعام وال�رشاب يف
املجتمع الفل�سطيني ،لي�ست كبرية مقارنة مبجتمعات �إ�سالمية �أخرى تكرث فيها املجاعات،
و�أما ال�سبب الثاين فريجع �إىل كرثة امل�ؤ�س�سات الإن�سانية التي تقدم معونات غذائية للأ�رس
الفقرية واملحتاجة.
الجدول ()9
ترتيب فقرات المجال الثالث تنازلياً تبعاً لدرجة فعالية إصالح المجتمع

م

املتو�سط

الفقرة
�أ�سدي الن�صيحة ملن ي�ستن�صحني.

االنحراف

التكرار

الن�سبة

%92.07 999.00 0.58499 4.6037

�أو�ضح للنا�س �أن تغيري واقع املجتمع نحو الأف�ضل يبد�أ �أو ًال بتغيري ما بالأنف�س%87.28 947.00 0.77052 4.3641 .
�أحذر ال�شباب من اعتناق الأفكار املنحرفة.

%85.16 924.00 0.85945 4.2581

�أر�شد �أولياء الأمور �إىل القيام بواجباتهم الرتبوية جتاه �أ�رسهم.

%84.70 919.00 0.82500 4.2350

�أبادر �إىل الإ�صالح بني املتخا�صمني.

%82.95 900.00 0.82575 4.1475

�أديل ب�صوتي – يف �أي انتخابات – ملن �أعتقد �صالحه وكفاءته.

%82.86 899.00 1.18746 4.1429

�أحث الزمالء على �أداء واجباتهم ب�إتقان.

%82.40 894.00 0.79023 4.1198

�أقول كلمة احلق يف كل املواطن دون مداهنة لأحد.

%82.03 890.00 0.81584 4.1014
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م

املتو�سط

الفقرة

االنحراف

التكرار

الن�سبة

�أن�صح �أفراد املجتمع بعدم تناقل الإ�شاعات مبين ًا �أخطارها.

%81.94 889.00 0.88967 4.0968

�أجتهد يف حماربة العادات والتقاليد ال�سلبية يف املجتمع.

%81.47 884.00 0.90987 4.0737

�أذكّ ر النا�س ب�أهمية الإخاء ك�أ�سا�س يف بناء املجتمع املتما�سك.

%81.20 881.00 0.91343 4.0599

�أدعو �أفراد املجتمع �إىل التالحم والوحدة ،و�أحذرهم من عواقب الفرقة.

%80.83 877.00 0.96376 4.0415

�أحث املنتميني �إىل �أحزاب خمتلفة على تقدمي امل�صلحة العامة على امل�صالح
اخلا�صة.

%80.28 871.00 1.01141 4.0138

�أجتهد يف معاجلة بع�ض الأمرا�ض اخللقية يف املجتمع (الكذب ،الرياء ،النفاق)%79.45 862.00 0.86558 3.9724 .
�أبينّ للنا�س الآثار املرتتبة على التق�صري يف واجب الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر يف املجتمع.

%75.21 816.00 0.92180 3.7604

�أ�رشح للنا�س عواقب التربج وال�سفور يف املجتمع.

%56.12 815.00 0.98614 3.7558

تبوء الفقرة�« :أ�سدي الن�صيحة ملن ين�صحني على املرتبة
يت�ضح من اجلدول ال�سابقّ ،
الأوىل بوزن ن�سبي ( )%92.07وهي ن�سبة عالية جداً ،مر ّدها �إىل تقدير طلبة الدرا�سات العليا
لأهمية بذل الن�صيحة للم�سلمني ،باعتبارها من �أ�سا�سيات الدين والإ�صالح يف املجتمع،
أو�ضح للنا�س
كما �أن �إبداء الن�صيحة ملن ين�شدها ال يكلف النا�صح جهداً كبرياً� ،أما الفقرةّ �« :
�أن تغيري واقع املجتمع نحو الأف�ضل يبد�أ �أو ًال بتغيري ما بالأنف�س» ،فقد جاءت يف املرتبة
الثانية بوزن ن�سبي ( )%87.28وهي ن�سبة عالية ،تعك�س �إدراك وفهم طلبة الدرا�سات العليا
ل�سنن التغيري يف املجتمع ،وتقديرهم لأهمية املبادرة الذاتية لتغيري ما بالأنف�س �أو ًال قبل
ال�رشوع يف تغيري واقع املجتمع نحو الأف�ضل ،وين�سجم ذلك مع التوجيه الرباين�} :إِ َّن اللهّ َ
الَ ُي َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرِّ ُوا ْ َما ِب�أَ ْن ُف�سِ ِه ْم{(.الرعد)11 :

ويبني اجلدول ال�سابق �أن الفقرة «�أ�رشح للنا�س عواقب التربج وال�سفور يف املجتمع» قد
جاءت يف املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي ( ، )%75.12و�أما الفقرة�« :أبينّ للنا�س الآثار املرتتبة
على التق�صري يف واجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع» فقد احتلت املرتبة
قبل الأخرية بفارق ب�سيط عن الفقرة الأخرية ،وبوزن ن�سبي ( ، )%75.21ويرجع الباحث
ذلك �إىل �أن وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وكذلك �رشح عواقب التربج وال�سفور
يف املجتمع من الأمور الوا�ضحة والبدهية لدى �أفراد املجتمع الفل�سطيني املحافظ الذي
مييل ب�شكل كبري �إىل التدين ومراعاة الأحكام ال�رشعية.
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الجدول ()10
ترتيب المجاالت الثالثة تنازلياً تبعاً لدرجة ممارسة طلبة الدراسات العليا
ألنماط السلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية

الرتتيب

املتو�سط

االنحراف

التكرار

الن�سبة

عنوان املجال
التعاون والتكافل

الأول

72.4055

8.93710

15712.00

%90.51

�إ�صالح املجتمع

الثاين

65.7465

9.50951

14267.00

%82.18

التوا�صل االجتماعي

الثالث

58.6498

7.33945

12727.00

%73.31

196.8018

22.52082

42706.00

%85.56

الدرجة الكلية لفقرات اال�ستبانة

من خالل قيام الباحث بح�ساب الن�سب املئوية للدرجة الكلية لال�ستبانة ،فقد تبني �أن
الن�سبة املئوية بلغت ( ، )%85.56مما يدل على درجة عالية ملمار�سة �أمناط ال�سلوك الدالة
على الفاعلية االجتماعية من قبل طلبة الدرا�سات العليا ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �سببني:
الأول انتماء الطلبة �إىل جمتمع م�سلم مييل �إىل التدين وااللتزام ،واحلر�ص على �أداء ر�سالته،
و�أما ال�سبب الثاين فريجع �إىل طبيعة الطلبة حيث ينتمون �إىل �رشيحة ال�شباب املتعلمني الذين
لديهم م�ستوى كبري من ال�شعور بامل�س�ؤولية ،وهم يف العادة ميثلون الفئة الفاعلة اجتماعي ًا
وثقافياً ،واملتفهمة لظروف املجتمع اخلا�صة واملعنية بخدمته و�إ�صالحه وتطويره.
كما ُيالحظ من اجلدول ال�سابق لرتتيب املجاالت �أن املجال الثاين املتعلق بالتعاون
والت�ساند قد احتل املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي ( ، )%90.51مما يدلل على درجة عالية جداً
من الفاعلية االجتماعية لدى طلبة الدرا�سات العليا يف هذا املجال ،ويرجع الباحث ذلك �إىل
طبيعة املجتمع الفل�سطيني امل�سلم الذي مييل �إىل التكاتف ،والتكافل والت�ساند ال �سيما يف
ظل ظروف الق�ضية التي يعي�شها يف ظل احل�صار ،واال�ستهداف املتوا�صل من قبل االحتالل.
و�أما املجال الثالث -اخلا�ص ب�إ�صالح املجتمع ، -فقد جاء يف املرتبة الثانية ،بوزن
ن�سبي ( )%82.18وهي ن�سبة عالية و�إن كانت دون ن�سبة املجال ال�سابق ،وميكن تف�سري
ذلك ب�أن املمار�سات ال�سلوكية املتعلقة ب�إ�صالح املجتمع حتتاج �إىل جهد كبري وهمة عالية
وقوة �شخ�صية� ،أكرث مما حتتاجه ممار�سات املجال ال�سابق اخلا�ص بالتعاون والت�ساند.
و�أما املجال الأول املتعلق بالتوا�صل االجتماعي ،فقد جاء يف املرتبة الثالثة بوزن
ن�سبي ( )%73.31على الرغم من �أنه �أقل املجاالت -الثالث -حاجة �إىل اجلهد والهمة
العالية املثابرة والت�ضحية ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن التوا�صل االجتماعي غالب ًا –كما
هو �سائد يف املجتمع الفل�سطيني -يحتاج �إىل �أوقات طويلة ،مما يتعذر على طلبة الدرا�سات
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العليا االجتهاد الكبري يف هذا املجال؛ نظراً ل�ضيق �أوقاتهم ،حيث يجمع غالبهم من العمل
يف وظائف وموا�صلة الدرا�سة ،كما �أن التوا�صل االجتماعي –غالباً -ما يحتاج �إىل املزيد
من النفقات املالية التي ال ت�سمح بها الظروف املادية لدى معظم الطلبة.
نتائج خاصة بالسؤال الثالث:

ين�ص ال�س�ؤال على �أنه« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05 ≤ αبني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�ستهم لأمناط
ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية تُعزى ملتغري النوع (ذكور –
�إناث)"؟.
وقد قام الباحث با�ستخدام اختبار "ت"  T.testحل�ساب داللة الفروق بني جمموعتني
م�ستقلتني وغري مرتبطتني وذلك بني متو�سطات درجات عينة الدرا�سة ،وهي كما يف اجلدول
الآتي:
الجدول ()11
نتائج اختبار «ت» إليجاد داللة الفروق بين متوسطات درجات متغير النوع

املجال
الأول
الثاين
الثالث

جمموع املجاالت

عدد
النوع
الأفراد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

138

59.3696

6.26434

�أنثى

79

57.3924

8.81639

ذكر

138

72.9783

8.03230

�أنثى

79

71.4051

10.30872

ذكر

138

65.9565

8.84157

�أنثى

79

65.3797

10.62569

ذكر

138

65.9565

8.84157

�أنثى

79

65.3797

10.62569

قيمة ت قيمة ت
املح�سوبة اجلدولية

م�ستوى الداللة

1.921

1.960

غري دالة عند م�ستوى
داللة 0.05

1.249

1.960

غري دالة عند م�ستوى
داللة 0.05

1.301

1.960

غري دالة عند م�ستوى
داللة 0.05

1.301

1.960

غري دالة عند م�ستوى
داللة 0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة ت املح�سوبة للمجاالت الثالثة واملجموع الكلي
للمجاالت �أقل من قيمة ت اجلدولية ( )1.960عند درجة حرية  ،215 =2 -217وم�ستوى
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داللة  0.05وعليه يتم قبول الفر�ض ال�صفري ،والذي ين�ص على �أنه« :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة
ممار�ستهم لأمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية ،تعزى ملتغري النوع (ذكور –
�إناث)» ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل الأ�سباب الآتيةّ � :أولها �أن ممار�سة �أمناط ال�سلوك
الدالة على الفاعلية االجتماعية ،ال ُي�شرتط بها –بال�رضورة -توافر عن�رص النوع (ذكراً �أو
�أنثى)  ،فالأمر يتطلب –بالدرجة الأوىل -وجود الوعي الكايف والإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه
املجتمع والهمة العالية واملبادرة الذاتية ،وهي �سمات لي�ست حكراً على الذكور دون الإناث
�أو العك�س ،و�أما ال�سبب الثاين فهو �أن م�س�ؤولية الفرد امل�سلم عن الآخرين يف املجتمع الذي
يعي�ش فيه لي�ست حكراً على الذكور دون الإناث ،فالكل م�س�ؤول �أمام اهلل -عز وجل -بدون
ا�ستثناء عن علمه وعمله ،وقد جاء يف الهدي النبوي ال�رشيف" :ال تزول قدما عب ٍد حتى
وفيم �أنفقه،
فيم فعل به ،وعن ماله من �أين اكت�سبه َ
فيم �أفناه ،وعن علمه َ
ُي�س�أل عن عمره َ
وعن ج�سمه فيم �أباله" (الرتمذي ،1975 ،ج ، )612 :4و�أما ال�سبب الثالث فيتمثل يف كون
الإ�سالم مل يفرق بني الذكر والأنثى يف الأجر املرتتب على العمل ،فهما فيه �سواء ،كما جاء
يف قوله تعاىلَ } :م ْن َع ِم َل َ�صالحِ ًا ِّمن َذ َك ٍر �أو �أُن َثى َو ُه َو ُم�ؤْمِ ٌن َف َلن ُْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة طَ ِّي َب ًة{
(النحل ، )97 :وهذا يف حد ذاته يحفز الإناث كما الذكور على امل�سارعة �إىل فعل اخلري
واملبادرة �إىل العمل ال�صالح يف املجتمع ،و�أما ال�سبب الرابع فريجع �إىل عادات وتقاليد
املجتمع الفل�سطيني الذي مينح الإناث –كما الذكور -الفر�ص يف التعليم وامل�شاركة يف
بناء املجتمع و�إ�صالحه ،دون تفريق بينهن وبني الذكور ،وواقع املجتمع ي�ؤكد على ح�ضور
املر�أة الفل�سطيني بقوة يف كل ميادين البناء والإ�صالح والتنمية.
نتائج خاصة بالسؤال الرابع:

ين�ص ال�س�ؤال على �أنه« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
) (α ≤ 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�ستهم لأمناط
ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية ،تُعزى ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي
(�أ�صول الرتبية ،مناهج وطرق تدري�س ،علم النف�س) "؟ .
وقد قام الباحث با�ستخدام حتليل التباين الأحادي " ”One Way Anovaوذلك لإيجاد
داللة الفروق بني متو�سط درجات امل�ستويات الثالثة ،وهي كما يف اجلدول الآتي:
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الجدول ()12
نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغير التخصص الدراسي

املجال
التوا�صل
االجتماعي
التعاون
والتكامل
�إ�صالح
املجتمع

املجموع
الكلي

درجات
احلرية

جمموع
املربعات

مربع
املتو�سطات

بني املجموعات

2

192.750

96.375

داخل املجموعات

214

11442.633

املجموع

216

11635.382

بني املجموعات

2

75.017

داخل املجموعات

214

17177.296

املجموع

216

17252.313

بني املجموعات

2

101.397

داخل املجموعات

214

19431.663

املجموع

216

19533.060

بني املجموعات

2

622.044

داخل املجموعات

214

108930.435

املجموع

216

109552.479

م�صدر التباين

53.470

قيمة ف
1.802

37.509
80.268

0.467

50.698
90.802

5580.

311.022
509.021

5440.

م�ستوى الداللة
الإح�صائية
غري دالة عند م�ستوى
داللة 0.05
غري دالة عند م�ستوى
داللة 0.05
غري دالة عند م�ستوى
داللة 0.05
غري دالة عند م�ستوى
داللة 0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة ف غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( ، )0.05≤αوذلك يف املجاالت الثالثة واملجموع الكلي للمجاالت ،وعليه ُيقبل الفر�ض
ال�صفري و ُيرف�ض الفر�ض البديل ،والذي ين�ص على �أنه" :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�ستهم
لأمناط ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعيةُ ،تعزى ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي (�أ�صول
الرتبية ،مناهج وطرق تدري�س ،علم النف�س)  ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أمرين :الأول
م�ستوى من الن�ضج العقلي والثقايف واالجتماعي
يكمن يف �أن الفاعلية االجتماعية تتطلب
ً
واملبادرة الذاتية ،وهي يف الغالب �سمات متوافرة لدى طلبة الدرا�سات العليا بغ�ض النظر
عن تخ�ص�صاتهم الرتبوية الدقيقة ،و�أما الأمر الثاين فمر ّده �إىل �أن الرتبية بجميع �أق�سامها
وفروعها� :أ�صول الرتبية ،ومناهج وطرق التدري�س ،وعلم النف�س ،ت�ؤكد جميع ًا على البعد
االجتماعي ،وتنمي لدى الطالب الإح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية ،ومما يعزز ذلك –
ب�صورة �أكرث -لدى طلبة الدرا�سات العليا ،اهتمام برنامج الدرا�سات العليا يف كلية الرتبية
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باجلامعة الإ�سالمية ،ب�صقل �شخ�صية الطالب على �أ�سا�س االلتزام الديني واالنتماء ال�صادق
للإ�سالم ،الذي يوقد الهمم لدى الطلبة ،ويجعلهم �أكرث حر�ص ًا على �أداء م�س�ؤولياتهم جتاه
املجتمع.
نتائج خاصة بالسؤال اخلامس:
ين�ص ال�س�ؤال على �أنه «هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

) (α ≤ 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�ستهم لأمناط
ال�سلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية تُعزى ملتغري العمر (،27 -22
 32 ،32 -27فما فوق)؟».

وقد ا�ستخدم الباحث حتليل التباين الأحادي " ”One Way Anovaوذلك لإيجاد داللة
الفروق بني متو�سط درجات امل�ستويات الثالثة وهي كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()13
نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغير العمر

املجال
التوا�صل
االجتماعي

التعاون والتكامل

�إ�صالح املجتمع

املجموع الكلي

درجات
احلرية

جمموع
املربعات

مربع
املتو�سطات

بني املجموعات

2

341.428

170.714

داخل املجموعات

214

11293.955

52.775

املجموع

216

11635.382

بني املجموعات

2

716.846

358.423

داخل املجموعات

214

16535.467

77.269

املجموع

216

17252.313

بني املجموعات

2

778.582

389.291

داخل املجموعات

214

18754.478

87.638

املجموع

216

19533.060

بني املجموعات

2

5185.025

داخل املجموعات

214

104367.454

املجموع

216

109552.479

م�صدر التباين

قيمة ف
3.235

4.639

4.442

2592.513
487.698

5.316

م�ستوى الداللة
الإح�صائية
دالة عند م�ستوى
داللة 0.05
دالة عند م�ستوى
داللة 0.05
دالة عند م�ستوى
داللة 0.05
دالة عند م�ستوى
داللة 0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة ف دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ()0.05≤α
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وذلك يف املجاالت الثالثة واملجموع الكلي للمجاالت ،وعليه يرف�ض الفر�ض ال�صفري،
ويقبل الفر�ض البديل ،والذي ين�ص على �أنه "توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05≤αبني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�ستهم لأمناط ال�سلوك
الدالة على الفاعلية االجتماعية ُتعزى ملتغري العمر ( 32 ،32 -27 ،27 -22فما فوق) .
وملعرفة ل�صالح �أي من املجموعات الثالث كانت الفروق؛ ا�ستخدم الباحث اختباري
"�شيفيه" " ”Shefeeعند م�ستوى داللة ( )0.05≤αح�سب مدى كل جمال من املجاالت
الثالثة عند ذلك امل�ستوى ،ثم ح�سب الباحث بح�ساب الفروق بني متو�سط امل�ستويات الثالثة
يف اال�ستجابة على فقرات اال�ستبانة ،وذلك كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()14
الفروق بين متوسطات المستويات الثالثة في االستجابة على فقرات االستبانة

متغري العمر
27 -22
()193.1212
32 -27
()194.8393
 32فما فوق
()204.4516

27 -22
()193.1212

32 -27
()194.8393

 32فما فوق
()204.4516

-

1.7181

*11.3304

-

-

*9.6123

-

-

-

دالة عند مستوى 0.05

ب�إجراء مقارنة بني مدى اختبار �شيفيه وفروق متو�سطات امل�ستويات الثالثة
املو�ضحة يف اجلدول ال�سابق يت�ضح �أنه «توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05≤αبني الطلبة من العمر  27 -22وبني الطلبة من العمر  32فما فوق ،وذلك
ل�صالح العمر  32فما فوق ،وبني العمر  32 -27والعمر  32فما فوق وذلك ل�صالح العمر 32
فما فوق ،ويعد الباحث هذه النتيجة منطقية مقبولة ،حيث ل�سنوات العمر �أثر وا�ضح يف رفع
م�ستوى الن�ضج االجتماعي ،والإح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية جتاه الآخرين ،لدى طلبة
متيز اختريوا بعناية لإكمال الدرا�سة العليا يف برنامج ماج�ستري
هم –يف حقيقتهم� -أهل ُّ
الرتبية بفروعه ،وغالب ه�ؤالء الطلبة يتقلدون منا�صب ومواقع بارزة يف املجتمع ،بحيث
تزيد هذه ال�سنوات من �أعمارهم –يف �إطار العمل -من خرباتهم االجتماعية وتتيح لهم بناء
عالقات وا�سعة ،وتنمي لديهم الدافعية نحو �أداء واجباتهم جتاه املجتمع ،وت�ستحث هممهم
على الوفاء ب�أدوارهم املتوقعة منهم يف املجتمع.
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التوصيات واملقرتحات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث بالآتي:
1 .1حث طلبة الدرا�سات العليا على االجتهاد يف ممار�سة التوا�صل االجتماعي مع �أفراد

املجتمع ،مبا يزيد من روابط الألفة بني �أفراد املجتمع الواحد.
2 .2توجيه طلبة الدرا�سات العليا �إىل �إعداد �أوراق بحثية حول فوائد التوا�صل االجتماعي
مع الآخرين ،ومهاراته الالزمة ،والعقبات التي حتد منه.
3 .3ال�سماح للطلبة الفاعلني بالتحديث يف بع�ض املحا�رضات –�أمام زمالئهم -عن
جتاربهم اخلا�صة يف التفاعل االجتماعي؛ حتى يقتدي بهم زمال�ؤهم.
4 .4حفز الطلبة على املبادرة �إىل �صلة الأرحام ،و�إن ق�صرّ وا يف زيارتهم؛ التزام ًا
بتوجيهات الإ�سالم ،وحر�ص ًا على التما�سك الأ�رسي والعائلي.
5 .5تعزيز ثقافة الت�سامح االجتماعي لدى طلبة الدرا�سات العليا؛ مما يجعلهم يبادرون
�إىل و�صل من قطعهم وهجرهم.
�6 .6إر�شاد طلبة الدرا�سات العليا �إىل ك�سب املهارات الالزمة؛ لتطوير قدراتهم على
التوا�صل االجتماعي عرب و�سائل االت�صال احلديثة واملتنوعة.
7 .7حث الطلبة على مزيد من البذل ،والإنفاق –مبا ي�ستطيعون -يف جمال رعاية
الأيتام وكفالتهم.
8 .8حث الطلبة على االنخراط يف م�ؤ�س�سات املجتمع املعنية بتقدمي خدمات �إغاثية
واجتماعية وثقافية لأفراد املجتمع املحتاجني.
9 .9نو�صي القائمني على برامج الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية باالندماج �أ�ساتذة
تطوعية متنوعة ل�صالح �أفراد املجتمع ،عرب خطة مدرو�سة.
ًو�إداريني مع طلبتهم يف �أعمال ّ
1010يقرتح الباحث �إجراء الدرا�سات الآتية:
 م�ستوى الفاعلية االجتماعية لدى طلبة جامعة الأق�صى ،وعالقتها بدرجة تقدير
الذات.
 العوامل التي حتد من درجة الفاعلية االجتماعية لدى معلمات املرحلة الثانوية
مبحافظة غزة ،و�سبل احلد منها.
 دور الأ�ستاذ اجلامعي يف تعزيز اجتاه طلبته نحو امل�شاركة الفاعلة يف �إ�صالح
املجتمع وتغيريه.
 املهارات الالزمة لإمناء درجة الفاعلية االجتماعية لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية،
كما يت�صورها �أ�ساتذتهم.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
●

●القر�آن الكرمي ،تنزيل العزيز الرحيم.

1 .1ابن احل�سن ،بدران بن م�سعود ( : )2000الظاهرة الغربية يف الوعي احل�ضاري� ،أمنوذج
مالك بن نبي� ،سل�سلة كتاب الأمة.
حبان ،حممد بن معاذ ( : )1988الإح�سان يف تقريب �صحيح ابن حبان ،حتقيق
2 .2ابن ِّ
(�شعيب الأرن�ؤوط)  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت.
3 .3ابن حنبل� ،أحمد �أبو عبد اهلل ( : )2010م�سند �أحمد بن حنبل ،حتقيق (مكتب البحوث
بجمعية املكرب الإ�سالمي) .
4 .4ابن ماجة� ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني (ب .ت) � :سنن ابن ماجة ،حتقيق (حممد
عبد الباقي)  ،دار �إحياء الكتب العربية ،بريوت.
�5 .5أبو القا�سم ،هبة اهلل بن احل�سن بن من�صور ( : )2003اعتقاد �أهل ال�سنة واجلماعة،
حتقيق (�أحمد الغامدي)  ،دار طيبة ،ال�سعودية.
�6 .6أبو حمادة� ،سعدي حممد (« : )2006مدى التزام طلبة الدرا�سات العليا باملعايري
االجتماعية امل�ستنبطة من القر�آن وال�سنة و�سبل تعزيزه» ،ر�سالة ماج�ستري ،ق�سم �أ�صول
الرتبية ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
�7 .7أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث ابن �إ�سحاق (ب .ت) � :سنن �أبي داود ،حتقيق (حممد عبد
احلميد)  ،املكتبة الع�رصية ،بريوت.
�8 .8أبو كر�ش ،عماد حممد فار�س (“ : )2009مظاهر ال�سلوك االجتماعي يف القر�آن الكرمي”،
ر�سالة ماج�ستري ،كلية �أ�صول الدين ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
�9 .9أخوا ر�شيدة ،عالية بنت خلف ( : )2006امل�ساءلة والفاعلية يف الإدارة الرتبوية ،دار
مكتبة �إ�سحاق ،عمان.
1010البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل (� : )2002صحيح البخاري ،حتقيق (حممد
زهري النا�رص)  ،دار طوق النجاة.
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1111برقاوي ،خالد يو�سف (�“ : )2008آراء ال�شباب اجلامعي حول امل�س�ؤولية االجتماعية
درا�سة ا�ستطالعية لآراء طلبة جامعة �أم القرى مبكة املكرمة” ،مت ا�سرتجاعه بتاريخ
2012 /5 /222م من موقع امللتقى ال�سنوي ملراكز الأحياء مبكة املكرمة �www. ahy
.aa. org
1212البيهقي� ،أحمد بن احل�سني بن علي (� : )2002شعب الإميان ،حتقيق (عبد العلي حامد) ،
مكتبة الر�شد للن�رش والتوزيع ،الريا�ض.
1313البيهقي� ،أحمد بن احل�سني بن علي ( : )2003ال�سنن الكربى ،حتقيق (حممد بعد القادر
عطا)  ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
1414الرتمذي ،حممد بن عي�سى بن �سورة (� : )1975سنن الرتمذي ،حتقيق (�أحمد �شاكر ،حممد
عبد الباقي) � ،رشكة مكتبة ومطبعة احللبي ،م�رص.
1515اجلرجاين ،يحيى املر�شد باهلل بن احل�سني ( : )2001ترتيب الأمايل اخلمي�سية لل�شجري،
دار الكتب العلمية ،بريوت.
1616اخلالدي ،عبد الرحمن (“ : )2004امل�سلم املعا�رص ومطلب الفاعلية” ،مت ا�سرتجاعه
بتاريخ 2012 /5 /28م ،من موقع �إ�سالم ويب .www. islamweb. net
1717الرازي ،الإمام حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر (ب .ت)  :خمتار ال�صحاح ،دار احلديث،
القاهرة.
1818الربيعة ،فهد بن عبد اهلل (“ : )2010الوحدة النف�سية وامل�ساندة االجتماعية لدى عينة
من طالب وطالبات اجلامعة” ،مت ا�سرتجاعه بتاريخ 2012 /5 /26م ،من موقع
�أكادميية علم النف�س الإلكرتوين .www. arofps. com
1919ال�سباعي ،م�صطفى (ب .ت)  :ال�سنة النبوية ومكانتها يف الت�رشيع الإ�سالمي ،املكتب
الإ�سالمي ،دم�شق.
2020ال�سعدي ،عبد الرحمن بن نا�رص بن عبد اهلل ( : )2000تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري
كالم امل ّنان ،حتقيق (عبد الرحمن اللويحق)  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت.
2121ال�رشيفني ،حممد عي�سى (“ : )2006املنهج النبوي يف تنمية الفاعلية” ،املجلة الأردنية
يف الدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة �آل البيت ،الأردن ،مج ،2العدد (� ، )2ص .121 -112
2222ال�شيباين ،عمر حممد التومي ( : )1992درا�سات يف الرتبية الإ�سالمية والرعاية
االجتماعية يف الإ�سالم ،دار احلكمة ،طرابل�س.
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ال�صالبي ،على حممد ( : )2003ال�سرية النبوية عر�ض وقائع وحتليل �أحداث ودرو�س،
ّ 2323
دار الفجر للرتاث ،القاهرة.
2424طاحون ،حني ح�سني (“ : )2009الذكاء االجتماعي وعالقته ببع�ض املتغريات وال�سلوك
االجتماعي الإيجابي لدى طلبة اجلامعة” ،جملة درا�سات عربية يف علم النف�س ،م�رص،
العدد ( ، )3من .531 -469
2525الطرباين� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب ( : )1994املعجم الكبري ،حتقيق (حممد ال�سلفي) ،
مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
2626الطرباين� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب (ب .ت)  :املعجم الأو�سط ،حتقيق (طارق بن عو�ض
اهلل وعبد املح�سن احل�سيني ،دار احلرمني ،القاهرة.
2727عبد اهلل ،منى حممد عثمان (“ : )2006امل�ساندة االجتماعية وعالقتها بال�ضغوط
النف�سية لدى طلبة كلية الطب ،جامعة �صنعاء” ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية ،جامعة
�صنعاء.
2828عثمان� ،سيد �أحمد ( : )1986امل�س�ؤولية االجتماعية وال�شخ�صية امل�سلمة – درا�سة
نف�سية تربوية ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،القاهرة.
2929عثمان� ،سيد �أحمد ( : )1986امل�س�ؤولية االجتماعية وال�شخ�صية امل�سلمة ،مكتبة االجنلو
امل�رصية ،القاهرة.
3030الفعالية والكفاءة بني النظرية والتطبيق ،مت ا�سرتجاعه بتاريخ 2012 /4 /19م من
موقع .www. slideshare. net
3131الفقي ،مدحت عبد املح�سن ح�سن (“ : )2010الذكاء االنفعايل والتفاعل االجتماعي
وفاعلية الذات لدى معلمي ومعلمات العينة امل�رصية” ،جملة كلية الرتبية ،جامعة
بنها ،العدد (� ، )83ص .308 -232
3232الكيالين ،ماجد عر�سان ( : )1997الرتبية والتجديد وتنمية الفاعلية عند امل�سلم
املعا�رص ،م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�رش.
3333م�سلم� ،أبو احل�سن بن احلجاج الني�سابوري (ب .ت)  :امل�سند ال�صحيح املخت�رص ،حتقيق
(حممد ف�ؤاد عبد الباقي)  ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
3434م�رشف ،مي�سون حممد عبد القادر (“ : )2009التغيري الأخالقي لدى طلبة اجلامعة
الإ�سالمية بغزة وعالقته بامل�س�ؤولية االجتماعية وبع�ض املتغريات” ،ر�سالة ماج�ستري،
ق�سم علم النف�س ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
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3535املناوي ،حممد بن عبد الر�ؤوف ( : )1995في�ض القدير �رشح اجلامع ال�صغري من
�أحاديث الب�شري النذير ،دار الفكر.
3636املنجد يف اللغة والإعالم ( : )1997من�شورات دار امل�رشق ،بريوت.
3737النحالوي ،عبد الرحمن ( : )2008الرتبية االجتماعية يف الإ�سالم ،دار الفكر ،دم�شق.
3838الن�سفي� ،أبو الربكات عبد اهلل بن حممد بن حممود ( : )1998تف�سري الن�سفي (مدارك
التنزيل وحقائق الت�أويل)  ،حتقيق (يو�سف علي بديوي)  ،دار القلم الطيب ،بريوت.
3939يو�سف� ،أحمد ( : )1995القيم الإ�سالمية يف ال�سلوك االقت�صادي ،دار الثقافة للن�رش
والتوزيع ،م�رص.
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