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ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين سلوك
التدين وسلوك املواطنة لدى الطالب الجامعي الجزائري ،فضال عن
التعرف على الفروق بين أفراد العينة في كل من املتغيرين السابقين تبعا
للجنس والتخصص األكاديمي ،ضمن املنهج الوصفي االرتباطي املقارن،
واعتمدت على عينة قوامها ( )42طالبا من جامعتي سطيف ،منهم ()13
ذكرا ،و( )29أنثى ،تراوحت أعمارهم بين ( )55-19سنة ،وتم استخدام
مقياس ي :سلوك التدين( ،)2013وسلوك املواطنة(( )2013من إعداد
الباحث) .وتم االعتماد على الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية
( )SPSS18في استخراج املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية،
ومعامالت االرتباط ،واختبار (ت) ،وتحليل التباين األحادي (ف) .وتوصلت
الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة احصائية لسلوك
التدين والدرجة الكلية لسلوك املواطنة ،وتم التوصل أيضا إلى انعدام
الفروق بين املواطنين في سلوك التدين تعزى إلى متغير (الجنس،
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 بينما توجد فروق بين الجنسين في بعد شعب،)التخصص األكاديمي
 كما توصلت أيضا إلى عدم وجود،اإليمان (الواجبات) لصالح اإلناث
ومن،فروق في سلوك املواطنة تعزى ملتغيري الجنس والتخصص األكاديمي
خالل نتائج هذه الدراسة نقترح على الهيئات الوصية فتح املجال للعلماء
بجميع تخصصاتهم لكي يضعوا تعريفات ثابتة وواضحة ملفاهيم الدولة
.واألمةواملواطنة في الذهنية السياسية ضمن ثوابت املجتمع
. اإلنتماء، سلوك املواطنة،التدين:الكلمات املفتاحية
Résumé:
Cette étude avait pour butde révéler la nature de la relation entre le
comportement religieux et le comportement de la citoyenneté chez
l'étudient universitairealgérien;En plus de l'identification des
différences entre les individus d'échantillon dans chacune des deux
variables précédentes, par rapport aux: sexe, spécialité
académique.Dans la méthodologie descriptive corrélative comparative,
En s'appuyant sur un échantillon de (42) citoyen de la ville de Sétif,
dont (13) de sexe masculin, et (29)de sexe féminin, âgés (19 - 25) ans.
Et on utilisantles deuxlogiciels comportement religieux 2013 et
comportement de la citoyennetéd’après le chercheur) en
appliquant(SPSS18) pour extraire les moyennes arithmétiques, les
déviations standards, les coefficients de corrélation, T-Test, et One-way
Anova. L'étude a montré qu'il y a derelation corrélativepositive
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statistiquement significative au comportement religieuxet le degré total
du comportement citoyenneté comme elle a abouti aussi à l'inexistence
des différences entre les citoyens dans le comportement religieux
attribué au (sexe,âge).Alorqu’il existe des différences au niveau des
chemins de la foi (obligations) chez les féminins,Aussi elle a abouti à
l'existence desdifférences dans le comportement de lacitoyenneté
attribué aux deux variables: sexe etspécialité académique, et au cour
des résultats de cette étude nous suggérons aux autorités
tutellesd'ouvrir aux savons dans tousles domaines pour poser des
définitions claireset nettesaux concepts nation et citoyenneté dans
esprit politique aux constantes de la communauté.
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الجانب النظري للدراسة
أوال :اإلطار املفاهيمي:
مقدمة:
التدين هوفطرة هللا التي جبل عليها الجماعة اإلنسانية ،وعصب
الحياة ودعامة السلوك االجتماعي في جميع البلدان ،بدأ منذ خلق هللا
الكون وما فيه ولن يختفي من الحياة وسيبقى إال أن يرث هللا األرض ومن
عليها ،وسيظل يمثل قوة جبارة للمجتمعات على اختالف أشكالها والوانها،
وحاجة اإلنسان للتدين أكيدة بسبب فقر العلوم الروحية ورغبة اإلنسان
في الخلود والخوف من املجهول ،فالعلوم بمفردها ال تصلح أن تكون
بديلة ،وال تستطيع أن تغنى عنه ،العلوم ال تعرف شيئا عن الحق
والعدل ،وال تستطيع أن تفسر سبب وجودنا والحكمة من وجود هذا
الخلق.
ومن لم يتدين بالدين الحق يتدين بغيره ألن اإلنسان يستحيل أن
يعيش بدون تدين ،كما نجد لكل علم مجموعة من األبعاد والزوايا ينظر
من خاللها إلى التدين ،فبينما يحاول علماء الدين فهم عمليات التدين
عن طريق الكتاب والسنة ،يركز الباحث في علم النفس العيادي تحليل
الخبرات العقلية والوجدانية والنفسية للتدين ،واثره على سلوك
املواطنة،ومن أجل ذلك كان موضوع الدراسة الحالية التدين وعالقته
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بسلوك املواطنة لدى الطالب الجامعي الجزائري ،وتم التطرق فيها إلى
مجموعة من العناصر والتي قسمت إلى قسمين :نظري وميداني.
 .1أهداف الدراسة :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
أ .التعرف على العالقة بين سلوك التدين وسلوك املواطنة لدى
الطالب الجامعي الجزائري.
ب .التعرف على الفروق بين الجنسين في سلوك التدين لدى
الطالب الجامعي الجزائري.
ج .التعرف على الفروق بين الجنسين في سلوك املواطنة لدى
الطالب الجامعي الجزائري.
 2ـ أهمية الدراسة :تكمن أهمية الدراسة فيالجوانب التالية:
أ .تناوله السلوك التدين.
ب .دراستها للمتغير النفس ي سلوك املواطنة الذي ظهر حديثا.
ج .تناولها ألثر سلوك التدين على سلوك املواطنة.
د .انفرادها بدراسة عالقة التدين بسلوك املواطنة في حدود علم
الباحث.
هـ ـ اسهامها في دراسة الفروق (الجنس ،التخصص األكاديمي) بين
الطلبة الجامعيين.
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 3ـ مشكلة الدراسة :اهتم الباحثون في مجال العلوم النفسية بدراسة
مختلف العوامل السلوكية املؤثرة على سلوك املواطنة ،ناهيك عن دراسة
النماذج النظرية املفسرة لها ،ويعد التدين جزء أساس ي من حياة البشر
في كل زمان ومكان ،واإلنسان عبارة عن تفاعالت بين معتقداته الدينية
والحياة والكون ،والدين يلعب دورا أساسيا في ضبط سلوك الفرد وان
كان الشائع عند الناس أن علم النفس يقف موقفا عدائيا من الدين إال
أن الواقع يدل على أن هذه العلوم اهتمت بالدين والتدين كمؤشر
أساس ي وحقيقي في حل الصراعات ما عدا املدرسة التحليلية التي اعتبرت
الدين وسواس قهري للشعوب .لكن في العقود األخيرة اتجه الباحثون
اتجاها مخالفا ملدرسة التحليل النفس ي حيث عدت منظمة الصحة
العاملية الدين بعدا رابعا ،ونادى الكثير بأهمية الدين والتدين مثل
بيكروفرانكل ،ثم ظهرت مدارس جعلت اإليمان جزءا أساسيا من البرامج
العالجية.
ويرى الباحثون أن التدين يعد سياقا نفسيا مالئما ،يستطيع من
خالله األشخاص مواجهة املشكالت ،ويزيد من فاعليتهم الذاتية وتوافقهم
النفس ي ،ولذا تناولت عدة دراسات التدين في عالقته ببعض املتغيرات
النفسية انطالقا من تصور مفاده أن التدين كمخطط معرفي ( Cognitive
 )Schemaيساعد األفراد على التوافق مع الصعاب ،كما أنه يحسن من
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سالمتهم النفسية والجسمية ،ويزيد فاعلية التفاعل الذاتي االيجابي،
فيرى ولف ( )Wulffأن التدين قد يكون ملجأ للشخص من ضغوط
الحياة ،كما أنه يساعد الفرد على تنمية وعيه بإمكاناته النفسية ،ويرى
جامس وولس( )James & Wellsأن العالقة بين التدين والحالة النفسية
يمكن تفسيرها من خالل متغيرين وسيطين هما التخفيف من أحداث
الحياة املثيرة للشفقة ،والتنظيم الذاتي لعمليات التفكير ،أوما يطلق عليه
ضبط املراقبة املعرفية ((.)Metacognitive Controlالطاهرة ،محمود،2004 ،
ص ص.)577-576 .
وسلوك التدين ال يقل تأثيره عن تأثير العوامل البيولوجية والبييية في
تفكير اإلنسان ،حيث تشير أحدث التقارير في هذا الشأن إلى وجود صلة
مباشرة بين السلوك وردود األفعال ،بمعنى أن نشأة وحدوث العديد من
املشكالت املهددة قد يرجع سببها إلى السلوك غير السليم الذي يمارسه
الناس في حياتهم اليومية ،ولوان هناك مسببات أخرى ال تقل أهمية عن
العوامل النفسية والسلوكية( .عثمان ،يخلف ،2001 ،ص.)19 .
وذلك التـدين يلعـب دورا هامـا فـي تقـدير سـلوك املواطنـة ،كـردود أفعـال
يضــطلع اهــا األف ـراد عنــد التعامــل مــع األف ـراد ا خــرين واملجتمــع ،واذا كانــت
معتقـدات الفـرد تشـكل ةليــة مـن ةليـات التـأثير فــي السـلوك وتوجيهـه وضــبطه
فـ ــي مواجهـ ــة مشـ ــكالت الحيـ ــاة ،فـ ــإن التـ ــدين مـ ــن حيـ ــث هـ ــوجزء مـ ــن هـ ــذه
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املعتقدات يتـرجم فهـم معـين للمعتقـد الـديني ،وهومتـورط بشـكل أويـ خر فـي
م ــا يع ــرف بس ــلوك املواطن ــة م ــن حي ــث الق ــدرة عل ــى التعام ــل م ــع املواق ــف،
والتقب ــل وال ــرفض للس ــلوك غي ــر الس ــوي ،والتع ــايش م ــع األح ــداث ،والت ــدين
بشــقيه العقــدي والســلوكي يســاهم فــي رفــع الســلوك الحســن للمواطنــة لــدى
األف ـراد ،ألن صــالح الســلوك يطناســب طــردا مــع ســالمة األفكــار واملعتقــدات،
وألن اإليم ــان بال ـ ـ يء يحت ــاج لعقي ــدة قوي ــة .وح ــين نالحـ ـ أن ــواع الس ــلوك
العــادي فــي الحيــاة نجــد أن اإلرادة تتصــرف بتوجيــه مــن املفــاهيم الثابتــة فــي
النفوس املمثلة لعقائد الحياة.
بناء على ما سبق جاءت الدراسة الحالية لتبحث في طبيعة العالقة
بين التدين وسلوك املواطنة ،وذلك من خالل اإلجابة على الطساؤالت
التالية:
أ .أال يمكن أن تكون هناك عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة
احصائية بين سلوك التدين وسلوك املواطنة لدى الطالب الجامعي
الجزائري.
ب .هل تنعدم الفروق ذات الداللة االحصائية لدى الطلبة
الجامعيين الجزائريين في سلوك
ج .التدين بأبعاده تعزى إلى متغيري (الجنس ـ التخصص األكاديمي).
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د .هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين أفراد العينة في سلوك
املواطنة بأبعادها تعزى إلى متغيري (الجنس ـ التخصص األكاديمي).
 4ـ تعريف مفاهيم الدراسة إجرائيا:
أ ـ سلوك التدين :هوالتزام املسلم بعقيدة اإليمان الصحيح (اإليمان

َّ
باللـه ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،وياليوم ا خر ،ويالقدر خيره وشره)،
َّ
وظهور ذلك على سلوكه بممارسة ما أمره اللـه به ،واالنتهاء عن إتيان ما
َّ
نهى اللـه عنه .وهوالدرجة التي يحصل عليها املواطن في االستبيان
املستخدم لقياسه (األبعاد والدرجة الكلية).
ب ـ سلوك املواطنة :هوعالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك
الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ
ً
عليه حقوقا سياسية مثل حقوق االنتخاب وتولي املناصب العامة.
وهوالدرجة التي يحصل عليها املواطن في االستبيان املستخدم لقياسه
(األبعاد والدرجة الكلية).
ويعتبر السلوكمرتفعاأكثر كلما ارتفعت درجته عن املتوسط الحسابي
زائد انحراف معياري واحد ،ومنخفضا كلما انخفضت درجته عن
املتوسط الحسابي ناقص انحراف معياري واحد.
 5ـ الدراسات السابقة:
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درس رويرت وويت ( )1992( )RobertWoyachمفهوم املواطنة ومفهوم
القيادة والروابط بينهما ،ودور القيادة في حل املشكالت املتعلقة باملواطنة،
وخلق الدوافع لدى الناشئة ،واوص ى بأن تقوم مدارس التعليم العام
بالدور الرئيس في تنمية القيادة واملواطنة.)Robert, Woyach, 1992(.
درس عروس ( )1999مفهوم املواطنة بين املحلية والعاملية في خطاب
الحركة اإلسالمية في الجزائر ،وخلص إلى أن االستعمار والهيمنة الغريية
ً
والتدخل األجنبي وتطرف بعض الجماعات الدينية أوجدت مناخا في الفكر
واملمارسة يؤكد على عدم استقرار مفاهيم الدولة واألمة واملواطنة في
الذهنية السياسية( .عروس ،الزبير.)1999 ،
درس العامر ()2001املواطنة في الفكر الغربي املعاصر واستخدم
منهجية التحليل ،واعتمد املنظور اإلسالمي ومبادئه كاقتراب منهجي في نقد
قضيتي املساواة والحرية كركيزتين رئيسيتين ملفهوم املواطنة ،وخلص إلى
أن هناك العديد من املالبسات التي تحيط بمفهوم املواطنة في الفكر
الغربي املعاصر مما يجعل املفهوم في حاجة إلى مراجعة مدى صالحيته
للدول العريية ،وان العمومية والعاملية التي يصبغ اها املفهوم الغربي
للمواطنة يخرج به عن سياقه التاريخي واالجتماعي واطاره الزماني
واملكاني ،وان التناول الغربي للمواطنة اعتمد على مفهومي الخطية
ً
والجبرية في تحقيق املساواة والديمقراطية ،واعتبر نموذجا يجب اتباعه
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من قبل كل الدول مما يشير إلى تجاهل الطبائع املختلفة للمجتمعات
واطرها الفكرية ومنطلقاتها الدينية ،واوص ى برفض االعتماد على أي
مصدر خالف الطشريع اإلسالمي لتحديد أبعاد حركة اإلنسان املواطن
واملجتمع والقيم والحقوق والواجبات( .العامر ،عثمان.)2003 ،
درسلوسيتو()2003( )Losito,Bruno
كفاءة مناهج التربية الوطنية في ايطاليا وكفاءة مشاركة الطالب في
النشاطات والفعاليات الوطنية في تنمية املواطنة ،وتوصل إلى أن تنمية
التربية الوطنية من أهداف نظام التعليم اإليطالي ،واشار الطالب املرحلة
الثانوية يمارسون نشاطات تنمي فيهم العمل التطوعي واملشاركة
الديمقراطية ،وخلص إلى وجود هوة بين الواقع واملناهج املخطط
لها.)Losito, Bruno, 2003(.
درس معمرية ( )2005االتجاه نحوالعوملة (التدين والشعور باالنتماء)
على عينة قوامها ( )214فردا من جامعة باتنة ،منهم ( )63أستاذا جامعيا،
و( ) 151طالبا ،وتوصل إلى أن اتجاهات أفراد عينتي البحث نحوالعوملة
ضعيفة ،وان هناك فروقا في االتجاه نحوالعوملة بين املرتفعين
واملنخفضين في التدين باإلسالم لصالح املنخفضين ،وانه ال توجد فروق
في االتجاه نحوالعوملة بين املرتفعين واملنخفضين في االنتماء للوطن لدى
العينتين ،وان هناك عالقة ارتباطية بين التدين باإلسالم واالنتماء للوطن
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لدى عينة الطالب ،وانعدامها لدى عينة األساتذة الجامعيين( .معمرية،
بشير.)2005 ،
درس موسـ ـ ـ ى( )2005العقيـ ـ ــدة اإلس ـ ــالمية وعالقتهـ ـ ــا بالوطني ـ ــة وحقـ ـ ــوق
املواطنة،وقـ ــد تنـ ــاول بيـ ــان العالقـ ــة بـ ــين اإلسـ ــالم والوطنيـ ــة وان العالقـ ــة
بينهم ــا عالق ــة وئ ــام وارتب ــاط ال عالق ــة تن ــاقض وتض ــاد ،وان مفه ــوم حق ــوق
املواطنـ ــة ف ـ ــي العقيـ ــدة اإلس ـ ــالمية تقـ ــوم عل ـ ــى مواثيـ ــق ش ـ ــرعية بـ ــين الراعـ ــي
والرعي ــة كم ــا بينته ــا وثيق ــة املدين ــة املن ــورة الت ــي وض ــعها الرس ــول ص ــلى هللا
عليه وسلم ،كما بينت الدراسة اهتمام اإلسالم بحقوق املواطنـة كمـا يظهـر
ذل ــك ف ــي الح ــث عل ــى محاس ــن األخ ــالق ،والنه ــي ع ــن مس ــاو ها ،واث ــر ذل ــك ف ــي
العقي ــدة ،واكـ ــدت الدراسـ ــة أن العقيـ ــدة اهتمـ ــت بحف ـ ـ حقـ ــوق املواطنـ ــة
ومطالبه ــا الرئيس ــة ،ث ــم ح ــذرت الدراس ــة م ــن اإلخ ــالل ب ـ ـ يء م ــن املطال ــب
الرئيسة للمواطنة ،كون ذلـك تترتـب عليـه مفاسـد عظيمـة واخطـار جسـيمة
واثار سلبية على وحدة الوطن واألمة(.موس ى ،علي.)2005 ،
درس الحبيب ()2005االتجاهات املعاصرة في تريية املواطنة حيث كانت
دراسته ذات طبيعة نظرية تحليلية اسطندت إلى املنهج الوصفي الذي
يقوم على مراجعة األدبا لتربوي ذات العالقة بالظاهرة ،وفي نهاية الدراسة
قدم الباحث تصور مقترح لتربية املواطنة بشكل مالئم للبيئة
السعودية(.الحبيب ،فهد.)1426 ،
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درس الصبيح ( )2005عالقة املواطنة ببعض املؤسسات االجتماعية،
كما يتصورها طالب املرحلة الثانوية في اململكة العريية السعودية ،على
عينة قوامها ( )104طالب ،منهم (ً )67
طالبا يدرس ونفي القسم الطبيعي،
ً
طالبا يدرس ونفي القسم الشرعي ،وتوصل إلى أن ( (%80من
و()37
الطالب يدركون حقوق املواطنة وواجباتها ،كما توصل أيضا أن هناك
َ
تباينا في تقدير ما تحقق من الحقوق والواجبات(.الصبيح ،عبد هللا،
.)1426
درس الحامد ( )2005أساليب تعزيز تريية املواطنة عبر التنسيق
والشراكة ،حيث هدف إلى تحديد وظائف املؤسسات التربوية واساليب
التنسيق بينها من أجل تعزيز املواطنة ،وفي نهاية الدراسة قدم الباحث
تصور للشراكة بين املدرسة واملجتمع املحلي في تريية املواطنة ،وكذلك
قدم مجموعة من أساليب تعزيز تريية املواطنة عبر التنسيق
والشراكة(.الحامد ،محمد.)1426 ،
درس العامر ( )2005أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم املواطنة لدى
الشباب السعودي ،على عينة عشوائية بلغت ( )544فردا من طالب
وطالبات (كليات املعلمين ـ جامعةامللك سعود ـ جامعة امللكف هدللبترول
واملعادن ـ كلية املجتمع بمنطقة حائل ـ كلية التربية للبنات بمنطقة
حائل) ،وقد أثمرت الدراسة عن العدي من النتائج التيطشير إلى أن
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االنفتاح الثقافي له تأثير إيجابي على مفهوم وابعاد املواطنة(.العامر،
عثمان.)1426 ،
درس القاسم ( )2007دور املناهج في تنمية قيم املواطنة الصالحة،
حيث قام بتحليل محتوى منهج التربية البدنية ،ومنهج التربية الوطنية
واستخلص القيم التيينم يها كل منهما ،وا ليات التي يستخدمها منهج
التربية البدنية في تنمية هذه القيم ،وتوصل إلى أن قيم تنمية املواطنة
(التربيةالوطنية) التييقدمها منهج التربية البدنية في التعليم العام في
اململكة العريية السعودية ،تتوافق معقيم تنمية املواطنة التي تقدمها
كتب التربية الوطنية املعتمدة في التعليم العام (للصفوف من رابع إلى
الثالث الثانوي بنين) ،وكذلك يدعم منهج التربية البدنية في التعليم العام
تنمية قيم املواطنة التي تقدمها كتب التربية الوطنية املعتمدة في التعليم
العام( .القاسم ،وجيه.)1428 ،
درس املرهبي( )2008العوامل املؤثرة على قيم املواطنة لدى طلبة
املرحلة الثانوية بمحافظة عمران ،على عينة قوامها ( )850طالب ،وقد
توصل إلى أن تأثير (عوامل التدين) على قيم املواطنة جاء في الترتيب
األول ،يليه العوامل االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،وعوامل
االتصال واإلعالم( .املرهبي ،يحيى.)2008 ،
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درس بسام ( )2010دور كليات التربية في تنمية قيم املواطنة لدى
الطلبة املعلمين بمحافظات غزة ،على عينة قوامها ( )500فرد من الطلبة
املعلمين املسجلين في كليات التربية في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة
األقص ى بغزة ،وتوصل إلى أن املتوسطات الحسابية لعبارات دور كليات
التربية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة املعلمين كما يراها الطالب
انحصرت ما بين ( ،)4.8 – 2.1أي بين التقديرين القليل والعالي ً
جدا ،كما
أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين متوسط درجات طلبة جامعة األقص ى ومتوسط درجات طلبة
الجامعة اإلسالمية بالنسبة لدور كليات التربية في تنمية قيم املواطنة ،و
عزيت تلك الفروق لصالح طلبة جامعة األقص ى( .بسام ،محمد،
.)2010
 6ـ التعليق على الدراسات السابقة:
يتضح من العرض السابق لبعض الدراسات ما يلي:
أ ـ أن الدراسات العريية ما زالت في حيز التركيز على اإلطار الفكري
واملفاهيمي في حين تركز الدراسات األجنبية على ا ليات الفعلية الهادفة
إلى ترسيخ وتثمين ثقافة املواطنة ،وزيادة الوعي بشروطها وحقوقها
وواجباتها التي يحددها القانون ،ودور التعليم في دعمها أوتعزيزها من
خالل برامج تخضع للتقييم بشكل مرحلي.
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ب ـ أن نتائج الدراسات العريية (العامر ـ الزيير) تؤكد أن البيئة العريية
ما زالت تشهد تداخال في أبعاد املواطنة على مستوى السياس ي واالجتماعي.
ج ـ على الرغم من استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
واشتراكها معها في مجال االهتمام باملواطنة إال أنها تختلف عن هذه
الدراسات وتسعى إلى فهم العالقة بين التدين واملواطنة ،ومعرفة الفروق
من حيث الجنس والتخصص األكاديمي بين طالب الجامعة الجزائريين.
 7ـ فرضيات الدراسة :في ضوء مشكلة البحث واهدافه يمكن صياغة
مجموعة من الفرضيات كالتالي:
 1ـ نتوقع وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة احصائية بين
سلوك التدين وسلوك املواطنة لدى أفراد العينة.
 2ـ نتوقع عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين أفراد العينة في
سلوك التدين بأبعاده تعزى إلى متغيري (الجنس ـ التخصص األكاديمي).
 3ـ نتوقع وجود فروق ذات داللة احصائية بين أفراد العينة في سلوك
املواطنة بأبعادها تعزى إلى متغيري (الجنس ـ التخصص األكاديمي).
ثانيا :التدين:
 1ـ تعريف التدين:اختلفت تعريفات التدين لدى الباحثين الغرييين
عن تعريفاته لدى الباحثين العربّ ،
عرفه هؤالء وهؤالء على أنه:
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 شكل كلي ألنماط سلوكية تشمل األحاسيس ،املواقف،
العواطف ،وكلها تأتي على هيئة مجموعة وتستجيب على أساس أنها
كينونة بذاتها.)Vernon, 1962( .
 صفة للشخصية تعود إلى توجهات عقلية عن الحقيقة الواقعة
وراء نطاق الخبرة واملعرفة ،وعن عالقة الفرد اهذه الحقيقة والتوجهات
موجهة ضمنا لكي تؤثر على الحياة الدنيوية اليومية للفرد ،وذلك
بمشاركته في تطبيق الشعائر الدينية.)Rohrbauge, & Jesser, 1975, 138 (.
 حالة كون الفرد مرتبطا بدينAmerican Heritage, 1982, p. ( .
.)1044
 جانب مهم من الدين الذي كثيرا ما ينظر إليه على أنه كثافة
املعتقدات واملشاركات الدينية ،)Myers, 1996, p. 860( .وهذه املعتقدات
الدينية بشكل خاص هي التصديق بالجنة والنار واليوم ا خر ،واما
املشاركات الدينية فطشمل السلوكيات مثل :الذهاب إلى الكنيسة
واملشاركة في طقوسها ،والنظر واالستماع للمواع  ،وقراءة الكتب الدينية
املقدسة،)Corijn, 2001, 105( ،) Barro, and Mc., Cleary, 2003, 762(.
(.)Myers, 1996, 860
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من خالل قوة انعكاس املعتقدات

الدينية اليومية على قرارات الفرد ،وتكرار املشاركات في النشاطات
الدينية.
 االعتقاد بوجود ذات أوذوات غيبية علوية لها شعور واختيار ولها
ً
اعتقادا من شأنه أن يبعث
تصرف وتدبير للشؤون التي تعني اإلنسان،
على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد.
(دراز ،د .ت ،.ص.)52 .
 شعور معقد يستحيل تحديده تحديدا مانعا ،وهونطيجة تفاعل
طويل بين دوافع الفرد النفسية ،ويين عوامل البيئة بوجه عام ،وال يظهر
في مستهل حياة الفرد ،إنما يظهر على نحوتدريجي ،ويمر بتطور معقد
وطويل مندمج في التطور الشامل لنفسية الفرد( .املليجي ،عبد املنعم،
 ،1955ص.)28 .
 التمسك بعقيدة معينة ٬يلتزمها اإلنسان في سلوكه ٬فال يؤمن إال
اها ٬وال يخضع إال لها ،وال يأخذ إال بتعاليمها ،وال يحيد عن سننها وهديها،
ويتفاوت الناس في ذلك قوة وضعفا ،حتى إذا ما بلغ الضعف غايته ،عد
ذلك خروجا عن الدين وتمردا عليه( .الذهبي ،محمد حسين ،1975 ،ص.
.)51
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ُ وجدان وعمل قبل أن يكون مناسكا وتراتيل ،ينبع هذا الوجدان
ّ
ُ
ّ
سر وجوده وك ْنه الكائنات من حـوله ،وينبع
من ِّ
تطلع اإلنسـان إلى اكطشاف ِّ
من ت ُّلهفه إلى صدر رحيم ،يثق به ويطمئن إليه ،وينبع من احتياجاته إلى
قوى عظيمة ّ
تشد من أزره وتوجهه في هذه الحياة( .فهمي ،سمية،1975 ،
ص.)279 .
 الطاعة و االنقياد واسم لجميع ما يعبد به هللا( .وجدي ،محمد
فريد ،1977 ،ص.)106 .
 النظام الذي قرره هللا للحياة البشرية بجملتها واملنهج الذي يسير
عليه نشاط الحياة برقها ،وهللا وحده هوصاحب الحق في وضع هذا املنهج
بال شريك ،والدين هواإلتباع والطاعة للقيادة الريانية التي لها وحدها حق
الطاعة واإلتباع ومنها وحدها يكون التلقي ،ولها وحدها يكون االسطسالم.
(قطب ،سيد ،1983 ،ص.)9 .
ً
ّ
انفعاال إر ًّ
فيصدق بما جاء
اديا،
 انفعال اإلنسان بالدين في حياته
به من بيان في شرح حقيقة الوجود ،ومن ذلك يكون معتقدهُ ،ويجرى
سلوكه على حسب ما جاءت به تعاليمه العملية ،ومن ذلك يكون ُ
شرعه

ً
ً
في واقع حياته ،وهذا االنفعال ّ
ًّ
ًّ
عمليا
عقليا وسلوكا
بالدين تصديقا
هوالتدين( .النجار ،1989 ،ص .)14 .أي أنه ّ
تحمل الدين واتخاذه ِّشرعة
ً
ومنهاجا.
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 إتباع اإلنسان ما أمره هللا به ورسوله ويتضمن اإليمان الديني
ُ(بعد إيديولوجي) ،ويشتمل على اإليمان باهلل ومالئكته ،وكتبه ،ورسله،
ّ
وشره( .أبوسوسو ،سعيدة ،1989 ،ص.
واليوم ا خر ،ويالقضاء خيره ِّ
.)240
 االلتزام بأحكام الدين والسير على منهاجه أمر مطلوب ومرغوب فيه
ومحمود عند هللا ،وعند الناس يعود بالخير والفالح على أصحابه وعلى
املجتمع( .عبد الفتاح ،1994 ،ص.)42 .
 الصوت الداخلي الذي يحكم سلوك األفراد ،ويطسم بخاصة النفاذ
إلى داخل النفس ،كما أنه قوة روحية الزمة لصحة اإلنسان( .موس ى،
رشاد ،1994 ،ص.)437 .
 ما يقوم به الفرد من سلوك واتجاهات ومعتقدات دينية ،تجاه
خالقه وافراد مجتمعه ونحونفسه ،وذلك بالتمثل باألخالق الفاضلة التي
يدعواليها الدين( .موس ى ،رشاد ،1999 ،ص.)276 .
 التزام املسلم بعقيدة اإليمان الصحيح (اإليمان باهلل ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،وياليوم ا خر ،ويالقدر خيره وشره) ،وظهور ذلك على
سلوكه ،بممارسة ما أمر هللا به ،واالنتهاء عن إتيان ما نهى عنه( .الصنيع،
 ،2005ص.)378 .

مجلة تنمية املوارد البشرية – العدد الحادي عشر – ديسمبر2015

63

التدين وعالقته بسلوك املواطنة لدى الطالب الجامعي الجزائري

أ.قريش ي فيصل

 الطريقة أواملذهب الذي يسير عليه املرء نظريا وعمليا ،وهواملنهج
الذي يطبعه في حياته ،وفي عالقته مع غيره ،وفي عبادته لريه ،وفي
خضوعه هلل تعالى( .الزحيلي ،محمد مصطفى ،2008 ،ص.)5 .
التدين أنها تدور حول أبعاد ّ
ُّ
محددة يمكن
يالح من خالل تعريفات
اعتبارها معايير عملية ّ
للتدين ،تتمثل في :العقائد ،والعبادات ،واملعامالت،
واألخالق .التدين إذا وسيلة وليس هدفا ،والهدف منه هوالتقرب إلى هللا
تبارك وتعالى ،لنيل سعادة النفس في الدنيا ،والنجاة من النار ودخول
الجنة في ا خرة ،يزيد بالطاعات وينقص باملعاص ي ،ويتفاضل أهله فيه،
ويقوى بالتوية ،واإليمان هوالدافع األكبر له .والتدين هومعيار دنيوي
انطباعي تقديري للتداول بين الناس ،وليس دليال على حب هللا أورضاه.
وفي األخير يمكن تعريف التدين بأنه قدرة الفرد على تجريد نفسه من
الهوى ،واخالص العبودية هلل تعالى ،باملحبة والطاعة والدعاء والخوف
والرجاء والتوكل ،مع القدرة على تهذيب النفس والسمو اها ،من خالل
أداء التكاليف التي شرعها هللا ،وكذلك القدرة على التفاعل مع البيئة التي
يعيش فيها ،فيسلك فيها السلوك املفيد والبناء بالنسبة له ،وملجتمعه،
ويما يساعده على مواجهة األزمات والصعويات التي تواجهه ،بطريقة
إيجابية دون خوف أوقلق ،وتقبل ذاته وواقع حياته ،والتوافق مع املجتمع
الذي يعيش فيه.
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 2ـ العوامل الذاتية واالجتماعية املؤثرة على مستوى التدين:
أ ـ العوامل الذاتية :هي مجموعة العوامل اللصيقة بكل فرد بذاته،
واهم العوامل الذاتية العاملين التاليين:
ـ العامل الفطري :الفطرة هي ما فطر هللا عليه الخلق من املعرفة به،
فالنفس أوالفطرة خلقها هللا تعالى واودع فيها هذا االتجاه إلى الخالق،
واإلنسان مهما ابتعد عن منهج هللا َ
وجحد وجوده وكفر بالدين فإنه لـن
ا
ا اْ ا اْ
ُ ْا
َّ ا ا
يستطيع أن ّ
ين الق ِي ُم اول ِك َّن
الد
يغير فطرته" ال تب ِد
يل ِلخل ِق الل ِه ذ ِلك ِ
ا ْ ا ا َّ ا ا ا
اس ال اي ْعل ُمون ( )30الروم" .بدليل أنه ال يستطيع أن يحجب هذه
أكثر الن ِ
الفطرة عما يجيش فيها عند األزمات واألوقات الحرجة أمام البواعث
السابقة للتدين ،ويدليل عما يجده اإلنسان من الندم على األفعال
الذميمة ،ومن وخز الضمير إذا بقي عنده ضمير ولم تفسده املفـاتن
والشياطين(.الزحيلي ،محمد ،1991 ،ص ص.)51-50 .
ّ
ـ العامل النفس ي:انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم فمن ظفر
اا
بنفسه أفلح ،ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك .قال تعالى " :فأ َّما ام ْن
ا ا
ا ا ْ ا ا ا ُّ ْ ا
ا َّ ْ ا ا
يم ه اي ْاملا ْأ اوى (َّ )39
واما ام ْن
طغى ( )37واثر الحياة الدنيا ( )38ف ِإن الج ِح ِ
ْ اْ
ا ا
ا ْ َّ ا
ْ
ا
َّ
اف ام اق ا
الن ْف ا
س اع ِن ال اه اوى ( )40ف ِإ َّن ال اجنة ِه اي املأ اوى (")41
ام ارِب ِه اونهاى
خ
النازعات .فالنفس تدعوالى الطغيان وايثار الحياة الدنياّ ،
والر ّب يدعوالى
ْ
خوفه ْ
ونهي النفس عن َ
الداعيين يميل إلى هذا الداعي
الهوى والقلـب بين
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مرة ،والى هذا مرة ،وهذا موضع املحنة واالبتالء( .ابن القيم ،1999 ،ص.
.)74
ب ـ العوامل االجتماعية :وهي مجموعة العوامل التي ينشأ فيها كل
فرد ويتفاعل معها ،وهي أساس البد منه ألن فيها تطبلور شخصية الفرد
وينعكس ذلك كله على صحته ،واهم هذه األسرة ،والرفاق ،واملساجد
واملؤسسات التعليمية ،ووسائل االتصال.
3ـ أبعاد التدين اإلسالمي :التدين يختلف من شخص إلى ةخر على
حسب إيمان الشخص باهلل تبارك وتعالى ،وينعكس ذلك على شخصيته،
وهنالك أربعة أبعاد تتجلى في شخصية الفرد املؤمن ،تتفاوت هذه األبعاد
قوة بين األفراد وهي كالتالي:
أ-البع ـ ــد الجس ـ ــمي :ويش ـ ــمل رعاي ـ ــة حق ـ ــوق الجس ـ ــم واملحافظ ـ ــة علي ـ ــه
وتنميت ــه ووقايت ــه م ــن ك ــل م ــا يؤذي ــه ،واش ــباع حاجات ــه باعت ــدال ،ويش ــمل
ك ـ ــذلك املحافظ ـ ــة عل ـ ــى الح ـ ــواس وتنميته ـ ــا واس ـ ــتخدامها فيم ـ ــا خلق ـ ــت ل ـ ــه.
ويدخل في هذا النظافة وحسن املظهر باللباس الحسن والزينة املباحة.
ب  -البعد النفسـ ي :ويشـمل رعايـة حقـوق الـنفس مـن تزكيتهـا وتنميتهـا،
وحمايتهــا مــن كــل مــا يدنســها أويفســدها ،كــذلك حبهــا وقبولهــا والرضــا عنهــا
وعــن قــدراتها ،ومعرفــة حاجاتهــا وميوالتهــا ،واشــباعها باعتــدال ،كــذلك نهيهــا
عـ ــن كـ ــل مـ ــا يغضـ ــب راهـ ــا ،وح هـ ــا علـ ــى العمـ ــل بم ـ ـا يرضـ ــيه ،فتحصـ ــل لهـ ــا
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الس ـ ــعادة وتقب ـ ــل عل ـ ــى الحي ـ ــاة بتف ـ ــاؤل ورض ـ ــا .ويح ـ ــرص الف ـ ــرد عل ـ ــى ع ـ ــالج
االنحرافــات التــي تقــع فيهــا الــنفس بالتويــة واالســتغفار ،ويحليهــا بالحســنات
ويجنبها السيئات.
ج  -البع ـ ــد االجتم ـ ــا ي :ويش ـ ــمل رعاي ـ ــة حق ـ ــوق الن ـ ــاس وي ـ ــدخل في ـ ــه
محبتهم ورحمـتهم ،وارادة الخيـر لهـم ،وحمايـة حقـوقهم وامـوالهم واعراضـهم
واس ـرارهم ،ولــين القــول لهــم وامــرهم بــاملعروف ونهــيهم عــن املنكــر بــالتي هــي
أحسن ويذل وجوه البر لهم وكف األذى عنهم.
د  -البع ــد الروح ــي :ويش ــمل رعاي ــة حق ــوق هللا ،وذل ــك بمعرفت ــه وحب ــه
واف ـ ـ ـراده بالعبـ ـ ــادة بجميـ ـ ــع أشـ ـ ــكالها ،ويحـ ـ ــب لقـ ـ ــاء هللا وكالمـ ـ ــه ورسـ ـ ــوله
واملالئكــة واألنبيــاء وســائر املــؤمنين مــن األنــس والجــن .فيكــون مــن نتــاج ذلــك
تمكــين اإليمــان فــي قلــب العبــد ويشــع النــور فــي عقلــه ويصــيرته ويجلــي بصــره
ويس ــدد حواس ــه فيطب ــع م ــا يرض ــاه هللا ويجتن ــب م ــا يس ــخط ري ــه ،فيتر ــى ف ــي
املن ــازل حت ــى يص ــبح هللا هوي ــده الت ــي ي ــبطش اه ــا ،ونظ ــره ال ــذي يبص ــر ب ــه،
وسمعه الـذي يسـمع بـه ،ورجلـه التـي يم ـ ي اهـا ،وان اسـتعاذه يسـتجيب لـه
ويعي ــذه ،وان اسطنصــر بــاهلل عل ــى أعدائــه لينصــرنه ويجي ــب دعوتــه ،ث ــم إذا
أحــب هللا العبــد أمــر جبريــل بمحبتــه ثــم طلــب جبريــل مــن املالئكــة أن تحــب
هــذا العبــد ،ثــم يوضــع لــه القبــول فــي األرض فيحبــه أهــل األرض ،وهــذا ممــا
ثبت في الحديث الصحيح( .الصنيع ،2005 ،ص ص.)323-322 .
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وهذه األبعاد هي نطيجة لإليمان الصادق والتدين الحق ،وتعتبر
جنة ضد الغواية واالضطراب ،والسالح الذي يشهره الشخص املتدين
فيما يعكر سالمته وطمأنينته ،إذ إن خلواملشاعر من التدين يؤدي إلى
سهولة اإلصابة باالضطرابات والضغوطات.
 4ـ مراتب التدين اإلسالمي:عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال:كان
النبي صلى هللا عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال :ما
اإليمان؟ قال " :أن تؤمن باهلل ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث".
قال :ما اإلسالم؟ قال" :اإلسالم أن تعبد هللا وال تشرك به ،وتقيم
الصالة ،وتؤدي الزكاة املفروضة ،وتصوم رمضان" .قال :ما اإلحسان؟
قال" :أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"...
(البخاري ،2004،ر ،50 .و( ،)4777مسلم 1972 ،ر .)9 .من خالل هذا
الحديث وغيره استنبطت مراتب التدين وكانت كالتالي:
أ ـ مرتبة اإليمان :اإليمان أصله معرفة القلب وتصديقه ،واإليمان
بوجود خالق لهذا الكون أمر فطري في النفوس ،ودالئل عظمة هذا
الخالق تتجلى في مخلوقاته ،وعليه جبلت القلوب على اإلقرار اهذه
الحقيقة.
ب ـ مرتبة اإلسالم:اإليمان مستلزم لإلسالم ،ورأس اإلسالم مطلقا
اا
شهادة أن ال إله إال هللا ،واها بعث هللا جميع الرسل كما قال تعالى " :اولق ْد
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ُ ُ
َّ ُ ا ا
ا ا ُ
َّ ا ْ ا
ْا
واجت ِن ُبوا الطاغوت ف ِم ْن ُه ْم ام ْن
اب اعثنا ِفي ك ِل أ َّم ٍة ار ُسوال أ ِن ا ْع ُب ُدوا الله
ْا
ا ْ ُ
َّ
ا
الل ُه اوم ْن ُه ْم ام ْن اح َّق ْت اع ال ْيه َّ
الض اال ال ُة اف ِس ُ
اْل ْ
ض فانظ ُروا
ي
ف
وا
ير
اهدى
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُْ ا ا
ا ا ا ا
ك ْيف كان اعا ِق ابة املك ِذ ِبين ( ")36النحل.
ج ـ مرتبة اإلحسان :هذه املرتبة ال تكون إال إذا تحققت املرتبة األولى
والثانية معا ،واإلحسان هواإلتيان بالحسنات ،والحسنات هي فعل
الواجبات واملستحبات ،وترك املحرمات واملكروهات ،وفعل أوترك
املباحات ألنها مباحات ،مع التصديق بذلك هلل تعالى واإلخالص له فيه،
ومع استحضار رؤية هللا تعالى واطالعه على الظاهر والباطن ،لقوله تعالى:
اا ا
ا ا ٌ ا
ْا
" اب الى ام ْن اأ ْس ال ام او ْج اه ُه ل َّله او ُه ُ
وم ْح ِس ٌن فل ُه أ ْج ُر ُه ِعند ارِب ِه اوال خ ْوف اعل ْي ِه ْم
ِ ِ
ا
ُ ا
اوال ُه ْم اي ْح ازنون ( ")112البقرة(.ابن باديس ،1995 ،ص.)53 .
د ـ مرتبة االستقامة :االستقامة كلمة جامعة ةخذة بمجامع التدين،
وهي القيام بين يدي هللا على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد ،وهي تتعلق
باألقوال ،واألفعال ،واألحوال ،والنيات( .ابن القيم،1973 ،م ،2 .ص.)105 .
ا
ْ اا ا ُ
ااا
َّ َّ ا ا ُ ا ُّ ا َّ ُ ُ َّ ْ ا ا
استق ُاموا تتن َّز ُل اعل ْي ِه ُم املال ِئكة
قال تعالىِ " :إن ال ِذين قالوا ربنا الله ثم
ْ ُ ْ ا َّ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ا ا
ا َّ ا ا ُ ا ا ُ
وع ُدون ( ")30فصلت.
أال تخافوا اوال ت ْح ازنوا واب ِشروا ِبالجن ِة ال ِتي كنتم ت
 5ـ أنماط التدين وخصائص كل نمط :من خالل عدة عوامل تتعدد
نماذج الخبرة الدينية (التدين) التي نراها في حياتنا اليومية ،وتصنف إلى
األنماط التالية:
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أ ـ التدين املعرفي (الفكري) :نجد الشخص يعرف الكثير من أحكام
الدين ومفاهيمه ،ولكن هذه املعرفة تتوقف عند الجانب العقالني
الفكري وال تتعداه( .املهدي ،2002 ،ص.)36 .
ب ـ التدين العاطفي (الوجداني) :نرى الشخص يبدي عاطفة جارفة
وحماسا كبيرا نحوالدين ،ولكن هذا ال يواكبه معرفة جيدة بأحكام الدين
وال سلوكا مستقيما(.املرجع السابق ،ص.)37 .
ج ـ التدين الطقوس ي (تدين العبادة) :هنا نجد الشخص يقوم بأداء
العبادات الدينية كعادة اجتماعية تعودها(.نفس املرجع).
د ـ التدين النفعي (املصلحي) :يلتزم الفرد هنا بكثير من مظاهر الدين
الخارجية للوصول إلى مكانة اجتماعية خاصة أوتحقيق أهداف دنيوية
شخصية(.نفس املرجع).
هـ ـ التدين التفاعلي (تدين رد الفعل) :نجد هذا النوع من التدين
عند األشخاص الذين قضوا حياتهم بعيدا عن الدين ،وفجأة نطيجة
تعرضهم ملوقف معين أوحادث معين ،نجدهم قد تغيروا من النقيض إلى
النقيض(.نفس املرجع ،ص ص37 .ـ.)38
وـ التدين الدفا ي (العصابي) :في هذا النمط يلجأ الفرد إلى التدين
ليخفف من مشاعر القلق والخوف ويتخلص منها(.نفس املرجع ،ص.)38 .
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ز ـ التدين املرض ى(الذهاني) :يلجأ املريض في هذا النمط إلى التدين
في محاولة منه لتخفيف حدة التدهور والتناثر املرض ى ،ولكن الوقت
يكون قد فات فتظهر أعراض املرض العقلي مصطبغة ببعض املفاهيم
شبه الدينية الخاطئة(.نفس املرجع).
ح ـ التدين التطرفي :يعني الغلوفي جانب أكثر من جوانب الدين بما
يخرج الشخص عن الحدود التي يقرها الشرع إفراطا أوتفريطا(.نفس
املرجع ،ص.)39 .
ط ـ التدين التصوفي :هوتجرية ذاتية شديدة الخصوصية يمر اها
قليل من الناس لهم تركيب اجتماعي وروحي خاص ،تختلط فيها اإللهامات
بالوساوس ،فيرى بعضهم أشياء يعتقدها إلهامات وفي حقيقة األمر هي
تلبيسات شيطانية( .نفس املرجع).
ي ـ التدين الحق :هنا نجد الشخص يملك معرفة دينية كافية
وعميقة ،وعاطفة دينية تجعله يحب دينه ويخلص له مع سلوك يوافق
كل هذا ،واذا وصل اإلنسان لهذا املستوى من التدين الحق ،شعر باألمن
والطمأنينة والسكينة ،ووصل إلى درجة من التوازن النفس ي تجعله يقابل
املحن والشدائد بصبر ورضا ،واذا قابلت هذا الشخص وجدته هادئا
سمحا ،راضيا متزنا في أقواله وافعاله ،ووجدت نفسك تتواصل معه في
سهولة ويسر وامان(.نفس املرجع ،ص.)40 .
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وسماحة هذا النوع وسهولة االتصال به وصفها النبي صلى هللا عليه
وسلم في قوله..." :إنما املؤمن كالجمل اْلنف ،حيثما قيد انقاد"(.ابن
ماجه ،1954 ،ر( ،)43 .الحاكم ،1990 ،ر( ،)331 .أحمد ،1983 ،م ،4.ص.
( ،)126الطبراني ،ج ،18 .ص ،247 .ر .)619 .وهوحديث صحيح .وفي رواية
أخرى تتقوى بما قبلها عن ابن عمر رض ي هللا عنهما مرفوعا " :املؤمنون
هينون لينون ،كالجمل اْلنف ،إن قيد انقاد ،واذا أنيخ على صخرة
استناخ"(.العقيلي ،1984 ،ر( ،)214 .القضاعي ،1986 ،ر.)139 .
ثالثا :املواطنة:
 1ـ تعريف املواطنة:
أ ـ لغة :املواطنة واملواطن مأخوذة في العريية من الوطن ،واملواطنة:
ً
مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في املكان إقامة ومولدا ألن الفعل على
وزن (فاعل).
َ
َ
َْ
و امل ْو ِّط ُن َم ْف ِّعل من هويسمىبه املش َه ُد من مشاهد الحرب وجمعه
َ
اا
َ
َْ
َمواطنوامل ْو ِّط ُن املش َه ُد من َمشاهد الحرب وفي التنزيل العزيز ":لق ْد
ا
ا ا ُ ُ َّ ُ ا
واط ان ك ِث اير ٍة "التوية ( .25ابن منظور ،د.ت ،ج ،13 .ص.
نص اركم الله ِفي م ِ
.)451
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ب -اصطالحا :عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة،
ً
وما يتولدعنها من مسؤوليات ،متضمنة مرتبة من الحرية ،وحقوقا
وواجبات.)Encyclopedia Britannica, 2004(.
انتماء تام في دولة أوبعض دواليب الحكم.(World Boor (.
international
أكثر أشكال العضوية اكتماال في جماعة سياسية ما( .الدجاني ،أحمد،
.)1999
صفة املواطن الذي يتمتع بالحق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها
عليه انتماؤه إلى الوطن( .عبدالحاف  ،سعيد.)2007 ،
مكانة أوعالقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياس ي ،ومن
خالل هذه العالقة يقدم املواطن الوالء ،ويتولى املجتمع الحماية ،وتتحدد
هذه العالقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة.
(غيث،محمد.)1995 ،
 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أش ـ ـ ـ ــكال املواطن ـ ـ ـ ــة:يمك ـ ـ ـ ــن التميي ـ ـ ـ ــز ب ـ ـ ـ ــين أربع ـ ـ ـ ــة ص ـ ـ ـ ــور
للمواطنة(.السويدي ،جمال.)2009 ،
أ ـ ـ ـ ـ املواطنــة املطلقــة :وفيهــا يجمــع املــواطن بــين دوره االيجــابي والســلبي
تجاه وطنه.
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ب ـ املواطنة االيجابية:فيها يقوم الفرد بدور ايجابي تجـاه وطنـه بسـبب
قوة انتمائه الوطني.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ املواطنــة الســلبية :فيهــا يقــوم الفــرد بــدور ســلبي تجــاه وطنــه عــن
طريق النقد الغير البناء.
د ـ ـ ـ ـ ـ املواطنــة الزائفــة :فيهــا يظهــر الفــرد حــامال لشــعارات جوفــاء بينمــا
واقعه الحقيقي ينم عن عدم احساس واعتزاز بالوطن.
 3ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبعــاد املواطنــة:أســفرت االجتهــادات الغرييــة املعاصــرة فــي صــياغة
عناصر جديدة للمواطنة ،لخصت فـي البعـد الشخصـ ي ،والبعـد االجتمـاعي،
والبعد املكاني ،والبعد الزماني.
 4ـ ـ ـ ـ ـ املتغي ـرات املعاصــرة واثرهــا علــى مفهــوم املواطنــة :مــن أهــم هــذه
املتغيـرات التــي تعــد دواعــي أساســية النبعــاث مفهــوم املواطنــة الجديــد :عوملــة
األســواق ،التطــور العلمــي والصــناعي ،االخــتالف الثقــافي ،الهويــات الدينيــة،
التعــاون بــين الــدول ،تقنيــة املعلومــات ،اإلعــالم العــالمي ،العوملــة( ....املرجــع
السابق).
 5ـ ـ ـ ـ ـ ـ عناص ــر املواطن ــة :حص ــر ألب ــرت العناص ــر الرئيس ــية للمواطن ــة ف ــي
العناصر الخمسة التالية:
أ ـ الهوية الوطنية (الدينية ،السياسية ،الثقافية.)...
ب ـ الثقافة السياسية.
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ج ـ الحقوق و الواجبات.
د ـ القيم.
هـ ـ املهارات العقلية العامة.)Alberta Education, 2005(.
ومن أجل أن تتحقق املواطنة فانه ال بد أن تكتمل العناصر ا تية:
 االنتماء :يمثل االنتماء شعور داخلي يجعل املـواطن يعمـل بحمـاس
واخ ــالص لالرتق ــاء بوطن ــه ولل ــدفاع عن ــه وم ــن مقتض ــياته ان يفتخ ــر الف ــرد
بوطن ـ ــه ،ويتك ـ ــون م ـ ــن ع ـ ــدة أبع ـ ــاد (الهوي ـ ــة ،الجماعي ـ ــة ،ال ـ ــوالء ،االلت ـ ـزام،
الديموقراطية)(.الحبيب ،فهد( .)2005 ،العامر ،عثمان.)2005 ،
 املعرفة الوطنية :وتشتمل على عمليتي التعليم والتعلم ومجموعة
املبادئ الشاملة التي يمكن من خاللها تعريف وممارسة وتقييم
الديموقراطية.
اإلجراءات امليدانية للدراسة:
أوال ـ ـ مـنرا الدراسـة:تـم اسـتخدام املـنهج الوصـفي ألنـه يتكفـل بوصـف
الظ ــاهرة وص ــفا دقيق ــا م ــن خ ــالل التعبي ــر الن ــوعي ،ودراس ــة العالق ــات الت ــي
توجد بين هذه الظاهرة والظواهر األخرى.
ثانيا ـ العينة:
 1ـ ـ حـدود الدراسـة :تحـدد إجـراء الدراسـة امليدانيـة بجـامعتي سـطيف،
وتمت من 2013/11/20:إلى غاية .2013/12/10
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 2ـ التعريف بالعينة:
أ ـ ـ ـ ـ العينــة االســتطالعية :تكونــت العينــة مــن ( )30فــردا ،تــم اختيــارهم
بطريق ــة عرض ــية ،م ــنهم ( )13ذكـ ـرا ،تراوح ــت أعم ــارهم ب ــين ( )54-19س ــنة،
بمتوسـ ــط حسـ ــابي قـ ــدره ( ،)31.92وانح ـ ـراف معيـ ــاري قـ ــدره ( .)11.09و()17
أنثـ ـ ــى ،تراوحـ ـ ــت أعمـ ـ ــارهن بـ ـ ــين ( )55-20سـ ـ ــنة ،بمتوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي قـ ـ ــدره
( ،)33.41وانحراف معياري قدره (.)10.33
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العينـ ــة اْلساسـ ــية :تكونـ ــت العينـ ــة األساسـ ــية مـ ــن ( )42طالبـ ــا
بجامعتي سطيف ،تم اختيارهم بطريقة عرضية ،مـنهم ( )13ذكـرا ،تراوحـت
أعم ـ ــارهم ب ـ ــين ( )25-19س ـ ــنة ،بمتوس ـ ــط حس ـ ــابي ق ـ ــدره ( ،)4.23وانح ـ ـراف
معيـ ــاري قـ ــدره ( .)2.04و( )29أنثـ ــى ،تراوحـ ــت أعمـ ــارهن بـ ــين ( )25-19سـ ــنة،
بمتوسط حسابي قدره ( ،)3.03وانحراف معياري قدره (.)1.54
 3ـ خصائص العينة اْلساسية :نبينها في الجدول التالي:
جدول رقم ( )1يبين خصائص العينة حسب (الجنس ،التخصص
اْلكاديمي)
الجنس
املتغير

التخصص
اْلكاديمي

املدى

ذكور

النسبة املئوية
%

إناث

النسبة
املئوية %

النسبة
املجموع

املئوية
%

العلوم االجتماعية

7

53.8

23

79.3

30

71.4

العلوم العلمية

6

46.2

6

20.7

12

28.6

املجموع

13

100

29

100

42

100
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ثالثا ـ أدوات الدراســة :مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام
األداتين التاليتين:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ مقي ــاس س ــلوك التــدين :ت ــم اس ــتخدام مقيــاس س ــلوك الت ــدين
( )2013م ــن إع ــداد الباح ــث ،واملتك ــون م ــن ( )40بن ــدا ،يق ــيس أربع ــة أبع ــاد
(أركان اإليمان ،أركان اإلسالم ،الواجبات ،املنهيات) ،وتتم اإلجابـة عـن بنـود
املقياس ضمن خمسة اختيارات تتدرج كما يلـي :أبـدا ،نـادرا ،أحيانـا ،كثيـرا،
دائمــا .وتصــنح البنــود بتــدرج قيمــي مــن  1إلــى  ،5بالنســبة للبنــود االيجابيــة
أمــا البنــود الســلبية فــيعكس التــدرج القيمــي الســابق .وتــم حســاب الشــروط
السيكومترية للمقياس كما يلي:
أ ـ الصدق :تم حساب الصدق بطريقتين:
أـ صدق املحتوى :تم حساب معامل ارتباط كل بعد من أبعاد سلوك
التدين بالدرجة الكلية للمقياس ،والجدول رقم ( )2يبين نتائج املعالجة
اإلحصائية للصدق.
الجدول رقم ( )2يوضح معامل ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس
سلوك التدين بالدرجة الكلية للمقياس
أبعاد املقياس

أركان اإليمان

أركان اإلسالم

معامل االرتباط

** 0.80

** 0.82

شعب اإليمان

شعب اإليمان

(الواجبات)

(املنهيات)

** 0.73

** 0.78

**دالة عند 0.01
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يتضح من الجدول ( )2أن جميع األبعاد دالة عند مستوى (،)0.01
وهذا يعطي داللة واضحة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي كما يشير
إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق اها في تطبيق الدراسة
الحالية.
ب ـ الصدق التمييزي (املقارنة الطرفية) :تم حساب الفروق
باستخدام اختبار (ت) لدى عينة قوامها ( )30مواطنا ،والجدول رقم()3
يبين املقصود.
الجدول رقم ( )3يوضح الصدق التمييزي (املقارنة الطرفية) ملقياس
سلوك التدين و ابعاده
املقياس

الدرجة الكلية

قيمة (ت)

** 7.96

بعد أركان اإليمان

بعد أركان اإلسالم

بعد الواجبات

** 7.22

** 7.23

** 7.73

بعد
املنهيات
** 7.11

** دالة عند مستوى .0.01
يتضح من الجدول رقم ( )3أن قيمة "ت" دالة إحصائيا ،وهذا يشير
إلى أن املقياس له القدرة على التمييز بين املجموعتين املتطرفتين مما يدل
على صدقه.
ت .أما معامل ثبات املقياس فتم حسابه بطريقة ألفا كرونباخ،
وطريقة التجزئة النصفية ،والجدول رقم ( )4يوضح النتائج:
الجدول رقم ( )4يوضح معامل ألفاكرونباخ ومعامل جتمان
لسلوك التدين
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املقياس

عدد البنود

مقياس التدين

40

معامل ثبات ألفاكرونباخ
0.80

أ.قريش ي فيصل
التجزئة النصفية جتمان
0.88

يتضح من الجدول رقم ( )4أن قيمة معامل ثبات ألفاكرونباخ
للمقياس كانت( ،)0.80واما بالنسبة ملعامل ثبات جتمان فكانت(،)0.88
مما يدل على درجة ثباته.
 2ـ ـ ـ ـ ـ مقيــاس ســلوك املواطنــة :تــم اســتخدام مقيــاس ســلوك املواطنــة
( )2013من إعداد الباحث ،واملتكـون مـن ( )40بنـدا يقـيس أربعـة أبعـاد وهـي:
بعــد الهويــة واالنتمــاء ()10بنــود ،وبعــد املشــاركة االجتماعيــة والثقافيــة ()10
بنــود ،وبعــد املش ــاركة السياســية وحريــة التعبي ــر ( )10بنــود ،وبعــد الحق ــوق
والواجبات ( )10بنود ،تتم اإلجابـة عنهـا ضـمن خمسـة اختيـارات تتـدرج كمـا
يلــي :أبــدا ،نــادرا ،أحيانــا ،كثي ـرا ،دائمــا ،وتصــنح البنــود ضــمن تــدرج قيم ــي
من  1إلى  5درجات ،بالنسـبة للبنـود االيجابيـة ،أمـا بالنسـبة للبنـود السـلبية
ف ـ ــيعكس الت ـ ــدرج القيم ـ ــي الس ـ ــابق .وت ـ ــم حس ـ ــاب الش ـ ــروط الس ـ ــيكومترية
للمقياس كما يلي:
أ ـ الصدق :تم حساب الصدق بطريقتين:
ـ صدق املحتوى :تم حساب معامل ارتباط كل بعد من أبعاد سلوك
املواطنة بالدرجة الكلية للمقياس ،والجدول رقم ( )5يبين نتائج املعالجة
اإلحصائية للصدق.
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الجدول رقم ( )5يوضح معامل ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس
سلوك املواطنة بالدرجة الكلية للمقياس
أبعاد املقياس

الهوية واالنتماء

معامل االرتباط

** 0.68

املشاركة االجتماعية

املشاركة السياسية

الحقوق والواجبات

والثقافية
** 0.62

** 0.74

* 0.37

**دالة عند  * / 0.01دالة عند 0.05
يتضح من الجدول ( )5أن جميع األبعاد دالة عند مستوى ()0.01
و( ،)0.05وهذا يعطي داللة واضحة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي
كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق اها في تطبيق
الدراسة الحالية.
ـ الصدق التمييزي (املقارنة الطرفية) :تم حساب الفروق باستخدام
اختبار (ت) ،لدى عينة قوامها ( )30مواطنا ،والجدول ( )6يبين املقصود.
الجدول رقم ( )6يوضح الصدق التمييزي (املقارنة الطرفية) ملقياس
سلوك املواطنة
املقياس

الدرجة الكلية

قيمة (ت)

** 5.98

بعد الهوية و

بعد املشاركة االج .و

بعد املشاركة

بعد الحقوق و

االنتماء

الثقافية

السياسية

الواجبات

** 6.80

** 7.89

** 6.26

** 7.01

** دالة عند مستوى 0.01
يتضح من الجدول رقم ( )6أن قيم "ت" كلها دالة إحصائيا ،وهذا
يشير إلى أن املقياس بأبعاده له القدرة على التمييز بين املجموعتين
املتطرفتين ،مما يدل على صدقه.
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ب ـ الثبات :أما معامل ثبات املقياس فتم حسابه بطريقة ألفا
كرونباخ ،وطريقة التجزئة النصفية ،والجدول رقم ( )7يوضح ذلك:
الجدول رقم ( )7يوضح معامل ألفاكرونباخ ومعامل جتمان ملقياس
سلوك املواطنة
املقياس
مقياس املواطنة

عدد البنود

م.ث.ألفاكرونباخ

0.44

التجزئة ن.جتمان

0.44

0.46

يتضح من الجدول رقم ( )7أن قيمة معامل ثبات ألفاكرونباخ
لدرجات املقياس كانت ( ،)0.44واما بالنسبة ملعامل ثبات جتمان فكانت
( ،)0.46ومما سبق يطبين أن للمقياس درجة ثبات.
رابعا ـ عرض ومناقشة نتائج البحث:
 1ـ الفرضية اْلولى :نتوقع وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة
احصائية بين سلوك التدين وسلوك املواطنة لدى أفراد العينة.
الجدول رقم ( )8يوضح معامل بيرسون ملقياس سلوك التدين،
والدرجة الكلية لسلوك املواطنة
املقياس

العينة

معامل ثبات بيرسون

مستوى الداللة

سلوك التدين

42

** 0.54

0.000

** دالة عند مستوى 0.01
يتضح من الجدول رقم( )8وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة
إحصائية عند مستوى  ،0.01وعليه فقد تحققت الفرضية.
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اتفقت نطيجة هذه الفرضية مع ما خلص إليه كل من (معمرية،
بشير ،)2005 ،و(موس ى ،علي .)2005 ،و(املرهبي ،يحيى )2008 ،في وجود
عالقة ارتباطية وتأثير بين التدين باإلسالم واملواطنة .ويمكن تفسير ذلك
بأن العوملة والعصرنة ،والتكنولوجيا الحديثة ،وتطرف بعض الجماعات
ً
الدينية أوجدت مناخا في الفكر واملمارسة يؤكد على استقرار مفاهيم
الدولة واألمة واملواطنة في الذهنية السياسية ،وان نمواملشاعر الدينية
للطالب الجامعي يرتبط بنمومشاعر االنتماء للوطن وحبه ألن حب الوطن
من الحاجات الجبلية املغروسة في جميع النفوس.
 2ـ الفرضية الثانية :نتوقع عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
بين أفراد العينة في سلوك التدين تعزى إلى متغيرات (الجنس ـ
التخصص اْلكاديمي).
الجدول رقم ( )9يبين نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين أفراد العينة
في درجة سلوك التدين تبعا للجنس
أبعاد املقياس

أركان اإلسالم

الدرجة

أركان

الكلية

اإليمان

قيمة (ت)

0.66 -

0.55

0.53 -

مستوى

0.512

0.582

0.599

شعب اإليمان

شعب اإليمان

(الواجبات)

(املنهيات)

* 2.03 -

0.28

0.049

0.783

الداللة

*دالة عند 0.05
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يتضح من الجدول رقم ( )9أن الفروق بين الذكور واإلناث في سلوك
التدين غير دالة إحصائيا إال في بعد شعب اإليمان (الواجبات) ،ويالتالي
تحقق هذا الجزء من الفرضية إال في البعد السالف ذكره.
اتفقت نطيجة هذا الجزء من الفرضية مع ما توصل إليه (شعيب،
علي ،)1985 ،و(الشويعر ،طريفة،)1989 ،و(الجميلي ،حكمت،)2001 ،
و(شبلي ،إبراهيمي ،)2009 ،في دراساتهم إلى عدم وجود فروق جوهرية
بين الذكور واإلناث في درجاتهم على مقاييس التدين ،كما اختلفت مع كل
من (حبيب ،رضا ،)1988 ،و(جنيد ،آمال ،)1994 ،وكنيثيا ويول
( ،)Cynthia,& Poul, 1995و(الحجار ،ورضوان )2006 ،في دراساتهم،
ويبدوان النطيجة ش يء طبيعي كون أن التدين حاجة نفسية ،وفرضية
عينية يطساوى فيها الجنسين ،كما نالح

أيضا أن كل أفراد العينة

مستواهم التعليمي عالي ،ويالتالي تتكافؤ وتتماثل فرصهم في االطالع على
األمور الدينية واالستقامة عليها.
ويمكن تفسير وجود فروق في بعد شعب اإليمان (الواجبات) لصالح
اإلناث بسبب التنشئة االجتماعية والثقافة الدينية التي يكطسبها الذكور
واإلناث ،وايضا إلى االختالف في املعاملة والطباع بين الجنسين.
الجدول رقم ( )10يبين نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين أفراد العينة
في درجة سلوك التدين تبعا للتخصص األكاديمي.
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أبعاد املقياس

الدرجة الكلية

أركان اإليمان

قيمة (ت)

0.50 -

0.66

0.84 -

مستوى

0.617

0.514

0.407

أ.قريش ي فيصل

أركان

شعب اإليمان

شعب اإليمان

اإلسالم

(الواجبات)

(املنهيات)

1.68 -

0.65

0.101

0.515

الداللة

يتضح من الجدول رقم ( )10أن الفروق في سلوك التدين تبعا ملتغير
التخصص األكاديمي غير دالة إحصائيا ،ويالتالي تحقق هذا الجزء من
الفرضية.
يمكن تعليل ذلك كون أن املجتمع الجزائري مجتمع متدين ،تظهر فيه
الشعائر الدينية ،والسلوكات اإلسالمية ويالتالي يطساوى في توارثه واالطالع
عليه وااللتزام به جميع أفراد املجتمع ،وتتفق نظرتهم ،وتتحد فرصهم في
تبني الشعائر الدينية التي يطساوى فيها األفراد رغم اختالف تخصصهم
األكاديمي،ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه التعاليم الدينيةهي كسب
إنساني تطسم بخاصية النفاذ إلى داخل النفس.
 3ـ الفرضية الثالثة:نتوقع وجود فروق ذات داللة احصائية بين
أفراد العينة في سلوك املواطنة بأبعادها تعزى إلى متغيرات (الجنس ـ
التخصص اْلكاديمي).
الجدول رقم ( )11يبين نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين الذكور
واإلناث في درجة سلوك املواطنة.
أبعاد املقياس

الدرجة الكلية

الهوية و

املشاركة االج .و

املشاركة

االنتماء

الثقافية

السياسية
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قيمة (ت)

0.13 -

1.20 -

0.03 -

1.71

0.63 -

مستوى الداللة

0.898

0.238

0.975

0.095

0.534

يتضح من الجدول ( )11أن الفروق بين الجنسين في مقياس املواطنة
بأبعاده غير دالة إحصائيا ،ويالتالي لم يتحقق هذا الجزء من الفرضية.
ويعلل انعدام الفروق إلى جبلية املشاعر واألحاسيس واالنفعاالت لدى
الجنسين ،وتأثير املدنية والحداثة على تشابه سلوك الجنسين أثناء فهم
استخدام مصطلح املواطنة ،وتساويهم في التلقي واملشاركة في لعب األدوار
وممارستها في املجتمع.
الجدول رقم ( )12يبين نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين أفراد
العينة في درجة سلوك املواطنة تبعا ملتغير التخصص األكاديمي.
املشاركة االج .و

املشاركة

الحقوق و

الثقافية

السياسية

الواجبات

0.79

0.48 -

0.434

0.635

املقياس

الدرجة الكلية

الهوية واالنتماء

قيمة (ت)

0.37

0.96

0.06 -

0.345

0.948

مستوى الداللة

0.709

يتضح من الجدول رقم ( )12عدم وجود فروق دالة إحصائيا تبعا
ملتغير التخصص األكاديمي لسلوك املواطنة بأبعادها والدرجة الكلية،
ويالتالي لم يتحقق هذا الجزء من الفرضية.
اتفقت نتائج هذا الجزء من الفرضية مع نتائج ()Losito, Bruno, 2003
الذي خلص إلى وجود هوة بين الواقع واملناهج املخطط لها،
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وقد يعلل ذلك بأن الطلبة يدرك ونحقوق املواطنة وواجباتها،
ويطساوون في ضبط مفهوم املواطنة في مجتمعنا مما يجعل ذلك املفهوم
مهضوم لدى جميع الطلبة ،وان العمومية والعاملية التي يصبغ اها ذلك
املفهوم جعله مضبوط في سياقه التاريخي واالجتماعي واطاره الزماني
واملكاني.
خاتمة :تناولت الدراسة هذا املوضوع على أساس أن التدين يساهم
في إرساء مفهوم املواطنة ،وذلك أن النبي صلى هللا عليه وسلم نظم
ً
مجتمع املدينة تنظيما يتوافق مع أعلى درجات املواطنة ،ومع أعلى درجات
الحقوق والواجبات ألن هذا املفهوم أصيل في الدين ،ولذلك نتائج
الدراسة خلصت إلى وجود عالقة ارتباطية بين التدين واملواطنة ،ويرجع
السبب في ذلك إلى تشبع الطلبة بمفاهيم االنتماء واملعرفة الوطنية،
والهوية ،والوالء ،وااللتزام ،والديموقراطية ،مما جعل الطالب الجامعي
يعمل بحماس واخالص لالرتقاء بوطنه وللدفاع عنه ،ومن مقتضياته أنه
يفتخر بوطنه.
املراجع:
أوال ـ املصادر:

 1ـ القرةن الكريم.
 2ـ ابن ماجه ،محمد بن يزيد.)1954( .سنن ابن ماجه( .د .ط .).بيروت:
دار الفكر.
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 3ـ أحمد ،بن حنبل .)1983( .املسند( .ط .)4 .بيروت :املكتب اإلسالمي.
 4ـ البخاري ،محمد بن إسماعيل .)2004(.صحيح البخاري( .ط.)1.
القاهرة :دار ابن الهيثم.
 5ـ الحاكم ،محمد بن عبد هللا .)1990(.املستدرك على الصحيحين.
(ط .)1.بيروت :دار الكتب العلمية.
 6ـ الطبراني ،سليمان بن أحمد(.د.ت .).املعجم الكبير( .ط .)2.بيروت :دار
إحياء التراث العربي.
 7ـ العقيلي ،محمد بن عمر.)1984(.الضعفاء( .ط .)1.بيروت :دار املكتبة
العلمية.
 8ـ القضاعي ،محمد بن سالمة .)1986( .مسند الشهاب( .ط .)2 .بيروت:
مؤسسة الرسالة.
 9ـ مسلم ،بن النجاج النيسابوري .) 1972 (.صحيح مسلم( .ط.)2 .
بيروت :دار إحياء التراث العربي.
ثانيا ـ الكتب والرسائل واملجالت العربية:
 10ـ إبراهيمي ،شبلي .)2009( .التوجه نحوالتدين وعالقته بمستوى
تقدير الذات لدى الطلبة الجامعة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
الجزائر ،الجزائر.
 11ـ األغا ،إحسان .)2002( .البحث التربوي(.ط .)1 .غزة :مكتبة اليازجي.
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