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Factors behind the effects of prayers performing on the behaviour 
of prayer-performer university youth in Gaza Strip  Governorates 

الشباب الجامعي بمحافظات    نن م أثير الصالة على سلوك المصلي    ت "لدراسةنوان ا ع: لخصم

كما تهدف إلي   ،  ينلالمص هؤالء إلي الكشف عن مدى تأثير الصالة على سلوك        وتهدف "غزة

ألسرة، المسجد،  ا(مع كل من    م  ي تعامله  ف هؤالء الصالة على سلوك   أثـير تمعـرفة مـدى     

 تهدف إلى معرفة اختالف كل من       ا  كم  ،)نكرمـر بالمعروف والنهي عن الم     األصـدقاء، األ  

استخدم الباحثان   وقد ،   مهاثير الصالة علي سلوك   تعلي مدى   ) لبيـئة، الجـنس، الجامعـة     ا(

الب الجامعة  طوطالبة من    لباط) 300(بلغت عينة الدراسة    والمـنهج الوصـفي التحليلي،      

 استبانة استخدامبحثان  د قام البا  قو األقصى واإلسالمية واألزهر،   تاالتربـية بجامع   بكلـية 

واألسرة واألقارب   مع كل من الذات،   ن  المصلي لقـياس مـدى تأثـير الصـالة على سلوك         

 اللى أنه   إالدراسة   لمنكر، وتوصلت اواألمر بالمعروف والنهي عن      األصدقاء،، و والجيران

في تأثير الصالة على سلوك ) 0.5(يوجـد فـروق ذات داللـة إحصائية عند مستوى داللة       

ـ    المصـل  ، كما بينت   ةمكان اإلقام  متغير و لجنس،ر ا  ومتغي ة،ر نوع الجامع  يين تعـزى لمتغّ

ي تأثير ف) 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       الدراسـة أيضـاً أنـه     

الصـالة على سلوك المصلين من طلبة الجامعات المنتظمة في محافظات غزة تعزى لمتغير   

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         الدراسة أنه بينت    كما ،ألبامسـتوى تعليم    

  .ألمافي تأثير الصالة على سلوك المصلين تعزى لمتغير مستوى تعليم ) 0.05(داللة 
Abstract: This study aims to investigate the impact of prayer 
performing on the conduct of prayer performers among university youth 
in Gaza governorates as well as its impact on their conduct when 
dealing with the family, the mosque and friends; and as regards 
enjoining what is right and forbidding what is wrong. The Study further 
seeks to study the effect of such variables as surroundings, gender, and 
university on prayer performing and on the conduct of performers 



 الشباب نن مأثير الصالة على سلوك المصليتوامل ع

 124

among youth. For this purpose to be fulfilled, the two researchers 
adopted a descriptive analytical method by which they applied to a 
sample of 300 male and female students from the Al-Aqsa, the Islamic 
and Al-Azhar universities. They used a questionnaire which they 
developed to measure the impact of prayer performing on the 
performers conduct of himself, with his family, relatives, friends, 
neighbors; enjoining what is right and forbidding what is wrong. The 
study found that prayer performing affects performers' conduct at a rate 
of approximately 70 %. It also found that there are no statistically 
significant differences related to the impact of praying on performers' 
conduct at a significance level of (0.5) that are attributable to such 
variables as the type of university, gender, university level, or place of 
residence. The study has further shown that there are no statistically 
significant differences at a significance level of (0.5) in terms of the 
effect of praying on the conduct of performs that are attributable to the 
variable of the educational levels of the father or mother.       

 :قدمة الدراسةم  

من أهم الطاعات والعبادات، وهى أكبر نعمة منحها         ي اإلسالم فشـك أن الصالة            ال

اهللا تعالى للعالمين، وفوائدها الكثيرة المتنوعة في الحياة الدنيا واآلخرة ال يمكن حصرها،             

 ِجن واِألنْس ِإال  وما خَلَقْتُ الْ  : "في حياة المسلمين قوله تعالى     وأكبر دليل على أهمية الصالة    

ة في الترتيب الثاني بين األركان الخمس      ها جزء من العبادات حيث جاءت     اراعتبب" ِليعبدوِن

للدين اإلسالمي، بعد النطق بالشهادتين، وبذلك أصبحت الصالة فريضة واجبة على أبناء            

 اإلسالم بمجرد   أن يتعلمها أبناء   ألصلاالمؤكد أن للصالة أهمية بالغة       الشيءواإلسـالم،   

   السـابعة من العمر، ليتعودوا على أداء الصلوات الخمس يومياً عنـد          بلـوغهــم سـن

 ] 5ـ8.[البلوغ

الصـالة هي العبادة الوحيدة التي يجب على المسلم أن يؤديها وال تسقط عنه مهما                     و

  ما، كوال تسقط عن المريض حيث تؤدى حتى بالعينين أو القلب واألسباب، كانت الظروف

 .الخمسة مجتمعةه إن الصالة هي أساس اإلسالم حيث إنها تشتمل على أركان

 يتحققان في القراءة وفي التشهد أثناء       مافإنه انتوهو الشهاد : مـثال الركـن األول          ف

و وه: ما الركن الثالث    وأو الصالة فهو محقق بها وبأدائها،       وه: ما الركن الثاني   أ الصالة،

 العمل يحتاج   نوأ ن الناحية االقتصادية نجد أن العمل هو سبب المال        الـزكاة فـيقولون م    

 ،العمل على آلة، أو في مصنع أو في دكان        : ة مثل يالوقـت وأن الزمـن هـو قـيمة مال         
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إذاً يتحقق   لمعنى،اصالة يعتبر زكاة بهذا     الؤدي فيه   ت) ماللل ئو مكاف هو(استقطاع وقت   ف

 فهذا متحقق في    ،وهو الصوم :  الركن الرابع   أما ،الصـالة الركن الثالث وهو الزكاة      فـي 

الصـالة، حيـث يحـرم علـى المصلي أثناء صالته كل ما يحرم على الصائم في نهار                  

  ،يت اهللا الحرام   ب ن المرء في الصالة يتجه إلى القبلة      فإ: والركن األخير هو الحج    رمضان،

لصالة شطر المسجد   باه  وبذا يتحقق االتجا   كأنه حج أصغر،   ويدعو ربه ،  ويستقبلها ويصلي 

ن أجل ذلك كانت الصالة هي المالذ للمسلم كلما حزبه أمر أو كرب من كروب               مالحرام،  

 ]689  ـ15 [.الدنيا، يلوذ إليها علّه يجد فيها راحته في الدنيا ونجاته في اآلخرة

تتطلب الطهر والطهارة والوعي واإلدراك والفهم لتكون مناجاة روحية          الصـالة         و

 :لنساءا["سكارى   لصالة وأنتم ايأيها الذين أمنوا ال تقربوا      " لعبد وربه لقوله تعالي     بيـن ا  

المسلم  علجت والصالة ،]103 :لنساءا" [إذا اطمأننتم فأقيموا الصالة     ف: "تعالي وقوله ،]43

وآتوا   تابوا وأقاموا الصالة   نإف  " :إلسالميايشعر باإلخاء واألخوة والتضامن و التماسك       

ن بنَا ِليِقيموا الصالةَ فَاجعْل َأفِْئدةً مِ     ر"وقوله تعالي    ،]11:لتوبةا" [ فإخوانكم في الدين   الزكاة

ِهمِوي ِإلَي37: براهيما" [النَّاِس تَه.[ 

واألمانة والعلم،   اإلحسانويتمثل هذا البعد بالصدق     ؛  للصالة بعد سلوكي أخالقي   و

لفرد  ل الجتماعيا من الجانب األخالقي للسلوك      فهـذه جوانـب القـيم المهمـة التي تنبثق         

 صالته تنهاه عن الفحشاء     نأل المصلي صدوق ومحسن وأمين؛    نألوللشخصية المسلمة،   

ز وجل ـ وليس    ع ـوالمـنكر، والشخصـية المصلية مرتبطة بصلة روحية مع المولى           

دة كاملة  إنما هي عبا  ،  المـراد بالصالة الحركات أو األعمال الحسية من ركوع أو سجود          

  .نواع القيم التي تساعد على بناء الشخصية السويةألشاملة 

والمعاملة الحسنة،  ،  مل الدعوة إلى الخير   شمـا يوجـد للصـالة بعـد اجتماعي                ك

وصاحب الشخصية ، المجتمع يفوالـتعاون، والمسـئولية االجتماعـية، فالشخصية تؤثر         

 فإن األمة السوية الشخصية تأمر      الالح  وكذا ،إنسان يأمر وينهي ويوجه مجتمعة     لـبارزة ا

التي تشيع فيها هذه القيم تعتبر أمة بارزة وعظيمة          ألمةابمعنى أن   ؛  وتنهـي عـن المنكر    

 ظاهراً في قوله تعالى اوتجد هذ، هنبالوقد أكد هذا لقمان في وصاياه  ألمم،ة ل قائدة وموجه 

 "ِش ِفي الْأَ        وال تَمِللنَّاِس و كخَد رـعخْتَاٍل فَخُورٍ        ال تُصكُلَّ م ِحبال ي اللَّه حاً ِإنرِض مر، 
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و     ضاغْضو شِْيكِفي م األَ    ِماقِْصد َأنْكَر ِإن ِتكوص ِميرِ  نتُ الْحواِت لَصو18 :لقمان  " [ص ،

وقد أكدت بحوث علم النفس أن ، حيـث نهى ابنه عن التعالي على الناس واحتقارهم       ،  ]19

كـبرياء والغرور حين تتمكن من صاحبها وتالزمه يؤدي ذلك إلى مرض نفسي            نـزعة ال  

 وعدم العشوائية في ،كمـا يوصـي لقمان ابنه باالستقامة العامة في السلوك         ،  اجتماعـي و

ـ و القصـد،   لىإبمعنى االستقامة في الطريقة واالتجاه      اية،غهدف أو    وندلمشـي ب  ادم  ع

أن يجعل    استعمل هذا مجازاً، فالحكمة تقتضي     العدل واالستقامة في السلوك، وقد    ئ، و الش

ما ك. رون بالهدف مقوليس مجرد المشي بل المشي ال     ،  اإلنسـان لمشيه وسعيه هدفاً وفائدة     

 الصوت، فغض الصوت مطلب حضاري يدل على أدب عدعـا ابـنه في وصيته بعدم رف      

ية بصوت  لقمان ابنه من ارتفاع الصوت وشبه األصوات العال       ر  صاحب الصوت، لذلك نفّ   

 ].835  ـ1[. الحمير

ـ  أن يتأثر اإلنسان بها في تعامالته مع كل من األسرة والجيران            من الطبيعي فذا          ل

ذلك أن    واألمر بالمعروف بين الناس والنهي عن المنكر       ،غيرها واألصدقاء وواألقـارب   

من لم  " مـن المصلين من ال يتأثرون بذلك بدليل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                

 .تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر فال صالة له

مـا أن للصـالة جانب نفسي يتمثل في مقاومة حاالت الخوف والقلق والغضب                     ك

 سلوبألا ما تعتبر كل   ب لحمايـة اإلنسان والمحافظة على سالمة حالته العصبية والنفسية،        

 األمثل لعالج هذه المشاكل بفاعلية أكيدة،

وفي ،   وكـل العـبادات فيها شفاء ووقاية من اإلصابة باألمراض النفسية           الصـالة      و

) 132 :طه" (ْأمر َأهلَك ِبالصالِة واصطَِبر علَيها     و "الدعـوة للصـالة يقول القران الكريم        

في فضل  و،  )35 :لحجا" (الصاِبِرين علَى ما َأصابهم والْمِقيِمي الصالةِ     و" :   وقوله تعالى 

، )45: العنكبوت" (ن الصالةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاِء والْمنْكَرِ     ِإ"الصـالة وبـيان أثرها العظيم       

، )162: ألنعاما" (ْل ِإن صالِتي ونُسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمين        قُ: " وقوله تعالي 

وقوله ) 2 ،1 :المؤمنون" (لَِّذين هم ِفي صالِتِهم خَاِشعونا ،نُوند َأفْلَح الْمْؤِمقَ: "وقوله تعالي

والصالة تساعد   ) 83: البقرة" (قُولُوا ِللنَّاِس حسناً وَأِقيموا الصالةَ وآتُوا الزكَاةَ      و: " تعالـي 
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ِذين آمنُوا  ا َأيها الَّ  ي: " وله تعالي لقاإلنسـان علـي التغلب علي مشاكله وأزماته وتوتراته          

 ].153 : لبقرةا" [استَِعينُوا ِبالصبِر والصالِة

أهمية الصالة وأثرها على سلوك الفرد من جميع النواحي          ممـا سـبق يتضح لنا            و

سواء  ريينخآلامن النواحي، كما لها أثر في تعامل الفرد مع           النفسية وغيرها  و الجتماعيةا

كما تؤثر أيضاً على توافق الفرد مع نفسه ومع          غيرهم،واء  أو الجيران أو األصدق    ألسرةا

لقلق اخاصة في هذا العصر الذي يسمى عصر         ألفراد،لأي الصـحة النفسية      رييـن خآلا

فـي ظـل الظـروف الصعبة التي يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني الذي يواجه        وخاصـة 

 من ب وما يتولد عنهصعوبات نفسية واقتصادية واجتماعية صعبة في ظل االحتالل الغاص

 .لدراسةامشاكل نفسية كثيرة ومن هنا جاءت مشكلة 

 :شكلة الدراسةم

 :كمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي األتيت

 الشباب الجامعي بمحافظات غزة ؟ لدىن ا مدى تأثير الصالة على سلوك المصليم

 :اآلتية الفرعية األسئلة الرئيس ينبثق من هذا السؤالو

من األسرة، المسجد،    ع كل مالصالة على سلوك المصلي في تعامله        ثيرا مدى تأ  م  ـ 1

لدى الشباب الجامعي بمحافظات     األصـدقاء، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

  غزة؟

ـ   ـ 2  الةصل ا تأثير يف) 0.05(عند مستوى داللة   فروق ذات داللة إحصائية    يوجـد  له

 ؟ وع الجامعةنختالف  اعلى سلوك المصليين تعزى إلى

ـ   ـ 3  الةصل ا تأثير يف) 0.05(عند مستوى داللة   فروق ذات داللة إحصائية    يوجـد  له

 ؟)ذكورـ أناث(على سلوك المصليين تعزى لعامل الجنس

 الةصل ا تأثير يف) 0.05(عند مستوى داللة   فروق ذات داللة إحصائية    يوجد هـل    ـ 4

 ؟لمستوى التعليمي للوالدينلعلى سلوك المصليين تعزى 
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 :روض الدراسةف

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين عوامل الصالة وسلوك المصلي في تعامله مع      ال ـ1

كـل مـن األسرة، المسجد، األصدقاء، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى الشباب      

 .الجامعي بمحافظة غزة

في تأثير الصالة على    ) 0.5( يوجـد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           ـ ال 2

 .لمصلين تعزى لمتغير نوع الجامعةسلوك ا

في تأثير الصالة على    ) 0.5( ال توجـد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            ـ3

ذكر (سلوك المصلين من طلبة الجامعات المنتظمة في محافظة غزة تعزى لمتغير الجنس             

 ).أنثى –

ر الصالة على   في تأثي ) 0.5(ـ ال يوجـد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            4

سلوك المصلين من طلبة الجامعات المنتظمة في محافظة غزة تعزى لمتغير مستوى تعليم             

 .الوالدين
 
 :هدف الدراسةأ

ن  م المصلين هدف الدراسة الحالية إلي الكشف عن مدى تأثير الصالة على سلوك                 ت

ة على سلوك    الصال يرما تهدف إلي معرفة مدى تأث     كالشـباب الجامعي بمحافظات غزة،      

األسرة، المسجد، األصدقاء، األمر بالمعروف     ( الشـباب الجامعي في تعامله مع كل من         

بمحافظات غزة،  كما تهدف إلى معرفة مدى اختالف كل مـن                ) والنهـي عـن المنكر      

علي  علي مدى التأثر بالصالة وانعكاسها     )  المستوى التعليمي للوالدين   ،الجنس، الجامعة ( 

 .الشباب الجامعي بمحافظات غزة ن ملينسلوك المص

 :همية الدراسةأ

 :أهمية الدراسة في النقاط اآلتيةد تتحد        

 ألصدقاء، ا المسجد، و ألسرة،ال من    لك سلوك المصلي  على عـرفة تأثـير الصالة    م  ـ 1

 .لدى الشباب الجامعي بمحافظات غزة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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في مدى التأثر بالصالة لدى الشباب   ) ذكور، إناث ( الـتعرف علـى تأثـير الجنس        ـ 2

 . بمحافظات غزة الجامعي

 لشباب ا الكشـف عـن مدى التأثر بالصالة باختالف نوع الجامعة التي ينتمي إليها              ـ 3

 .لجامعي بمحافظات غزةا

 دى لإذا كـان المستوى التعليمي للوالدين له أثر على سلوك المصلى   مـا  عـرفة م  ـ 4

 . غزةلجامعي بمحافظات االشباب
 
 : صطلحات الدراسةم

 :عريف الصالة في اللغة واصطالح الفقهاءت

 :الصالة في اللغة ـ  1

خُذْ ِمن َأمواِلِهم   : (وفي هذا المعنى جاء قول اهللا تعالى       الرحمة،ومعـنى الدعاء    ب  

التوبة، ) (هم واللَّه سِميع عِليم   صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَيِهم ِإن صالتَك سكَن لَ         

 .]8/249  ـ19، "574ـ 18 ،154ـ  6[  .، أي أدع لهم بالبركة)103آية 

ـ  والصالة من اهللا رحمة، ومن المالئكة استغفار، ومن اآلدمي         "ال الشـربيني الخطيـب      ق

                                           ]      1/7ـ  9   [.تضرع ودعاء

الصالة في اللغة العربية تعني الصلة المباشرة بين العبد وربه، أما الصالة من اهللا تعالى  و

وبذلك فالمسلم الذي يواظب على لقاء ربه خمس مرات   ... تعني الطهارة والرحمة والبركة   

 مؤمن وأداء جيد يصبح على صلة يومية بربه، وبقدر زيادة           يومـياً بنظافة وطهارة وقلب    

هــذه الصـلـة يكـون قريباً من المولى عز وجل فتقوى وتتأكد هذه الصلة بين العبد                

     ]15 ـ 8. [وربه

 : لفقهاء اصطالح اي فلصالة ـ ا2
/1ـ   9 [".أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم      "لصـالة في الفقه هي    ا

علـى ذلـك فالصـالة هـي األفعـال واألقوال           و] 1/133 ـ   31،  1/55 ـ   29 ،121

المحصـورة مـا بين تكبيرة اإلحرام وما بين التسليم، وهذا يعني أن الدخول في الصالة                

يجعـل المصلي في رحاب عالم آخر غير الذي كان يعيشه قبل الدخول فيها، بحيث يحرم                

بلها أو بعدها، فهو مقبل على اهللا، قد ولج على المصلي في الصالة كل ما كان حالالً له ق 
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في حماه، يسبح في ملكوته، وقد خضعت جوارحه وكل أحاسيسه لجالل بارئه جل وعال،              

مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها     "وقـد جـاءت هـذه المعاني في حديث رسول اهللا            

 على المصلي ما    أي بتكبيرة اإلحرام يحرم    ]61: سنن أبي داود   ["التكبير، وتحليلها التسليم  

كـان حالالً له قبل الصالة، وبالتسليم يحل له ما حرم عليه من أفعال كانت محرمة عليه    

 .أثناء الصالة

 : لسلوكا

المحيطة به،   لبيئةاـ السلوك عبارة عن نشاط حيوي يصدر عن الفرد نتيجة لتفاعلة مع             1

  ]. 54ـ  7     [    .لفردافهو استجابة أو استجابات لمثيرات خارجية تحيط ببيئة 

ـ 2 أي موقف يمر   :ويقصد بالمثير . و ردود أفعال الشخص للمثيرات التي يتعرض لها       ه  

بـه الفـرد فـي حـياته اليومـية وله عالقة بحاجات الفرد الجسمية والعقلية والعاطفية                 

  ]161-13 [.ويؤكد السلوكيون على أن السلوك مكتسب ويمكن تعلمه وتعديله.واالجتماعية
 تيجة ن ستجابات ا ن م لفرد ا ن ع صدر ي ا م ل ك أنهب: لسـلوك  ا ناباحـث ل ا يعـرف و

  .   يها فعيش يلتي البيئة اي فآلخرين اع متعامله وحتكاكها
 للدراسة ار النظريطإلا

 : اع الصالةونأ: والًأ

و  ه قد تعددت أنواع الصالة التي كُلِّف بها العبد، فمنها ما هو مفروض، ومنها ما                    ل

ما يصلى جماعة، ومنها ما يصلى على انفراد، ومنها نوع خاص بحال            مسـنون، ومنها    

اإلقامة، ونوع آخر خاص بالسفر، ونوع آخر يصلى حال الخوف، وهناك صلوات خاصة             

باألعياد؛ كصالة الجمعة وصالة العيدين، كما توجد صلوات خاصة بالكوارث وتغير سنن            

سوف، وكذلك صالة الجنازة، وصالة     الكون؛ مثل صالة االستسقاء وصالتي الخسوف والك      

 ]49ـ  25 : 10     [.االستخارة

الـناظر فـي كل هذه األنواع يجد أن اهللا تعالى قد شرع لكل حالة من حاالت                 و

هللا على الدوام، متصالً به     الى  عاإلنسـان صـالة خاصـة، بحيـث يظل اإلنسان مقبالً            

الي يظل سلوكه إيجابياً، بعيداً عن      باستمرار، مما يجعل العبد في حالة عبادة مستمرة، وبالت        

اإلضـرار بالغير، فتتحقق النتيجة المرجوة من الصالة، وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى             



 عايدة صالح. ماهر السوسي، د.د

 131

اتُْل ما ُأوِحي ِإلَيك ِمن الِْكتَاِب وَأِقِم الصالةَ ِإن         : (عـن المـنكر، مصـداقاً لقول اهللا تعالى        

     شَاِء وِن الْفَحى عـالَةَ تَنْهالص      اللَّهو راللَِّه َأكْب لَِذكْرنْكَِر والْمي  وننَعا تَصم لَملعنكبوتا[) ع :

54.[ 

ومـن هـنا فال بد أن الصالة ذات تأثير على الحالة النفسية لإلنسان، بحيث تقوم     

بدورهـا في تشكيل سلوكه وتصرفاته، وفي هذه الدراسة سنحاول معرفة هذا التأثير من              

شروط الصالة وأركانها، حيث الشروط هي ما يقوم المصلي به قبل أداء            خـالل دراستنا ل   

 :الصالة استعداداً لها، واألركان ما يقوم به عند أدائه لها، وذلك على النحو التالي

 :روط صحة الصالة وما يستشعره المصلي عند أدائهاش: انياًث

ـ  داء ه أل ئتروط صـحة الصـالة هي إجراءات يراعيها المصلي من أجل تهي            ش

هذه الفريضة على وجهها األكمل، ببحيث يكون الفرد على استعداد للقيام     لصالةافريضـة   

لهدف المرجو من إقامتها، ويتضح ذلك من خالل استعراض هذه الشروط          ا ن أجل تحقيق  م

 :على النحو التالي

 :تتمثل فيما يليووهي النظافة وفعل ما تستباح به الصالة، :  ـ الطهارة1

 .الوضوء، أو األسباب الموجبة للغسل ا ينقضمويقصد بالحدث : الحدثلطهارة من ا  )أ

أي طهارة جسم اإلنسان وثوبه الذي يصلي فيه، ومكان صالته          : لطهارة من النجس  با  )ب

 .من النجاسات

 اًهمم وال يقصد منها مجرد النظافة، وإنما تشمل معنى          ،لياًآفعالً  ت  الطهـارة ليس        و

تشعره أثناء قيامه بهذا الفعل ـ الطهارة ـ هذا المعنى هو أن            ينبغـي على كل فرد أن يس      

الطهـارة قـربة إلى اهللا تعالى تكفر ذنوب المتطهر، لذا ينبغي أن يتوجه بها إلى اهللا بهذا                  

 ي ف القصـد، ويقـوم بها بإتقان وعلى الوجه المطلوب شرعاً، وهذا يصدقه قول النبي               

 لمؤمن او ألمسلم العبد اوضأ تذاإ: "ال ق  هللا اسول رن أريرة هبي أن علصحيح الحديثا

 لماء ا طر ق خر آ ع م و أ لماء ا ع م عينيه ب ليها إ ظر ن طيئة خ ل ك جهه و ن م رج خ جهه و غسلف

  لماء ا طر ق خر آ ع م و أ لماء ا ع م داه ي طشتها ب ان ك طيئة خ ل ك ديه ي ن م رج خ ديه ي سل غ إذاف

ـ   تى ح لماء ا طر ق خر آ ع م و أ لماء ا ع م جاله ر شتها م طيئة خ ل ك رجت خ جليه ر سل غ إذاف

 ]244 : حيح مسلمص[  ".لذنوب ان مقيا نخرجي
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 عالى ت هللا ا ن أ ي ف مل أ كله و الته ص لى ع قدم أ لمعنى، ا ذا ه لمصلي ا ستشعر ا ا م إذاف 

 .لحال اذا هلى عهو والته صيقبل ونوبه ذن ماهر طهو وقبلهي
ـ    يرها غكبرت ين أستحي يإنه فالوضوء بنوبه ذن م طهر ت د ق نه أ لفرد ا لم ع ذا إ مث

 .جل وز عهللا ان ملصفح اطلب يخرى أرة معود يمث
 قت و دخول ب علم ي ن أ ون د لى ص ن م الة ص صح ت ال: لوقت ا دخول ب لعلـم  ـ ا  2

 لنظام ا إلنسان ا تعود ي بذلك و يه، ف ا م النضباط ا ن م يه ف هذا و لك، ذ ن م يـتحقق  و لصـالة، ا

ـ  الدقـة و  ال إ صح ت  ال لعبادة ا تان ك إذا ف زافاً، ج كون ت  ال ألمور ا أن و لواجـبات،  ا داء أ ي ف

 هللا ا قول ي ذا ه في و ذلك، ك كون ي ن أ نبغي ي ألعمال ا ن م يرها غ ولى أ اب ب من ف قتها، و التزامب

 ].103: لنساءا) [وقُوتاً متَاباً ِكلْمْؤِمِنين الَى عانَتْ كَلصالةَ انِإ: (عالىت
 الو: نسانإل ا سم ج ن م ستره ب عالى ت هللا ا مر أ ا م ل ك ي ه لعورةا: لعورة ا تر ـ س  3

 ين ب ا م تر س لرجل ا لى ع جب ي يث، ح لمصلي ا سد ج ن م جزاء أ ستر ب ال إ لصـالة  ا صـح ت

ـ   دم ع عني ي لعورة ا ستر، و كفيها و جهها و دا ع ا م سدها ج ل ك لمرأة ا تستر و ركبتيه، و رتهس

 ورته، ص مال ج لى ع حافظ ي أن و لدوام، ا لى ع ئق ال مظهر ب إلنسان ا ظهـر  ي أنذل، و لتـب ا

 .يئته هكمالو
ـ  القـبلة و: لقـبلة  ا سـتقبال ـ ا  4  ليها إ تجه ي لتي ا الوحيدة و ألولى ا لوجهة ا ي ه

 يت ب ي ه لتي ا لكعبة، ا هة ج لى إ لتوجه ا عنى ي لقبلة ا استقبال و لواتهم، ص داء أ ند ع لمسلمونا

 فوس ني فثيرة كعاٍن مه لالعبادة باستقبالها وألرض، اي فلناس لضع ويت بول ألعتيق، اهللا

 ي ف األرض ب لسماء ا صل ي لذي ا لموضع ا هي و قدساتهم،م قدس أ ن م لكعبة ا يث ح لمسلمين،ا

 ولِّ فَ رضاها تَ بلَةً قِ لَنُولِّينَّك فَ لسماِء ا ي فِ جِهك و قَلُّب تَ رى نَ دقَ: (عالى ت هللا ا قـول  ي قـيدتهم، ع

وكهشَ ج ِجِد ا طْرساِم ا لْمرلْح ثُ ويح كُ ا م لُّوا فَ نْتُمو و كُموهه شَ جنظر، ا ]144 : لبقرةا) [طْر 

 ].1/200 ـ 30 ،301ـ 1/263 ـ 24، 1/48  ـ23[: لصالة احة صروط شيف

 :دائها أند علمصلي استشعره يما ولصالة اركانأ: الثاًث
 لنحو ا لى ع هي و ها، ب ال إ صح ت  ال لتي ا رائضها ف لصـالة  ا اركـان  ب المقصـود و

 :لتاليا
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 ين ب لتفرقة ا و ه نها م غايةال و عله، ف لى ع العزم و لشيء ا صد ق هـي و: لنـية  ـ ا  1

 لتي ا لصالة ا اهية م بيان ب لمصلي ا قوم ي أن ك لعبادة، ا وع ن حديد ت كذلك و العـبادة،  و لعـادة ا

 لخ،ا ... لظهر ا و أ لصبح ا الة ص ي ه هل و لنوافل، ا ن م م أ لفرائض ا ن م ي ه ل ه يصليهاس

 ]1/148  ـ9[
 ]1:حيح البخاريص". [وى نا ممرئ اكل لإنما والنيات بألعمال انماإ " هللا اسول رقول ي
 ن أ بل ق ريد ي ا م حديد ت لى ع ادراً ق كون ي أن و د ب  ال لفرد ا ن أ ي ف فيد ي لنية ا تحديـد و  

 قوم يبذلك وريد، يا معرف ي التخبطاً، متردداً مكون يال فصرف، تو أعل ف ي أ أداء ب قـوم ي

 .يمة قذات ويجابية إلنتائج اتكون فلفعل، اذا هلى عطاقاته ومكاناته إتركيزب
ـ 2 لقيام في أعراف الناس دليل     ا: لمفروضة ا لصالة ا ي ف ليه ع لقدرة ا ع م لقـيام  ا  

التعظـيم والتبجيل، حيث يقوم الناس لمن يستحق ذلك، فقيام المصلي واستقباله للقبلة على              

هـذه الحال استعداداً ألداء الصالة إشعار باحترامه هللا تعالى، وتعظيمه له، وفي هذا يقول   

البقرة، اآلية  ) (وا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتين       حـاِفظُ : (اهللا تعـالى  

طائعين، أو خاشعين، وقيل المقصود بالقنوت هنا هو تطويل         : بمعـنى " قانتيـن "، و )238

القيام في الصالة، وكذلك الخشوع في ركوعها وسجودها، فالنص واضح في أن القيام في              

الن من المصلي بالتزام طاعة اهللا وتعظيمه والتسليم له، وهذا هو معنى  الصـالة هـو إع  

 ]1/194 ـ 20[. العبادة الخالص
إذا ما أراد المصلي أن يدخل في صالته فإنه يرفع يديه       : ـ تكبـيرة اإلحـرام     3

وهذا ما يعرف بتكبيرة اإلحرام، وسميت بهذا االسم ألنه         " اهللا أكبر " حـذو منكبـيه قائالً      

لى المصلي بهذه التكبيرة كل فعل أو قول ليس من أفعال الصالة أو أقوالها، وهذا               يحرم ع 

 .إشارة إلى أن المصلي قد تلبس بوضع خاص له شعائر خاصة، ليس له فعل غيرها

تذكير للمصلي بأنه يقف اآلن بين يدي اإلله الكبير         " بأهللا أكبر "وابـتداء الصـالة     

ي ال كبير بعده، ولذلك يجب أن يكون في غاية          المـتعال، المسـيطر على هذا الكون، الذ       

 .الخشوع والخضوع أثناء تأدية الصالة

سورة الفاتحة هي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، ما نزل في : ـ قراءة الفاتحة 4

الـتوراة وال في اإلنجيل سورة مثلها، جاء في الحديث عن أبي هريرة عن أبي بن كعب                 



 الشباب نن مأثير الصالة على سلوك المصليتوامل ع

 134

أال أعلمك سورة ما ُأنِزَل في التوراة وال في اإلنجيل وال في            ثم    قال رسول اهللا    : "قال

لعلك أن ال تخرج من ذلك الباب حتى أحدثك         : بلى يا رسول اهللا، قال    : القرآن مثلها؟ قلت  

بهـا، فقمـت معه، فجعل يحدثني ويدي في يده، فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن                 

كيف تبدأ : سول اهللا السورة التي وعدتني، قاليا ر: يخبرني بها، فلما دنوت من الباب قلت   

هي هي، وهي السبع المثاني الذي      : فقرأت فاتحة الكتاب، فقال   : إذا قمت إلى الصالة؟ قال    

حيح ابــن صــ[ ".قال اهللا ولقد أتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم هو الذي أوتيته

 ].500: خزيمة

ـ   ي ف رد و ا م لفضائل ا ذه ه هم أ من و ائلها،ض ف ن ع ثيراُ ك لعلماء ا حـدث  ت قـد  و ذا،     ه

 لقرآن اأم بيها فقرأ يم لالة صلى صن مال  ق لنبي ان عريرة هبي أن علشريف الحديثا

 فسك، ن ي ف ها ب قرأا: قال ف إلمام، ا راء و كون ن ناإ: ريرة ه بي أل قيل ف مام، ت ير غ داج خ هيف

ـ  إنـي ف  صفين ن بدي ع بين و يني ب لصالة ا سمتق: عالى ت هللا ا الق: قول  ي   سول ر معت س

 إذا و بدي، ع مدني ح عالى ت هللا ا ال ق لعالمين ا ب ر  هللا لحمد ا لعبد ا ال ق إذا ف أل، س ا م لعـبدي و

ـ   جدني م ال ق لدين ا وم ي الك م ال ق إذا و بدي، ع لي ع ثنى أ عالى ت هللا ا ال ق لرحيم ا لرحمن ا الق

ـ   بين و يني ب ذا ه ال ق ستعين ن إياك و عبد ن ياك إ ال ق إذا ف بدي، ع لي إ وض ف رة م قال و بدي،ع

 ير غ ليهم ع نعمت أ لذين ا راط ص لمستقيم، ا لصراط ا هدنا ا ال ق إذا ف أل، س ا م لعبدي و بديع

 ]359 : سلم محيحص". [أل سا ملعبدي وعبدي لذا هال قلضالين اال وليهم علمغضوبا
 وجه ت إلنسان ا كون و السؤال، و الدعاء ب هللا ا لى إ وجه ت لحديث ا ذا ه نص ب الفاتحـة ف

 مكن ي حد أ ال و هللا، ا ال إ لدعاء ا جيب ي حد أ  ال أنه ب اعتراف و نه م قرار إ هذا ف الدعاء ب هللا ا لىإ

 لى ع ادر ق أنه ب العتقاد ا ل ك عتقد ي من ل ال إ توجه ي  ال إلنسان ا ن أل هللا؛ ا وى س ليه إ ركَـن  ي نأ

 ا م عطيهم ي أن ب وعد و بيده، ع بين و ينه ب لفاتحة ا عالى ت هللا ا سم ق لك ذ جل أ ن م سألته، م جابةإ

 ألمل ل إحياء و خالقها، ب ها ل توصيل و لمصلي، ا نفس ل هر ص ذا ه في و تها،راء ق راء ج ألوهس

 ن ع يء ش عيقه ي  ال الية، ع ثقة ب لحياة ا لى ع إلنسان ا يقبل ، ف  المغفرة و العفو ب يها ف الـرجاء و

 ن م وته ق ستمد ي نه أل الم، ظ لم ظ ال و ائر ج ور ج لحق ا ول ق ي ف رهبه ي ال و التعمير، و لبـناء ا

 .ضره يو أسوؤه يد قا مل كن محفظه ودعائه، لتجابةاالس والنصرة بعده ولذي اهللا
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وهو االنحناء بالجسد واالرتكاز باليدين على الركبتين، فيه داللة         : ـ الـركوع   5

على االعتراف بعظمة من له الركوع، وكذلك عالمة من عالمات احترامه، واالعتراف له   

 .بالفضل، وأنه صاحب المن والعطاء

ي يقول في الركوع ها أنا يارب أخفض هامتي         علـى ذلـك فلسان حال المصل      و

تواضعاً وتأدباً وأنا بين يديك، وأنك أنت صاحب العزة والرفعة، وهذا يجعل المصلي يقبل              

فعل ذلك   الركوع وعاً، ويزيد في تواضعه، ويعلمه    خشوقد ازداد خضوعاً و    التهصعلـى   

 .مع غيره من الناس

، وهي استقرار المصلي ولو     والطمأنيـنة شـرط في السجود حتى يكون صحيحاً        

بقدر تكبيرة راكعاً، وال يمكن أن يشعر المصلي بالشعور السابق في الركوع إال إذا اطمأن               

  .في سجوده، حيث بسكون الحواس واألعضاء يسكن القلب ويخشع

سمع اهللا لن   " ثم يعتدل المصلي من ركوعه قائالً       : ـ االعـتدال مـن الركوع      6

ن تواضعه وتأدبه أثناء الركوع، فتخرج منه صادقة خالصة هللا،          يقولها بعد أن أعل   " حمـده 

اع الخالق لدعاء   ميقولهـا بقلب المتواضع المتأمل في رحمة اهللا وغفرانه، الواثق من است           

 عليه، ومن هنا نربي في اإلنسان خصلة هي من أهم           هالمخلـوق الـذي يجد نعمه وآالء      

مع تكافالً وترابطاً، تلك هي خصلة شكر   الخصال التي تحكم عالقته مع غيره، وتزيد المجت       

الـناس علـى صـنيعهم وعـدم جحود حقوقهم، حيث جحد الحقوق هو من أكثر ما يثير           

 .النزعات بين الناس

ذروة االستسالم والخضوع هللا تعالى، ودليل      : ـ السـجود مرتيـن كل ركعة       7

وهي ـ أي   واضح من أدلة التواضع والتذلل، فالمصلي إذا ما وضع جبهته على األرض             

جبهته ـ رمز األنفة والتعالي والشموخ، فإنه في هذه الحالة يعلن إعالناً صريحاً وبيناً أن               

العلـو والعظمة والرفعة هللا تعالى، وأنه ال أحد أعلى وال أعظم منه سبحانه وتعالى، ذلك                

ه يقولها وهو يمرغ جبهت   " سبحان ربي األعلى  "حيـث يعبر المصلي عن هذا المعنى بقوله         

 .في التراب، حيث يكون في غاية التواضع والذل

الطمأنينة هنا أيضا شرط في سحة السجود، وهي أن تسكن أعضاء المصلى في             و

 .حالة السجود ولو بقدر تسبيحة، ويقال هنا ما قيل في طمأنينة الركوع
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فاصل بين السجود الذي يعلن فيه المصلي والءه هللا         : ـ الجلوس بين السجدتين    8

فيرفع رأسه من السجود ثم يعود مرة أخرى ليكرره مبالغة في إعالن أنه يفعل ذلك تعالى، 

 .برغبته وإرادته، وطواعية منه

 لموضع ا ذا ه يف : ـ الجلـوس األخـير والتشهد فيه والصالة على النبي            9

 ركوعه و لصالة ا ي ف يامه ق عد ب فسه ن لمصلي ا جد ي يث ح التجرد، و الروحانية ب فعم م حساسإ

 هفو ت لفضاء ا ذا ه ي ف سبح ت وحه ر أن و تعالى، و بحانه س هللا ا لكوت م ي ف لق ح د ق سـجوده و

 لعبادة اذه هه ل يأ هن أعالى تهللا الى علثناء ارورة ضلى إدفوعاً مفسه نيجد فارئهـا،  بلـى إ

 لمه عما كيناجيه وبه، ردعو يألعلى، الملكوت ان مقربته وإللهية، ا لحضرة ا لى إ قلته ن لتيا

ـ   ناجـيه،  ي نأ ـ  يقدم  ف  لتحياتا " قوله ب إلحساس ا ذا ه ن ع يعبر و عالى، ت  هللا لتحـيات ا ل ك

 لصلواتا "ل ب سحب، ف لتحيات ا ليس و ذلك، ل هل أ هو ف  هللا لهـا  ك التحـيات ف " لمـباركات ا

 سالة ر تبليغه ب لسبيل ا ذا ه لى إ داه ه لذي ا  لنبي ا تذكر ي لمقام ا ذا ه في و يضاً،أ" لطيـبات ا

 يها إليك علسالما "قول ييث حيضاً، أالسالم والثناء بيخصه فلصنيع، اذا هه ل يذكر فبـه، ر

 ".بركاته وهللا ارحمة ولنبيا
 لكوت م ي ف لسياحة ا ذه ه مار ث يجني ل واتية م لفرصة ا لمصلي ا جد ي لجو، ا ذا ه فيو 

 لينا ع لسالما "قوله ب األمان و السالم ب لهم و نفسه ل يدعو ف ميعاً، ج لمسلمين ا يتذكر ف عالى، ت هللا

 ".لصالحين اهللا اباد ععلىو
ـ  : لي ي ا م لتشهد ا عنى م يان ب ي ف لبخاري ا حيح ص رح ش لباري ا تح ف تاب ك ي ف اءج

 غفر ا هملل ا قول ي لمصلي ا ن أل لمسلمين؛ ا جميع ب ضر ي لصالة ا ركت: تاويه ف ي ف لقفال ا الق"

ـ  ـ  ال و المؤمـنات،  و للمؤمنيـن  و يل  هللا ا باد ع على و لينا ع لسالم ا لتشهد ا ي ف قول ي ن أ د ب

 ،   سوله ر ق ح في ، و  هللا ا دمة خ ي ـ ف  لصالة ل ركهت ب ي ـ أ  قصراً م يكون ف لصـالحين، ا

 ـ لصالة ارك تعصية ملمعصية اظمت علذلك ولمسلمين؛ اافة كق حفي  وفسه، نق حفيو

ـ   خل أ ركها ت ن م أن و هللا، ا ق ح ع م لعباد ل قاً ح لصالة ا ي ف ن أ لسبكي ا نه م استنبط و تركها،ب

 لسالم ا يها ف وله ق جوبو ل لقيامة؛ ا وم ي لى إ جيء ي من و ضى م ن م لمؤمنين، ا مـيع  ج حـق ب

 ].سير يتصرف ب2/317 ـ 2". [لصالحين اهللا اباد ععلى وليناع
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 وعالمة ،النتهاء من عبادة الصالة االتسـليم إعـالن     : ـ التسـليمة األولـى     10

الخـروج مـن عالم الروح إلى العالم المادي الذي يعود فيه اإلنسان إلى مزاولة كل عمل        

، وهو خروج مؤدب، يوحي بالتواضع والخشوع والعزم        كـان قد حرم عليه أثناء الصالة      

 .على مزاولة الحياة بعد ذلك بسالم وهدوء

والمقصود بذلك هو أن يأتي المصلي بالفرائض : ـ ترتيب الفرائض كما ذكر 11

 لنظام، اعلم تضرورة باء إيحذا هفي ، والسابقة كما هي مرتبة، وكما نُقلت عن الرسول 

 .إلنتاج اضعف تم ثمن واألداء، بخّل تلتي الفوضى او ألعشوائية اعدم ولعمل، اإتقانو
هـذا ما يمكن أن يستشعره اإلنسان عند أدائه لفرائض الصالة، ومثل هذا القول               

يقال في السنن أيضاً، وتركنا تفصيل القول فيها مخافة اإلسهاب والتطويل، ولكن ال بد أن               

صلي م بها توحيه، ويمكن أن يستشعره ال      نقول إن كل سنة من هذه السنن لها معنى خاص         

 27،  537 - 26،  139 - 25: [انظر في أركان الصالة   . صالته، وتدبر أمرها   إن عقل 

- 1/274، 28 - 1/105.[ 

 وكللسـا

لم النفس  ع توضوعامفي  هم  يكـاد يحتل المركز األ    ) السـلوك   (ن موضـوع    إ

نتذكر االسم الذي     ولعلنا )علم السلوك   (النفس بأنه    لم ع م عرف هبعض تى إن ح.  الحديث

ذا العلم ينظر إلي    هأن    إال) علم المعاملة   : ( أنهبأطلقـه اإلمـام الغزالي علي علم النفس         

النشـاط اإلنساني نظرة شاملة تتضمن تفاعل عوامل السلوك الداخلية والخارجية في حياة             

 تضيقت) ملة عالما(كثر دقة علمية آلن كلمة أمن هنا كانت التسمية الغزالية ـ و –اإلنسان 

 ].112 ـ 21 [.لإلنسان في السلوك النشاطي فرتفاعل أكثر من ط

  : أثير الصالة على سلوك المصليت

 : تأثير الصالة على الذاتـ1

كشمس بازغة   لوضوح،االة في تكوين الشخصية اإلسالمية واضح كل        صن أثر ال  إ       

في نشوء الشخصية اإلسالمية    عن كون الصالة أساساً ثابتاً        فضالً ،فـي سـماء صـافية     

وتطورها ونموها، فهي أيضاً تعد بمنزلة المعلم اليومي والمدرس المثالي الذي يبقي على             

ي الصالة ينمي فيه     ف إن كل ما   هـذه الشخصـية المثالية واستقرارها واتزانها وعطائها،       
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يها من  الخصـال الحمـيدة ويزكي الصفات المثالية في نفسيته وسلوكه معاً، فضالً عما ف             

 وأدعية مأثورة، وحركات رياضية بديعة     وأقوال، خشوع وارتباط روحي، وقراءة للقرآن    

 فظه نظرياً  ح لهـا تساهم في تكوين هذه الشخصية فيها أيضاً التطبيق العملي عن كل ما             ك

ـ  الته دون أن يترك ركناً من أركانها بادر فوراً قبل          صي   ف ن الصـالة فإن أخطأ مثالً     ع

يث تتولد هذه الثقة في نفس المؤمن        ح . سجود السهو بسرعة وحزم وثقة     انـتهائه منها إلى   

 .من واجبات والتزامات، وبما يقوم به تجاه ربه من تكاليف وعبادات هيبما يؤد

توفر الكرامة وتعلو الهمة ويرتفع الرأس شامخاً، وتتحرر النفس من          تفـي الصالة           ف

خاطب المسلم ربه ويتشرف بمناجاته فتتولد      ن فيها ي   أل كل روابط األرض ومغريات المادة    

 ]. 275ـ  129 : 14 [.في نفسه ثقة ما بعدها ثقة وعزة ورفعة 

 :لجماعةاـ أثر الصالة على 2

قوي روح المحبة واالجتماع في نفسية الفرد المسلم        يإلسـالم دين اجتماعي، ألنه             ا

العبادية والمعاشية، الثقافية   وذلـك علـى كافـة فعالـيات الحياة االجتماعية واإلنسانية،            

  .الحياة والجهادية، ويعمل أيضاً على تطويرها وتمكينها في كل مراحل

واالنحراف،  لزيغان أكـثر الدول في الوقت الحاضر قد رجعت إلى الدين بعد فترة من               إ

إال بالدين وال إصالح إال بالرجوع إليه، وذلك بعد أن تفشت             نجاة الوعلمت علم اليقين أن     

 000ألخـالق الفاسـدة وانتشرت الجريمة بشكل مخيف، والقى الشذوذ أنصاراً ومؤيدين           ا

والشك أن مجتمعاً تفشت فيه     ،  وتدهور االقتصاد وظهرت أمراض لم تكن معروفة من قبل        

 الدمار،وهـذه األمراض، أحرى به أن يكون على شفا الهاوية، وأن مصيره إلى التردي               

 .الًج أو آالًاجوسيكون على هامش المجتمعات إن ع

لذلك يحاول المسئولون المخلصون أن يرفعوا من مستوى شعبهم الديني والنفسي                  و

 .تعاوناً متآلفاً متحاباًمتماسكاً مليكون مجتمعاً .. .الوجدانيووالخلقي 

ـ غأن ال ن  ا  عليـن و هو األساس األول    النفسية،و أن التركيز على صحة الفرد الجسمية        لف

 . !! ..لكبيراوما الفرد إال خلية من جسم المجتمع  عادته،سولصحة المجتمع 
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قد رأينا أن الصالة أثرت في نفوس األفراد وفي أجسامهم ورفعتهم إلى مستوى                     و

 حسنأوهي بالتالي قد رفعت من صحة المجتمع وجعلته من          ،  ونللمصاال  إال يدركه    لاع

 .أرقاهاوالمجتمعات قاطبة 

قد شفته الصالة  آنفاً كل مرض اجتماعي من األمراض التي ذكرت  أن   من هنا نجد        و

المباالة إلى حب للنظام    اللقد قلبت الفوضى و    جتماعية،ابإذن اهللا وقلبته إلى صحة وعافية       

 يثارإعزالية إلى   نواألنانية واال ،  إخاء و لصوالتفرقة والتناحر إلى توا    لمسئولية،اوتحمـل   

شيوع الفاحشة إلى استقامة    ولى قوة وعزة،     إ ضعفوالوهن وال  فيع،رووجـدان اجتماعي    

  ].302ـ  14. [وعفة وخلق كريم

على سلوك اإلنسان، فنحن نعرف أن التعلم هو         اًمـن هنا نجد أن للصالة أثر                و

علماء النفس   جراهاأتغـير في األداء، أو تغير في سلوك اإلنسان، وتعلمنا التجارب التي             

ويحتاج  لفرد،االتعلم والممارسة والمران لكي يثبت في كيان        للـتعرف على طبيعة عملية      

تغيـير السـلوك إلى جانب التكرار أو التدريب إلى قيام المتعلم بالجهد اإليجابي والفعال،               

 دون بذل أي جهد، وبالمثل في العالج        يافاإلنسان ال يتعلم بصورة جيدة إذا وقف موقفا سلب        

لمريض العادات اإليجابية الجديدة التي تعلمها في ثنايا        النفسي ال يتم الشفاء إال بممارسة ا      

 المبادئوعملـية العالج، ولذلك لم يقتصر اإلسالم على تعليم العقائد والقواعد واألصول             

وإنمـا دعـا الناس إلى القيام بممارسة العبادات ممارسة فعلية وواقعية كالصوم والصالة              

هذه العبادات في اإلنسان حب الطاعة       وتنمي   ،انتوإيـتاء الـزكاة وحـج البيت والشهاد       

كما تعلمه الصبر والمثابرة     عالى،توااللتزام واالنضباط واالمتثال والخضوع والخشوع هللا       

والجد واالجتهاد وكبح شهواته، وتحثه على حب الناس والبر بهم، وتنمي فيه روح التعاون 

 .والتضامن والتكافل واألخذ والعطاء

ادات الصالة ومعناها وجود صلة بين اإلنسان وخالقه العظيم  مـن بيـن هذه العب             و

فهـي عبارة عن مناجاة روحية بين العبد وخالقه بصورة مباشرة، وفيها يقف اإلنسان بين               

يـدي اهللا فـي خشـوع وتضـرع، ومن خالل هذا الموقف يشعر اإلنسان بصفاء روحه                 

إلنسان بكل حواسه ومشاعره    وفي الصالة يتوجه ا   ،  واطمئنان قلبه واستقرار، ويؤمن نفسه    

وعواطفـه وجوارحـه هللا تعـالى، وبذلك يبتعد عن هموم الدنيا وأحزانها، ولذلك يشعر               
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ول عنه التوتر والقلق والتأزم والشدة كما يتخلص من ضغوط يزباالسترخاء وراحة البال و

ينة فالصالة تؤدي إلى التمتع بهدوء األعصاب وطمأن      . الحـياة وأعـبائها ومن ثقل تكالبها      

وفي الصالة يشعر اإلنسان    . الـنفس فضالً عن الشعور بالتخلص من مشاعر اإلثم والذنب         

أنـه بيـن يدي اهللا تعالى وفي حمايته، وأنه مشمول برعايته وعنايته، ومن أجل ذلك كان         

أرحنا " الرسـول عليه الصالة والسالم إذا حان وقت الصالة يقول لبالل رضي اهللا عنه               

لرسول صلى اهللا عليه وسلم كان      ا  وفي الحديث النبوي الشريف أن        " بالصـالة يا بالل     

 أمر، صلى، وكان يقول عليه الصالة والسالم حزنه

 ].190 ـ 16[.  في األوسطينارواه الطبر" جعلت قرة عيني في الصالة  " 

 لدراسات السابقةا

وع لموضام يقع الباحثان على أي دراسة محلية أو غير محلية تتعرض لمثل هذا              ل

بذكرها في كتاب أو     على سلوك المصلين سوى    وبعـض الباحثين قد تناول تأثير الصالة      

 إلسالم والصحة النفسية،  ابعنوان  ) 2001( مـثل كـتاب العيسوي، عبد الرحمن         تقريـر 

) 1995 (علوان فارس كتاب و والـذي تـناول فية عالقة اإلسالم بالصحة النفسية للفرد،         

لصالة رياضة  ا بعنوان) 1990( ختار سالم  م وكتاب ،وفي الصالة صحة ووقاية    بعـنوان 

بعنوان معجزة البناء القيمي للشخصية      ) 200(أبو مرق الجرجاوي    وكتاب ،النفس والجسد 

والذي تحدث فيه عن وصايا لقمان       قمان البنه في القرآن الكريم    ل كمـا وردت في وصايا    

 .ا الصالة والمحافظة عليهاهنمو

 سةإلجراءات الميدانية للدراا

سـتعرض الباحـثان فـي هـذا الفصل إجراءات البحث الحالي متضمناً منهج              ي

الدراسة، ومجتمعها األصلي وعينتها، وأدواتها المستخدمة لجمع المعلومات تمهيداً لتحليلها          

  .وتفسيرها

 :منهج الدراسة: والًأ

ي التحليلي بحدوده المعروفة والذ     اسـتخدم الباحـثان في الدراسة الحالية المنهج        

يسعى إلى تنظيم البيانات وتبويبها وعرضها بصورة تسمح باستخالص النتائج وتفسيرها،           

والمتمثل في إيجاد    تحليل البيانات  كمـا تشـتمل علـى األسلوب اإلحصائي المستخدم في         
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إليجاد االرتباطات   t"(test)"واختبار   المعيارية االنحـرافات والمتوسـطات الحسـابية     

  .تغيرات المختلفة موضع الدراسةولتوضيح العالقة بين الم

 :دود الدراسة ح:انياًث

ـ  المتغيرات والعوامل المتمثلة في معرفة عوامل تأثير        ب تحدد الدراسـة الحالية   ت

 .ذلك على عينة من طالب الجامعة بمحافظات غزة والصالة على سلوك المصلي

 :مت الدراسة بالحدود التاليةزلتوإ

  ).2004  ـ2003(ـ طبقت الدراسة في العام1

اإلسالمية ـ  (عة من جامعة  بارلـى طـالب وطالبات السنة ال       ع الدراسـة ت  قتصـر اـ  2

 . بمحافظات غزة )األقصى ـ األزهر 

 :لمجتمع األصلي للدراسةا  ـ

كلية  ي ف لرابع ا المستوى وطالبات البطتضمن المجتمع األصلي للدراسة جميع      ي

 . غزة ألزهر بمحافظات اعةجام ألقصى و اجامعة إلسالمية و اامعةجلالتربية با

  :ينة الدراسةع ـ

(قـد اقتصـرت هذه الدراسة علي تطبيق اإلستبانة المعدة لذلك علي عينة من                         ل

اإلسالمية، ( البة من كليات التربية بثالث جامعات مختلفة وهي الجامعة          طو طالب) 300

سبب كون  ب هذه العينة    محافظة غزة، في السنة الرابعة وقد اختيرت       ب )األقصـى، األزهر    

وبالمؤثرات ،  وأكثرهم تأثيراً وتأثر بالوسط الجامعي والبيئي     ، ثر الشباب نضجا  كأصحابها أ 

وبسـبب تفوقهـم العلمـي والعمري، ولقد تم تطبيق هذه اإلستبانة في الفصل          ،  المخـتلفة 

 وقد اقتصر الباحثان على كليات التربية ألنها      ) 2004 – 2003( الدراسـي الثانـي عام      

تتواجد في جميع الجامعات وألن هناك بعض الكليات التي تتواجد في جامعة ما وال توجد               

 . العينة يوضح وصف ) 1(الجدول رقم  و.في جامعة أخرى
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 )1(دول ج

 بين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسةي
لجنسا لجنسا  جنسلا   

لمجموعا
نثىأ كرذ   

ستوى م

تعليم األم
لمجموعا

نثىأ كرذ

ستوى م

تعليم 

 األب
لمجموعا

نثىأ كرذ

كان م

اإلقامة

سم ا

الجامعة

ميةأ 5 1 6 ميأ 3 0 3   54 25 29 لجنوبا  
بتدائيا 3 3 6 بتدائيا 4 1 5  27 10 17 لوسطىا  

عداديإ 10 9 19  16 10 عداديإ 6 زةغ 4 8 12  
انويث 23 26 49  44 27 17 انويث لشمالا 0 7 7   
يامعج 9 11 20  32 12 20 امعيج 100 50 50 لمجموعا  

لمجموعا 50 50 100  100 50 50 لمجموعا  

ألقصىا

ميةأ 5 4 9 ميأ 5 3 8  لجنوبا 5 1 6   
بتدائيا 3 8 11 بتدائيا 4 4 8  18 11 لوسطىا 7  
عداديإ 6 6 12 إعدادي 4 6 10  59 29 30 زةغ  
انويث 20 20 40  35 16 19 انويث لشمالا 8 9 17   
امعيج 16 12 28  39 21 18 امعيج 100 50 50 لمجموعا  

لمجموعا 50 50 100  100 50 50 لمجموعا  

إلسالميةا

ميةأ 2 2 4 ميأ 1  1  لجنوبا 3  3   
بتدائيا 5 6 11 بتدائيا 2 3 5  لوسطىا 6 8 14  
عداديإ 5 5 10 عداديإ 5 4 9  55 31 24 زةغ  
انويث 22 29 51  27 10 17 انويث  28 11 17 لشمالا  
امعيج 16 8 24  58 33 25 امعيج 100 50 50 لمجموعا  

لمجموعا 50 50 100  100 50 50 لمجموعا  

 ألزهرا

 : أداة الدراسة : الثاًث

 .عداد هماإتأثير الصالة على سلوك المصلين من  ستبانة لدراسةاستخدم الباحثان ا

 :وخطوات كما يلي مراحلة عد بإلستبانةاقد مرت عملية إعداد و

الع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة         إلطا -1

 .الحالية، ومن ثم تمكن الباحثان من تحديد األهداف المنشودة بصورة أولية

 .إلستبانةاحديد مجاالت ت -2

 .بما يتناسب مع عينة الدراسة إلستبانةاياغة عبارات ص -3
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 .إلستبانةاضع تعليمات و -4

 .إلستبانةاريقة تصحيح ط -5

لـى ضوء ذلك تمكن الباحثان من تحديد المجاالت المالئمة لطبيعة الدراسة،            عو

 :وهي كما مبين بالجدول التالي

 )2(دول ج

 حسب كل مجال من مجاالتها إلستبانةايوضح عدد فقرات 

دد العباراتع  لمجالا
 الذات  :ألولالمجال ا   14

 األسرة واألقارب والجيران: لمجال الثانيا   10

 األصدقاء: جال الثالثلما   9

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لمجال الرابعا   9

 لمجموعا   42

، )درجة 168 ( إلستبانةابذلك تكون أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص على           و

 ). درجة84(، ومتوسط الدرجات )0(وأدنى درجة 

 عشرة من المتخصصين    على مجموعة من المحكمين مكونة من      إلستبانةاتـم عرض     -5

وبناء على آرائهم تم تعديل بعض العبارات ونقل بعضها          التربية،وفـي مجال علم النفس      

 .هي كما يلي ومن مجال إلى آخر

 :مجال االذات: والًأ
 رجـة الحكـمد

 ال

أوافق 

 بشدة

 ال

 أوافق

وافق أ وافقأ ترددم

 بشدة

 لفقـرةا

م
سل
سل

 

 1  أديت الصالة في وقتها شعر بالسعادة والطمأنينة إذاأ     

 2 لصالة علمتني قيمة الوقت والمحافظة على المواعيدا     

 3 لصالة غيرت نظرتي لنفسي وفهمي لذاتيا     

 4 لصالة في جماعة رسخت لدي معاني األخوة في اهللا     

 5 لصالة جعلتني دائماً أتحلى بالصبرا     
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 6  فرض من فرائض الصالة شعر بالضيق والتوتر إذا فاتنيأ     

 7 لصالة علمتني عدم الخوف إال من اهللا سبحانه وتعالىا     

 8 لصالة جعلتني أشعر بالحيوية والنشاطا     

 9 لمحافظة على الصالة زادتني إيماناً باهللا سبحانه وتعالىا     

 10 أدية الصالة ساعدني على تأدية العبادات األخرى ت     

 11 ة جعلتني صادقاً في كل شيءلصالا     

 12 لصالة جعلتني أتقبل المصيبة بكل صبرا     

لصـالة سـاهمت في اختياري لمالبسي التي تتناسب مع          ا     

 الشرع

13 

 14 لصالة أثرت في اختياري لبعض البرامج اإلعالميةا     

 :مجال األسرة واألقارب والجيران: انياً ث
 15 بوالدي نحو األفضلعالقتي  الصالة سنتح     

 16 على صلة األرحام الصالة جعتنيش     

 17 لتزامي بالصالة زاد من تقدير إخوتي ليا     

 18 العطف على الصغير واحترام الكبير الصالة ودتنيع     

 19 أساعد بعض أقاربي المحتاجين الصالة علتنيج     

ت أحـافظ على حضوري المناسبا     الصـالة  علتنـي ج     

 المختلفة للعائلة

20 

 21 أن أنصر أخي ظالماً أو مظلوماً الصالة لمتنيع     

 22 أن أحب ألخي ما أحب لنفسي الصالة الصالة لمتنيع     

 23 أن أحافظ على جيراني وأكف األذى عنهم الصالة لمتنيع     
 24 أشارك جيراني في السراء والضراء الصالة علتنيج     

 : األصدقاءمجال: الثاًث
25 على أن أحسن اختيار األصدقاء الصالة اعدتنيس     

26 لصالة حسنت معاملتي ألصدقائيا     

27 لصالة علمتني أن أحب لصديقي كما أحب لنفسيا     

لصـالة علمتنـي أن أكـون مع صديقي في الظروف           ا     

 الصعبة دوماً 

28

لنصح لصديقي  لصـالة علمتني أال أتكاسل عن تقديم ا       ا     

 بعيداً عن المجاملة

29
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30 لصالة علمتني أن أشارك صديقي فرحه وحزنه ا     

ـ لصـالة زادت    ا      الرغـبة في التعامل مع مشاكل       ديل

 أصدقائي ومساعدتهم 

31

لصـالة عـززت لـدي العمل الجماعي والتعاون مع          ا     

 األصدقاء

33

 :منكرمجال األمر بالمعروف والنهي عن ال: ابعاًر
34 لصالة علمتني أال أبقى صامتاً عند رؤيتي المنكرا     

لصـالة عززت عندي مفهوم األمر بالمعروف والنهي        ا     

 عن المنكر

35

36  سوءاًعلشعر بالضيق إذا وجدت شخصاً يفأ     

أشعر بالراحة عند رؤية إنسان يعمل       الصـالة  علتنـي ج     

 الخير

37

ـ       ة عودتني على األمر بالمعروف     م أشـعر أن الصـال     ل

 والنهي عن المنكر

38

كثـيراً مـن بعض المصلين الذين ال يأمرون          تعجـب أ     

 بالمعروف وينهون عن المنكر  

39

أنـه من فوائد الصالة المهمة هو األمر بالمعروف          رىأ     

  والنهي عن المنكر

40

ـ       أن يأمر الناس    لى كت مصلي  عيس مـن الضـرورة    ل

 روف وينهاهم عن المنكربالمع

41

 :إلستبانةاريقة تصحيح ط

 ال  - ال أوافق  - متردد   -أوافق -شدةبأوافق  ( يوجـد أمام كل عبارة خمس إجابات             

، يطلب من المفحوص قراءة كل فقرة أو سؤال واإلجابة عليه بوضع إشارة              )أوافـق بشدة  

أربع ) أوافق بشدة (بية أعطيت   بما يتناسب ورؤيته لنفسه، وفي حالة العبارات اإليجا        )(

 وافقأال  ( درجة، و   ) موافق( درجتان، و   ) متردد(ثالث درجات، و  ) موافق(درجـات، و  

 :إلستبانةادق   صصفر) بشدة 

  :لتاليةابالطرق  إلستبانةاقام الباحثان بحساب صدق       
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 : صدق المحكمين-1

ـ  رضها على نخبة من    ام الباحـثان بالتأكد من صدق األداة ظاهرياً من خالل ع          ق

المختصـين فـي مجال التربية وعلم النفس، وعلى ضوء آرائهم السديدة تم تعديل بعض               

 .إلستبانةافقرات 

 : صدق االتساق الداخلي-2

 ،إلستبانةامعـامل االتسـاق الداخلـي هـو معامل ارتباط بين كل بعد من أبعاد                       

من ناحية   إلستبانةاتخدم لتحديد صدق     ولذا فإن هذه الطريقة عادة ما تس       ،اهكل إلسـتبانة با

 .ومدى صالحية أبعاده من ناحية أخرى

قـد قـام الباحثان بحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس من خالل إيجاد معامالت              و

االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية للمقياس، حيث أجرى الباحثان الصدق والثبات            

 . طالبا وطالبة) 70(على عينة قوامها 

الجداول التالية تبين معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات كل مجال مع الدرجة الكلية              و

 ي تنتمي إليهذللمجال ال

 )3(دول ج

 معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول مع الدرجة الكلية

 "الذات "لمجال األول ل
عامل االرتباطم ستوى الداللةم  قم العبارةر
 1 0.322 0.01الة عند د

 2 0.603 0.01الة عند د

 3 0.611 0.01الة عند د

 4 0.516 0.01الة عند د

 5 0.720 0.01الة عند د

 6 0.538 0.01الة عند د

 7 0.604 0.01الة عند د

 8 0.640 0.01الة عند د

 9 0.607 0.01الة عند د
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عامل االرتباطم ستوى الداللةم  قم العبارةر
 10 0.635 0.01الة عند د

 11 0.626 0.01الة عند د

 12 0.638 0.01الة عند د

 13 0.577 0.01الة عند د

 14 0.647 0.01الة عند د

 0.233) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 68( الجدولية عند درجة حرية ر

 0.302) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 68(ر الجدولية عند درجة حرية 

 )4(دول ج

 عامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني مع الدرجة الكليةم

 "األسرة واألقارب والجيران"ثاني للمجال ال
 قم العبارةر عامل االرتباطم ستوى الداللةم
 15 0.675 0.01الة عند د

 16 0.606 0.01الة عند د

 17 0.531 0.01الة عند د

 18 0.723 0.01الة عند د

 19 0.801 0.01الة عند د

 20 0.628 0.01الة عند د

 21 0.747 0.01الة عند د

 22 0.693 0.01الة عند د

 23 0.831 0.01الة عند د

 24 0.770 0.01الة عند د

 0.233) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 68( الجدولية عند درجة حرية ر

 0.302) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 68(ر الجدولية عند درجة حرية 
 



 الشباب نن مأثير الصالة على سلوك المصليتوامل ع

 148

 )5(دول ج

 عامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث مع الدرجة الكليةم

 "األصدقاء "للمجال الثالث 

 قم العبارةر عامل االرتباطم ستوى الداللةم
 25 0.545 0.01الة عند د

 26 0.764 0.01الة عند د

 27 0.783 0.01الة عند د

 28 0.799 0.01الة عند د

 29 0.691 0.01الة عند د

 30 0.660 0.01الة عند د

 31 0.619 0.01الة عند د

 32 0.764 0.01الة عند د

 33 0.689 0.01الة عند د

 0.233) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 68( الجدولية عند درجة حرية ر

 0.302) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 68(ر الجدولية عند درجة حرية 

 0.302) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 68( الجدولية عند درجة حرية ر
 

 )6(دول ج

 المجال الثالث مع الدرجة الكليةعامالت ارتباط كل فقرة من فقرات م

 "األمر بالمعروف والنهي عن المنكر "للمجال الرابع 

 قم العبارةر عامل االرتباطم ستوى الداللةم
 34 0.419 0.01الة عند د

 35 0.445 0.01الة عند د

 36 0.287 0.01الة عند د

 37 0.432 0.01الة عند د
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 38 0.501 0.01الة عند د

 39 0.479 0.01الة عند د

 40 0.351 0.01الة عند د

 41 0.440 0.01الة عند د

 42 0.492 0.01الة عند د

 0.233) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 68( الجدولية عند درجة حرية ر

 0.302) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 68(ر الجدولية عند درجة حرية 

رتبط بالمجاالت التي تنتمي    ت إلستبانةاتضـح من الجداول السابقة أن جميع عبارات         ي

أن  وهذا يؤكد )  0.05(،  )0.01(إحصائياً عند مستوى داللة      لةالدا  إلـيها ارتـباطاً ذ    

 .ةلي لإلستبانخادال التساق ااإلستبانة تتمتع 

 )7(لجدول ا

 صفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت اإلستبانة والمجاالت األخرىم

 لمقياس وكذلك مع الدرجة الكليةل

 لمجالا لمجموعا ألولا لثانيا لثالثا لرابعا

 لمجموعا 1    

 ألولا 0.842 1   

 لثانيا 0.889 0.618 1  

 لثالثا 0.859 0.662 0.724 1 

 لرابعا 0.539 0.280 0.387 0.275 1

 0.233) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 68( الجدولية عند درجة حرية ر

 0.302) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 68(ر الجدولية عند درجة حرية 

أن جميع المجاالت ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية        ) 8(تضـح مـن الجدول      ي

وهذا يؤكد  ) 0.05(، و ) 0.01(إحصائية عند مستوى داللة      ا داللة ذللمقـياس ارتباطاً    

 .أن اإلستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي
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 : بات اإلستبانةث

ـ   و ق الباحثان من ثبات اإلستبانة وذلك باستخدام طريقتي معامل ألفا كرونباخ           قـد تحق

 . والتجزئة النصفية وهما أسلوبان لتقدير الثبات

 :ريقة التجزئة النصفيةط -1

قام الباحثان باستخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات اإلستبانة بطريقة           

ل لكل مجال من مجاالت اإلستبانة      التجزئة النصفية حيث احتسبت درجة النصف األو      

وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات لنفس المجال وقام بعمل ارتباط بين النصفين             

  .ثم تم حساب الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون

 إلستبانةاوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت ي

 لثبات مجال التعديلككل قبل التعديل ومعامل ا إلستبانةاكذلك و

عامل الثبات م

 مجال التعديل

الرتباط قبل ا

 التعديل

دد ع

الفقرات
 لمجالا

 الذات :ألولالمجال ا 14 0.687 0.814

 األسرة واألقارب والجيران: لمجال الثانيا 10 0.782 0.878

 األصدقاء: لمجال الثالثا 9 0.840 0.868

0.587 0.583 9 
عروف والنهي عن   األمر بالم : لمجـال الرابع  ا

 المنكر

 لدرجة الكليةا 42 0.772 0.871

تضـح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية مجال التعديل             ي

تتمتع بدرجة عالية من الثبات   إلستبانةاوهـذا يدل على أن      ) 0.587(جمـيعها فـوق     

 .تطمئن الباحثان إلى تطبيقها على عينة الدراسة

 :ا كرونباخريقة ألفط -2

وتبين أن معامالت ثبات     إلستبانةاكرنباخ لثبات    لفاأحيـث تـم حسـاب معامل         

 ينثتتمتع بدرجة عالية من الثبات مما جعل الباح        إلستبانةاالمجـاالت التي تكون منها      
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يوضح ) 10(للتحقق من فرضيات الدراسة والجدول       إلستبانةاإلى استخدام    نايطمئـن 

  :ككل إلستبانةاوكذلك  إلستبانةامجال من مجاالت كرنباخ لكل  لفاأمعامالت 

 )8(لجدول ا

 إلستبانةاوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت ي

 وكذلك للمقياس ككل

دد الفقراتع عامل ألفا كرونباخم  لمجالا
 الذات  :ألولالمجال ا 14 0.854

 األسرة واألقارب والجيران: لمجال الثانيا 10 0.879

 األصدقاء: لمجال الثالثا 9 0.870

0.580 9 
األمر بالمعروف والنهي عن    : لمجـال الرابع  ا

 المنكر

 لدرجة الكليةا 42 0.917

وأن معامل ) 0.580(تضح من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق ي

تتمتع  إلستبانةاهذا يدل على أن     و) 0.917(ان  كه  نتباسإللكرنباخ للدرجة الكلية     لفـا أ

 .إلى تطبيقها على عينة الدراسة نيبدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث

 :خطوات الدراسة: امساًخ

 .حديد مشكلة الدراسةتـ 1

 حديد اإلطار النظري للدراسةتـ 2

 عداد استبانة يتم من خاللها معرفة مدى تأثير الصالة على سلوك المصليإـ 3

ثم تحليلها،واستخالص  ،سة في محافظات غزة   علـى عينة الدرا    إلسـتبانة اتطبـيق   بـ  4

 .النتائج

 :ألساليب اإلحصائيةا

ـ   حيث ،(SPSS)م استخدام الحاسوب في المعالجة اإلحصائية، وخاصة برنامج       ت

تـم إدخـال جميع البيانات التي حصل عليها الباحثان ومن ثم استخراج النتائج من خالل                

 :م في هذه الدراسةالمعادالت العلمية الالزمة لذلك وأهم ما استخد
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 .لمتوسطات والتكرارات واالنحرافات المعيارية والنسب المئويةا -1

 . عامل ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات الدراسةم -2

 .حليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين أكثر من مجموعتينت -3

ختـبار توكـي الـبعدي لمعـرفة اتجـاه الفـروق في تحليل التباين األحادي بين                 ا -4

 .المجموعات

  تفسيرها ولدراسة اتائجن

 :سوف يعرض الباحثان فيما يلي نتائج الدراسة ومناقشتهاو

 :ا يليمعلى  وينص الفرض األول نتائج ومناقشة: والًأ

في تعامله مع كل     ين عوامل الصالة وسلوك المصلي    بحصائية  إوجد فروق ذات داللة      ي ال

ن المنكر لدى الشباب    مـن األسـرة، المسـجد، األصدقاء، واألمر بالمعروف والنهي ع          

 الجامعي بمحافظات غزة

 T.Test Oneللـتحقق مـن صحة هذا الفرض قام الباحثان باستخدام أسلوب   و

sample  يبين ذلك) 10( والجدول %) 70(حيث كانت القيمة االفتراضية:  

  )9(دول ج

" ف"صدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة م

 )300=ن ( الداللة تعزى لمتغير نوع الجامعة ومستوى 

لترتيبا
ستوى م

 الداللة
"ت"يمة ق

لوزن ا

 النسبي

النحرافا

المعياري
 لمتوسطا

جموع م

االستجابات
لعددا  ألبعادا

1 0.01 30.530 87.17 5.454 48.813 14644 14  جال الذاتم

3 0.01 13.971 81.10 5.505 32.440 9732 10
ارب جال األسرة واألق  م

 والجيران

2 0.01 19.768  جال األصدقاءم 9 9109 30.363 4.524 84.34

4 0.01 8.001 74.37 3.406 26.773 8032 9 
جـال األمر بالمعروف    م

 والنهي عن المنكر

 0.01 23.290 82.38 15.462 138.390 41517 42  لدرجة الكلية للمقياسا

الجدولية عند   "ت  "يمة  قأعلى من    المحسوبة" ت  " السابق أن قيمة    ل  تضـح مـن الجدو    ي

إلى وجود فروق دالة بين متوسطات درجات الصالة         مـا يشير  م. و. 1مسـتوى داللـة   
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 ،األصدقاءواألسرة واألقارب والجيران،     لذات،اوتأثـيرها على السلوك في مجال كل من         

وكانت الداللة في مجال الذات أعلى نسبة حيث        ،  ركواألمـر بالمعـروف والنهي عن المن      

يليها مجال األسرة     )19،768( يليها مجال األصدقاء بنسبة    ، )30،  530"( ت"بلغت قيمة 

ا في النهاية مجال األمر بالمعروف والنهي       يه، يل  )13،971 (واألقـارب والجيران بنسبة   

ن الصالة يكون تأثيرها على النفس      أب ، ويفسر الباحثان ذلك    )8،001(عـن المنكر بنسبة   

لى سلوكياته مع األخريين ، ويفسران تقدم مجال األصدقاء عن باقي           أوالً ثم ينعكس ذلك ع    

هللا عليه   ا فقد قال رسولنا الكريم صلى     المجـاالت لما للصديق أثر كبير على سلوك الفرد        

 ثم يأتي دور األسرة واألقارب      ،" من يخالل  لمرء على دين خليله، فلينظر اإلنسان     ا" وسلم

لمؤسسة األولى الذي يتعلم    اهي   األسرةفوالتأثر بالفرد    يرلتأثلوالجيران لما لهم أكبر األثر      

وقد أكد ذلك دراسة كيلور وآخرون       ،   فـيها الفـرد السلوكيات المختلفة ويتطبع اجتماعياً       

Kiliewer, et. al,)  1996 (    فـي دراسـة حول البناء األسري، والمستوى الحضاري

الحياة التي   وعيةنفسي للطفل، وعلى    لألسرة، أن للبناء األسري أثر كبير على التوافق الن        

أن الفرد يؤثر ويتأثر باألسرة ،والتي لها تأثير على سلوكة           بق س مما يتضح من و. ااهيحي

 وقد وتعاملـه مع اآلخرين كالجيران واألقارب وكلهم يمثلون البيئة التي يعيش فيها الفرد            

بعض الناس يؤدون   ن   أ دني نسبة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر       ت الباحـثان  رجـع أ

 لصالة مرتبطة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر      االصـالة كعادة دون التأثر بها،الن       

ني أقم الصالة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك             ب يا" قوله تعالى   ل

       )    17: لقمان"( إن ذلك من عزم األمور

طاعات، وهى أكبر نعمة منحها اهللا تعالى ال شـك أن الصـالة مـن أهـم العبادات وال           

ال يمكن حصرها، وأكبر     اآلخرةوللعالميـن، وفوائدهـا الكثيرة المتنوعة في الحياة الدنيا          

 ).وما خلقت الجن واألنس إلى ليعبدون : ( دليل على أهمية الصالة قوله تعالى

ضة واجبة على   يث جاءت الصالة في الترتيب الثاني بعد الشهادتين، وبذلك أصبحت فري          ح

أبناء اإلسالم بدون استثناء حيث أنها من أول األعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة               

الصالة،  يوم القيامة  به العبد ا يحاسب  م ولأ: " حسب قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 ].13ـ 5 : 8 . ["فإذا صلحت، صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله 
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وأقم الصالة إن الصالة    :"ندما أمر اهللا بها أبان الحكمة من إقامتها، فقال         ع لواجبةالصالة ا ف

اإلبعاد عن الرذائل، والتطهير من سوء القول والعمل، هو         ف" والمنكر لفحشاءاتنهـي عن    

إنما أتقبل الصالة ممن تواضع     : " حقيقة الصالة، وقد جاء في حديث يرويه النبي عن ربه         

طل على خلقي، ولم يبت مصراً على معصيتي، وقطع النهار في           بهـا لعظمتـي، ولم يست     

وهذا دليل على أن اهللا عز      " ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل واألرملة ورحم المصاب       

وجل ال يقبل الصالة إال من العبد الذي يتميز بحسن الخلق والسلوك الحسن في تعامله مع                

 ] 8 ـ 17          [.ريينخاآل

 :وينص على ما يلي الفرض الثاني ومناقشة تائجن: انياًث

) 0.5(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :"نص الفرض الثاني على أنهي

 .في تأثير الصالة على سلوك المصلين تعزى لمتغير نوع الجامعة

للـتحقق مـن صـحة هذا الفرض قام الباحثان باستخدام أسلوب تحليل التباين              و

  .One Way ANOVAاألحادي 

 )10( دول ج

" ف"صدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة م

 )300=ن ( ومستوى الداللة تعزى لمتغير نوع الجامعة 
ستوى م

 الداللة
"ف"يمة ق

توسط م

 المربعات
رجات د

 الحرية
جموع المربعاتم  ألبعادا صدر التباينم

 ين المجموعاتب 69.207 2 34.603

 1.165 ير دالةغاخل المجموعاتد 8824.340 297 29.712

 لمجموعا 8893.547 299 

 جال الذاتم

 ين المجموعاتب 111.020 2 55.510

 1.842 ير دالةغاخل المجموعاتد 8948.900 297 30.131

 لمجموعا 9059.920 299 

ــرةم ــال األس ج

واألقـــــارب

 والجيران

 ين المجموعاتب 104.887 2 52.443

 2.590 ير دالةغاخل المجموعاتد 6014.510 297 20.251

 لمجموعا 6119.397 299 
 

 جال األصدقاءم
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 ين المجموعاتب 79.407 2 39.703

الة عند داخل المجموعاتد 3389.180 297 11.411
0.05 

3.479 

 لمجموعا 3468.587 299 

ــال األمــرم ج

بالمعروف والنهي

 عن المنكر

410.790  ين المجموعاتب 821.580 2

237.905  1.727 ير دالةغاخل المجموعاتد 70657.790 297

 لمجموعا 71479.370 299 

ــيةا ــة الكل لدرج

 لالستبانة

 3.04) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 299، 2(الجدولية عند درجات حرية " ف"يمة ق

 4.71) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 299، 2(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

الجدولية عند مستوى   " ت"المحسوبة أقل من قيمة     " ت"تضح من الجدول السابق أن قيمة       ي

عدا البعد الرابع، أي أنه ال توجد فروق ذات          إلستبانةافي جميع مجاالت    ) 0.05(داللة        

اتجاه تلك الفروق   داللـة إحصـائية في هذه األبعاد تعزى لمتغير نوع الجامعة، ولمعرفة             

 يأجود اإلنسان في     و أن إلى  ذلك ناثالباحو  يعزو ،اسـتخدم الباحث اختبار شيفيه البعدي     

ومحافظ على  ألخالقية،اذا كان اإلنسان متمسك بقيمه ه إمكـان لـيس له تأثير على سلوك   

أهم العبادات والطاعات، وهى أكبر      لتي تعتبر  ا الصالة ضةيوخاصة فر  فـروض اإلسالم  

ـ    نحها اهللا تعالى للعالمين، وفوائدها الكثيرة المتنوعة في الحياة الدنيا واآلخرة ال            نعمـة م

وما خلقت الجن واألنس      ( :يمكـن حصرها، وأكبر دليل على أهمية الصالة قوله تعالى         

 ).إلى ليعبدون 

يث جاءت الصالة في الترتيب الثاني بعد الشهادتين، وبذلك أصبحت فريضة واجبة على             ح

سالم بدون استثناء حيث أنها من أول األعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة              أبناء اإل 

أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة الصالة،        : " حسب قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 ].13 ـ 8 ["فإذا صلحت، صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله 

والمكان الوحيد  عليها فانه يقوم بها في أي مكان ، اًعلى الصالة ومحافظ اًإذا كان مواظب   ف

 ألنه مرهون بصالة الجماعة، أفضل األماكن هو المسجد لمسلم ويعتبراالذي له تأثير على  

 .مؤسسة أخرى يأوالذي يوجد في كل مكان كالجامعة أو 
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  )11(دول ج

 اللتعرف إلى اتجاه الفروق وداللته Scheffe Testتائج اختبار شيفيه ن

 في البعد الرابع تعزى لمتغير الجامعة

لجامعة ا

 اإلسالمية

 26.570=م

امعة األزهرج

 27.480=م

امعة ج

 األقصى

 26.270=م
 نوع الجامعة

- - - 
 امعة األقصىج

 26.270=م

- - *1.210 
 امعة األزهرج

 27.480=م

- 0.910 0.300 

لجامعة ا

 اإلسالمية

 26.570=م
 ) ≥α   0.05(دالة عند مستوى داللة * 

 :ث وينص على ما يليلالفرض الثا ومناقشة تائجن: الثاًًث

في تأثير الصالة على سلوك ) 0.5(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           

 –ذكر  (المصـلين مـن طلبة الجامعات المنتظمة في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس            

 ):أنثى

ـ  وذلك للتعرف   T.test independent sampleام الباحثان باستخدام اختبار ق

 :يوضح ذلك( ) إلى الفروق بين المجموعتين والجدول 
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  )12(لجدول ا

ومستوى داللتها للتعرف إلى الفروق في " ت"لمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ا

 تأثير الصالة على سلوك المصلين التي تعزى لمتغير الجنس

 "ت"يمة ق ستوى الداللةم
النحراف ا

 المعياري
لجنسا لعددا لمتوسطا  ألبعادا

6.011 48.220  كرذ 150
ير دالة إحصائياًغ 1.892 

4.780 49.407  نثىأ 150
 جال الذاتم

5.522 32.660  كرذ 150
ير دالة إحصائياًغ 0.692 

5.497 32.220  نثىأ 150

جـــال األســـرةم

 واألقارب والجيران

4.765 30.100  كرذ 150
ير دالة إحصائياًغ 1.008 

4.269 30.627  نثىأ 150
 جال األصدقاءم

3.942 27.007  كرذ 150
ير دالة إحصائياًغ 1.187 

2.763 26.540  نثىأ 150

ــر م ــال األمـ جـ

بالمعـروف والنهي   

 عن المنكر

17.071 137.987  كرذ 150
ير دالة إحصائياًغ 0.451 

13.710 138.793  نثىأ 150

لدرجـــة الكلـــيةا

 لالستبانة

 1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 298(الجدولية عند درجة حرية " ت"يمة ق

 2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 298(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

أن قيمة ت المحسوبة أقل من قيمة ت الجدولية في كل            ) 13( تضح من الجدول  ي

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         أي انه  ،إلستبانةلمـن األبعـاد والدرجـة الكلية        

أن اهللا    في هذه األبعاد تعزى لمتغير الجنس، ويعزو الباحثان ذلك إلى          0.05مستوى داللة   

لى كل  عكتوبة  مهي   ف في العبادة ومنها الصالة    األنثىوين الذكر    ب يفرق تعالى لم  و بحانهس

 "على المؤمنين كتاباً موقوتاً   إن الصالة كانت    " منهما ويحاسب عليها كل منهما بقوله تعالى      

ة من الحيض   اروالبلوغ والعقل والطه   إلسالمالوجوب الصالة   ط  يشترو ) 103: النساء  ( 

إلى قوله تعالى وإن كنتم . إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم  " لقوـله تعالى     والـنفاس 

 يفرق بين الذكر    لم السابقة نجد أن اهللا سبحانه     آلياتاومن   ) 6:لمائدا ("جنـباً فاطهـروا   

واألنثى في العبادات والسلوك وهذا ما يتفق مع نتائج الدراسة أنه ال يوجد فرق في تأثير                

  .الصالة على سلوك المصلي يعزى لعامل الجنس
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 :لرابع وينص على ما يلياالفرض  ومناقشة تائجن: ابعاًًر

الة على  في تأثير الص  ) 0.5(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ي

سـلوك المصـلين من طلبة الجامعات المنتظمة في محافظات غزة تعزى لمتغير مستوى              

للـتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحثان باستخدام أسلوب تحليل التباين            وتعلـيم األب    

  .One Way ANOVAاألحادي 
 

  )13(دول ج

" ف"مة صدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيم

 )300=ن ( ومستوى الداللة تعزى لمتغير مكان االقامة 
ستوى م

 الداللة
 "ف"يمة ق

توسط م

 المربعات
رجات د

 الحرية
جموع المربعاتم  ألبعادا صدر التباينم

 ين المجموعاتب 240.667 4 60.167

 ير دالةغ اخل المجموعاتد 8652.879 295 29.332
 

2.051 
 

 لمجموعا 8893.547 299 

 جال الذاتم

108.574  ين المجموعاتب 434.295 4

 اخل المجموعاتد 8625.625 295 29.239
الة عند د

0.01 
 

3.713 
 

 لمجموعا 9059.920 299 

ــرةم ــال األسـ جـ

 واألقارب والجيران

 ين المجموعاتب 184.550 4 46.138

 ير دالةغ مجموعاتاخل الد 5934.847 295 20.118
 

2.293 
 

 لمجموعا 6119.397 299 

 جال األصدقاءم

 ين المجموعاتب 91.196 4 22.799

 ير دالةغ اخل المجموعاتد 3377.391 295 11.449
 

1.991 
 

 لمجموعا 3468.587 299 

ــرم ــال األمـ جـ

بالمعـروف والنهي

 عن المنكر

599.729  ين المجموعاتب 2398.914 4

234.171  اخل المجموعاتد 69080.46 295
الة عند د

0.05 
 

2.561 
 

 299 71479.370  لمجموعا

لدرجـــة الكلـــيةا

 الستبانةل

 2.41) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 299، 4(الجدولية عند درجات حرية " ف"يمة ق

 3.41) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 299، 4(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
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الجدولية عند مستوى   " ف"من قيمة    أقل  المحسوبة "ف"تضح من الجدول السابق أن قيمة       ي

 والثالث، والرابع، أي أنه ال توجد فروق ذات         ،ألول ا إلستبانةا ادبعأفي  ) 0.05(    داللة

المحسوبة " ف" أن قيمة    ،ألباداللـة إحصائية في هذه األبعاد تعزى لمتغير مستوى تعليم           

الثاني،  إلستبانةا بعادأفي  ) 0.05 (الجدولـية عند مستوى داللة    " ف"أكـبر مـن قـيمة       

والمجموع الكلي لالستبانة، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في هذه األبعاد تعزى              

لمتغـير مسـتوى تعلـيم األب ولمعرفة اتجاه تلك الفروق استخدم الباحثان اختبار شيفيه               

ته، وبالتالي  عن رعي  الًومسئو اًاألب راع  جعل  ويفسر الباحثان ذلك أن اإلسالم     ،الـبعدي 

وتعليمه ،إلى الجامع    وباصطحابه فلـه أثـر كبـير على سلوك ابنه بتعليمه الصالة أوالً           

يأيها الذين  " وأمر اهلك بالصالة واصبر عليه وقوله تعالى        "السلوكيات الحمية، فقال تعالى     

" هأمـنوا قوا أنفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، وقال صلوات اهللا وسالمه علي             

رواة الشيخان، وهذا ما يؤكد تحمل المسئولية       " كلكـم راع وكل راع مسئول عن رعيته         

وتحمـل ما يقع على الفرد من واجبات ، وكل ما سبق يؤكد دور األب وأهميته في تأثر                  

 ]. 28 ـ 16[.             الفرد بالصالة ، وعلى اكتساب السلوكيات االيجابية

 :لخامس وينص على ما يليااالفرض  ومناقشة تائجن: امساًخ

في تأثير الصالة على ) 0.05( يوجـد فـروق ذات داللـة إحصائية عند مستوى داللة            ال

 .ألماسلوك المصلين تعزى لمتغير مستوى تعليم 

للـتحقق مـن صـحة هذا الفرض قام الباحثان باستخدام أسلوب تحليل التباين              و

  .One Way ANOVAاألحادي 
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 )14(دول ج

" ف" ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة صدر التباينم

 )300=ن ( ومستوى الداللة تعزى لمتغير  مستوى تعليم االم 
ستوى م

 الداللة
 "ف"يمة ق

توسط م

 المربعات
رجات د

 الحرية
جموع م

 المربعات
 ألبعادا صدر التباينم

61.481  ين المجموعاتب 245.925 4

29.314 295 8647.622 ير دالةغاخل المجموعاتد
 

2.097 
 

 299 8893.547  لمجموعا

 اتجال الذم

28.655  ين المجموعاتب 114.621 4

30.323 295 8945.299 ير دالةغاخل المجموعاتد
 

0.945 
 

 299 9059.920  لمجموعا

جال األسرة م

واألقارب 

 والجيران

 اتين المجموعب 31.623 4 7.906

20.637 295 6087.774 ير دالةغاخل المجموعاتد
 

0.383 
 

 299 6119.397  لمجموعا

 جال األصدقاءم

 ين المجموعاتب 39.281 4 9.820

11.625 295 3429.306 ير دالةغاخل المجموعاتد
 

0.845 
 

 299 3468.587  لمجموعا

ــرم ــال األم ج

ــروف بالمعــ

ــن ــي ع والنه

 المنكر
301.42

2 4 1205.688  ين المجموعاتب

238.21
6 295 70273.68

2 
ير دالةغاخل المجموعاتد

 
1.265 

 

 299 71479.37
0 

 لمجموعا

لدرجـة الكليةا

 لالستبانة

 2.41) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 299، 4(الجدولية عند درجات حرية " ف"يمة ق

 3.41) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 299، 4(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

الجدولية عند  " ف"المحسوبة أقل من قيمة     " ف"تضح من الجدول السابق أن قيمة       ي

 أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ،إلستبانةابعاد أفي جميع  ) 0.05 (مستوى داللة 

األم  نشغالاالباحثان ذلك إلى    و   ويعز ،فـي هـذه األبعاد تعزى لمتغير مستوى تعليم األم         

عادة  لمرآةاكما أن   ،، ليهاعء  بلعانزل ، كما أنها قد تكون ام عاملة مما يزيد           الدائم في الم  

في بيتها خير    لمرآةاصالة  " هو األفضل لها لقول الرسول الكريم      و المنزل يفمـا تصلي    
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من صالتها في مسجد قومها، أما الصلوات الجماعية في المسجد يقوم الوالد بتعليم أوالدة              

  ] 250 ـ 14 [ن تأثير األب أكثر من تأثير األمهذه المشاركة وبذلك يكو

 :   إلى تائج الدراسةنبالتالي توصلت و

في تأثير الصالة على    ) 0.5( يوجـد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           ال ـ1

 ر نوع الجامعةيسلوك المصلين تعزى لمتغّ

أثير الصالة على   في ت ) 0.5( يوجـد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           ال ـ2

 لجنسار يسلوك المصلين تعزى لمتغّ

في تأثير الصالة على    ) 0.5(يوجـد فـروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           ـ  3

 ستوى تعليم األبمر يسلوك المصلين تعزى لمتغّ

في تأثير الصالة على    ) 0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          الـ  4

  .زى لمتغير مستوى تعليم األمسلوك المصلين تع
 
  :الدراسة وصياتت

األثر على النفس والتعامل مع       من ابها لما له   امتزااللو ضـرورة الحفاظ على الصالة       ـ

 .وبالتالي تجعل الفرد يحيا الحياة السعيدة وإرضاء اهللا سبحانه وتعالى األخريين

م عليها في العاشرة اقتداء     وضربه من السابعة  في سن مبكر   على الصالة  تعويد األبناء ـ  

 بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 :لدراسات المقترحةا

 . عوامل أثر الزكاة على سلوكيات المسلمـ

 .ـ أثر الصالة على الصحة العامة للفرد

 .االجتماعي لدى الفردوعلى التوافق النفسي  الصالة  أثرـ
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