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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 
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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         


