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Abstract: This study aimed to examine the interaction effect between gender and stream in high school
(scientific vs. literary) on the Islamic jurisprudence knowledge. The study used a sample of 1371
individuals (623 males, 784 females) from grade 12 of public secondary schools in Kuwait. Participants
responded to an Islamic jurisprudence knowledge scale. The result revealed no significant differences
between males and females in the total score and the percentage rate of the students who passed the
Islamic jurisprudence knowledge scale. Moreover, a significant difference was found between students
in the scientific and literary streams on the total score and the percentage of the passing students in the
Islamic jurisprudence knowledge scale favoring the scientific section students. Also, there was no
significant interaction effect between gender and high school stream on Islamic jurisprudence
knowledge sale.
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يعد الجانب الديني من الجوانب المهمة في حياتنا
لما له من تأثير إيجابي موجه للسللوك والكرلر
خاصة وأن الدين يعتبلر منهجلاً ملاميً ي لم
جميع جوانب الحياة ،فهو يلنم حياتنلا ويحرل
سلومنا من خيل أحرامه وتعاليمله وت لريعاته
التي تحدد لنا السلوك المقبول أو المحرم دينياً،
وبالتالي فهو يقوم بدور مه في عملية الضلب
االجتماعي ،فضيً عن تأثيره على ال عور بلاممن
والطمأنينة يقول اهلل تعالى في القلرنن الرلري :
"الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن
القلوب"[الرعد ،]82 :وهذا ما تؤمده نتائج أغللب
الدراسات النكسية التي أجريت حول أهمية ودور
الدين في تحقيق الصحة النكسية والجسمية لدى
امفراد.
وينمر علماء النكس االجتماعي إلى المعرفة على
أنها جزء من المعتقدات ،حيث ينمر في باين
وأزن  Ajzen & Fishbienللمعتقد على أنه
المعلومات والمعارف التي توجد لدى ال خص
عن موضوع االتجاه،بمعنى أن المعتقد يرب بين
موضوع ما وخاصية معينة تميز هذا الموضوع
(مما ذمر في رضوان وعبد اهلل ،1002 ،ص .)12
مما ي ير خليكة إلى مكهوم المعتقد على أنه
عبارة عن تصورات الكرد ومدرماته ومعارفه
حول موضوع معين أو أشخاص معينين (خليكة،
 ،1002ص.)21
وقد حمي موضوع المعتقدات باهتمام مبير من
جانب الباحثين في عل النكس االجتماعي منذ
الع رينيات من القرن الع رين ،حيث تمث
المعتقدات جانبًا مهمًا وأساسيًا في البناء المعرفي
لألفراد ،والذي يسه بدوره مع جوانب ال خصية
امخرى في تحقيق التوافق النكسي واالجتماعي
للكرد ،وتبرز أهمية دراسة المعتقدات حول
مختلف الموضوعات في مونها تعبر عما يوجد
لدى ال خص من معلومات وأفرار حول موضوع
معين بصورة متمايزة عما يوجد لديه من م اعر
نحو نكس الموضوع .مما نجد أن تقييماتنا
تتأثر بمعتقداتنا إلى حد مبير وإن مانت
المعتقدات هي امخرى تتأثر بالتقييمات مذلك
فإن معارف الكرد حول موضوع معين يسه في

تحديد سلومه تجاه هذا الموضوع سواء أمانت
معارفه صحيحة أم خاطئة .هذا باإلضافة إلى أن
تغير المعتقدات يرون أيسر مقارنة بتغير
الم اعر إذا تبين خطأ هذه المعتقدات أو عدم
دقتها وذلك على الرغ من اتسامها بالتعقيد
المعرفي (مما ذمر في رضوان وعبد اهلل،1002 ،
ص.)2
قدم في باين وأزن (مما ذمر في خليكة وعبد
اهلل ،1002 ،ص ص )112-112تصورهما عن العيقة
بين م من المعتقدات واالتجاهات والمقاصد
السلومية  Behavioral Intentionsوالسلوك
الكعلي نحو موضوع معين وذلك من خيل
نموذج الكع المبرر عقلياً The Reasoned Action
 .Modelويكترض هذا النموذج أن معتقدات
ال خص عن موضوع ما تؤثر في اتجاهه نحوه،
وأن االتجاهات تؤثر في مقصد أو نية السلوك
نحو هذا الموضوع ،وأن السلوك يؤثر في سلوك
ال خص الكعلي نحو الموضوع.
ويقاس القصد السلومي – مما أوضح في باين
وأزن– من خيل ما يمهره ال خص من نوايا أو
عزم على االن غال بسلوميات مختلكة نحو
موضوع معين .وتقدم هذه المقاييس عادة
لل خص منبهاً معيناً سواء أمان شخصاً أم
موضوعاً مع سلوك أو أمثر يمرن القيام به إزاء
هذا ال خص أو هذا الموضوع .ويبدي ال خص
نيته أو عزمه على أداء السلوك على مقاييس
يعبر فيها ال خص عن مقصده أو رغبته في أداء
السلوك في فئة من الكئات التالية :سوف أحاول
– لن أحاول ،سوف أفع – لن أفع  ،أنوي – ال
أنوي .الخ.
ويكسر "في باينوأجزين" السلوك في ضوء
مستويات متدرجة:
-

فعلى المستوى اممثر عمومية نكترض
أن النية تحدد السلوك.

-

وفي المستوى الثاني تكسر هذه النيات
أو المقاصد ذاتها في ضوء االتجاهات
نحو موضوع السلوك والمعايير الذاتية.
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-

وفي المستوى الثالث يت تكسير السلوك
والمعايير الذاتية في ضوء المعتقدات
بمترتبات أداء السلوك بالتوقعات
المعيارية.

-

وعلى المستوى الرابع نكسر سلوك
الكرد بإرجاعه إلى معتقداته التي تمث
معلوماته (صحيحة أو خاطئة) (مما
ذمر في الناصر وخليكة ،1000،ص.)29

أحد الموضوعات التي تبحث دور الدين في حياة
الكرد هو مدى تأثيره وعيقته بالصحة النكسية
وتوافق الكرد ،وبينما طال النقاش حول
اإلسهامات اإليجابية أو السلبية للدين على صحة
الكرد النكسية منذ القدم ،إال أنه في الوقت
الحاضر أخذت بعض البحوث والنمريات تتناول
هذا الموضوع ب ر منم ومنهجي أمثر من
السابق.
وي ير ليكين (مما ذمر في البسام،1009 ،
ص )49إلى العدد الربير من نتائج الدراسات التي
أظهرت العيقة الجوهرية الموجبة بين الصحة
النكسية وااللتزام الديني ،وقلة الدراسات السلبية،
حيث إن مثيراً من نتائج هذه الدراسات اإليجابية
قد أجريت على جميع الكئات العمرية مبار
السن ،والراشدين ،وال باب ،أو لدى الذمور،
واإلناث ،أو لدى عينات من الواليات المتحدة أو
أوربا ،وأفريقيا أو نسيا ،ومن مختلف الديانات
والمذاهب مالبروتستانت ،والراثوليك ،واليهود،
والمسلمين ،والبوذيين أو لدى مختلف التصامي
المستخدمة في تلك الدراسات.
وفيما يتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت
الكروق بين الجنسين في متغيرات التدين فقد
مانت على النحو التالي:
أجرى م من النقيب ودياب ( )2219دراسة عن
االلتزام اإلسيمي لدى ال باب الجامعي على عينة
قوامها ( )222طالبا وطالبة بالكرقة الثالثة
برليات اآلداب والزراعة والتربية ،ت فيها تطبيق
مقياس االلتزام الديني .وم كت النتائج أن %19
تقريبا من أفراد العينة لديه التزام قوي ،وأن
 %20لديه التزام متوس  ،وأن  %22لديه
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التزام ضعيف .مما بينت الدراسة أن النسبة
المئوية مفراد العينة من الذمور أمبر من
اإلناث في االلتزام القوي بينما النسبة المئوية
لإلناث أمبر من البنين في االلتزام المتوس ،
أما في االلتزام الضعيف فرانت نسبة الذمور
أعلى من اإلناث.
وأجرى الخضر ( )1000دراسة عن طبيعة
العيقة بين التدين وال خصية أحادية العقلية
لدى بعض شرائح المجتمع الرويتي .استخدمت
الدراسة ( )199مكحوصاً بواقع ( 222ذمراً21 ،
أنثى) ،منه ( )22إماماً وخطيباً ،والباقي ()212
من طلبة جامعة الرويت .طبق على أفراد
العينة مقياس السلوك الديني من تصمي
الطائي ( .)2212وأظهرت النتائج أن اإلناث
حصلن على متوسطات أعلى وبصورة جوهرية
من الذمور في الدرجة الرلية لمقياس
السلوك الديني (ت= 1,1دالة عند مستوى .)،02
أما دراسة الخطيب ( )1001التي أجريت على
عينة قوامها ( )400طالب وطالبة ( )220من
جامعة امزهر و ( )220من جامعتي القاهرة
وعين شمس وتتراوح أعماره ما بين 19-10
سنة .طبق على أفراد العينة مقياس التدين من
إعداد " أبو سوسو" .وم كت النتائج عن
وجود فروق دالة بين الجنسين في التدين
العملي (ف= 4,22بداللة  )0,02في اتجاه البنين
في امزهر وفي اتجاه البنات في الجامعات
امخرى.
مما درس حامد وعبد الباس
) )Basit, 2004الكروق بين الجنسين في التدين
على عينة مرونة من ( )100طالب من طيب
الجامعة السودانيين المسلمين الذين يدرسون في
جامعة أم درمان اإلسيمية بواقع ( 200طالب200 ،
طالبة) وقد ت تطبيق مقياس التدين الذي يقيس
امبعاد السلومية واالنكعالية والمعرفية للتدين.
وقد أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً
بين الجنسين في البعد المعرفي للتدين لصالح
الذمور (ت=  4,9جوهرية عند مستوى  ،)،02في
حين ل تمهر فروق دالة إحصائيا بين الجنسين
في امبعاد السلومية واالنكعالية للتدين.
Hamid & Abdel

أما دراسة عبد الخالق
التي أجريت على عينة قوامها ( )1120متطوعين
مويتيين من طلبة الجامعة تحت سن التخرج
( 202ذمراً 2229 ،أنثى) .استخدمت الدراسة
مقياس التقدير الذاتي للتدين .وأشارت النتائج
إلى وجود فروق بين الجنسين في التدين حيث
حصلت اإلناث على متوس أعلى من الذمور في
التدين (ت=  1, 12جوهرية عند مستوى .)،02
((Abdel-khalek, 2006

وفي دراسة أخرى لر من عبد الخالق ،ناصر
( )Abdel khalek & Naceur, 2007والتي أجريت
على عينة قوامها ( )199متطوعاً بواقع
(202ذمور 242 ،أنثى) من طلبة الجامعة في
الجمهورية الجزائرية .طبق على أفراد العينة
مقياس التقدير الذاتي للتدين .وأشارت النتائج
إلى أن اإلناث أعلى من الذمور في التدين (ت=
 1,42جوهرية عند مستوى .)،02
مما أجرى عبد الخالق
) )2007دراسة عن التدين على عينة قوامها
( )2442من المراهقين المسلمين الرويتيين
تراوحت أعماره ما بين  21 – 22سنة ،وطبق
مقياس التقدير الذاتي للتدين .ومان متوس
درجات اإلناث أعلى من الذمور في التدين (ت=
 9,21جوهرية عند مستوى .)،002
Abdel-Khalek,

من

بيرس ،وموهين،

أيضا أجرى م
وت امبيرز ،وميد & (Pierce, Cohen, Chambers
) Mead , 2007دراسة عن الكروق بين الجنسين
في التوجه الديني لدى عينة قوامها ( )422طالبا
من طيب المدارس الثانوية والجامعة بالواليات
المتحدة بواقع ( 221من الذمور 122 ،من اإلناث)،
تراوحت أعماره ما بين12-24سنة .طبقت على
أفراد العينة المقاييس الكرعية للتدين الماهري
والجوهري من مقياس التوجه الديني
ملبورتوروس .وأشارت النتائج إلى أن اإلناث قد
أظهرن مستويات أعلى من الذمور في التدين
الماهري (ف =  22عند مستوى  ،)،02أما في
التدين الجوهري فل تر ف النتائج عن فروق
جوهرية بين الجنسين.
أما دراسة بارون ( )1001التي أجريت عن التدين
لدى عينة قوامها ( )1014مراهقاً مويتياً (112

ولداً و 2249بنتاً) من المدارس الثانوية في دولة
الرويت ،وصلت متوسطات أعماره  22سنة .طبق
على أفراد العينة مقياس التدين الداخلي من
تأليف " هوج  ،" 2221إضافة إلى مقياس تقدير
ذاتي يقيس درجة التدين وقوة االعتقاد الديني.
وأظهرت النتائج وجود فروق جوهرية بين
الجنسين حيث حص اموالد على متوس أعلى
من البنات في م من التدين الداخلي (ت=2,24
جوهرية عند مستوى  ،)،002ودرجة التدين
(ت= 2,22جوهرية عند مستوى  ،)،002وقوة
االعتقاد (ت= 2,91جوهرية عند مستوى.)،002
مما أجرى م من بات  ،رامجون ،وبارك
( )Patel, Rangoon & Paruk, 2009دراسة عن
التدين لدى عينة قوامها ( )142طالباً من
المراهقين ال باب في أفريقيا الجنوبية .طبق
على أفراد العينة مقياس التنع الديني واختبار
التوجه الديني .وقد حصلت اإلناث (عدده )211
على درجات عالية في التنع الديني (ت=1,12
جوهرية عند مستوى  )،02أمثر من الذمور
(عدده  ،)92في حين مان متوس الذمور
أعلى من اإلناث بداللة إحصائية في التوجه
الديني (ت= 2,22جوهرية عند مستوى .)،02
وفي دراسة مجيد ( )1020عن التدين وعيقته
بكعالية الذات والقلق لدى ( )292مبحوثاً من
الذمور واإلناث الرويتيين والذين ت تصنيكه
إلى ثيث مجموعات على النحو التالي :عينة
طيب الجامعة وت م ( )410مبحوثاً بواقع ()222
طالباً و( )222طالبة من جامعة الرويت وقد
تراوحت أعماره بين  12-21عاما ،وعينة
الموظكين وقد اشتملت على ( )122مبحوثاً بواقع
( )292موظكاً و( )292موظكة تراوحت أعماره
ما بين  22-11عاما ،وعينة المتقاعدين واشتملت
على ( )212مبحوثاً بواقع ( )29متقاعداً و ()21
متقاعدة تراوحت أعماره بين  29-42عاما.
طبقت على أفراد العينة قائمة جامعة الرويت
للتدين اإلسيمي ،وأشارت النتائج إلى وجود
فروق جوهرية بين الجنسين في التدين حيث
مان متوس درجات اإلناث أعلى (ت= 2,22
جوهرية عند مستوى  ),02وذلك لدى العينة
الرلية ،مما ظهرت فروق جوهرية بين الجنسين
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في بعد العم الصالح حيث مان متوس درجات
اإلناث أعلى من الذمور (ت=  1,21جوهرية عند
مستوى  ),02وذلك لدى عينة طيب الجامعة ،أما
بالنسبة لعينة الموظكين فقد أظهرت النتائج
وجود فروق جوهرية بين الجنسين لصالح اإلناث
في بعد اإليمان (ت=  1,40جوهرية عند مستوى
 ،),02والعم الصالح (ت=  1,19جوهرية عند
مستوى  ،),02بينما ل تمهر فروق جوهرية بين
الجنسين لدى عينة المتقاعدين.
أيضاً درس عبد الخالق ( )1020العيقة بين
التدين والصحة النكسية والحياة الطيبة لدى
عينة من طيب جامعة الرويت (ن= )229بواقع
( )441من الذمور ،و( )491من اإلناث .وت
تطبيق مقاييس التقدير الذاتي لقياس التدين،
وقوة العقيدة الدينية .وأشارت النتائج إلى
ارتكاع متوس الذمور جوهرياً عن اإلناث في
قوة العقيدة (ت=  1,22جوهرية عند مستوى
 ،)،02في حين ل تمهر فروق جوهرية بين
الجنسين في التدين.
مما قام م من عبد الخالق ،والحويلة ()1024
بدراسة الحياة النكسية الطيبة وعيقتها بالتدين
لدى عينة قوامها ( )410من مبار السن الرويتيين
بواقع ( 229من الذمور 212 ،من اإلناث) .طبق
على أفراد العينة مقياس التقدير الذاتي لتقيي
التدين وقوة العقيدة ،باإلضافة إلى مقياس
اتجاهات المسلمين نحو التدين .وأشارت النتائج
إلى عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في
أي من متغيرات التدين.
وفي دراسة أخرى أجراها عبد الخالق
) (Abdel-khalek, 2013عن أبعاد ال خصية
والتدين لدى عينة من طلبة الجامعة المسلمين
الرويتيين قوامها ( )112طالب بواقع ( 224طالب،
و 229طالبة) .تراوحت أعماره بين  40-21سنة.
طبق على أفراد العينة مقياس اتجاه المسلمين
نحو التدين .وأظهرت النتائج عدم وجود فروق
جوهرية بين الجنسين في التدين اإلسيمي.
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م رلة الدراسة
تتمث م رلة الدراسة الحالية في مونها تحاول
بحث الكروق بين الجنسين وبين طلبة القس
العلمي والقس امدبي في المعارف عن فقه الدين
اإلسيمي وذلك لدى عينة من طلبة المرحلة
الثانوية من المدارس الحرومية بدولة الرويت.
وهي عينة مهمة باعتبارها من الكئات التي ل
تلق اهتماماً مبيراً من قب الباحثين خاصة وأن
أغلب الدراسات مانت على طلبة الجامعة فضيً
عن اغكال الباحثين لمكهوم وقياس المعارف عن
فقه الدين اإلسيمي ومن ث تحاول هذه الدراسة
سد ثغرة مهمة في مجال عل النكس االجتماعي.
وتقدم هذه الدراسة مقياساً جديداً عن المعارف
عن فقه الدين اإلسيمي والذي من الممرن
استخدامه في إجراء مزيد من الدراسات وذلك
بهدف التعرف على الكروق بين امعمار المختلكة
وبين الثقافات في المعارف عن فقه الدين
اإلسيمي .مما أن هذه الدراسة من الممرن أن
تكتح المجال أمام التربويين والم رفين على
التعليمية للتعرف على المعارف
المراح
الصحيحة عن فقه الدين اإلسيمي ومن ث
التربوية المستخدمة.
إمرانية تقيي الخط
وتعديلها وهو ما يخدم المجال التربوي
أهداف الدراسة
(ذمور×

 -1استر اف التكاع بين النوع
إناث) والقس العلمي (علمي/أدبي) في
المعارف عن فقه الدين اإلسيمي.
 -2استر اف النسبة المئوية لعدد الناجحين
في مقياس المعارف عن فقه الدين
اإلسيمي لدى الطيب والطالبات،
والقس العلمي وامدبي.
فروض الدراسة
بناء على ما سبق يمرن وضع الكروض التالية:
 -1يوجد تكاع بين النوع (ذمور× إناث)
العلمي (علمي/أدبي) في
والقس
المعارف عن فقه الدين اإلسيمي.

 -2يختلف عدد الناجحين في مقياس
المعارف عن فقه الدين اإلسيمي لدى
العلمي
الطيب والطالبات ،والقس
وامدبي.

م منطقة تعليمية ،واقتصر اختيار الطلبة على
الصف الرابع الثانوي .واستغرقت الجلسة الواحدة
لتطبيق المقاييس  20دقيقة أي ما يعادل حصة
دراسية واحدة.

الطريقة واإلجراءات

أهمية الدراسة
ترمن امهمية النمرية للدراسة الراهنة في
مونها تهت بالتعرف إلى مستوى المعارف
الصحيحة عن فقه الدين اإلسيمي عند طلبة
المرحلة الثانوية اممر الذي يمرن أن يساعدنا
في التنبؤ بسلومه من جهة االلتزام الديني
ومدى الرضا عن حياته وسعادته وتكاؤله في
المستقب  ،مذلك يمرن أن تمدنا بنتائج تبين
مخرجات مناهج التربية اإلسيمية في المدارس
الحرومية في الرويت.
أيضا دراسة المعارف عن فقه الدين اإلسيمي
لدى طلبة المرحلة الثانوية الحرومية يعتبر
إضافة للمعرفة بما هو جديد ومرم للبحوث
والدراسات النكسية السابقة في ضوء قلة
الدراسات التي رمزت على فئة طلبة المرحلة
الثانوية مما يعطي الموضوع جانباً نخر من
امهمية على اعتبار أن هذه الكئة تعد من أه
فئات المجتمع باعتباره أم المستقب .
وتنبثق أهمية قياس المعارف الصحيحة عن فقه
الدين اإلسيميكي أن ذلك سوف يمرن الموجهين
التربويين والم رفين على المراح التعليمية
من معرفة مقدار المعارف الصحيحة عن فقه
الدين اإلسيمي لدى هؤالء الدارسين ،وفي ضوء
ذلك ربما تسه هذه الدراسة في توجيه وتعدي
البرامج والمناهج التربوية بحيث يت تصحيح
معارف الطلبة عن فقه الدين اإلسيمي ،وهو ما
يعرس امهمية التطبيقية لهذه الدراسة.
محددات الدراسة
ت تطبيق الدراسة على عينة من طيب وطالبات
المرحلة الثانوية بدولة الرويت من المدارس
الحرومية من المناطق التعليمية التالية:
العاصمة ،والكروانية وحولي ،ومبارك الربير،
وامحمدي والجهراء .حيث ت اختيار أربع
مدارس (مدرستين للبنين ومدرستين للبنات) من

أوال :نوع التصمي
المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج
الوصكي (المقارن) ،حيث تتناول الدراسة الكروق
بين الجنسين وبين طلبة القس العلمي والقس
امدبي في المعارف عن فقه الدين اإلسيمي.
ثانيا :العينة
استخدمت في هذه الدراسة عينة قوامها ()2422
طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية من
المدارس الحرومية بدولة الرويت من الصف
الرابع الثانوي ،وقد ت اختياره ب ر طبقي من
المناطق التعليمية الست في دولة الرويت ،حيث
ت اختيار أربع مدارس (مدرستين للبنين
ومدرستين للبنات) من م منطقة تعليمية،
وتراوحت أعمار الطلبة ما بين (21-22سنة)
بمتوس (م=  )22, 42عاماً وبواقع ( )214طالباً،
و( )291طالبة ،وبلغ عدد طلبة القس العلمي
( )212طالب وطالبة بينما مان عدد طلبة القس
امدبي ( )291وت استخدامها لحساب الكروق بين
المجموعات ،وثبات االتساق الداخلي بطريقة
معام "ألكا" لمقياس المعارف عن فقه الدين
اإلسيمي .وقد ت حساب حج العينة الع وائية
المطلوبة من طيب الثانوية بتطبيق معادلة
مجتمع الطيب
"روبرت ماسون" (حج
الرويتيين الذين يدرسون في الصكي الحادي
والثاني ع ر في المرحلة الثانوية بالتعلي العام
الحرومي من المناطق التعليمية الست :الجهراء،
الكروانية ،العاصمة ،امحمدى ،حولى ،مبارك
الربير التابعة لوزارة التربية في دولة الرويت،
في العام الدراسي  /92210 = 1029-1024مستوى
الثقة  / %22معدل الخطأ المعياري = /0.02
حج العينة المطلوب = ،)412ومع ذلك فقد
اختيرت عينة حجمها أمبر من الحد امدنى
المطلوب و مان قوامها ( )2422من الرويتيين
بواقع ( )214من الطيب (متوس أعماره 22.42

مجلد  20عدد 2
1022

املعارف عن فكه الدين اإلسالمي لدى طالب املدارس الثانوية احلكومية بدولة الكويت

 0.91±عاما) و( )291من الطالبات (متوس
أعمارهن 0.92 ± 22.41عاما) المقيدين في الكص
العام
من
والثاني
امول
الدراسي
الدراسي1029/1024م بوزارة التربية ،بلغت قيمة
"ت" المحسوبة  ،2.90وهي غير دالة.
أدوات الدراسة
مقياس المعارف عن فقه الدين اإلسيمي:
قام الباحثان بإعداد هذا المقياس ،ويترون من
( )22عبارة وتت اإلجابة عن طريق االختيار من
بين ثيثة بدائ لإلجابة (نع  ،ال ،محايد).
ويقيس امبعاد التالية :الطهارة ،والزماة،
والصية ،والصيام ،واالعتراف وامطعمة ،والذمر،
والحج ،والجنائز ،والحدود واميمان ،والنذر
واللباس والهبة والكرائض.
ويت تصحيح المقياس بإعطاء م بند في
مقياس المعارف عن فقه الدين اإلسيمي درجة
( )2لإلجابة بنع  ،ودرجة صكر( )0لإلجابة ال.
ومن هنا فإنه يمرن استخراج الدرجة الرلية التي
حص عليها المكحوص بجمع الدرجات لر إجابة
اختارها المكحوص .ويمرن أن تتكاوت الدرجة
الرلية على المقياس بأممله مللن صكر (الحد
امدنى) إلى ( 22الحد امقصى) .وتعرس الدرجة
العالية للمقياس المعارف الصحيحة عن فقه
الدين اإلسيمي ،فيما تعرس الدرجة المنخكضة
المعارف غير الصحيحة عن فقه الدين اإلسيمي.
أما فيما يتعلق بالصدق الماهري (إلى أي درجة
يبدو المقياس ظاهرياً يقيس ما صم من أجله)
للمقياس فقد ت حسابه على عينة قوامها ()21
من أعضاء هيئة التدريس بقس الكقه ،ملية
ال ريعة ،الجامعة اإلسيمية ،المدينة المنورة
وذلك لحساب الصدق الماهري لمقياس المعارف
عن فقه الدين اإلسيمي لتحريمه تحريماً علمياً
دقيقاً .مما ت عرض المقياس على عدد من
أعضاء هيئة التدريس بقس الكقه في ملية
ال ريعة ،جامعة الرويت ،وذلك الختزال بنود
المقياس خاصة التي ال تتناسب مع عمر طلبة
المرحلة الثانوية من حيث مستوى صعوبة
امسئلة وعلى ضوء ذلك ت استبعاد ( )40بنداً
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رأى المحرمون أنها تتطلب أشخاصاً متخصصين
أمثر من طلبة المرحلة الثانوية مث طلبة
ملية ال ريعة .أيضاً ت عرض المقياس على
متخصصين في الكقه ال يعي بهدف استبعاد
البنود التي يوجد عليها خيف جدلي بين
المذهبين السني وال يعي وت حذف ( )10بنداً،
مما حذف من المقياس ( )9بنود مرررة .وقد
مان المقياس في صورته اموليه ي م ()214
بند ،إال انه بعد استبعاد عدد من البنود اصبح
طول المقياس في صورته النهائية ( )22بندا.
أيضاً اطلع عدد من مدرسين وموجهين التربية
اإلسيمية على بنود المقياس للتحقق من مدى
ميئمة البنود لطلبة المرحلة الثانوية .
وقد ساعد عرض المقياس على المحرمين وامخذ
بآرائه على االطمئنان إلى الصدق المنطقي أو
الماهري للمقياس ،حيث اعتبرت نسبة اتكاق
المحرمين على عبارات المقياس معياراً لصدقه.
وبذلك يمرن القول بأن عبارات هذا المقياس
تقيس ما وضعت من أجله وأن مقياسا لمعارف
عن فقه الدين اإلسيمي صادق ظاهرياً أو
منطقياً .ومن ناحية أخرى ت حساب الصدق
التقاربي من خيل حساب االرتباط بين مقياس
المعارف عن فقه الدين اإلسيمي ومقياس
االلتزام الديني في اإلسيم ومانت قيمة معام
االرتباط (ر= ),22وهي ت ير إلى ارتباط
جوهري موجب عند مستوى . ,02مما ت التأمد
من وضوح التعليمات والعبارات والتعرف على
مدى الدقة في صياغتها والر ف عن غموضها من
خيل عرض عبارات المقياس على عدد من طلبة
ملية العلوم االجتماعية بجامعة الرويت (ن=20
فرداً) حيث تبين أن العبارات والتعليمات واضحة
سواء من حيث اللغة أو
ومكهومة له
الصياغة(.العلندا ،1022 ،ص)24
التعريكات اإلجرائية للمصطلحات
 المعارف عن فقه الدين اإلسيمي:المعارف عن فقه الدين اإلسيمي تتجلى في
العل بامحرام ال رعية العملية المرتسبة من
أدلتها التكصيلية وفقاً لكقه السنة والجماعة
في امبعاد التالية :الطهارة ،والزماة،

والصية ،والصيام ،واالعتراف وامطعمة،
والذمر ،والحج ،والجنائز ،والحدود
واميمان ،والنذر واللباس والهبة والكرائض.
ويتحدد مكهوم المعارف عن فقه الدين
اإلسيمي إجرائيا فيما يحص عليه الكرد من
درجة على مقياس المعارف عن فقه الدين
اإلسيمي ( 22بندا  4بدائ لإلجابة) تعرس
مدى صحة معارفه عن فقه الدين اإلسيمي
(العلندا ، 1022 ،ص.)2
الخصائص القياسية لمقياس الدراسة الحالية:
أ :الثبات
قام الباحثان بحساب معاميت ثبات االتساق
الداخلي لمقياس الدراسة بطريقة معام ألكا
"مرو نباخ" وذلك على أفراد العينة الرلية
(ن= )2422بواقع ( )214من الذمور ،و ( )291من
اإلناث (أنمر :جدول .)2
جدول 1

معامالت ثبات االتساق الداخمي (بطريقة معامل ألفا " كرو نباخ ")
المقياس

ن

الذكور

ن

اإلناث

ن

العينة

مقياس

66

,88

748

,78

8378

,88

المعارف عن

3

الكمية

فقه الدين

اإلسالمي

يتضح من جدول  2أن جميع معاميت الثبات
لمقياس الدراسة تكوق ( ),20مما ي ير إلى ثبات
اتساق داخلي مقبول اممر الذي يدعو إلى
االطمئنان إلى استخدام هذا المقياس في الدراسة
الحالية.
مما ت حساب معام ثبات االستقرار بطريقة
إعادة التطبيق بعد أسبوع من التطبيق امول
وذلك على عينة حجمها (ن= ،)92وبلغ حج
معام ثبات االستقرار ( ),22وهو ي ير إلى ثبات
استقرار مقبول لمقياس الدراسة.
ب :الصدق
قام الباحثان بحساب الصدق التقاربي لمقياس
الدراسة من خيل حساب معاميت االرتباط بين
مقياس المعارف عن فقه الدين اإلسيمي ومقياس
االلتزام الديني في اإلسيم ومانت قيمة معام

االرتباط (ر= ),22وهي ت ير إلى ارتباط
جوهري موجب عند مستوى ،02

اإلجراءات
قام الباحثان باستخراج أوراق تسهي مهمة من
ملية الدراسات العليا بجامعة الرويت موجهة إلى
وزارة التربية والحصول على الموافقة اليزمة
من وزارة التربية ومن المحافمات التعليمية
التالية (العاصمة  /حولي  /مبارك الربير/
الجهراء  /امحمدي  /الكروانية) لتطبيق مقياس
المعارف عن فقه الدين اإلسيمي ،وذلك على
مجموعة من طلبة مدارس المرحلة الثانوية من
الصف الرابع الثانوي وت اختيار العينة ب ر
طبقي .مما ت تقدي نموذج الموافقة المعلنة
إلدارات المدارس فضي عن اإلقرار بالسرية
لضمان سرية البيانات.
امساليب اإلحصائية
قام الباحثان بتحلي البيانات باستخدام مجموعة
البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية
) (SPSS-Win-V.19من خيل امساليب اإلحصائية
التالية:
 -2تحلي التباين الثنائي لتحديد التكاع بين
النوع (ذمر/أنثى) والقس (علمي/أدبي)
في مقياس المعارف عن فقه الدين
اإلسيمي.
 -1حساب النسب المئوية للتررارات واختبار
"ز" لداللة الكروق بين النسب المئوية.
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جدول2
تحميل التباين الثنائي لمعرفة أثر كل من النوع (ذكر/أنثى) والقسم (عممي/أدبي) والتفاعل بينهما في المعارف عن فقه الدين اإلسالمي
المتغير
المعارف عن
فقه الدين

اإلسالمي

 -8الطهارة

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف" المحسوبة

الداللة اإلحصائية

مصدر التباين

مجموع المربعات

القسم (ب)

4455,638

8
8

486,869

7,765

8,885

النوع (أ)

486,869

(أ) ( xب)

849,887

8

النوع (أ)

85,386

القسم (ب)

33,977

الخطأ

(أ) ( xب)

8,677

النوع (أ)

8,884

الخطأ

 -6الزكاة

القسم (ب)

 -2الجنائز

 -1الحدود
واإليمان

 -2االعتراف
وامطعمة

 -20النذر واللباس
والهبة والكرائض

8,888

8,887

-

-

-

-

8367
8

33,977

63,696

8367

8,458

-

8

8,884

8

8,834

8

8,677

8,898
8,498

-

(أ) ( xب)
الخطأ

3885,363

8367

6,676

القسم (ب)

87,864

8

87,864

68,665

(أ) ( xب)

6,399

8

6,399

8,779

النوع (أ)

44,733

8,888

القسم (ب)

7,668

4688,864

76,963

(أ) ( xب)

7,694

النوع (أ)

6986,737

8

-

-

885,949

46,639
-

-

8,888
-

8,885
8,864

7,668

8,885
6,358

-

44,733

68,965

8

76,963

34,877

8,888

8367

6,834

-

-

7,694

-

-

8367

8

-

8,888

3,879

8

8,857

3,488

-

-

8,833

-

8,868

-

-

34,688

8

34,688

89,684

8,888

8,884

(أ) ( xب)

86,845

8

86,845

9,897

8,886

8,887

الخطأ

6384,849

8367

8,745

-

8

48,436

القسم (ب)

النوع (أ)

 -6الحج

85,386

88,495

8,888

8,888

-

-

8,834

الخطأ

 -5الذكر

849,887

6,777

-

885,949

الخطأ

 -4الصيام

8993,737

4455,638

86,999

53,683

8

8,886

8,888

8

النوع (أ)

 -3الصالة

73384,968

مربع ايتا

7,696

83,485

القسم (ب)

48,436

(أ) ( xب)

8,868

الخطأ
النوع (أ)
القس (ب)

6549,835
223214
223204

(أ) ( xب)

03212

الخطأ
النوع (أ)
القس (ب)
(أ) ( xب)
الخطأ
النوع (أ)
القس (ب)
(أ) ( xب)
الخطأ
النوع (أ)
القس (ب)
(أ) ( xب)
الخطأ

222232222
23422
903412
23114
29923212
213922
423004
03010
10123124
23144
203942
03122
21123921

8

8
8

8367

7,696

4,489

8,85
-

83,485

68,686

7,894

8,888

8,868

8,833

-

8,865
2
2

2422

8,86

-

8,883
-

8,885
8,886

-

223214
223204

23122
23219

2

03212

03212

-

2422
2
2
2
2422
2
2
2
2422
2
2
2

23222
23422
903412
23114
23029
213922
423004
03010
23922
23144
203942
03122
03290

23090
413121
23021
213922
123012
03029
23104
293121
03112
-

03029
03002
0301
03002
03002
0302
03002
-

03001
03001

03002
03002
03009
03012
03009
03002
03021
03002
03092
-

النتائج والمناق ة
نتيجة الكرض امول:
نص الكرض على أنه "يوجد تكاع بين النوع
(ذمور× إناث) والقس العلمي (علمي× أدبي)
في المعارف عن فقه الدين اإلسيمي".
وللتحقق من هذا الكرض قام الباحثان باستخدام
تحلي التباين الثنائي لمعرفة أثر م من النوع
(ذمور/إناث) والقس (علمي/أدبي) والتكاع
بينهما في المعارف عن فقه الدين اإلسيمي مما
هو موضح في جدول .1
يتضح من جدول  1عدم وجود تكاع بين النوع
(الذمور واإلناث) والقس (العلمي وامدبي) في
الدرجة الرلية للمعارف عن فقه الدين اإلسيمي،
وفي امبعاد الكرعية التالية :الطهارة ،الزماة،
الصية ،الصيام ،الحج ،الجنائز ،االعتراف
وامطعمة ،النذر واللباس والهبة والكرائض.
بينما ظهر تكاع بين النوع (الذمور واإلناث)
في بعدي:
والقس (العلمي وامدبي) فق
الذمر ،والحدود واإليمان .مما ي ر الجدول
إلى عدم وجود أثر لحج العينة على نتائج
الدراسة وذلك من خيل حساب مربع ايتا لحج
التأثير.
مما يعني أن تأثير النوع في المعارف عن فقه
الدين اإلسيمي ال يختلف باختيف القس  ،مما
أن تأثير القس ال يختلف باختيف النوع ،حيث
إن مي المتغيرين (النوع /القس ) ال يعتمد
أحدهما على اآلخر في التأثير على المعارف عن
فقه الدين اإلسيمي ،وهو ما ي ير إلى عدم
تحقق هذا الكرض جزئياً .
وقد يرجع ذلك إلى أن المعارف عن الكقه
تدرس بنكس المنهج الدراسي وبنكس المحتوى
الرمي والريكي لدى الذمور واإلناث ومذلك
لدى طلبة القس العلمي وامدبي .حيث أن الرتاب
المدرسي لمادة التربية اإلسيمية موحد
ومذلك الكصول المقررة على الطلبة بحيث
يتناول مي القسمين العلمي وامدبي الدروس
الدينية والكقهية بنكس المقدار ونكس عدد
الحصص الدراسية المخصصة له  .مما أن عدم

ظهور فروق بين الجنسين يمرن أن يرون قد أثر
في عدم ظهور تكاع بين النوع والقس في
المعارف عن فقه الدين اإلسيمي.
مما يتضح من جدول  1أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية بين الطيب والطالبات على امبعاد
التالية :الطهارة ،والصية ،والزماة ،والصيام،
والجنائز ،والذمر ،واالعتراف وامطعمة حيث
حصلت الطالبات على متوس أعلى من الطيب
في م من الطهارة ،والصيام ،والجنائز،
والذمر ،بينما حص الطيب على متوس أعلى
من الطالبات في م من الصية ،والزماة،
واالعتراف وامطعمة .في حين ل تمهر فروق
جوهرية بين الجنسين في م من الحج،
والحدود واميمان ،والنذر واللباس والهبة
والكرائض .حيث أشارت النتائج أيضاً إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطيب
والطالبات في الدرجة الرلية لمقياس المعارف
عن فقه الدين اإلسيمي.
وتتسق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة التالية:
(عبد الخالق1020،؛ عبد الخالق والحويلة،
1024؛ Hamid & Abdel Basit, 2004 Pierce et al.,
 )2007, Abdel-Khalek, 2013,التي بينت عدم
وجود فروق بين الجنسين في م من (التوجه
الديني ،االلتزام الديني ،مستوى التدين ،التدين
الجوهري ،امبعاد السلومية واالنكعالية للتدين،
الوعي الديني ،التدين) .في حين تختلف نتيجة
الدراسة عن الدراسات التي م كت عن فروق
جوهرية بين الجنسين في م (من االلتزام
الديني ،التدين العملي ،التدين الماهري ،البعد
المعرفي للتدين ،التدين الداخلي ،درجة التدين،
قوة االعتقاد الديني،التدين ،التنع الديني ،التوجه
الديني) مث ( :النقيب و دياب 2219،؛
الخطيب1001،؛ بارون1001 ،؛ مجيد1020،؛ & Hamid
Abdel Basit, 2004, Abdel-Khalek, 2006,
Abdel-Khalek, 2007, Abdel-Khalek & Naceur,
& 2007, Pierce et al ., 2007 ,Patel, Ramgoon
.) Paruk, 2009

وفيما يتعلق بامبعاد الخاصة بمقياس المعارف
عن فقه الدين اإلسيمي فقد مانت هناك فروق
ذات داللة إحصائية بين الذمور واإلناث في
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امبعاد التالية :الطهارة ،والزماة ،والصيام،
والصية ،والجنائز ،الذمر ،االعتراف وامطعمة
أعلى من
حيث حصلت اإلناث على متوس
الذمور في م من الطهارة ،والصيام ،والجنائز،
والذمر .بينما حص الذمور على متوس أعلى
من اإلناث في م من الصية ،والزماة،
واالعتراف ،وامطعمة ،في حين ل تمهر فروق
جوهرية بين الجنسين في م من الحج،
والحدود واميمان ،والنذر واللباس والهبة
والكرائض.
وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى تجانس
عينة الدراسة من ناحية العمر والمستوى
التعليمي ،وت ابه المنهج الدراسي المتعلق
بالتربية اإلسيمية الذي يت تدريسه للجنسين
في المدارس ،الذي قد ينعرس بدوره على
النتيجة وأدى إلى عدم ظهور فروق بين
الجنسين في المعارف عن فقه الدين اإلسيمي.
مما يمرن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن الذمور
واإلناث يقعون تحت تأثيرات وثقافة دينية واحدة
تقريبا وأنه يعي ون في بيئة واحدة حيث إن
البيئة التي تن أ فيها البنت ال تق ثقافة دينية
عن البيئة التي يربى فيها الولد ،حيث إن هناك
ت ابهاً نوعا ما في طرق التن ئة االجتماعية بين
المراهقين من الجنسين ،وهذا ما أمده دياب
( )1002في دراسته في تكسير عدم وجود فروق
بين الجنسين في الوعي الديني.
مما يتضح من جدول  1وجود فروق دالة
إحصائياً بين طلبة القس العلمي والقس امدبي
في الدرجة الرلية لمقياس المعارف عن فقه
الدين اإلسيمي وفي امبعاد الكرعية التالية
للمقياس :الطهارة ،والصية ،والزماة ،والصيام،
والجنائز ،والحج ،والحدود واميمان ،واالعتراف
وامطعمة ،والنذر واللباس والكرائض والهبة،
حيث حص طلبة القس العلمي على متوس
أعلى من طلبة القس امدبي ،في حين ل تمهر
فروق جوهرية بين طلبة القسمين في بعد
الذمر.
وربما ترجع هذه النتيجة إلى أن طلبة
التخصصات العلمية يمتازون عن طلبة

هيا العلندا وبدر األنصاري

التخصصات امدبية بمستوى أعلى من الدافعية
حيث إن المقررات العلمية ربما تتطلب مجهوداً
شخصياً للمذامرة واستيعاب المنهج أمثر من
المقررات امدبية .مما أن صعوبة المقررات
العلمية تجع الطلبة أمثر مثابرة في التعام
معها حيث تصبح هذه المثابرة جزءاً موجهاً في
شخصية الطالب تدفع به إلى مستوى أعلى من
الدافعية عن طلبة المقررات امدبية (العمر،2222 ،
ص.)22
وبالنسبة الرتكاع الدافعية لدى التخصصات
العلمية عنه لدى التخصصات امدبية فقد يرجع
ذلك أيضاً إلى اعتقاد طيب التخصصات العلمية
أن مجاالت الدراسة العلمية أمثر صعوبة
وتتحدى قدراته وتتطلب درجة عالية من
الدافعية للتعل  ،مما قد يرجع ذلك إلى ثقة
طلبة التخصصات العلمية في مقدرته على فه
على التحلي
المواد الدراسية وقدرته
والترميب واالستنتاج ومن ث ترتكع لديه
فعالية الذات في التعل والثقة بالنكس وفي امداء
ويدرمون امهمية الحقيقية للمقررات الدراسية
التي يدرسونها ومدى فائدتها بالنسبة له (حسن،
 ، 2222ص241؛ العمر. )2212 ،
نتيجة الكرض الثاني:
والذي ينص على أنه "يختلف عدد الناجحين في
مقياس المعارف عن فقه الدين اإلسيمي لدى
الطيب والطالبات ،والقس العلمي وامدبي".
قام الباحثان باحتساب معيار النجاح اعتمادا على
قيمة الوسي البالغ ( )99درجة في مقياس
المعارف عن فقه الدين اإلسيمي وتحديد النسب
المئوية للحاصلين على أمثر من قيمة الوسي
( )99مما في جدول.4

جدول3
النسب المئوية لمحاصمين عمى أكثر من قيمة الوسيط ( )44فما فوق
في مقياس المعارف عن فقه الدين اإلسالمي

النوع/القسم

التكرار

الذكور

663

اإلناث

طالب القسم
العممي

طالب القسم
األدبي

748

النسبة

المئوية
%56
%58

769

%68

646

%43

قيمة " ز

مستوى

,385

-

"

6,633

الداللة

العينة من ناحية العمر والمناهج التي تدرس لر
منهما مما سبقت اإلشارة إلى ذلك من قب .
التوصيات
.2

ضرورة االهتمام بإجراء دراسات أخرى
على متغير المعارف عن فقه الدين
اإلسيمي وذلك على شرائح عمرية
مختلكة من المجتمع الرويتي أو في
مجتمعات أخرى بهدف المقارنات الثقافية
فضي عن الوصول إلى مزيد من الكه
وإمرانية التكسير امفض  ،خاصة وأن
متغير المعارف عن فقه الدين اإلسيمي ل
يسبق دراسته من قب على مستوى الوطن
العربي في حدود عل الباحثان .

.1

دراسة مستوى المعارف عن فقه الدين
اإلسيمي بين طيب المدارس امهلية
والحرومية.

.4

دراسة العيقة بين المعارف عن فقه الدين
اإلسيمي والعم الصالح (التعبد  /االلتزام
 /االخيص) الم تق من قائمة جامعة
الرويت للتدين اإلسيمي .

.4

إجراء دراسة مقارنة بين طيب ملية
ال ريعة والدراسات اإلسيمية وبين طيب
العلوم اإلنسانية وطيب الرليات العلمية
في المعارف عن فقه الدين اإلسيمي
وعيقتهما في استجابة المرغوبية

,888

يتضح من جدول  4تقارب نسبة الذمور واإلناث
الحاصلين على أمثر من قيمة الوسي في
مقياس المعارف عن فقه الدين اإلسيمي ،في
حين فاقت نسبة طيب القس العلمي من
الحاصلين على قيمة أعلى من قيمة الوسي
نسبة طيب القس امدبي ومان الكرق داال
إحصائيا.
وقد تحقق الكرض الثاني جزئياً ،حيث أظهرت
النتائج وجود فروق جوهرية بين طلبة القس
العلمي وطلبة القس امدبي في النسبة المئوية
لعدد الناجحين في مقياس المعارف عن فقه
الدين اإلسيمي لصالح طلبة القس العلمي ،وقد
ترجع هذه النتيجة إلى أن طلبة القس العلمي
غالبا ما يرونون أمثر دافعية لإلنجاز وربما ه
أمثر طموحاً ولديه أهداف أمثر وضوحاً فيما
يتعلق بالتحصي الدراسي حيث أشار باندورا
وسرنك ) (Bandura & Schunk, 1981إلى أثر
امهداف على الدافعية الداخلية و دورها في أداء
الكرد ،باإلضافة إلى أهمية امهداف المرحلية
للعملية التربوية مخصائص دافعة لسلوك الكرد
(مما ذمر في العمر ،2212 ،ص ص.) 11-12
ومن ث قد ينعرس ذلك على أدائه بحيث
يرونون أمثر جدية وحرصاً واهتماماً مقارنة
بطلبة القس امدبي .في حين ل تمهر النتائج
فروقاً دالة إحصائياً بين الذمور واإلناث في
النسب المئوية لعدد الناجحين في المقياس
ويمرن أن ترجع هذه النتيجة إلى ت ابه البيئة
االجتماعية التي ين أ فيها مي الجنسين والثقافة
الدينية التي يتعرضون لها باإلضافة إلى تجانس

االجتماعية.

المراجللللع
البسام ،أنسام سليمان ناصر( .)1009االلتزام
الديني وعيقته ببعض متغيرات الصحة
النكسية لدى عينة من المجتمع الرويتي.
أطروحة ماجستير غير من ورة ،جامعة
الرويت ،ملية الدراسات العليا ،الرويت.
الخضر ،عثمان حمود ( .)1000التدين وال خصية
أحادية العقلية في بعض شرائح المجتمع
الرويتي .دراسات نكسية.11-4 ،)2( 20 ،
الخطيب ،رجاء عبد الرحمن( .)1001التدين
وعيقته باالمتئاب لدى طلبة وطالبات
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جامعة امزهر والجامعات امخرى ،قاعدة
بيانات عل النكس المصرية (قمر) .عل
النكس.12-2 ،29 ،

خليكة ،عبداللطيف محمد ،عبد اهلل ،معتز سيد
( .)1002عل النكس االجتماعي .القاهرة :دار
غريب للطباعة والن ر والتوزيع.

العلندا ،هيا محمد ( .)1022المعارف عن فقه
الدين اإلسيمي وعيقتها ببعض سمات
ال خصية لدى طيب المدارس الثانوية
الحرومية بدولة الرويت .أطروحة ماجستير
غير من ورة ،جامعة الرويت ،ملية الدراسات
العليا ،الرويت.

دياب ،عاشور محمد ( .)1002الوعي الديني
وعيقته بالرضاء عن الحياة لدى عينة في
شباب الجامعة .مجلة البحث في التربية
وعل النكس.242 – 200 ،)9( 22 ،

العمر ،بدر ( .)2212دراسة مسحية للدافعية لدى
طلبة جامعة الرويت .مجلة العلوم
االجتماعية.22-22 ،)9( 22،
العمر ،بدر ( .)2222الدافعية الداخلية والخارجية
لطلبة ملية التربية :مستواها وبعض
المتغيرات المرتبطة بها .المجلة التربوية20،
(.202-22 ،)42

رضوان ،شعبان جاب اهلل ،وعبداهلل ،معتز
سيد( .)1002المعتقدات السائدة حول الصحة
العامة :دراسة مقارنة على أساس متغيري
الجنس ومرمز التحر الصحي .القاهرة:
من ورات مرمز البحوث والدراسات
النكسية.
عبد الخالق ،أحمد محمد ( .)1020التدين والحياة
الطيبة والصحة النكسية لدى عينة من طيب
الجامعة الرويتيين .دراسات نكسية،)4( 10،
.210-204

الناصر ،حصة عبد الرحمن ،وخليكة ،عبد اللطيف
محمد ( .)1000نسق المعتقدات حول تدخين
السجائر وعيقته ببعض سمات ال خصية
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