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مستخلص البحح
ىدف البحث إلى بيان مفيوم الحرية الشخصية من منظور التربية االسالمية.
واستعراض أبرز المتغيرات المعاصرة في المجال الفكري ،واالجتماعي ،واالقتصادي .والكشف
عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين طالبات جامعة أم القرى حول مفيوم الحرية
وتكونت عينة
الشخصية وفق متغيراتين الديموغرافية .واستخدم المنيج الوصفي التحميمي،
ّ
ِ
تم اختيارىن بالطريقة
البحث من (ٕ٘ٗ) طالب ًة من جامعة أم القرى ،خالل العام ٔٗٗٔىـ ّ

العشوائية البسيطة ،واُستخدمت االستبانة لجمع البيانات .وكانت أىم نتائج:

-أن تقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية)

عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى قد جاءت بدرجة متوسطة.
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (االجتماعية) عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات
جامعة أم القرى تعزى لمتغير نوع التخصص.
عددا من التوصيات والمقترحات كان من أىميا:
وفي ضوء النتائج قدمت الباحثة ً

ضرورة اىتمام المربين بمفيوم الحرية الشخصية وطرق تنميتيا عند النشء في ظل
المتغيرات المتسارعة والتي أثرت عمى العديد من ثوابت وقيم المجتمع .والدعوة لمقائمين عمى
التربية باإلفا دة من نتائج البحث في وضع لوائح تنظيمية تحكم الممارسات داخل المؤسسة
التربوية بما يحقق شروط االنضباط والتمتع بحق الحرية الشخصية في الوقت نفسو.
الكممات المفتاحية :الحرية الشخصية ،المتغيرات المعاصرة ،التربية اإلسالمية.
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The concept of personal freedom among female students at Umm AlQura University in light of contemporary changes
-Field study from the perspective of Islamic education –
Dr. Wafaa Ahmed Ayad Al-Ghamdi
Assistant Professor of the Department of Islamic and Comparative Education at
the College of Education at Umm Al-Qura University

Abstract
The aim of the research is to explain the concept of personal freedom
from the perspective of Islamic education. And reviewing the most prominent
contemporary changes in the intellectual, social and economic fields. And the
disclosure of statistically significant differences between students of Umm AlQura University regarding the concept of personal freedom according to their
demographic variables. The descriptive and analytical approach was used, and
the research sample consisted of (245) students from Umm Al-Qura
University, during the year 1441 AH, who were chosen by the simple random
method, and the questionnaire was used to collect data. The most important
results were:
- The estimates of the research sample's vocabulary of the effect of the
variables (intellectual, social, and economic) on the concept of personal
freedom among the students of Umm Al-Qura University were generally
moderate.
- The existence differences statistically significant at the significance
level (0.05 ≥ α) between the mean estimates of vocabulary research sample of
the impact of variables (social) on the concept of personal freedom of the
students of the University of Umm Al-Qura due to the variable type of
specialization.
In light of the results, the researcher presented a number of
recommendations and proposals, the most important of which were: The
necessity for educators to pay attention to the concept of personal freedom and
ways to develop it among young people in light of the rapid changes that have
affected many of the constants and values of society. And the call for those in
charge of education to benefit from the results of the research in the
development of regulations governing the practices within the educational
institution in order to achieve the conditions of discipline and enjoy the right to
personal freedom at the same time.
Key words: personal freedom, contemporary variables, Islamic
education.
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املكدمة:
الحمد هلل خمق االنسان ،عممو البيان ،وأنعم عميو بالسمع والبصر والجنان،
صفيو وخميمو ،أرسمو اهلل باليدى ودين الحق ليظيره عمى
والصالة والسالم عمى سيدنا محمد،
ُ
الدين كمو ،وعمى آلو وصحبو ومن اتبع نيجو إلى يوم الدين.
خمق اهلل سبحانو وتعالى االنسان ومنحو حرية اختيار العقيدة وحرية التعبير عن الرأي
وحرية التصرف .فالحرية حق مكفول لجميع الناس ،قال تعالىَ }:وُق ِل ا ْل َح ُّ
ق ِمن َّرّْب ُك ْم فَ َمن
ط ِب ِيم ِ
ستَ ِغيثُوا ُي َغاثُوا
ين َن ًا
شاء َف ْم ُي ْؤ ِمن َو َمن َ
َ
َعتَ ْد َنا لِمظَّالِ ِم َ
شاء َف ْم َي ْكفُ ْر إَِّنا أ ْ
ار أ َ
س َرادقُ َيا َوِان َي ْ
َحا َ ْ ُ

س َّ
اءت ُم ْرتَفَقًا{ [الكيف.]ٕٜ :
ِب َماء َكا ْل ُم ْي ِل َي ْ
س ْ
الش َر ُ
اب َو َ
ش ِوي ا ْل ُو ُجوهَ ِب ْئ َ
حق كفمو اإلسالم يجعمو يمتمك حق اتخاذ ق ارراتو الشخصية،
الحرية الشخصية لإلنسان ٌ

وحق التممك ،وحق التعمم والتعميم ،وحق العمل ،وحق السفر والتنقل ،وحق اختيار المأكل

والممبس ،وحق اختيار الزوج أو الزوجة ،وغير ذلك من الحقوق .وىذه الحريات مقيدة بما
يتوافق مع الشريعة ،وبما يحقق مصالح اآلخرين وال يضرىم (حجازي ،ٕٓٔٗ،صٕٗ).
والحرية مطمب لمفرد والمجتمع عمى حد سواء ،فال حرية لمفرد عمى حساب المجتمع وال حرية
لممجتمع عمى حساب الفرد (الصالبئٖٕٓ ،صٖٔ) .وقد ارتبطت الحرية الشخصية
بالشخصية اإلنسانية بحيث تتيح ليا قيادة نفسيا في الحياة الخاصة ،وتمكنيا من المساىمة
بإيجابية في الحياة االجتماعية (الريحاوي ،ٕٓٔٛ،صٓٔ).
ويمر المجتمع في مسيرة تطوره بالعديد من المتغيرات المعاصرة التي تؤثر في مفاىيم
أفراده والتي منيا مفيوم الحرية الشخصية .ويشير الحسيناوي ( ،ٕٓٔٛص )ٜإلى أن تاريخ
أي مفيوم إنساني كمفيوم الحرية يخضع دائماً لألفكار السائدة وتطورىا في كل مرحمة من
مراحل الحياة االجتماعية واإلنسانية وارتباطيا دائماً بطبيعة المشكالت والقضايا الراىنة التي

تختمف من عصر إلى آخر .ومفيوم الحرية الشخصية من المفاىيم التي تأثرت بالعديد من
المتغيرات المعاصرة كالتطور المادي واالنفتاح الفكري والثقافي والمتغيرات االجتماعية
واالقتصادي العالمي .ىذه المتغيرات مجتمعة وغيرىا أدت الى تفسير وفيم مختمف لمفيوم
الحرية الشخصية ،سببت بحسب ما أشارت اليو الد ارسات مشكالت جمة عقدية وسموكية

واجتماعية وتربوية (صبري ورداد ،ٕٓٔٚ،ص .)ٙوالتربية اإلسالمية والتي تميزت بالربانية
والشمول والتوازن والواقعية لتؤصل مفيوم الحرية الشخصية وتضبطو بضوابط الشريعة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- ٖٜٓ -

مفهوم الحرية الشخصية...

عدد يناير-ج8288 )28( -8م

اإلسالمية التي ال تخالف الحاكمية هلل وال تعتدي عمى حق النفس والمجتمع
(الحصيني ،ٕٓٔٛ،صٕٗٓ) ،فيي بذلك قادرة عمى تقييم وتقويم الممارسات الفردية بدعوى
الحرية الشخصية.
والمرحمة الجامعية تعتبر مرحمة انطالق لتخريج افراد مؤىمين لمعمل ولخدمة المجتمع،
يمزميم الفيم الصحيح لمفيوم الحرية الشخصية لما سينتج عنو من ممارسات وسموكيات
ي ومية .وقد حظي مفيوم الحرية الشخصية باىتمام الباحثين والتربويين؛ فقد وجدت الباحثة
أن مفيوم الحرية الشخصية في ضوء المتغيرات المعاصرة يستحق البحث ورصد الواقع
والتقييم من وجية نظر التربية اإلسالمية.

مشكلة البحح:
إن مفيوم الحرية الشخصية من المفاىيم التي فُسرت بطرق عدة من قبل أفراد المجتمع

السعودي بسبب عوامل مختمفة اجتماعية واقتصادية وتربوية ودينية .ذكر الحصيني (،ٕٓٔٛ

صٕٗٓ) أن مفيوم الحرية من المفاىيم التي التبست عند كثير من الناس وانقسم الناس
فييا ما بين مقر ليا بال ضوابط وال قيود ،وأطمقوا العنان واسترسموا في آرائيم وتفكيرىم
وممذاتيم وشيواتيم .وقسم آخر قيدوا الحرية ومنعوا االنسان من حقوقو وواجباتو .وقد أوصى
بضرورة تناول موضوع الحرية في المؤسسات التربوية المختمفة وبيان ما تعانيو األمة في ىذا
وتعد عمى حقوق اهلل سبحانو وتعالى وحقوق العباد.
الزمان من فوضى ً
واالختالف في تحديد مفيوم الحرية الشخصية وما نتج عنو من ممارسات عممية من
قبل أفراد المجتمع؛ نتيجة المتغيرات المعاصرة التي أصابت عمق القيم والمعايير االجتماعية
السائدة في المجتمع .مما أدى الى عجز بعض األسر عن الوفاء بالتزاميا وأداء رسالتيا عمى
الوجو المطموب (موسى ،ٕٜٓٔ،ص .)ٜٜٔوتتحدد مشكمة البحث في رصد واقع مفيوم
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة .وتعد
المرحمة الجامعية لمطالبات نقطة انطالق نحو تمكين المرأة وتخريج مواطنات صالحات قادرات
عمى النيوض بمجتمعين.
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أسئلة البحح:
يسعى البحث لإلجابة عن األسئمة التالية:
ٔ -ما مفيوم الحرية الشخصية من منظور التربية االسالمية؟
ٕ -ما أبرز المتغيرات المعاصرة (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) تجاه مفيوم الحرية
الشخصية؟
ٖ-ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (a<0.05بين طالبات جامعة
أم القرى حول مفيوم الحرية الشخصية لديين ،تعزى إلى متغيرات (المستوى الدراسي
لمطالبة -نوع التخصص -الحالة االجتماعية لمطالبة  -المستوى االجتماعي االقتصادي
-المستوى التعميمي الوالدين)؟

أهداف البحح:
ييدف البحث الحالي إلى:
ٔ -بيان مفيوم الحرية الشخصية من منظور التربية اإلسالمية.
ٕ-بيان أبرز المتغيرات المعاصرة في المجال الفكري ،واالجتماعي ،واالقتصادي والتي تؤثر
عمى إدراك طالبات جامعة أم القرى لمفيوم الحرية الشخصية.
ٖ-الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين طالبات جامعة أم القرى حول واقع مفيوم
الحرية الشخصية تعزى لمتغيرات (المستوى الدراسي لمطالبة -نوع التخصص-الحالة
االجتماعية لمطالبة  -المستوى االجتماعي االقتصادي -المستوى التعميمي الوالدين).

أهنية البحح:
ٔ-ألىمية موضوع الحرية الشخصية فيي مطمباً من أىم المطالب اإلنسانية ،وضرورة من
تأثيرً في حياة اإلنسان.
ا
أكثر الضرورات

وقد توصمت العديد من الدراسات إلى أن

العالقة بين الحرية الشخصية والسعادة في األمم عالقة إيجابية(.)Tolvei,2017

ٕ -الحرية الشخصية من المفاىيم التي تتأثر بالعديد من العوامل والمتغيرات سواء داخمية أو
خارجية .والفيم الصحيح لمعنى الحرية الشخصية يقود الى تحقيق األمن النفسي الذي
ىو مقدمة لألمن الفكري واالجتماعي والسياسي واالقتصادي وبالتالي إلى الكمال
اإلنساني.
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ٖ-إفادة القائمين عمى المؤسسات التربوية بضرورة وضع ضوابط لمحرية الشخصية داخل
المؤسسة التربوية تحكم الممارسات والسموكيات اليومية وفق منظور التربية اإلسالمية.

مصطلحات البحح:
أوالً :احلرية الشخصية:

ٍ
معان منيا معنى نقيض
((ح َرَر)) وتأتي بعدة
الحّْرية من َ
الحرية لغة :كممة ُ
ِ
الحَّرة نقيض األمة ،والجمع َحرائر،
العبوديةُ :حٌر بالضم نقيض العبد والجمع أ ْ
َح َرٌار وح َرٌار .و ُ
وحَّرره أعتقو (ابن منظور.)ٕٖٓ/ٔ،
َ
الحرية اصطالحاً :الممكية الخاصة التي تميز الكائن الحي من حيث ىو موجود

وعاقل يصدر في أفعالو عن إرادتو ىو ،ال عن إرادة أخرى بشرط عدم االضرار باآلخرين.

(العرباوي ،ٕٓٔٙ،ص.)ٙ

ص) ،فيقالَّ :
شخص الشيء :أي عينو.
الشخصية لغة :مشتقة من الفعل ( َ
ش َخ َ
ص الداء وشخص المشكمة( .المعجم الوسيط،
(الزمخشري ،ٖٔٛ٘،صٖٕٖ) .ويقالَ :
ش َّخ َ
ص٘.)ٗٚ

الشخصية اصطالحاً :كناية عن مجموع الخصائص الجسمية والعاطفية والعقمية

التي تمثل حياة الفرد وتعكس نمط سموكو المتكيف مع البيئة( .أبو فرحة ،ٕٓٓٓ،صٖٗ-
.)ٖٜ
الحرية الشخصية :قدرة الفرد عمى اختيار أسموب الحياة المناسب لو ،واتخاذ ق ارراتو
الشخصية بدون قيود أو ضوابط تفرض عميو من أولياء أمره أو المسئولين عنو.
(الموسى ،ٕٜٓٔ،صٕٓٓ) .أما الصالبي فعرفيا بأنيا قدرة الفرد عمى عمل كل ماال يضر
بالغير ،ٕٖٓٔ( .صٔٔ).
التعريف اإلجرائي لمحرية الشخصية :بعد استعراض التعريفات السابقة فإن الباحثة
تعرف الحرية الشخصية بأنيا حرية اإلنسان السوي في اتخاذ الق اررات المناسبة وتحمل
المسؤولية بدون االعتداء عمى حرية اآلخرين أو اإلضرار بيم مع عدم التعارض مع الشرع
اإلسالمي وثوابت المجتمع.
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ثانياً :المتغيرات المعاصرة :ىي التي تنشأ بشكل طبيعي مع تطور الحياة ،أو اختالف الظروف

واألحوال باختالف األعراف والعادات ،سواء أكانت ىذه المتغيرات ناتجة عن فساد في

األخالق ،أو اصالح في الحياة بسن قوانين ،أو تكون طارئة (قنديل ،ٕٜٓٔ،صٕٔ.)ٔ٘-
وتعرف الباحثة المتغيرات المعاصرة باالنفتاح الفكري واالجتماعي واالقتصادي والذي أثر عمى
األعراف والعادات وأساليب الحياة في مجتمعنا.

حدود البحح:
الحدود الموضوعية :رصد واقع مفيوم الحرية الشخصية في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة
والتي اقتصرت عمى المتغيرات الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي لثاني ٕٗٗٔىـ.
الحدود البشرية :طالبات جامعة أم القرى وتشمل عينة من طالبات البكالوريوس من مختمف
الكميات والتخصصات في المستويات الدراسية المختمفة.
الدراسات السابكة:
بعد البحث والتقصي عن دراسات سابقة ذات صمة بموضوع البحث الحالي أو بعض
جوانبو؛ تم التوصل الى الدراسات التالية:
دراسة موسى ( ٕٜٓٔم) بعنوان" مفيوم الحرية الشخصية وعالقتو بالعنف ضد المرأة في
األسرة السعودية" .ىدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بين مفيوم الحرية الشخصية لدى
المراىقات والعنف ضد المرأة في األسرة السعودية .استخدم المنيج الوصفي التحميمي وكانت
أداة البحث عبارة عن استمارة استبانة .وبمغت العينة  ٗٛٛفتاة في سن المراىقة من مختمف
المراحل ،وكان من أىم النتائج:
* متغير المستوى التعميمي من أكثر العوامل المؤثرة عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى
العينة بنسبة ٗ ،ٝٛٓ.يميو العمر بنسبة  ،ٕٝٚ.ٚثم المينة بنسبة  ٝٙٗ.ٙوأخي ارً
الحالة االجتماعية بنسبة .ٝ٘ٚ.ٜ

* متغير المينة من أكثر العوامل المؤثرة عمى العنف ضد المرأة بنسبة  ،ٝٛٚثم الحالة
االجتماعية بنسبة ٖ ،ٝٚٙ.ثم الدخل الشيري بنسبة  ،ٝٙٛ.ٜوأخي ارً عدد أفراد األسرة

بنسبة ٖ.ٝٙٔ.
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ودراسة الحصيني (ٕٓٔٛم) بعنوان "وعي طالب كمية التربية في جامعة الطائف بمفيوم
الحرية وسبل تفعيمو من منظور التربية اإلسالمية .ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم
الحرية من منظور التربية اإلسالمية ومجاالتيا ،ومستوى وعي طالب كمية التربية بمفيوم
الحرية .اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي وذلك من خالل استبانة طبقت عمى عينة
عشوائية بمغ عددىا ( )ٕٚٛطالباً وطالبة من طالب كمية التربية بجامعة الطائف ،من ذوي

التخصصات المختمفة وعمى مستوى جميع المراحل الدراسية .وكان من أىم النتائج :الطالب
لدييم وعي كبير بمفيوم الحرية .كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

بين متوسطات استجابات الطالب والطالبات حسب متغيري الجنس ومدى المشاركة في
االنشطة الجامعية عمى مجمل االستبانة .مع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات الطالب والطالبات حسب متغيري المرحمة الدراسية والتخصص عمى مجمل
االستبانة.
وكذلك دراسة فقييي (ٕٕٔٓم) بعنوان "مفيوم الحرية -دراسة تأصيمية .-ىدفت إلى
بيان مفيوم الحرية وبيان قواعد الحرية وضوابطيا وآثار الحرية عمى الفرد والمجتمع.
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي والمنيج الوثائقي .وكان من أىم النتائج:
اتساع مفيوم الحرية وتعدد معانييا وكثرة تعريفاتيا مما نتج عنو االختالف الكبير والتنوع
الواسع في محدداتيا وضوابطيا وجوانبيا ومجاالتيا الدينية واألخالقية والنفسية واالجتماعية
واالقتصادية والسياسية .وأن الحرية في الفكر اإلسالمي محاطة بشروط وضوابط .كما أن
حقوق االنسان وحرياتو محمية بضمانات تشريعية وتنفيذية.
وأجرت باشياب (ٕٜٓٓم) دراسة بعنوان" :الحرية الشخصية في السنة النبوية".
ىدفت إلى الترغيب في الرجوع إلى سنة المصطفى صمى اهلل عميو وسمم ،وبيان طرق
وأساليب اإلسالم المتنوعة إلصالح المجتمع .اعتمدت الدراسة عمى المنيج الموضوعي
واالستنباطي االستقرائي .وكان من أبرز النتائج ضرورة فيم المدلول الشرعي لمحرية
الشخصية في اإلسالم ،ألن عدم فيميا يؤدي إلى الوقوع في المحظور ،فتظير طائفتين
أحدىما تتساىل واألخرى تضيق وتشدد ،ومنيج اإلسالم ىو الوسط.
بعد الطرح السابق يتبين اتفاق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في تناوليا
لمفيوم ال حرية عموما وجوانبيا المختمفة ومجاالتيا التي منيا الحرية الشخصية .كما اتفقت
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من حيث المنيج ومجال الدراسة مع دراسة الحصيني(ٕٓٔٛم) ودراسة موسى(ٕٜٓٔم)
كونيا دراسات تربوية ميدانية .واختمفت الدراسة الحالية من حيث المنيج المتبع ومجال البحث
مع دراسة فقييي(ٕٕٔٓم) ودراسة باشياب(ٕٜٓٓم) كونيما دراسات تأصيمية شرعية.
ويمكن القول إن الدراسة الحالية أفادت من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري.
وستتفرد عن الدراسات السابقة كونيا تركز عمى مفيوم الحرية الشخصية وماقد يعتريو من
تغيير وسوء فيم وتطبيق في ظل المتغيرات المعاصرة التي منيا االنفتاح الفكري ،واالقتصادي،
واالجتماعي.

اإلطار اليظري للبحح:
احملور األول :مفهوو احلرية الشخصية مً ميظور الرتبية االسالمية
إن بيان مفيوم الحرية الشخصية من منظور التربية اإلسالمية يقتضي بيان مفيوم
الحرية في القرآن الكريم والسنة المطيرة .كونيما المصدرين الرئيسيين لمتربية اإلسالمية.
ففي القرآن الكريم ارتبط معنى الحرية بالكرامة اإلنسانية ،وأول مقتضيات التكريم أن خمق اهلل
اى ْم ِفي
آد َم َو َح َم ْم َن ُ
االنسان ح ارً ،فمن ال يممك حريتو فال كرامة لو ،قال تعالىَ }:ولَقَ ْد َكَّرْم َنا َب ِني َ
ير ّْم َّم ْن َخمَ ْق َنا تَ ْف ِ
اىم ّْم َن الطَّ ّْيب ِ
اى ْم َعمَى َك ِث ٍ
ضيال{[اإلسراء.]ٚٓ:
ات َوفَ َّ
ض ْم َن ُ
ا ْل َبّْر َوا ْل َب ْح ِر َو َرَزْق َن ُ
َ
وىذه الحرية فييا ابتالء وامتحان لإلنسان ،فمن خالليا يظير مدى امتثالو ألوامر اهلل .فاهلل

سبحانو وتعالى يخيره بين الخير والشر قال تعالىَ }:و َى َد ْي َناهُ َّ
الن ْج َد ْين {[البمد ،]ٔٓ:وقال
يل إِ َّما َ ِ
ورا{[اإلنسان .]ٖ:فاهلل سبحانو وتعالى جعل سبيل
ايضاً }:إِ َّنا َى َد ْي َناهُ َّ
الس ِب َ
شاك ًار َوِا َّما َكفُ ً
االيمان بو ىو االقتناع ،وجعل وظيفة األنبياء البيان وعدم االجبار ،فقال تعالى في حق النبي

َّار فَ َذ ّْك ْر ِبا ْلقُ ْر ِ
َنت َعمَ ْي ِيم ِب َجب ٍ
اف َو ِعيد{[ق.]ٗ٘:
آن َمن َي َخ ُ
ون َو َما أ َ
َعمَ ُم ِب َما َيقُولُ َ
ﷺَ }:ن ْح ُن أ ْ
ذلك أن أمر االستجابة من عدمو منوط بحرية االنسان في االختيار.
وفي السنة المطيرة فقد جعل الرسول ﷺ الحرية بجميع أشكاليا حقاً محفوظاً،

وواجباً مفروضاً .فقد بايع الرسول ﷺ األنصار في العقبة قبل اليجرة عمى...(( :أن نقوم-

أو نقول-بالحق حيثما كنا ال نخاف في اهلل لومة الئم)) (البخاري ،)ٙٙٙٓ،وقال في شأن
فيم بو أصحابو(( :دعوه فإن لصاحب الحق
الرجل الذي أتى النبي ﷺ يتقاضاه فأغمظ َّ

مقاالً)).

(البخاري .)ٕٔٗٔ ،وقال عميو الصالة والسالم في حجة الوداع( :إن دمائكم
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وأموالكم وأعراضكم حرام عميكم إلى أن تمقوا ربكم) (البخاري .)ٚٓٚٛ،فالحرية الشخصية في
اإلسالم ىي أصل الحريات لتعمقيا بنفس االنسان وكرامتو وجعميا محرمة المال والعرض.
والحرية الشخصية في التربية اإلسالمية :ىي قدرة الفرد عمى االختيار بين الخير والشر،
وىي ميزة وىبيا اهلل لإلنسان ،وموىبة فطرية ال تعطى ثمارىا إال بإيجاد الجو الصالح،
والفرص المناسبة ،ليتم االختيار في جو من التفكير السميم ،في حدود الشرع( .النحالوي،
ٔٗٓٛىـ ،ص.)ٔٗٛ
مر بمراحل عديدة ،ونوقش من عدة جوانب ،فقد
والبحث في مفيوم الحرية الشخصية َّ

ث مفيوم الحرية الشخصية في العقيدة والفقو والقانون والتربية وعمم النفس وغيرىا من
ُب ِح َ

العموم االنسانية .فنجد أن مفيوم الحرية الشخصية في العقيدة والفقو مثالً يدور حول الفرد
المسمم وعالقتو مع خالقو ونفسو وأخيو المسمم .أما في التربية وعمم النفس فمفيوم الحرية

الشخصية ارتبط بحرية ممارسة األنشطة لمفرد دون االضرار بالغير (باشيابٕٜٓٓ،م،
ص .)ٕٛ-ٙٙوفي القانون فالحرية الشخصية تعني حرية الفرد في الرواح والمجيء،
وحماية شخصو من أي اعتداء ،وعدم جواز القبض عميو أو معاقبتو أو حبسو ،إال بمقتضى
القانون ،وحريتو في التنقل والخروج من الدولة والعودة الييا( .القانون الدولي
الخاصٜٔٛٙ،م . )ٕٛٚ/ٔ ،وجاء في بيان حقوق االنسان في اإلسالم الذي صدر عن
منظمة المؤتمر االسالمي والذي ينص عمى أن حرية االنسان مقدسة وىي الصفة الطبيعية
األولى التي يولد بيا اإلنسان( .الحقيلٕٔٗٔ،ىـٕٓٓٓ-م ،ص .)ٜٛ-ٛٚعن أبي ىريرة
رضي اهلل عنو قال :قال النبي ﷺ( (:ما من مولود أ ّال يولد عمى الفطرة)) (البخاري،

 )ٖٔ٘ٛو(مسمم .)ٕٙ٘ٛ ،والحرية الشخصية كذلك مستمرة ،ليس ألحد أن يعتدي عمييا.
عبر عن ذلك عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو بقولو( (:متي استعبدتم الناس وقد ولدتيم
أمياتيم أح ار ارً))( .ابن الجوزئٕٗٛ،ىـٕٓٓٚ-م ،صٗ .)ٚفالحرية الشخصية في اإلسالم
منبعيا تشريعات الخالق ،وىي منحة ربانية أنعم اهلل تعالى بيا عمى االنسان ،فال يصح
حرمانو منيا وال يصح لالنسان إطالق عنانيا دون ضوابط أو قيود.

ومً أىواع احلرية الشخصية:
بناء عمى قدراتو
ٔ -حرية اختيار العمل :فالبد لإلنسان أن يختار ما يرغب فيو من العمل ً
ومواىبو وخبراتو .كما أن تنوع التخصصات وتفاوت االعمال من سمات المجتمعات
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ض َدرج ٍ
س ْخ ِريِّا
ض ُي ْم فَ ْو َ
ض ُيم َب ْع ً
ات لِ َيتَّ ِخ َذ َب ْع ُ
الراقية ،قال تعالىَ }:و َرفَ ْع َنا َب ْع َ
ق َب ْع ٍ َ َ
ضا ُ
ت َرّْب َك َخ ْيٌر ّْم َّما َي ْج َم ُعون {[الزخرف.]ٖٕ :
َو َر ْح َم ُ
ٕ -حرية التعمم والتعميم :العمم ىو أساس رقي الفرد والمجتمع .ورفع اإلسالم قدر العمم وكل
ين
آم ُنوا ِمن ُك ْم َوالَّ ِذ َ
من ينتسب لو مالم يرفع من شيء آخر ،قال تعالىَ }:ي ْرفَ ِع المَّ ُو الَّ ِذ َ
ين َ
أُوتُوا ا ْل ِع ْمم َدرج ٍ
ون َخ ِبير {[المجادلة .]ٔٔ :وجعل طمب العمم فريضة
ات َوالمَّ ُو ِب َما تَ ْع َممُ َ
َ ََ
عمى كل مسمم .ويمكن القول إن حرية التعميم في اإلسالم نالت مالم تنمو أي حرية أخرى

من التمييز والتفضيل ،ألنيا طريق لمعقل الذي ميز اهلل بو البشرية عن سائر
المخموقات.
ٖ-حرية حق األمن والسالمة الشخصية :مفيوم السالمة الشخصية يتسع ليشمل كل
مستمزمات حق الحياة وممحقاتيا .فال يجوز القبض عمى أي انسان دون مبرر أو سجنو
تعسفاً دون ذنب أو محاكمو ،ويحرم االعتداء عمى النفس بالجرح أو القطع أو إذىاب
ِ
منافع األعضاء ،قال تعالىِ }:م ْن أ ْ ِ
سا
س َرِائ َ
َج ِل َذل َك َكتَْب َنا َعمَى َبني إِ ْ
يل أ ََّن ُو َمن قَتَ َل َن ْف ً
ِ
َح َيا َّ
ض فَ َكأ ََّنما قَتَ َل َّ
س ٍاد ِفي األ َْر ِ
ِب َغ ْي ِر َن ْف ٍ
س
َح َي َ
اىا فَ َكأ ََّن َما أ ْ
يعا َو َم ْن أ ْ
النا َ
اس َجم ً
الن َ
س أ َْو فَ َ
َ
ج ِميعا ولَقَ ْد جاء تْيم رسمُ َنا ِبالب ّْي َن ِ
ير ّْم ْن ُيم َب ْع َد َذلِ َك ِفي األ َْر ِ
س ِرفُون
ات ثَُّم إِ َّن َك ِث ًا
َ
َ
ض لَ ُم ْ
ُْ ُ ُ
َ ً َ
{[المائدة .]ٖٕ :وكذلك يحرم االعتداء عمى مشاعره بالسم والشتم أو االزدراء قال
ِ
ساء
ُّيا الَّ ِذ َ
آم ُنوا الَ َي ْ
تعالىَ }:يا أَي َ
سى أَن َي ُكوُنوا َخ ْي ًار ّْم ْن ُي ْم َوالَ ن َ
وم ّْمن قَ ْوٍم َع َ
ين َ
س َخ ْر قَ ٌ
سى أَن َي ُك َّن َخ ْي ًار ّْم ْن ُي َّن {[الحجرات.]ٔٔ :
ساء َع َ
ّْمن ّْن َ

ٗ-حرية التمتع بالخصوصية :يقصد بو حق االنسان في ان تحترم الحياة الخاصة بو ،وأن
ُّيا
تحفظ أسراره وذلك بحماية مسكنو واتصاالتو ومراسالتو الخاصة ،قال تعالىَ }:يا أَي َ
ين آم ُنوا َال تَ ْد ُخمُوا بيوتًا َغ ْير بيوِت ُكم حتَّى تَ ِ
َّ ِ
َىمِ َيا َذلِ ُك ْم َخ ْيٌر لَّ ُك ْم
سمّْ ُموا َع َمى أ ْ
َ ُُ ْ َ
ُُ
ْ
سوا َوتُ َ
ستَأْن ُ
الذ َ َ

لَ َعمَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرون {[النور.]ٕٚ :
٘-حرية الحركة والتنقل :ويعني تنقل االنسان وتغيير مكانو وفقاً لما يشاء ،سواء بالدخول
إلى البمد أو الخروج منيا دون عوائق .وىي من الحريات االساسية لإلنسان .وقد حث

اإلسالم عمى التنقل لغايات نبيمة كثيرة منيا
أمر مباح ،قال تعالىُ } :ى َو الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم
ّْرْزِق ِو َوِالَ ْي ِو ُّ
شور {[الممك.]ٔ٘ :
الن ُ

طمب العمم وكسب الرزق والعبادة وفي أي
شوا ِفي م َن ِ
اك ِب َيا َو ُكمُوا ِمن
ام ُ
األ َْر َ
ض َذلُوالً فَ ْ
َ
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-ٙحرية حق التممك :فالممكية استخالف من اهلل لعباده ،وحق التممك من الحريات
الشخصية .فقد قرر اإلسالم حق الممكية كونيا من الضرورات االجتماعية ووسيمة
إلشباع حاجات الناس .وقد نظم الشرع الممكية وحدد شروطيا وطرق كسبيا ووضع
أحكام ثابتة خاصة بيا( .الصالبي ،ٕٖٓٔ ،صٓٓٔ )ٕٜٔ-و(صبري ورداد،ٕٓٔٚ ،
ص.)ٔٛ-ٔٚ
إذن فالحريات الشخصية عمى اختالف أنواعيا متعمقة بشخص االنسان مادياً ومعنوياً وتتصل
ببدنو وكرامتو اإلنسانية.

ضوابط وقيود احلرية الشخصية:
كفل اإلسالم حرية االنسان وراعى ذلك في تشريعاتو وأحكامو التي نزلت بيا نصوص
الوحي ،ولكنو لم يطمق ىذه الحرية الشخصية من غير ضابط وال قيد ليمارسيا االنسان متى
وكيفما أراد؛ بل جعل ليا ضوابط تحكميا وأحكاماً تقيدىا حتى تتحقق مقاصدىا الخيرة لمفرد

والمجتمع .فقيود الحرية الشخصية يمكن وضعيا ضمن نوعين من القيود؛ األ ول قيد داخمي:
وىو ما يسمى بالرقابة الذاتية ومن مظاىرة الخوف من اهلل والحياء .والثاني :قيد خارجي:
وىذا ينظمو القانون ،والباعث عميو ضعف القيد األول .ويقصد بو حماية الحريات الشخصية

لألفراد داخل المجتمع وليس قيداً عمييا( .حمدانٕٜٓٓ،م ،ص.)ٚ
أما ضوابط الحرية الشخصية فتتمثل فيما يمي:

ٔ-أن تكون ىذه الحرية قائمة عمى أساس من التوحيد والعبودية هلل ،فال حرية لإلنسان إالّ
بتوحيد اهلل ،ألن ذلك مما يحرره من عبودية النفس والشيطان والناس وسائر المعبودات.

ٕ -أن تكون الحرية منضبطة بحدود الشرع وموافقو لمقاصده في جمب المصالح ودرء
المفاسد ومتحرره من شيوات النفس( .يسنٕٖٓٔ،م ،ص)ٛ
ٖ-أالّ تؤدي حرية الفرد الشخصية إلى اإلضرار بالمجتمع وبحريو اآلخرين ،فتفوت حقوقيم.
فحرية الفرد تنتيي حيث تبدأ حرية اآلخرين( .حجازيٕٓٔٗ،م ،صٕٗ).
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احملور الجاىي :أبرز املتغريات املاعارر املؤثر على مفهوو احلرية الشخصية
المتغير لغة :من تغير يتغير تغي ارً ،فيو متغير .وتغير الوضع أصبح عمى غير ما كان عميو.

(المعجم الوسيطٕٓٓٗ ،م ،ص ٖٗ .)ٙوأشار البدوي إلى أن المتغير مصطمح يشير إلى أي
كمية تتغير ،وعمى نحو أكثر دقة يكون المتغير عبارة عن أي خاصية مميزة يمكن قياسيا
وتتخذ قيماً مختمفة ومتنوعة في حاالت متعاقبة ،ويقابل المتغيرات الثوابت وىي القيم التي ال

تتغير أبدا (ٕ ،ٜٜٔص ص.)ٗٚٓ- ٜٗٙ

أما المعاصرة لغة :مصدر عاصر يعاصر معاصرةً ،فيو معاصر ،وعاصره عاش معو في

عصر واحد .والمعاصرة من العصر أي الزمن الذي ينسب لمتطورات في زمن واحد.
(البدوي ،ٜٜٕٔ،صٗٓ)ٙ
وسبق اإلشارة الى المقصود من مفيوم المتغيرات المعاصرة في مصطمحات الدراسة
بأنيا المتغيرات التي تنشأ بشكل طبيعي مع تطور الحياة ،أو اختالف الظروف واألحوال
باختالف األعراف والعادات .وأما نسبة المعاصرة إلييا كونيا تنسب لمعصر الذي طرأت فيو
المتغيرات.
وقد يكون التغيير أعمق وأقوى؛ إذ قد تؤثر المتغيرات المعاصرة حتى عمى الفتوى
الشرعية ،حدث عن ىذا ابن القيم عند الحديث في فصل تغيير الفتوى واختالفيا بسبب تغيير
األزمنة ،واألمكنة ،واألحوال ،والبيئات( .قنديل ،ٕٜٓٔ،صٖٔ) .ويشير الواقع المعاش إلى
تغير واضح لمفيوم الحرية الشخصية في مجتمعنا عموماً ،وداخل المؤسسة التربوية عمى

وجو الخصوص .وتتعدد المتغيرات التي تقف خمف ىذا التغير لتشمل متغيرات فكرية

واجتماعية واقتصادية ،تبمورت كميا في إطار واحد جعمتيا تغير مفيوم الحرية الشخصية عند
البعض مما ترتب عميو من سموكيات وممارسات غير مقبولة .ومن ىذه المتغيرات سنقتصر
عمى ما يمي:
ٔ-المتغيرات الفكرية :نتيجة االنفتاح الثقافي واإلعالمي عمى العالم؛ األمر الذي يوجب
التعايش مع الثقافات العالمية بدون إلغاء اليوية االسالمية والوطنية .كما يجب أن يكون
ىذا االنفتاح بيدف االستفادة العممية من الغير دون المساس بالقيم والمبادئ والثوابت
االجتماعية .وقد أورد فقييي (ٕٖٗٔىـ -ص٘ )ٚٚ-ٚفي دراستو عددا من ىذه
المتغيرات كالدعوة لمعممانية وفصل الدين عن الحياة ،أو قصر الدين عمى الشعائر
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التعبدية .وجعل الفكر الغربي ىو المرجعية الفكرية لمحرية بحيث ال يمتفت الى االبعاد
الروحية والدينية لإلنسان .كذلك التركيز عمى حرية االنسان الفردية التي يتحرر فييا من
كل قيود األخالق والدين واألعراف المرعية .وأيضا الميبرالية الثقافية التي تدعم الحرية
الفردية ضد القوانين والعادات والتقاليد التي تقيد الحرية الشخصية .ونشر الثقافة الغربية
عبر الوسائل المتعددة بحجة حرية النشر واالعالم.
ٕ -المتغيرات االجتماعية :يعني التغيير المستمر في العادات والتقاليد التي عرفيا الناس.
وظير ىذا واضحاً في التغيرات االجتماعية المرتبطة بطريقة المباس ،وأنماط المساكن
والمأكل ،وأوقات الخروج من المنزل ،وقبول بعض األمور التي كانت مرفوضة في

السابق وغيرىا .وأيضا من المتغيرات االجتماعية تعميق مفيوم الحرية الشخصية في
العالقات االجتماعية ،وفي عالقة المرأة بالرجال غير المحارم ،وىذا بدوره يؤدي الي
التساىل مع الميول والرغبات العاطفية ،والخروج عمى االحكام الشرعية والنظم
االجتماعية التي تضبط العالقة بين الجنسين .والتأثير في البنية االجتماعية وتركيب
االسرة والعالقة بين الرجل والمرأة وتحويميا الى عالقة تنافس وصراع وندية بعد أن كانت
عالقة تكامل ووئام .ايضا من المتغيرات االجتماعية إلغاء االختالفات بين الرجل والمرأة
لفرض المساواة التطابقية؛ ىذا بدوره أدى الى امتيان المرأة واستغالليا في مجاالت ال
تتناسب مع فطرتيا وخصوصيتيا( .حسنٜٜٔٚ،م ،ص  .)ٙٗ-٘ٛكذلك اىمال دور
االسرة في البناء االجتماعي وتيميشو بالتنفير من الزواج ،وسمب قوامة الرجل عمى
المرأة عن طريق احداث تغيير في الدور التقميدي لممرأة والرجل واقرار مبادئ التساوي
بين الزوجين في البيت والعمل .وانياء تبعية االبنة من الناحية االجتماعية .وسمب والية
اآلباء عمى األبناء  ،كل ذلك من التغييرات التي أصابت المجتمع وأثرت عمى الكثير من
قيمو وأفكاره( .فقييئٖٕٗ،ىـ ،ص .)ٛٔ-ٚٛ
ٖ-المتغيرات االقتصادية :التوسع في انواع المجال االقتصادي في المممكة العربية السعودية.
فبعد أن كان النفط وصناعاتو ىو النشاط االقتصادي المييمن؛ انفتح المجتمع عمى
االقتصاد العالمي وأصبح ىناك تنوع شديد في المجاالت االقتصادية وانفتاح عمى السوق
العالمي السيما مع وجود داعمين لممبادرات والمشاريع الشبابية .ومن المتغيرات
االقتصادية التي ارتبطت بمفيوم الحرية الشخصية الدعوة الى الميبرالية االقتصادية وىي
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مذىب اقتصادي يرى أن الدولة ال يحق ليا التدخل في العالقات االقتصادية ،وتدعو الى
حرية التجارة والمنافسة وتعارض تدخل الدولة في االقتصاد (خميلٕٓٓٔ،م.)ٕٚٙ/ٕ،
وايضا المطالبة بالحرية في كسب المال والتجارة ،وحرية العمل والتعاقد وحرية ممارسة
أي مينة أو نشاط اقتصادي( .فقييئٖٕٗ،ىـ ،صٗ.)ٛ
إن الحرية الشخصية ليا تأثير قوي عمى التنمية البشرية في جميع جوانبيا التعميمية،
واالجتماعية ،االقتصادية .كما أكد ذلك ( JafarZadehو )Beheshtiفي دراستيما التي
دعت إلى أىمية تمتع االفراد بالقدر الكافي من الحرية الشخصية ،عن طريق توفير المزيد من
الخيارات ليم ،ٕٕٓٔ( .صٖٕٖ .)ٖٖٕ-وبين ( (Tolveiوجود ارتباط بين تمتع االفراد
بحرياتيم الشخصية في أوطانيم وبين ارتقاء الوطن في سمم التنمية البشرية (،ٕٓٔٚ
صٕٔٓ) .وبالرغم من أىمية االنفتاح عمى ىذه المتغيرات؛ إالّ أننا ال ننكر تأثيرىا عمى
مفيوم لمحرية الشخصية .وما ترتب عميو من ممارسات وسموكيات إيجابية أو سمبية.
وبالتالي فإن المتغيرات المعاصرة تمقي بمسؤوليات جديدة عمى الفرد توجب عميو االدراك
الصحيح لممفاىيم والثبات عمى القيم وعدم االندفاع نحو االنفتاح العالمي دون الرجوع إلى
ثوابت الشرع االسالمي .فإلى أي مدى تأثر مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم
القرى في ضوء ىذه المتغيرات المعاصرة ،ىذا ما ستجيب عنو الدراسة الميدانية.

إجراءات البحح امليداىية:
ميهج البحح:
المنيج المتبع في ىذا البحث ىو المنيج الوصفي التحميمي كونو األنسب لدراسة
مشكمة البحث .ولن يقتصر البحث عمى وصف الظاىرة بل يتجاوزه الى التحميل والتفسير
يعرف بأنو ":طريقة
لموصول الى نتائج ذات معنى يمكن تعميميا عمى المتغيرات المشابية .و ّ
في البحث تتناول أحداث وظواىر وممارسات موجودة ومتاحة لمدراسة والقياس كما ىي دون
تدخل الباحث في مجرياتيا ويستطيع الباحث أن يتفاعل معيا فيصفيا ويحمميا"( .األغا،
واألستاذٜٜٜٔ،م ،صٖ.)ٛ

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- ٕٗٓ -

مفهوم الحرية الشخصية...

عدد يناير-ج8288 )28( -8م

جمتنع وعيية البحح:
يشتمل مجتم ع البحث جميع طالبات جامعة أم القرى في مرحمة البكالوريوس في
جميع الكميات والمستويات الدراسية في مقر الزاىر لمطالبات لمفصل الدراسي الثاني ٔٗٗٔىـ.
وقد تم توزيع رابط االستبانة االلكتروني بشكل عشوائي عمى جميع الطالبات وبمغت
االستجابات المستردة (ٕ٘ٗ) استبانة صالحة لمتحميل االحصائي.
خصائص مفردات عينة البحث:
وِ
بناء عمى متغيراتين الديموغرافية متمثمة في( :نوع
صفت مفردات عينة البحث
ً
ُ
التخصص ،المستوى الدراسي لمطالبة ،الحالة االجتماعية لمطالبة ،المستوى التعميمي
لموالدين ،مستوى دخل األسرة الشيري) ،والتي ليا مؤشرات داللية عمى نتائج البحث ،وفيما
يمي تعرض الباحثة خصائص مفردات عينة البحث عمى النحو التالي:
خذوي رلُ ()1
تىزَغ ِفرداد ػُٕخ اٌجسث وفك ِتغُراتهٓ اٌذَّىغرافُخ
إٌطجخ
اٌتىرار
اٌّتغُراد
%..33
28
ٔظرٌ
%..33
23
تطجُمٍ
ٔىع اٌتخظض
%.132
32
شرػٍ
%8232
37
ِطتدذح اٌّطتىي 8-1
اٌّطتىي اٌذراضٍ
%..32
.3
اٌّطتىي 2-3-.-.
ٌٍطبٌجخ
%.132
32
خرَدخ اٌّطتىي 2-3
%2.33
873
ػسثبء ٌُ َطجك ٌهب اٌسواج
اٌسبٌخ االختّبػُخ
%.33
11
ِتسوخخ ضبثمب
ٌٍطبٌجخ
%1132
8.
ِتسوخخ
%3.3.
1..
تؼٍُُ ػبَ
اٌّطتىي اٌتؼٍٍُّ
ٌٍىاٌذَٓ
%.333
118
تؼٍُُ ػبٌٍ
%833.
28
 3777لاير فألً
ِطتىي دخً
%..33
173
 13-3777أٌف لاير
األضرح اٌشهرٌ
%.1
32
 13أٌف وأػًٍ
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أدا البحح:
نظر لمناسبتيا ألىداف
عمدت الباحثة إلى استخدام االستبانة أداةً لجمع البيانات؛ وذلك ًا
تم االطالع عمى الدراسات
البحث ،ومنيجو ،ومجتمعو ،ولإلجابة عن تساؤالتو ،فبعد أن ّ

تم
السابقة المتعمقة بموضوع البحث الحالي ،واألدوات التي تم استخداميا في ىذه الدراسات ّ
بناء االستبانة الحالية ،وفيما يأتي عرض تفصيمي لمحتويات االستبانة في صورتيا النيائية:
تعريفية بأىداف البحث ،ونوع البيانـات والمعمومـات التـي
(أ) الكسه األول :يحتوي عمى مقدمة
ّ
ـود الباحثــة جمعيــا مــن مفــردات عينــة البحــث ،مــع تقــديم الضــمان بســرية المعمومــات
تـ ّ
المقدمة ،والتعيد باستخداميا ألغراض البحث العممي فقط.

(ب) الكسممه الجمماىي :يشــتمل عمــى البيانــات الديموغرافيــة لمفــردات عينــة البحــث ،والمتمثمــة فــي
متغيـــرات( :نـــوع التخصـــص ،المســـتوى الدراســـي لمطالبـــة ،الحالـــة االجتماعيـــة لمطالبـــة،
المستوى التعميمي لموالدين ،مستوى دخل األسرة الشيري).
(ج) الكسممه الجالممح :تمثــل بثالثــة محــاور ،تضــمنت فــي صــورتيا النيائيــة عمــى ( )ٖٜعبــارة،
صيغت كميـا بالشـكل المغمـق ،تضـمن المحـور األول (ٖٔ) عبـارة ،والمحـور الثـاني (ٗٔ)
عبــارة ،والمحــور الثالــث (ٕٔ) عبــارة ،وتـ ّـم اســتخدام التقــدير الكمــي بالــدرجات الســتجابات
مفـــردات عينـــة البحـــث مـــن خـــالل مقيـــاس ليكـــرت ( )Likertخماســـي التـــدرج حيـــث يـــتم
االختيار ما بين خمسة استجابات (أوافـق بشـدة ،أوافـق ،محايـدة ،أرفـض ،أرفـض بشـدة)،
وتقابميــا الــدرجات (٘ )ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،عمــى الترتيــب؛ والدرجــة المرتفعــة فــي أي عبــارة أو
تـم االعتمـاد
محور في االستبانة تعبر عن درجة مرتفعة من التحقق .ويجب مالحظـة أنـو ّ
عمى المحكات التالية في الحكم عمى واقـع مفيـوم الحريـة الشخصـية لـدى طالبـات جامعـة
ـــاء عمــــى المتوســــطات الوزنيــــة لمعبــــارات
أم القــــرى فــــي ضــــوء المتغيــــرات المعاصــــرة بنـ ً
والمتوسطات الحسابية لممحاور ،كما ىو موضح بالجدول التالي:
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خذوي رلُ ()8
ِسىبد اٌسىُ ػًٍ درخخ تسمك وً ػجبرح أو ِسىر فٍ االضتجبٔخ
فئخ اٌّتىضؾ
ِؼُبر اٌسىُ ػًٍ
االضتدبثبد
إٌتبئح
إًٌ
ِٓ
ِٕخفؼخ خذا
 1377ألً ِٓ 1327
أرفغ ثشذح
ِٕخفؼخ
 1327ألً ِٓ 8327
أرفغ
ِتىضطخ
 8327ألً ِٓ .3.7
ِسبَذح
ِرتفؼخ
 .3.7ألً ِٓ .387
أوافك
ِرتفؼخ خذا
3377 .387
أوافك ثشذح

بناء عمى تحويل الدرجات المنفصمة لمدى متصل وذلك
وتم تحديد تمك المحكات
ً
ّ
بحساب المدى (أكبر درجة – أصغر درجة = ٗ) ،وقسمة المدى عمى عدد االستجابات (ٗ٘/
تم استخدام
= ٓ )ٓ.ٛوبالتالي نحصل عمى سعة المحكات الموضحة بالجدول السابق ،حيث ّ
طول المدى في الحصول عمى حكم موضوعي عمى متوسطات استجابات مفردات عينة
إحصائيا.
البحث ،بعد معالجتيا
ً

التحكل مً رالحية االستباىة للتطبيل (اختبارات ردم وثبات أدا البحح):

(أ) تكدير ردم األدا :
 .1ردم احملكنني:
تم اختبار الصدق الظاىري ألداة البحث بعرضيا عمى نخبة من المح ّكمين من أعضاء
ّ
ىيئة التدريس المتخصصين وذوي الخبرة والكفاءة في مجال البحث العممي .وتكونت لجنة
المح ّك ًمين من (ٗ) مح ّكمين طُمب منيم تقييم جودة االستبانة ،من حيث قدرتيا عمى قياس ما
أُعدت لقياسو ،والحكم عمى مدى مالءمتيا ألىداف البحث ،وذلك من خالل تحديد وضوح
العبارات ،وانتمائيا لممحور ،وأىميتيا ،وسالمتيا لغويِّا ،وابداء ما يرونو من تعديل ،أو حذف،

ّْ
المحكمين وأجرت ما يمزم من حذف وتعديل
أو إضافة لمعبارات .وقد استجابت الباحثة آلراء
واضافة في ضوء المقترحات المقدمة وبذلك خرجت االستبانة في صورتيا النيائية.

 .2ردم االتسام الداخلي:
ل متحقق من توفر مؤشر الصدق الظاىري لالستبانة تم تطبيقيا عمى عينو استطالعية
مجتمع البحث وغير مشموالت بعينتو األساسية ،وذلك بغرض اإلفادة من بيانات ىذا التطبيق
في استخالص معايير صدق االتساق الداخمي ،من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كل
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عبارة والدرجة الكمية لمجزء الذي تتبعو ،وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب قيم
معامالت االرتباط ،فإذا توصمنا إلى معامالت ارتباط مرتفعة ،فإن األداة تكون متمتعة بدرجة
يوضح نتائج التحميل:
صدق عالية( .عبدالياديٕٓٓٔ ،م ،ص ،)ٖٙٛوالجدول التالي ّ

خذوي رلُ () .
ِؼبِالد طذق االتطبق اٌذاخٍٍ ٌؼجبراد ِسبور أداح اٌجسث
ارتجبؽ اٌؼجبرح ثبٌذرخخ
ارتجبؽ اٌؼجبرح ثبٌذرخخ
ارتجبؽ اٌؼجبرح ثبٌذرخخ
اٌىٍُخ ٌٍّسىر اٌثبٌث
اٌىٍُخ ٌٍّسىر اٌثبٍٔ
اٌىٍُخ ٌٍّسىر األوي
اٌؼجبرح
اٌؼجبرح
اٌؼجبرح
ِطتىي
ِؼبًِ
ِطتىي
ِؼبًِ
ِطتىي
ِؼبًِ
اٌذالٌخ
االرتجبؽ
اٌذالٌخ
االرتجبؽ
اٌذالٌخ
االرتجبؽ
7371 **73327
1
7371 **73383
1
7371 **733.7
1
7371 **73212
8
7371 **732.2
8
7371 **732..
8
7371 **73223
.
7371 **73272
.
7371 **7333.
.
7371 **73218
.
7371 **73.22
.
7371 **73272
.
7371 **732.3
3
7371 **73371
3
7371 **73228
3
7371 **733.3
2
7371 **733.7
2
7371 **733..
2
7371 **73218
3
7371 **733.2
3
7371 **732.2
3
7371 **7331.
2
7371 **7331.
2
7371 **73228
2
7371 **73323
.
7371 **733.3
.
7371 **73..2
.
7371 **732.1
17
7371 **732.7
17
7371 **73238
17
7371 **733.1
11
7371 **73313
11
7371 **733.3
11
7371 **73288
18
7371 **73372
18
7371 **733.2
18
7371 **7332.
1.
7371 **73233
1.
** داٌخ ػٕذ ِطتىي دالٌخ
7371
7371 **73373
1.

ص ّْنفت إلييا بداللة
تُشير نتائج الجدول (ٖ) أن جميع العبارات ترتبط بمحاورىا التي ُ
إحصائية عند مستوى (ٔٓ ،)ٓ.وقد تراوحت معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكمية
لممحور االول من ( )ٓ.ٜٗٙإلى ( )ٓ.ٛٓٛوتراوحت لممحور الثاني من ( )ٓ.ٗٛٙإلى

(ٖٓ ،)ٓ.ٛفيما تراوحت لممحور الثالث من (ٗٔ٘ )ٓ.إلى ( ،)ٓ.ٖٛٚوتدل قيم معامالت
االرتباط بين العبارات ومحاورىا عمى توفر االتساق بين استجابات مفردات عينة البحث عمى

ص ّْنفت فييا.
تمك العبارات بمحاورىا التي ُ
(ب) حساب ثبات األدا :

تم التح قق من ثبات درجات محاور االستبانة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ
ّ
فكانت معامالت الثبات كما ىو موضح بالجدول التالي:
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خذوي رلُ ( ) .
ِؼبِالد ثجبد أٌفب ورؤجبش ٌّسبور أداح اٌجسث
ػذد
ِسبور اٌجسث
اٌؼجبراد
أثر اٌّتغُراد اٌفىرَخ ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ 1.
ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري
أثر اٌّتغُراد االختّبػُخ ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ 1.
اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري
أثر اٌّتغُراد االلتظبدَخ ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ 18
اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري
..
اٌثجبد اٌؼبَ ألداح اٌجسث

ِؼبًِ ثجبد
أٌفب ورؤجبش
73233
73.78
73231
73...

إحصائيا تراوحت
تُشير نتائج الجدول (ٗ) أن لمحاور االستبانة معامالت ثبات مقبولة
ً
عموما بمغ معامل ألفا كرونباخ
بين (ٔ ،)ٓ.ٜٕٓ – ٓ.ٛٚوعمى نطاق أداة البحث
ً

( ،) ٓ.ٜٜٗوجميعيا مؤشرات ثبات مقبولة ألغراض تطبيق البحث ،حيث أن الحصول عمى
أمر
(ُ )Alpha ≥ 0.60يعد في الناحية التطبيقية لمعموم اإلدارية واإلنسانية بشكل عام ًا
مقبوًال ) ،(Sekaran& Bougie.2010ويمكن القول من خالل معامالت الثبات المحسوبة:

ثم يمكن االعتماد عمييا في الحصول عمى
إن االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات ،ومن ّ
نتائج دقيقة عمى عينة البحث األساسية.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحح:
لتحميل البيانات التي تم جمعيا من خالل االستبانة استخدمت الباحثة برنامج
( )SPSSلحساب المقاييس اإلحصائية التالية:
تم استخدام:
أوًال :لمتأكد من صدق وثبات االستبانة المستخدمة في البحث الحالي ّ
ٔ .معامل ارتباط بيرسون ()Pearson Correlation؛ في التأكد من االتساق الداخمي
لالستبانة.
ٕ .معامل ألفا كرونباخ ()Cronbach's Alpha؛ في التأكد من ثبات درجات محاور
االستبانة.
تم استخدام:
ً
ثانيا :لإلجابة عن أسئمة البحث ّ
ٔ .لإلجابة عن السؤال الثاني لمبحث استخدمت األساليب التالية:
 التك اررات والنسب المئوية. -المتوسط الحسابي.
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 -االنحراف المعياري.

ٕ .لإلجابة عن السؤال الثالث لمبحث استخدمت األساليب التالية:
 استخدم اختبار تحميل التباين األحادي (ف)؛ لممقارنة بين ثالث عينات مستقمةفأكثر؛ وذلك لمكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات مفردات

عينة البحث وفقًا لمتغيرات :نوع التخصص ،المستوى الدراسي لمطالبة ،الحالة
االجتماعية لمطالبة ،مستوى دخل األسرة الشيري.

 اختبار (ت) لممقارنة بين مجموعتين مستقمتين؛ وذلك لمكشف عن الفروق ذاتالداللة اإلحصائية بين استجابات مفردات عينة البحث وفقًا لمتغير :المستوى

التعميمي لموالدين.

ىتائج البحح ومياقشاتها:
أولًا :عرض اليتائج املتاعلّكة بالسؤال األول
نص السؤال األول من أسئمة البحث عمى اآلتي :ما مفيوم الحرية الشخصية من
منظور التربية اإلسالمية؟ تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث والمتعمق بتحديد
مفيوم الحرية الشخصية من منظور التربية اإلسالمية بالتفصيل في اإلطار النظري لمبحث
الحالي.

ثاىيًا :عرض اليتائج املتاعلّكة بالسؤال الجاىي
نص السؤال الثاني من أسئمة البحث عمى اآلتي :ما أبرز المتغيرات المعاصرة (الفكرية،
ولمتعرف عمى أبرز المتغيرات المعاصرة
واالجتماعية ،واالقتصادية)؟ ولإلجابة عن ىذا السؤال
ّ
(الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) ُح ِسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
بين الجدول (٘) نتائج التحميل:
وي ّ
والترتيب لمحاور االستبانةُ ،

خذوي رلُ ()3
اٌّتىضطبد اٌسطبثُخ واالٔسرافبد اٌّؼُبرَخ واٌرتت ٌّسبور االضتجبٔخ
اٌّتىضؾ اٌسطبثٍ االٔسراف
درخخ اٌّىافمخ
ِسبور االضتجبٔخ
اٌّؼُبرٌ
ِرتفؼخ
73311
أثر اٌّتغُراد االلتظبدَخ .3..

اٌرتجخ
1

أثر اٌّتغُراد اٌفىرَخ

8321

733.2

ِتىضطخ

8

أثر اٌّتغُراد االختّبػُخ

8333

733.7

ِتىضطخ

.

اٌذرخخ اٌىٍُخ

.371

73323

ِتىضطخ

-
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تُظير نتائج الجدول (٘) أن المتوسطات الحسابية لمحاور االستبانة تراوحت بين
( )ٖ.ٜٗ -ٕ.ٚٚمن أصل (ٓٓ )٘.درجات ،حيث كان أعالىا لمحور «أثر المتغيرات
االقتصادية عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى» بدرجة موافقة
مرتفعة ،بينما كان أدناىا لمحور «أثر المتغيرات االجتماعية عمى مفيوم الحرية الشخصية
لدى طالبات جامعة أم القرى» بدرجة موافقة متوسطة ،أما المتوسط الحسابي العام الستجابات
مفردات عينة البحث عمى الدرجة الكمية لالستبانة فبمغ (ٔٓ ٖ.من ٓٓ ،)٘.وىذا يدل عمى
أن تقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى
مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى قد جاءت بشكل عام بدرجة متوسطة.
تم حساب وتمخيص تك اررات إجابات مفردات
ومن أجل تفسير نتائج السؤال الثانيّ ،
عينة البحث والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية في كل عبارة من
تم ترتيب استجابات مفردات عينة العينة وفقًا لممتوسط
عبارات محاور االستبانة ،كما ّ
الحسابي ٍ
لكل منيا ،وجاءت النتائج كما تعرضيا الجداول التالية:

 .١احملور األول (أثر املتغريات الفكرية على مفهوو احلرية الشخصية لدى طالبات جاماعة أو الكرى):

ُح ِســبت تك ـ اررات إجابــات مفــردات عينــة البح ـث والنســب المئويــة واالنحرافــات المعياريــة
ورتّْبـت تناز ًليـا وفقًـا
والمتوسطات الحسابية في كـل عبـارة مـن عبـارات المحـور األول ،ولُ ّْخصـت ُ

لممتوسط الحسابي ٍ
لكل منيا ،والجدول ( )ٙيوضح نتائج التحميل:
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خذوي رلُ ()2
ٔتبئح اٌتسًٍُ اٌىطفٍ (اٌّتىضطبد اٌسطبثُخ ،االٔسراف اٌّؼُبرٌ ،اٌترتُت) ٌؼجبراد اٌّسىر األوي
اٌّتىضؾ االٔسراف
رلُ ترتُت
اٌؼجبراد
اٌسطبثٍ اٌّؼُبرٌ
اٌؼجبرح اٌؼجبرح
زرَتييييٍ اٌشخظييييُخ ِمُييييذح ثؼييييذَ االػتييييذاء ػٍييييً
73..3
.331
1
1
اِخرَٓ3
اٌسرَييييخ اٌشخظييييُخ تمتؼييييٍ ػييييجؾ اٌييييٕفص ػييييٓ
73.3.
.3.7
8
8
اٌشهىاد3
اٌسرَيييخ اٌشخظيييُخ ال تؼطُٕيييٍ اٌسيييك فيييٍ ِّبرضيييخ
13.3
.313
.
.
اٌّسظىراد اٌشرػُخ3
13..
اٌّدبهرح ثبٌّؼظُخ تتؼبرع ِغ اٌسرَخ اٌشخظُخ.332 3
.
11
اٌسرَيييخ اٌشخظيييُخ ٌٍفتيييبح أدد إٌيييً تّردهيييب ػٍيييً
13.3
8331
3
18
أضرتهب3
االٔفتييبذ ػٍيييً اٌثمبفيييبد األخيييري أدي اٌيييً اػديييبثٍ
1383
8322
2
17
ثّدبي زرَتهُ اٌشخظُخ3
13.8
8337
فرع ػىاثؾ ٌٍسرَخ اٌشخظُخ فُه ضٍت ٌٍسرَخ3
3
3
ؽبػييييخ اٌىاٌييييذَٓ واٌييييسوج تتؼييييبرع ِييييغ اٌسرَييييخ
1381
83.3
2
1.
اٌشخظُخ3
13.2
8382
تسفظ ٌٍ زرَتٍ اٌشخظُخ اٌسك فٍ اٌتذخُٓ3
.
3
ػيىاثؾ اٌسرَييخ اٌشخظييُخ هيٍ ٔفطييهب فييٍ ِدتّؼٕييب
1383
837.
17
.
واٌّدتّؼبد اٌغُر إضالُِخ3
ِفهييىَ اٌسرَييخ اٌشخظييُخ َؼطُٕييٍ اٌسييك فييٍ تغُُيير
1388
1322
11
2
لٕبػبتٍ اٌذَُٕخ وُفّب أرَذ3
َؼتجر ترن اٌىاخجبد اٌشرػُخ وبٌظالح واٌظيُبَ ِيٓ
1311
1322
18
.
اٌسرَخ اٌشخظُخ3
تسفييييظ ٌييييٍ زرَتييييٍ اٌشخظييييُخ اٌسييييك فييييٍ تٕييييبوي
1317
1328
1.
2
اٌّطىراد3
االٔسراف اٌّؼُبرٌ=733.2
اٌّتىضؾ اٌسطبثٍ اٌؼبَ=8321

يتبين اآلتي:
من خالل النتائج الموضحة بالجدول (ّ )ٙ
 أن تقــديرات مفــردات عينــة البحــث ألثــر المتغيـرات الفكريــة عمــى مفيــوم الحريــة الشخصــيةلــدى طالبــات جامعــة أم القــرى قــد جــاءت بشــكل عــام بدرجــة (متوســطة) ،إذ بمــغ المتوســط
الحسابي العام ليذا المحور (ٔ ٕ.ٛمن ٓٓ )٘.وىذا المتوسـط يقـع فـي الفئـة الثالثـة مـن
المقياس المتدرج الخماسي والتي تبدأ من (ٓ ٕ.ٙإلـى أقـل مـن ٓٗ ،)ٖ.وىـي الفئـة التـي
تشير إلى درجة موافقة (متوسطة) عمى المقياس المتدرج الخماسي.
 تراوحــت المتوســطات الحســابية لعبــارات المحــور األول الــذي يقــيس أثــر المتغيـرات الفكريــةعمــى مفيــوم الحريــة الشخصــية لــدى طالبــات جامعــة أم القــرى مــا بــين (ٕ)ٗ.٘ٔ – ٔ.ٙ
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درجــة مــن أصــل (ٓٓ )٘.درجــات ،أي وزعــت بــين درجــات موافقــة تراوحــت بــين (المرتفعــة
ترتيبـــا تناز ًليـــا مـــن حيـــث درجـــة
ــدا) و(المنخفضـــة جـ ً
جـ ً
ــدا) وبترتيـــب عبـــارات ىـــذا المحـــور ً
الموافقة جاءت أعمى ثالث فقرات طبقًا الستجابات مفردات عينة البحث كالتالي:
 حريتي الشخصية مقيدة بعدم االعتداء عمى اآلخرين.

 الحرية الشخصية تقتضي ضبط النفس عن الشيوات.
 الحرية الشخصية ال تعطيني الحق في ممارسة المحظورات الشرعية.
وتفســر الباحثــة ذلــك بــوعي الطالبــات بحــدود الحريــة الدينيــة كــونين نشــأن فــي بيــــئة
إسالمية تحترم حدود الشرع ،وتربين منذ الصغر عمى ضوابط الدين االسالمي فـال يقبـل مـا ىـو
محرم حتى وان كان االنسان حرا .وتتفـق ىـذه النتيجـة الـى حـد مـا مـع نتـائج دراسـة الحصـيني
(ٕٓٔٛم) والتي بينت وجود وعي كبير لدى الطالب بمفيوم الحرية الدينية وضوابطيا.

 .٢احملور الجاىي (أثر املتغريات االجتناعية على مفهوو احلرية الشخصية لدى طالبات جاماعة أو
الكرى):

ُح ِسبت تك اررات إجابات مفردات عينة البحث والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية
ورتّْبت تناز ًليا وفقًا
والمتوسطات الحسابية في كل عبارة من عبارات المحور الثاني ،ولُ ّْخصت ُ

لممتوسط الحسابي ٍ
لكل منيا ،والجدول ( )ٚيوضح نتائج التحميل:
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خذوي رلُ ()3
ٔتبئح اٌتسًٍُ اٌىطفٍ (اٌّتىضطبد اٌسطبثُخ ،االٔسراف اٌّؼُبرٌ ،اٌترتُت) ٌؼجبراد اٌّسىر اٌثبٍٔ
اٌّتىضؾ االٔسراف
ترتُت
رلُ
اٌؼجبراد
اٌسطبثٍ اٌّؼُبرٌ
اٌؼجبرح اٌؼجبرح
زذود اٌسرَخ اٌشخظُخ فٍ ِدتّؼٕب تختٍف ػٓ
73..3
.3.7
1
18
اٌّدتّؼبد األخري3
13.8
.317
اٌتدطص ػًٍ اِخرَٓ َٕتهه زرَتهُ اٌشخظُخ3
8
11
تتؼّٓ اٌسرَخ اٌشخظُخ زرَخ اختُبر اٌسوج دوْ تذخً
13.7
.3.2
.
1.
األهً3
تتؼّٓ زرَتٍ اٌشخظُخ اضتؼّبي ِىالغ وتطجُمبد
13.3
.3..
.
2
اٌتىاطً االختّبػٍ دوْ لُذ3
زرَتٍ اٌشخظُخ تتؼّٓ تٕبوي ِب أرَذ ِٓ اٌطؼبَ
13.7
.382
3
.
واٌشراة وٌى أػر ثظستٍ3
13.7
.37.
وخىد ػىاثؾ ػًٍ اٌٍجبش فُه تمُُذ ٌٍسرَخ اٌشخظُخ3
2
8
وػغ ػىاثؾ ػًٍ اٌتٕمً واٌطفر ٌٍفتبح َٕتمض ِٓ
13.7
83.1
3
3
زرَتهب اٌشخظُخ3
زرَتٍ اٌشخظُخ تطّسٍ ٌٍ ثبٔتمبص اٌؼبداد واٌتمبٌُذ
13..
8321
2
.
اٌمذَّخ ٌّدتّؼٍ3
تجُر ٌٍ اٌسرَخ اٌشخظُخ ارتذاء ِب أرَذ ِٓ اٌّالثص
13.7
8338
.
2
وٌى خبٌف أػراف ِدتّؼٍ3
تطبهً اٌفتبح فٍ ػاللتهب ثبٌرخبي غُر اٌّسبرَ وبٌظذالخ
13.8
8331
17
1.
واٌسِبٌخ ِٓ اٌسرَخ اٌشخظُخ3
ِٓ ِمتؼُبد زرَتٍ اٌشخظُخ رفغ طىد اٌّىضُمً فٍ
73..7
1338
11
3
األِبوٓ اٌؼبِخ3
َتؼّٓ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ اٌسك فٍ االٔتمبص ِٓ
73.27
133.
18
1
االخرَٓ ثطجت ٌجبضهُ وؽرَمخ ػُشهُ3
73.32
1338
ػظُبْ اٌىاٌذَٓ ِٓ اٌسرَخ اٌشخظُخ3
1.
17
زرَتٍ اٌشخظُخ تطّر ٌٍ ثتظىَر االخرَٓ دوْ
73.32
1337
1.
.
ػٍّهُ3
االٔسراف اٌّؼُبرٌ=733.7
اٌّتىضؾ اٌسطبثٍ اٌؼبَ=8333

يتبين اآلتي:
من خالل النتائج الموضحة بالجدول (ّ )ٚ
 أن تقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات االجتماعية عمى مفيوم الحرية الشخصيةلدى طالبات جامعة أم القرى قد جاءت بشكل عام بدرجة (متوسطة) ،إذ بمغ المتوسط
الحسابي العام ليذا المحور ( ٕ.ٚٚمن ٓٓ )٘.وىذا المتوسط يقع في الفئة الثالثة من
المقياس المتدرج الخماسي والتي تبدأ من (ٓ ٕ.ٙإلى أقل من ٓٗ ،)ٖ.وىي الفئة التي
تشير إلى درجة موافقة (متوسطة) عمى المقياس المتدرج الخماسي.
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 تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور الثاني الذي يقيس أثر المتغيراتاالجتماعية عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى ما بين (ٓ٘– ٔ.
ٖٓ )ٗ.درجة من أصل (ٓٓ )٘.درجات ،أي وزعت بين درجات موافقة تراوحت بين
ترتيبا تناز ًليا من حيث
جدا) وبترتيب عبارات ىذا المحور
جدا) و(المنخفضة ً
(المرتفعة ً
ً
درجة الموافقة جاءت أعمى ثالث فقرات طب ًقا الستجابات مفردات عينة البحث كالتالي:
 حدود الحرية الشخصية في مجتمعنا تختمف عن المجتمعات األخرى.
 التجسس عمى اآلخرين ينتيك حريتيم الشخصية.
 تتضمن الحرية الشخصية حرية اختيار الزوج دون تدخل األىل.
وتفسر الباحثة ذلك بالوعي الجيد عند الطالبات باالختالفات الثقافية بين مجتمعنا
وغيره من المجتمعات .ىذه االختالفات التي نشأت بسبب ما يتميز بو المجتمع من ايمان
وتوحيد كرست اليوية الدينية والثقافية والعربية لدى أفراده .يتضح ذلك في العبارة "حدود
الحرية الشخصية في مجتمعنا تختمف عن المجتمعات األخرى" والتي حصدت أكبر قدر من
موافقات أفراد العينة .أيضا وعي المجتمع بالحكم الشرعي لمتجسس ،جعمو عمل منبوذ ويدخل
ضمن انتياك حريات االخرين الشخصية .وىذا ال يعني عدم وجود طالبات تأثرن بالمتغيرات
الثقافية؛ بل ا ن االنفتاح الثقافي عمى ثقافات أخرى جعل عبارة " تتضمن الحرية الشخصية
حرية اختيار الزوج دون تدخل األىل" تحصد موافقات عالية من قبل افراد العينة .ويفسر ذلك
أن نظام الزواج في المجتمع يفرض قيود عمى الفتيات في اختيار الزوج ،اذ ان الزواج يشترط
فيو موافقو ولي األمر مع حق الفتاه في الرفض أو القبول ،وىذا موافق لمشريعة اإلسالمية
التي البد ان تكون المعيار في قبول عادات جديدة عمى المجتمع أو رفضيا .وىذا يتفق تماماً

مع ما دعا اليو فقييي (ٕٕٔٓ) في دراستو والتي نصت عمى ضرورة االلتزام بالشروط
والضوابط التي يضعيا اإلسالم لضبط حريات افراده.

 . ٣احملور الجالح (أثر املتغريات االقتصادية على مفهوو احلرية الشخصية لدى طالبات جاماعة أو
الكرى):

ُح ِسبت تك اررات إجابات مفردات عينة البحث والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية
ورتّْبت تناز ًليا وفقًا
والمتوسطات الحسابية في كل عبارة من عبارات المحور الثالث ،ولُ ّْخصت ُ

لممتوسط الحسابي ٍ
لكل منيا ،والجدول ( )ٛيوضح نتائج التحميل:
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خذوي رلُ ()2
ٔتبئح اٌتسًٍُ اٌىطفٍ (اٌّتىضطبد اٌسطبثُخ ،االٔسراف اٌّؼُبرٌ ،اٌترتُت) ٌؼجبراد اٌّسىر اٌثبٌث
اٌّتىضؾ االٔسراف
ترتُت
رلُ
اٌؼجبراد
اٌسطبثٍ اٌّؼُبرٌ
اٌؼجبرح اٌؼجبرح
زرَتٍ اٌشخظُخ فٍ االلتظبد زادد وػٍُ ثأهُّخ
7323.
.388
1
2
االدخبر3
73..8
.381
اضتمالٌٍ اٌّبدٌ َسمك ٌٍ ِسَذا ِٓ اٌسرَخ اٌشخظُخ3
8
.
73...
.372
تطهً ٌٍ اٌسرَخ اٌشخظُخ إَدبد ِظذر دخً أو ػًّ3
.
.
تّتؼٍ ثبٌسرَخ اٌشخظُخ ضهً ٌٍ تأضُص ِشروػٍ
1317
.3.2
.
3
اٌخبص3
تمتؼٍ زرَتٍ اٌشخظُخ اٌتظرف فٍ أِىاٌٍ وّب أشبء
1382
.323
3
.
دوْ لُذ3
زادد فرص اٌؼًّ أِبٍِ ثطجت تّتؼٍ ثبٌسرَخ
1312
.32.
2
2
اٌشخظُخ3
اٌسبخخ االلتظبدَخ ٌٍؼًّ تؼطٍُٕ اٌسرَخ فٍ اٌؼًّ فٍ أٌ
1383
.328
3
1
ِدبي أغت ثه3
1311
.3..
وػغ شروؽ ٌٍتٍّه َتؼبرع ِغ اٌسرَخ اٌشخظُخ3
2
17
وخىد لىأُٓ تسذد ٔىع اٌؼًّ َتؼبرع ِغ اٌسرَخ
13.77
.317
.
11
اٌشخظُخ3
تؼٍٕ ٌٍ اٌسرَخ اٌشخظُخ شراء أٌ شٍء دوْ إٌظر
13.2
833.
17
3
ٌفبئذته3
تجُر ٌٍ اٌسرَخ اٌشخظُخ اِتالن ِب أرَذ ِهّب وبْ
13.3
832.
11
8
اٌّظذر3
ِٕغ ثؼغ األٔشطخ االلتظبدَخ اٌّسرِخ شرػب َتؼبرع
13.1
831.
18
18
ِغ اٌسرَخ اٌشخظُخ3
االٔسراف اٌّؼُبرٌ=73311
اٌّتىضؾ اٌسطبثٍ اٌؼبَ=.3..

يتبين اآلتي:
من خالل النتائج الموضحة بالجدول (ّ )ٛ
 أن تقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات االقتصادية عمى مفيوم الحرية الشخصيةلدى طالبات جامعة أم القرى قد جاءت بشكل عام بدرجة (مرتفعة) ،إذ بمغ المتوسط
الحسابي العام ليذا المحور ( ٖ.ٜٗمن ٓٓ )٘.وىذا المتوسط يقع في الفئة الرابعة من
المقياس المتدرج الخماسي والتي تبدأ من (ٓٗ ٖ.إلى أقل من ٕٓ ،)ٗ.وىي الفئة التي
تشير إلى درجة موافقة (مرتفعة) عمى المقياس المتدرج الخماسي.
 تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور الثالث الذي يقيس أثر المتغيراتاالقتصادية عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى ما بين (ٗٔ– ٕ.
ٕٕ )ٗ.درجة من أصل (ٓٓ )٘.درجات ،أي وزعت بين درجات موافقة تراوحت بين
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ترتيبا تناز ًليا من حيث درجة
جدا) و(المنخفضة) وبترتيب عبارات ىذا المحور
(المرتفعة ً
ً
الموافقة جاءت أعمى ثالث فقرات طبقًا الستجابات مفردات عينة البحث كالتالي:
 حريتي الشخصية في االقتصاد زادت وعيي بأىمية االدخار.
 استقاللي المادي يحقق لي مزيدا من الحرية الشخصية.
 تسيل لي الحرية الشخصية إيجاد مصدر دخل أو عمل.
وتفسر الباحثة ذلك ان المتغيرات االقتصادية أثرت بشكل كبير في مفيوم الحرية
الشخصية في المجتمع عموما ،مع وعي جيد بالضوابط االسالمية االقتصادية فنجد عبارة "
منع بعض األنشطة االقتصادية المحرمة شرعاً يتعارض مع الحرية الشخصية " حصدت اقل
عدد موافقات من قبل افراد العينة ،في حين عبارة" حريتي الشخصية في االقتصاد زادت وعيي

بأىمية االدخار" حصدت أعمى موافقات ويرجع ذلك الى أن االنفتاح االقتصادي تضمن جوانب
ايجابية معنوية؛ كالوعي المادي والذكاء االقتصادي ومفاىيم كاالدخار واالستثمار والتنمية
واالعتماد عمى النفس وغيرىا مما ليا أثر جيد في تطوير الوضع االقتصادي لممجتمع.
وجوانب إيجابية مادية كفتح مجاالت عمل جديدة ومتنوعة وغير محصورة امام الشباب
والشابات وىذا يتطمب فيم صحيح لضوابط الحرية الشخصية وبيان لحدودىا.

ثالجًا :عرض اليتائج املتاعلّكة بالسؤال الجالح:
نص السؤال الثالـث مـن أسـئمة البحـث عمـى اآلتـي :ىـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية
عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين طالبات جامعة أم القرى حول مفيوم الحرية الشخصـية
تعزى إلى متغيرات (نوع التخصـص -المسـتوى الدراسـي لمطالبـة -الحالـة االجتماعيـة لمطالبـة-
المستوى االقتصادي -المستوى التعميمي الوالدين)؟
عمـــا إذا ُوجـــدت فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد
ولإلجابـــة عـــن ىـــذا الســـؤال ولمكشـــف ّ
مســتوى الداللــة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بــين متوســطات اســتجابات مفــردات عينــة البحــث حــول مفيــوم
الحرية الشخصية تعزى إلـى متغيـراتين الديموغرافيـة جـرى اسـتخراج قـيم المتوسـطات الحسـابية
واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات مفــردات عينــة البحــث ألثــر المتغي ـرات (الفكريــة ،واالجتماعيــة،

ثـم اُسـتخدم ّّ
كـل مـن
واالقتصادية) عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القـرىّ ،
اختبــار تحميــل التبــاين األحــادي ( ،)One Way Anovaواختبــار"ت" لعينتــين مســتقمتين؛
لممقارنة بين ىذه المتوسطات ،وجاءت نتائج التحميل كما يمي:
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 .1متغري ىوع التخصص:
جرى استخراج قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مفردات عينة
البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم الحرية الشخصية
لدى طالبات جامعة أم القرى وفق متغير نوع التخصص وتمت المقارنة بين ىذه المتوسطات
الحسابية باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( ،)One Way Anovaوالجداول التالية
توضح نتائج التحميـل:
خذوي رلُ ().
اٌّتىضطبد اٌسطبثُخ واالٔسرافبد اٌّؼُبرَخ ٌتمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد (اٌفىرَخ،
واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك ِتغُر
ٔىع اٌتخظض3
االٔسراف
اٌّتىضؾ
ٔىع
اٌؼذد
ِسبور االضتجبٔخ
اٌّؼُبرٌ
اٌسطبثٍ
اٌتخظض
7333.
833.
28
أثر اٌّتغُراد اٌفىرَخ ػًٍ ِفهىَ ٔظرٌ
733.2
8323
23
اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ تطجُمٍ
أَ اٌمري
73..8
8332
32
شرػٍ
733.2
8327
28
أثر اٌّتغُراد االختّبػُخ ػًٍ ِفهىَ ٔظرٌ
73322
83.8
23
اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ تطجُمٍ
أَ اٌمري
732.2
833.
32
شرػٍ
73373
.33.
28
أثر اٌّتغُراد االلتظبدَخ ػًٍ ِفهىَ ٔظرٌ
733.2
.333
23
اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ تطجُمٍ
أَ اٌمري
7322.
.3.2
32
شرػٍ
73323
.378
28
اٌذرخخ اٌىٍُخ ألثر اٌّتغُراد (اٌفىرَخٔ ،ظرٌ
732.8
.317
23
واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ تطجُمٍ
ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ
73311
8322
32
شرػٍ

يالحظ من خالل نتائج الجدول ( )ٜوجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية
لتقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى وفق متغير نوع التخصص؛ ولمعرفة فيما إذا
كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.أجري تحميل التباين
األحادي ( ،)One Way Anovaكما ىو مبيَّن في الجدول (ٓٔ):
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خذوي رلُ ()17
ٔتبئح تسًٍُ اٌتجبَٓ األزبدٌ ٌذالٌخ اٌفروق ثُٓ ِتىضطبد تمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد
(اٌفىرَخ ،واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك
ِتغُر ٔىع اٌتخظض3
ِسبور االضتجبٔخ

اٌّدّىػبد

اٌّتغُراد ثُٓ اٌّدّىػبد
أثر
اٌفىرَخ ػًٍ ِفهىَ
داخً
اٌسرَخ اٌشخظُخ
اٌّدّىػبد
ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ
أَ اٌمري
اٌّدّىع
اٌّتغُراد ثُٓ اٌّدّىػبد
أثر
االختّبػُخ ػًٍ
داخً
اٌسرَخ
ِفهىَ
اٌّدّىػبد
ٌذي
اٌشخظُخ
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌّدّىع
اٌمري
اٌّتغُراد ثُٓ اٌّدّىػبد
أثر
االلتظبدَخ ػًٍ
داخً
اٌسرَخ
ِفهىَ
اٌّدّىػبد
ٌذي
اٌشخظُخ
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌّدّىع
اٌمري
اٌذرخخ اٌىٍُخ ألثر ثُٓ اٌّدّىػبد
اٌّتغُراد
داخً
(اٌفىرَخ،االختّبػ
اٌّدّىػبد
َخ،االلتظبدَخ)
ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ
اٌّدّىع
اٌشخظُخ

ِدّىع
اٌّرثؼبد

درخبد
اٌسرَخ

ِتىضؾ
اٌّرثؼبد

7332.

8

7382.

2.3.28

8.8

7382.

373331
.3.27

8..
8

83127

183333
8

8.8

7331.

18.3..
8
8373.
181382
1

لُّخ
لُّخ (ف)
اٌذالٌخ
اٌّسطىثخ
α
73.2.

.3871

اٌذالٌخ
اإلزظبئُخ

73.32

73712

غُر داي
إزظبئُب
ػٕذ
7373
داي
إزظبئُب
ػٕذ
7373

8..
8

13782

8.8

73371

18.3..
.
13..3

8

73..2

213.23

8.8

73..3

2.3.27

8..

837.2

731.1

غُر داي
إزظبئُب
ػٕذ
7373

8..
83.2.

7373
.

غُر داي
إزظبئُب
ػٕذ
7373

من النتائج الموضحة في الجدول (ٓٔ) يتضح ما يمي:

 -وخىد فروق داٌخ إزظبئُب ػٕذ ِطتىي اٌذالٌخ ( )α ≥ 7373ثُٓ ِتىضطبد تمذَراد ِفرداد

ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد (االختّبػُخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي طالبات جامعة أم

القرى تعزى لمتغير نوع التخصص ،إذ إنو باستعمال اختبار تحميل التباين األحادي ( One
 )Way Anovaتبيَّن وجود داللة إحصائية لقيمة (ف) الخاصة بيذا المحور ،إذ بمغت
قيمة (ف) المحسوبة لو (ٕٔٓ )ٗ.وبمغت قيمة الداللة ليا ( ،)ٓ.ٓٔٙومستوى ىذه
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ.)α ≥ ٓ.
القيمة دال
ً
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ويعزى ذلك كون المتغيرات االجتماعية سريعة ومتقمبو ومتداخمو مع غيرىا من المتغيرات
ومؤثرة عمى الطالبات .ووجود حدود لمحرية الشخصية يتأثر بالخمفية المعرفية لمطالبة
ىذا ما يفسر ان طالبات التخصصات الشرعية يتميزن بامتالك رؤية أوضح لحدود الحرية
الشخصية كونين أقرب لربطيا بمصادر التشريع اإلسالمي.
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 عدم وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،االقتصادية ،الدرجة الكمية) عمى مفيوم
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى يحدثيا متغير نوع التخصص ،إذ إنو
باستعمال اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaتبيَّن عدم وجود داللة
إحصائية لقيم (ف) الخاصة بيذه المحاور ،إذ تراوحت قيم (ف) المحسوبة بين (ٖٓ.ٜٛ
و ٗ ،)ٕ.ٜٙوتراوحت قيم الداللة ليا بين (ٗ٘ٓ ٓ.و  ،)ٓ.ٖٚٙومستوى ىذه القيم
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ .)α ≥ ٓ.ويعزى ذلك كون الطالبات يتمتعن
غير دال
ً
بحصانو فكرية ممتازة يجعمين قادرات عمى ضبط الحرية الشخصية في ضوء المتغيرات
الفكرية ميما تنوعت اختصاصاتين العممية .كذلك فإن من أسباب عدم وجود فروق دالة
احصائيا ألثر المتغيرات االقتصادية يعزى لنوع التخصص؛ ىو وجود ضوابط وقوانين
واضحة لمحرية الشخصية في المجال االقتصادي.
تم استخدام
ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من فئات متغير نوع التخصصّ ،
الب ْعدية في حالة داللة تحميل التباين
اختبار أقل فرق معنوي ( )LSDكاختبار لممقارنات ُ
أحادي االتجاه ،والذي جاءت نتائجو كما يمي:

خذوي رلُ ()11
اختجبر ألً فرق ِؼٕىٌ (ٌٍ )LSDفروق ثُٓ ِتىضطبد تمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد
االختّبػُخ ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك ِتغُر ٔىع اٌتخظض3
اٌّتىضؾ االٔسراف ٔىع اٌتخظض
ٔىع
اٌّسىر
اٌّؼُبرٌ
اٌسطبثٍ
اٌتخظض
تطجُمٍ شرػٍ
ٔظرٌ
أثر
اٌّتغُراد ٔظرٌ
االختّبػُخ ػًٍ ِفهىَ تطجُمٍ
اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري شرػٍ

8327
83.8

733.2
73322

833.

732.2

*

الب ْعدية لمتوسطات تقديرات
من خالل نتائج الجدول (ٔٔ) والذي ُيبيَّن نتائج المقارنات ُ
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات االجتماعية عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات
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تبين أن أقل تقديرات ألثر المتغيرات االجتماعية
جامعة أم القرى وفق متغير نوع التخصصّ ،

عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى كانت تقديرات مفردات عينة البحث

ذوات التخصص (شرعي) حيث تفوقت عمييا تقديرات مفردات عينة البحث ذوات التخصص
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ .)α ≥ ٓ.وىذه النتيجة تؤكد أن
(تطبيقي) بفروق دالة
ً
التخصص الشرعي يجعل الطالبات أقدر عمى صياغة مفيوم الحرية الشخصية في إطار
سموكيات معتدلة وبالتالي االنسياق الحذر مع المتغيرات االجتماعية المعاصرة .أما بالنسبة
لمطالب ات ذو التخصصات التطبيقية فيمكن القول ان طبيعة دراستين العممية وان كانت ضمن
المناىج اإلسالمية؛ اال أنين يتمتعن بجرأة أكبر في االنفتاح والتفاعل مع المتغيرات
االجتماعية المعاصرة.

 .2متغري املستوى الدراسي للطالبة:
جرى استخراج قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مفردات عينة
البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم الحرية الشخصية
لدى طالبات جامعة أم القرى وفق متغير المستوى الدراسي لمطالبة وتمت المقارنة بين ىذه
المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي (،)One Way Anova
والجداول التالية توضح نتائج التحميـل:
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خذوي رلُ ()18
اٌّتىضطبد اٌسطبثُخ واالٔسرافبد اٌّؼُبرَخ ٌتمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد (اٌفىرَخ،
واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك ِتغُر
اٌّطتىي اٌذراضٍ ٌٍطبٌجخ3
اٌّتىضؾ اٌسطبثٍ االٔسراف
اٌؼذد
اٌّطتىي اٌذراضٍ
ِسبور االضتجبٔخ
اٌّؼُبرٌ
أثر اٌّتغُراد اٌفىرَخ ِطتدذح اٌّطتىي 37
732.2
832.
ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ 8-1
اٌّطتىي .3 2-3-.-.
73.21
832.
اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد
خرَدخ اٌّطتىي 32 -3
73...
8337
خبِؼخ أَ اٌمري
2
أثر اٌّتغُراد االختّبػُخ ِطتدذح اٌّطتىي 37
7333.
83..
8-1
ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌّطتىي .3 2-3-.-.
73371
833.
اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد
خرَدخ اٌّطتىي 32 -3
732.7
8327
خبِؼخ أَ اٌمري
2
أثر اٌّتغُراد االلتظبدَخ ِطتدذح اٌّطتىي 37
73321
.322
ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ 8-1
اٌّطتىي .3 2-3-.-.
73231
.33.
اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد
خرَدخ اٌّطتىي 32 -3
73223
.382
خبِؼخ أَ اٌمري
2
اٌذرخخ اٌىٍُخ ألثر ِطتدذح اٌّطتىي 37
73233
.313
(اٌفىرَخ8-1 ،
اٌّتغُراد
اٌّطتىي .3 2-3-.-.
733..
.37.
واالختّبػُخ،
32
3
اٌّطتىي
خرَدخ
ِفهىَ
ػًٍ
وااللتظبدَخ)
733.8
832.
2
اٌسرَخ اٌشخظُخ

يالحظ من خالل نتائج الجدول (ٕٔ) وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية

لتقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى وفق متغير المستوى الدراسي لمطالبة؛
ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ)α ≥ ٓ.
أجري تحميل التباين األحادي ( ،)One Way Anovaكما ىو مبيَّن في الجدول (ٖٔ):
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خذوي رلُ ()1.
ٔتبئح تسًٍُ اٌتجبَٓ األزبدٌ ٌذالٌخ اٌفروق ثُٓ ِتىضطبد تمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد
(اٌفىرَخ ،واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك
ِتغُر اٌّطتىي اٌذراضٍ ٌٍطبٌجخ3
ِسبور االضتجبٔخ

اٌّدّىػبد

أثر اٌّتغُراد
ػًٍ
اٌفىرَخ
ِفهىَ اٌسرَخ
اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌمري
أثر اٌّتغُراد
االختّبػُخ ػًٍ
ِفهىَ اٌسرَخ
اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌمري
أثر اٌّتغُراد
االلتظبدَخ ػًٍ
ِفهىَ اٌسرَخ
اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌمري
اٌذرخخ اٌىٍُخ
ألثر اٌّتغُراد
(اٌفىرَخ،االختّب
ػُخ،االلتظبدَخ)
ِفهىَ
ػًٍ
اٌسرَخ
اٌشخظُخ

ثُٓ
اٌّدّىػبد
داخً
اٌّدّىػبد
اٌّدّىع
ثُٓ
اٌّدّىػبد
داخً
اٌّدّىػبد
اٌّدّىع
ثُٓ
اٌّدّىػبد
داخً
اٌّدّىػبد
اٌّدّىع
ثُٓ
اٌّدّىػبد
داخً
اٌّدّىػبد
اٌّدّىع

ِدّىع
اٌّرثؼبد

درخبد
اٌسرَخ

ِتىضؾ
اٌّرثؼبد

133..

8

73277

223.38

8.8

73823

373331

8..

.3818

8

83172

1833387

8.8

73387

18.3..8

8..

33212

8

83.7.

1133312

8.8

73.22

18.3...

8..

.33.8

8

133.2

3.3222

8.8

73..7

2.3.27

8..

لُّخ
لُّخ (ف)
اٌّسطىثخ اٌذالٌخ
α
83273

.373.

33..1

33..8

73728

7371.

7377.

73773

اٌذالٌخ
اإلزظبئُخ
داي
غُر
إزظبئُب ػٕذ
7373

داي إزظبئُب
ػٕذ 7373

داي إزظبئُب
ػٕذ 7373

داي إزظبئُب
ػٕذ 7373

من النتائج الموضحة في الجدول (ٖٔ) يتضح ما يمي:
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (االجتماعية ،االقتصادية ،الدرجة الكمية) عمى مفيوم
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى تعزى لمتغير المستوى الدراسي لمطالبة ،إذ
إنو باستعمال اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaتبيَّن وجود داللة
إحصائية لقيم (ف) الخاصة بيذه المحاور ،إذ تراوحت قيم (ف) المحسوبة بين (ٗ٘ٓٗ.
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و ٔ ،)٘.ٜٜوتراوحت قيم الداللة ليا بين (ٖٓٓ ٓ.و  ،)ٓ.ٜٓٔومستوى ىذه القيم دال
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ.)α ≥ ٓ.
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 عدم وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية) عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات

جامعة أم القرى يحدثيا متغير المستوى الدراسي لمطالبة ،إذ إنو باستعمال اختبار تحميل
التباين األحادي ( )One Way Anovaتبيَّن عدم وجود داللة إحصائية لقيمة (ف)
الخاصة بيذا المحور ،إذ بمغت قيمة (ف) المحسوبة لو ( )ٕ.ٛٓٚوبمغت قيمة الداللة
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ≥ ٓ.
ليا (ٕ ،)ٓ.ٓٙومستوى ىذه القيمة غير دال
ً
.)α
تم
ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من فئات متغير المستوى الدراسي لمطالبةّ ،
الب ْعدية في حالة داللة تحميل
استخدام اختبار أقل فرق معنوي ( )LSDكاختبار لممقارنات ُ
التباين أحادي االتجاه ،والذي جاءت نتائجو كما يمي:

خذوي رلُ ()1.
اختجبر ألً فرق ِؼٕىٌ (ٌٍ )LSDفروق ثُٓ ِتىضطبد تمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد
(االختّبػُخ ،االلتظبدَخ ،اٌذرخخ اٌىٍُخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري
وفك ِتغُر اٌّطتىي اٌذراضٍ ٌٍطبٌجخ3
اٌّطتىي اٌذراضٍ
اٌّطتىي اٌّتىضؾ االٔسراف ِطتدذح اٌّطتىي خرَدخ
اٌّسبور
اٌذراضٍ اٌسطبثٍ اٌّؼُبرٌ اٌّطتىي  -3-.-.اٌّطتىي
2-3
2
8-1
*
7333.
أثر اٌّتغُراد االختّبػُخ ػًٍ ِطتدذح 83..
ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي اٌّطتىي
73371
اٌّطتىي 833.
--1
-8
خرَ.
.
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري
732.7
دخ8327 -3
2
أثر اٌّتغُراد االلتظبدَخ ػًٍ ِطتدذح
*
73321
اٌّطتىي .322
2-3
اٌّطتىي
*
73231
ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي اٌّطتىي .33.
8--.
1
-.
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري
73223
خرَدخ.382 -3
2
اٌذرخخ اٌىٍُخ ألثر اٌّتغُراد ِطتدذح
*
73233
اٌّطتىي .313
2-3
(اٌفىرَخ،االختّبػُخ،االلتظبدَخ) اٌّطتىي
*
733..
اٌّطتىي .37.
-8
.--1
.
ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ
733.8
خرَدخ832. -3
2
اٌّطتىي
2-3
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الب ْعدية لمتوسطات تقديرات
من خالل نتائج الجدول (ٗٔ) والذي ُيبيَّن نتائج المقارنات ُ
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (االجتماعية ،االقتصادية ،الدرجة الكمية) عمى مفيوم
تبين ما
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى وفق متغير المستوى الدراسي لمطالبةّ ،
يمي:
 أن أقل تقديرات ألثر المتغيرات االجتماعية عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالباتجامعة أم القرى كانت تقديرات مفردات عينة البحث الخريجات حيث تفوقت عمييا تقديرات

إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ≥ ٓ.
مفردات عينة البحث المستجدات بفروق دالة
ً
.)α
 أن أقل تقديرات ألثر المتغيرات االقتصادية عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالباتجامعة أم القرى كانت تقديرات مفردات عينة البحث الخريجات حيث تفوقت عمييا تقديرات

ّّ
كل من مفردات عينة البحث (المستجدات ،طالبات المستوى ٖ )ٙ-٘-ٗ-بفروق دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ.)α ≥ ٓ.
ً
 -أن أقل تقديرات ألثر الدرجة الكمية لممتغيرات (الفكرية ،االجتماعية ،االقتصادية) عمى

مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى كانت تقديرات مفردات عينة البحث

الخريجات حيث تفوقت عمييا تقديرات ّّ
كل من مفردات عينة البحث (المستجدات ،طالبات

إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ.)α ≥ ٓ.
المستوى ٖ )ٙ-٘-ٗ-بفروق دالة
ً
ويعزى ذلك كون الطالبات الخريجات يتمتعن بوعي وقدرة عمى ضبط االندفاع نحو قبول
المتغيرات االجتماعية .بعكس الطالبات المستجدات المندفعات غالبا نحو قبول المتغيرات
االجتماعية دون حذر من تجاوز حدود الحرية الشخصية .أيضا الطالبات الخريجات يتمتعن
بنضج أكثر من غيرىن االمر الذي يجعل أثر المتغيرات المعاصرة عمى مفيوم الحرية
الشخصية ل ديين محدود .كما ان الطالبات الخريجات لديين صورة نمطية راسخة عن النشاط
االقتصادي يجعمين حذرات في تخطي حدود الحرية الشخصية في المجال االقتصادي
وتنقصين رؤية واضحة عن ذلك .بعكس المستجدات والمنتظمات في الدراسة ،فين يتأثرن
بالمتغيرات االقتصادية بشكل أقوى نتيجة التغير في األنظمة الدراسية ومتطمبات التعميم
وغيرىا.
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 .٣متغري احلالة االجتناعية للطالبة:
جرى استخراج قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مفردات عينة
البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم الحرية الشخصية
لدى طا لبات جامعة أم القرى وفق متغير الحالة االجتماعية لمطالبة وتمت المقارنة بين ىذه
المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي (،)One Way Anova
والجداول التالية توضح نتائج التحميـل:
خذوي رلُ ()13
اٌّتىضطبد اٌسطبثُخ واالٔسرافبد اٌّؼُبرَخ ٌتمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد (اٌفىرَخ،
واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك ِتغُر
اٌسبٌخ االختّبػُخ ٌٍطبٌجخ3
االٔسراف
اٌؼذد اٌّتىضؾ اٌسطبثٍ
اٌسبٌخ االختّبػُخ
ِسبور االضتجبٔخ
اٌّؼُبرٌ
ػسثبء ٌُ َطجك ٌهب
أثر اٌّتغُراد
73318
8332
873
اٌسواج
اٌفىرَخ ػًٍ ِفهىَ
اٌسرَخ اٌشخظُخ
73...
.382
11
ِتسوخخ ضبثمب
ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ
73.72
8321
8.
ِتسوخخ
أَ اٌمري
ػسثبء ٌُ َطجك ٌهب
أثر اٌّتغُراد
73378
8332
873
اٌسواج
االختّبػُخ ػًٍ
ِفهىَ اٌسرَخ
1312
.313
11
ِتسوخخ ضبثمب
اٌشخظُخ ٌذي
أَ
ؽبٌجبد خبِؼخ
73377
8338
8.
ِتسوخخ
اٌمري
ػسثبء ٌُ َطجك ٌهب
أثر اٌّتغُراد
73372
.3..
873
اٌسواج
االلتظبدَخ ػًٍ
ِفهىَ اٌسرَخ
7322.
.328
11
ِتسوخخ ضبثمب
اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
732.3
.3.3
8.
ِتسوخخ
اٌمري
ػسثبء ٌُ َطجك ٌهب
اٌذرخخ اٌىٍُخ ألثر
7332.
83..
873
اٌسواج
اٌّتغُراد (اٌفىرَخ،
واالختّبػُخ،
73..3
.3.1
11
ِتسوخخ ضبثمب
وااللتظبدَخ) ػًٍ
ِفهىَ اٌسرَخ
73.23
83.3
8.
ِتسوخخ
اٌشخظُخ
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يالحظ من خالل نتائج الجدول (٘ٔ) وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية
لتقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى وفق متغير الحالة االجتماعية لمطالبة؛
ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ)α ≥ ٓ.
أجري تحميل التباين األحادي ( ،)One Way Anovaكما ىو مبيَّن في الجدول (:)ٔٙ
خذوي رلُ ()12
ٔتبئح تسًٍُ اٌتجبَٓ األزبدٌ ٌذالٌخ اٌفروق ثُٓ ِتىضطبد تمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد
(اٌفىرَخ ،واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك
ِتغُر اٌسبٌخ االختّبػُخ ٌٍطبٌجخ3
ِسبور االضتجبٔخ

اٌّدّىػبد

أثر اٌّتغُراد اٌفىرَخ
ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ
اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌمري
أثر اٌّتغُراد
االختّبػُخ ػًٍ
ِفهىَ اٌسرَخ
اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌمري
أثر اٌّتغُراد
االلتظبدَخ ػًٍ
ِفهىَ اٌسرَخ
اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌمري
اٌذرخخ اٌىٍُخ ألثر
اٌّتغُراد (اٌفىرَخ،
واالختّبػُخ،
وااللتظبدَخ) ػًٍ
ِفهىَ اٌسرَخ
اٌشخظُخ

ثُٓ
اٌّدّىػبد
داخً
اٌّدّىػبد
اٌّدّىع
ثُٓ
اٌّدّىػبد
داخً
اٌّدّىػبد
اٌّدّىع
ثُٓ
اٌّدّىػبد
داخً
اٌّدّىػبد
اٌّدّىع
ثُٓ
اٌّدّىػبد
داخً
اٌّدّىػبد
اٌّدّىع

ِدّىع
اٌّرثؼبد

درخبد
اٌسرَخ

ِتىضؾ
اٌّرثؼبد

8333.

8

13827

233..8

8.8

73821

373331

8..

132.1

8

73.13

8.8

7338.

لُّخ (ف)
اٌّسطىثخ

.3333

182371
7
18.3..
8
13238
181322
8
18.3..
.

1338.

لُّخ
اٌذالٌخ
α
73711

73127

اٌذالٌخ
اإلزظبئُخ
داي إزظبئُب
ػٕذ 7373

غُر داي
إزظبئُب ػٕذ
7373

8..
8

73282

8.8

7337.

132.8

731.2

غُر داي
إزظبئُب ػٕذ
7373

8..

132.2

8

73..2

21332.

8.8

73..3

2.3.27

8..

8321.

73728

غُر داي
إزظبئُب ػٕذ
7373

من النتائج الموضحة في الجدول ( )ٔٙيتضح ما يمي:
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية) عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات
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جامعة أم القرى تعزى لمتغير الحالة االجتماعية لمطالبة ،إذ إنو باستعمال اختبار تحميل
التباين األحادي ( )One Way Anovaتبيَّن وجود داللة إحصائية لقيمة (ف) الخاصة
بيذا المحور ،إذ بمغت قيمة (ف) المحسوبة لو (٘٘٘ )ٗ.وبمغت قيمة الداللة ليا
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ.)α ≥ ٓ.
(ٔٔٓ ،)ٓ.ومستوى ىذه القيمة دال
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 عدم وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (االجتماعية،

االقتصادية ،الدرجة الكمية) عمى

مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى يحدثيا متغير الحالة االجتماعية
لمطالبة ،إذ إنو باستعمال اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaتبيَّن
عدم وجود داللة إحصائية لقيم (ف) الخاصة بيذه المحاور ،إذ تراوحت قيم (ف)
المحسوبة بين (ٕٗ ٔ.ٙو ٖٔ ،)ٕ.ٛوتراوحت قيم الداللة ليا بين (ٕ ٓ.ٓٙو
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ.)α ≥ ٓ.
 ،)ٓ.ٜٔٙومستوى ىذه القيم غير دال
ً
ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من فئات متغير الحالة االجتماعية لمطالبة ،ت ّم
الب ْعدية في حالة داللة تحميل
استخدام اختبار أقل فرق معنوي ( )LSDكاختبار لممقارنات ُ
التباين أحادي االتجاه ،والذي جاءت نتائجو كما يمي:

خذوي رلُ ()13
اختجبر ألً فرق ِؼٕىٌ (ٌٍ )LSDفروق ثُٓ ِتىضطبد تمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد
اٌفىرَخ ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك ِتغُر اٌسبٌخ االختّبػُخ
ٌٍطبٌجخ3
اٌّتىضؾ االٔسراف اٌسبٌخ االختّبػُخ
اٌسبٌخ
اٌّسىر
ِتسوخخ
اٌّؼُبرٌ
اٌسطبثٍ
االختّبػُخ
ِتسوخخ
ػسثبء
ضبثمب
*
73318
أثر اٌّتغُراد ػسثبء ٌُ َطجك 8332
اٌسواج
اٌفىرَخ ػًٍ ٌهب
ضبثمب
ِتسوخخ
73...
.382
ِفهىَ اٌسرَخ
ِتسوخخ
ٌذي
اٌشخظُخ
*
73.72
8321
ؽبٌجبد خبِؼخ
مري خالل نتائج الجدول ( )ٔٚوالذي يبيَّن نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات تقديرات
أَ اٌ من

ُ
ُْ
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات الفكرية عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة
تبين أن أعمى تقديرات ألثر المتغيرات الفكرية
أم القرى وفق متغير الحالة االجتماعية لمطالبةّ ،
عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى كانت تقديرات مفردات عينة البحث
ذوات الحالة االجتماعية (متزوجة سابقًا) حيث تفوقت عمى تقديرات ّّ
كل من مفردات عينة
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إحصائيا عند مستوى الداللة
البحث ذوات الحالة االجتماعية (عزباء ،متزوجة) بفروق دالة
ً

(٘ٓ .)α ≥ ٓ.ويفسر ذلك كون الزواج يعتبر مرحمة انتقالية في حياة الفتيات .فالطالبات
المواتي سبق لين خوض التجربة يخرجن بقناعات فكرية سواء أكانت إيجابية أو سمبية تؤثر
عمى مفيومين لمحرية الشخصية وضوابطيا .وىذه النتيجة تتفق مع نتيجة موسى (ٕٜٓٔم)
في دراستيا ،حيث خمصت الى أن نسبة تأثير الحالة االجتماعية لمفتيات عمى مفيوم الحرية
الشخصية لديين بمغت  ٝ٘ٚ.ٜوىي نسبة كبيرة نوعا ما.

 .٤متغري مستوى دخل األسر الشهري:
جرى استخراج قيم ال متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مفردات عينة
البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم الحرية الشخصية
لدى طالبات جامعة أم القرى وفق متغير مستوى دخل األسرة الشيري وتمت المقارنة بين ىذه
المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي (،)One Way Anova
والجداول التالية توضح نتائج التحميـل:
خذوي رلُ ()12
اٌّتىضطبد اٌسطبثُخ واالٔسرافبد اٌّؼُبرَخ ٌتمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد (اٌفىرَخ،
واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك ِتغُر
ِطتىي دخً األضرح اٌشهرٌ3
ِسبور االضتجبٔخ
أثر اٌّتغُراد اٌفىرَخ
ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ
اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد
خبِؼخ أَ اٌمري
أثر اٌّتغُراد االختّبػُخ
ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ
اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد
خبِؼخ أَ اٌمري
أثر اٌّتغُراد االلتظبدَخ
ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ
اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد
خبِؼخ أَ اٌمري
اٌذرخخ اٌىٍُخ ألثر
اٌّتغُراد (اٌفىرَخ،
واالختّبػُخ،
وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ
اٌسرَخ اٌشخظُخ

اٌّطتىي االلتظبدٌ
 3777لاير فألً
 13 -3777أٌف
لاير
 13أٌف وأػًٍ
 3777لاير فألً
 13 -3777أٌف
لاير
 13أٌف وأػًٍ
 3777لاير فألً
 13 -3777أٌف
لاير
 13أٌف وأػًٍ
 3777لاير فألً
 13 -3777أٌف
لاير
 13أٌف وأػًٍ

اٌؼذد
28
173
32
28
173
32
28
173
32
28
173
32

اٌّتىضؾ اٌسطبثٍ
833.

االٔسراف اٌّؼُبرٌ
73..1

83..

733.2

832.
832.

73.22
73382

83.1

7333.

8337
.38.

73231
73277

.321

73327

.3..
8323

732.8
73313

.31.

732.7

83..

733.7
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يالحظ من خالل نتائج الجدول ( )ٔٛوجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية
لتقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى وفق متغير مستوى دخل األسرة الشيري؛
ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ)α ≥ ٓ.
أجري تحميل التباين األحادي ( ،)One Way Anovaكما ىو مبيَّن في الجدول (:)ٜٔ
خذوي رلُ ()1.
ٔتبئح تسًٍُ اٌتجبَٓ األزبدٌ ٌذالٌخ اٌفروق ثُٓ ِتىضطبد تمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد
(اٌفىرَخ ،واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك
ِتغُر ِطتىي دخً األضرح3
ِسبور االضتجبٔخ

اٌّدّىػبد

أثر اٌّتغُراد ثُٓ اٌّدّىػبد
ػًٍ
اٌفىرَخ
ِفهىَ اٌسرَخ داخً اٌّدّىػبد
اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌّدّىع
اٌمري
أثر اٌّتغُراد ثُٓ اٌّدّىػبد
االختّبػُخ ػًٍ
ِفهىَ اٌسرَخ داخً اٌّدّىػبد
اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌّدّىع
اٌمري
أثر اٌّتغُراد ثُٓ اٌّدّىػبد
االلتظبدَخ ػًٍ
ِفهىَ اٌسرَخ داخً اٌّدّىػبد
اٌشخظُخ ٌذي
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ
اٌّدّىع
اٌمري
اٌىٍُخ ثُٓ اٌّدّىػبد
اٌذرخخ
ألثر اٌّتغُراد
(اٌفىرَخ،
داخً اٌّدّىػبد
واالختّبػُخ،
وااللتظبدَخ)
ػًٍ
ِفهىَ اٌّدّىع
اٌسرَخ اٌشخظُخ

ِدّىع
اٌّرثؼبد

درخبد
اٌسرَخ

ِتىضؾ
اٌّرثؼبد

.3.81

8

13227

2338.7

8.8

73832

373331

8..

.3271

8

13271

1823..
1

8.8

73388

18.3..
8
.381.
11.318
7

لُّخ
لُّخ (ف)
اٌذالٌخ
اٌّسطىثخ
α
33.33

.3...

7377
.

737.
.

اٌذالٌخ
اإلزظبئُخ
داي
إزظبئُب
ػٕذ
7373
داي
إزظبئُب
ػٕذ
7373

8..
8

83173

8.8

73..8

18.3..
.
.3..3

8

1323.

27311.

8.8

73..1

2.3.27

8..

.3827

7371
3

داي
إزظبئُب
ػٕذ
7373

8..
3373
3

73773

داي
إزظبئُب
ػٕذ
7373

إحصائيا عند مستوى
من النتائج الموضحة في الجدول ( )ٜٔيتضح وجود فروق دالة
ً
الداللة (٘ٓ ) α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية،
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واالجتماعية ،واالقتصادية ،الدرجة الكمية) عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة
أم القرى تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة الشيري ،إذ إنو باستعمال اختبار تحميل التباين
األحادي ( )One Way Anovaتبيَّن وجود داللة إحصائية لقيم (ف) الخاصة بجميع محاور
االستبانة ،إذ تراوحت قيم (ف) المحسوبة بين ( ٖ.ٜٗٗو  ،)٘.ٜٚٚوتراوحت قيم الداللة
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓٓ.
ليا بين (ٖٓٓ ٓ.و ٖٖٓ ،)ٓ.ومستوى ىذه القيم دال
ً
≥ .)α
تم
ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من فئات متغير مستوى دخل األسرة الشيريّ ،
الب ْعدية في حالة داللة تحميل
استخدام اختبار أقل فرق معنوي ( )LSDكاختبار لممقارنات ُ
التباين أحادي االتجاه ،والذي جاءت نتائجو كما يمي:

خذوي رلُ ()87
اختجبر ألً فرق ِؼٕىٌ (ٌٍ )LSDفروق ثُٓ ِتىضطبد تمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد
(اٌفىرَخ ،واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك
ِتغُر ِطتىي دخً األضرح اٌشهرٌ3
األضرح
دخً
ِطتىي
ِطتىي
اٌشهرٌ
دخً
اٌّتىضؾ االٔسراف 13 -3777 3777
اٌّسبور
اٌّؼُبرٌ
اٌسطبثٍ
األضرح
 13أٌف أٌف
لاير
اٌشهرٌ
وأػًٍ
لاير
فألً
أثر اٌّتغُراد اٌفىرَخ ػًٍ 3777
*
73..1
833.
فألً
ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي لاير
733.2
83.. -3777
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري
 13أٌف
13
*
73.22
أٌف 832.
لاير
وأػًٍ
3777
*
73382
832.
أثر اٌّتغُراد االختّبػُخ ػًٍ
فألً
لاير
7333.
ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي 83.1 -3777
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري
 13أٌف
13
73231
أٌف 8337
لاير
وأػًٍ
3777
*
73277
.38.
أثر اٌّتغُراد االلتظبدَخ ػًٍ
فألً
لاير
3777
73327
.321
ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي
أٌف
13
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري
732.8
 13أٌف .3..
لاير
وأػًٍ
3777
*
73313
8323
اٌذرخخ اٌىٍُخ ألثر اٌّتغُراد
(اٌفىرَخ،االختّبػُخ،االلتظبدَخ) لاير
-3777
732.7
فألً .31.
 13أٌف
13
ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ
*
733.7
أٌف 83..
لاير
وأػًٍ
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الب ْعدية لمتوسطات تقديرات
من خالل نتائج الجدول (ٕٓ) والذي ُيبيَّن نتائج المقارنات ُ
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم الحرية
تبين ما يمي:
الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى وفق متغير مستوى دخل األسرةّ ،
 أن أعمى تقديرات ألثر المتغيرات الفكرية عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالباتجامعة أم القرى كانت تقديرات مفردات عينة البحث ذوات الدخل الشيري (ٓٓٓٔ٘ -ٚ

ألف ّٓ) حيث تفوقت عمى تقديرات ّّ
كل من مفردات عينة البحث ذوات الدخل الشيري

إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ≥ ٓ.
(ٓٓٓ ّٓ ٚفأقل ٔ٘ -ألف وأعمى) بفروق دالة
ً
.)α
 أن أقل تقديرات ألثر المتغيرات االجتماعية واالقتصادية عمى مفيوم الحرية الشخصيةلدى طالبات جامعة أم القرى كانت تقديرات مفردات عينة البحث ذوات الدخل الشيري

(ٓٓٓ ّٓ ٚفأقل) حيث تفوقت عمى تقديرات مفردات عينة البحث ذوات الدخل الشيري
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ.)α ≥ ٓ.
(ٓٓٓ ٔ٘ -ٚألف ّٓ) بفروق دالة
ً
 أن أعمى تقديرات ألثر الدرجة الكمية لممتغيرات (الفكرية،االجتماعية،االقتصادية) عمىمفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى كانت تقديرات مفردات عينة البحث
ذوات الدخل الشيري (ٓٓٓٔ٘ -ٚألف ّٓ) حيث تفوقت عمى تقديرات ّّ
كل من مفردات
عينة البحث ذوات الدخل الشيري (ٓٓٓ ّٓ ٚفأقل ٔ٘ -ألف وأعمى) بفروق دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ .)α ≥ ٓ.وتفسر الباحثة ذلك بكون غالبية طالبات
ً
الجامعة ينتمين ألسر متوسطة المستوى االجتماعي االقتصادي .وىذه الفئة تتسم
بالوسطية فيي متمسكة بما أقرتو مصادر التشريع اإلسالمي من حدود وضوابط لمحرية
الشخصية ،ومتطمعو لالنفتاح الواعي المشروط بمعايير الدين وقيم وثوابت المجتمع.

 .5الفروم باختالف متغري املستوى التاعليني للوالديً:
جرى استخراج قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مفردات عينة
البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم الحرية الشخصية
لدى طالبات جامعة أم القرى وفق متغير المستوى التعميمي لموالدين وتمت المقارنة بين ىذه
المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين ( Independent sample
 ،)T testكما ىو مبيَّن في الجدول (ٕٔ):
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خذوي رلُ ()81
ٔتبئح اختجبر (د) ٌذالٌخ اٌفروق ثُٓ ِتىضطبد تمذَراد ِفرداد ػُٕخ اٌجسث ألثر اٌّتغُراد (اٌفىرَخ،
واالختّبػُخ ،وااللتظبدَخ) ػًٍ ِفهىَ اٌسرَخ اٌشخظُخ ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ أَ اٌمري وفك ِتغُر
اٌّطتىي اٌتؼٍٍُّ ٌٍىاٌذَٓ3
اٌّطتىي
اٌتؼٍٍُّ
ِسبور االضتجبٔخ
ٌٍىاٌذَٓ
اٌّتغُراد تؼٍُُ
أثر
1..
اٌفىرَخ ػًٍ ِفهىَ ػبَ
اٌسرَخ اٌشخظُخ
تؼٍُُ
ٌذي ؽبٌجبد خبِؼخ
118
ػبٌٍ
أَ اٌمري
اٌّتغُراد تؼٍُُ
أثر
1..
ػًٍ ػبَ
االختّبػُخ
اٌسرَخ
ِفهىَ
اٌشخظُخ
ٌذي تؼٍُُ
118
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ ػبٌٍ
اٌمري
اٌّتغُراد تؼٍُُ
أثر
1..
ػًٍ ػبَ
االلتظبدَخ
اٌسرَخ
ِفهىَ
اٌشخظُخ
ٌذي تؼٍُُ
118
ؽبٌجبد خبِؼخ أَ ػبٌٍ
اٌمري
اٌذرخخ اٌىٍُخ ألثر تؼٍُُ
1..
اٌّتغُراد (اٌفىرَخ ،ػبَ
واالختّبػُخ،
وااللتظبدَخ) ػًٍ تؼٍُُ
118
ِفهىَ
اٌسرَخ ػبٌٍ
اٌشخظُخ
اٌؼذد

اٌّتىضؾ
اٌسطبثٍ

االٔسراف
اٌّؼُبرٌ

8323

7338.

8333

73338

832.

73371

8331

73321

.332

73232

.3.8

73323
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إزظبئُب ػٕذ
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إزظبئُب ػٕذ
7373

إحصائيا عند
من النتائج الموضحة في الجدول (ٕٔ) يتضح عدم وجود فروق دالة
ً
مستوى الداللة (٘ٓ ) α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات
(الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم
القرى يحدثيا متغير المستوى التعميمي لموالدين ،إذ إنو باستعمال اختبار (ت) لعينتين
مستقمتين ( )Independent sample T testتبيَّن عدم وجود داللة إحصائية لقيم (ت)
الخاصة بجميع محاور االستبانة ،إذ تراوحت قيم (ت) المحسوبة بين (ٗ ٔ.ٕٙو ٘)ٔ.٘ٚ
إحصائيا
وتراوحت قيم الداللة ليا بين ( ٓ.ٔٔٚو  ،)ٓ.ٕٓٛومستوى ىذه القيم غير دال
ً

عند مستوى الداللة (٘ٓ.)α ≥ ٓ.
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ملخص ىتائج وتوريات ومكرتحات البحح:
أوالً :ىتائج البحح:
من خالل العرض السابق لإلطار النظري لمبحث ونتائج التحميل االحصائي لمحاور
البحث ،يمكن تمخيص أىم النتائج كالتالي:
 أن تقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات الفكرية عمى مفيوم الحرية الشخصية لدىطالبات جامعة أم القرى قد جاءت بشكل عام بدرجة (متوسطة).
 أن تقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات االجتماعية عمى مفيوم الحرية الشخصيةلدى طالبات جامعة أم القرى قد جاءت بشكل عام بدرجة (متوسطة).
 أن تقديرات مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات االقتصادية عمى مفيوم الحرية الشخصيةلدى طالبات جامعة أم القرى قد جاءت بشكل عام بدرجة (مرتفعة).
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (االجتماعية) عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى
طالبات جامعة أم القرى تعزى لمتغير نوع التخصص.
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 عدم وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،االقتصادية ،الدرجة الكمية) عمى مفيوم
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى يحدثيا متغير نوع التخصص.
ئيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 وجود فروق دالة إحصا ًمفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (االجتماعية ،االقتصادية ،الدرجة الكمية) عمى مفيوم
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى تعزى لمتغير المستوى الدراسي لمطالبة.
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 عدم وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية) عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات
جامعة أم القرى يحدثيا متغير المستوى الدراسي لمطالبة.
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية) عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات
جامعة أم القرى تعزى لمتغير الحالة االجتماعية لمطالبة.
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إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 عدم وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (االجتماعية ،االقتصادية ،الدرجة الكمية) عمى مفيوم

الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى يحدثيا متغير الحالة االجتماعية لمطالبة.
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،الدرجة الكمية)
عمى مفيوم الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى تعزى لمتغير مستوى دخل
األسرة الشيري.
إحصائيا عند مستوى الداللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.بين متوسطات تقديرات
 عدم وجود فروق دالةً
مفردات عينة البحث ألثر المتغيرات (الفكرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) عمى مفيوم
الحرية الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى يحدثيا متغير المستوى التعميمي لموالدين.

التوريات واملكرتحات:
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث ،تقترح الباحثة عدد من التوصيات وفق االتي:
ٔ -ضرورة اىتمام المربين بمفيوم الحرية الشخصية وضوابطيا وطرق تنميتيا عند النشء
في ظل المتغيرات المتسارعة والتي أثرت عمى العديد من ثوابت وقيم المجتمع.

ٕ -دعوة القائمين عمى التربية لإلفادة من نتائج البحث الحالي في وضع لوائح تنظيمية
تحكم الممارسات داخل المؤسسة التربوية بما يحقق شروط االنضباط والتمتع بحق

الحرية الشخصية في الوقت نفسو.

ٖ-ا لعمل عمى تقويم الممارسات السموكية الخاطئة الناتجة عن سوء الفيم لمفيوم الحرية
الشخصية وفق أساليب التربية اإلسالمية والتي تتميز بالشمولية والتكامل والمرونة.

ٗ-عقد دورات توعوية لطالبات الجامعة حول ضوابط وحدود الحرية الشخصية داخل الحرم
الجامعي وخارجة.

٘-القيام بدراسات حول عالقة الحرية الشخصية بغيرىا من المتغيرات كالمسئولية االجتماعية
والتناصح.

 -ٙعمل دراسات حول أسباب غياب الوعي بضوابط الحرية الشخصية سواء في المدرسة أو
المنزل أو المجتمع.

-ٚإجراء دراسات استشرافية حول تأثير باقي المتغيرات المعاصرة عمى مفيوم الحرية
الشخصية.
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املراجع
 ابن الجوزي ،أبي الفرج عبد الرحمن (٨٢٤١هـ٤٠٠٢-م) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،تحقيق السيد الجميمي ،ط ،٨دار الكتاب العربي ،بيروت.
 ابن منظور ،جمال الدين (٨٢٨٢هـ) لسان العرب ،ط ،٣دار صادر ،بيروت.عمان ،األردن.
أبو فرحة ،خميل (٤٠٠٠م) الموسوعة النفسية ،ط ،٨دار أسامة لمنشر والتوزيعّ ،األغا ،إحسان ،واألستاذ ،محمد (٨١١١م) تصميم البحث التربوي -النظرية والتطبيق ،-مطبعةالرنتيسي ،غزة.
 باشهاب ،هيفاء عمر (٨٢٣٠هـ٤٠٠١-م) الحرية الشخصية في السنة النبوية – دراسة موضوعية،رسالة عممية ،كمية اآلداب والعموم اإلدارية ،جامعة أم القرى ،مكة.

البخاري ،محمد بن إسماعيل (٨٢٤٤هـ) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ﷺوسننه وأيامه ،تحقيق محمد زهير الناصر ،دار طوق النجاة ،ط.٨
 حجازي ،آندي محمد حسن (٤٠٨٢م) الحرية الشخصية :فطرية أم متعممة ،و ازرة األوقاف والشؤوناإلسالمية ،العدد ،٦١٥المجمد.٦٨

 الحسيناوي ،محمد حسين (٤٠٨١م) ضمانات حقوق االنسان في مرحمة التحري وجمع األدلة ،دراسةمقارنة ،المركز العربي لمنشر والتوزيع ،القاهرة.
 الحصيني ،حاتم عبد اهلل (٤٠٨١م) وعي طالب كمية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية وسبلتفعيمه من منظور التربية اإلسالمية ،المجمة التربوية ،العدد  ،٦٨جامعة سوهاج ،مصر.
 الحقيل ،سميمان (٨٢٤٨هـ٤٠٠٠-م) حقوق االنسان في اإلسالم والرد عمى الشبهات المثارة حولها،ط ،٣مؤسسة الممتاز ،الرياض.

حسن ،محمد خميفة(٨١١٢م) آثار الفكر االستشراقي في المجتمعات اإلسالمية ،عين لمدراساتوالبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،ط ،٨القاهرة.
 حمدان ،اياد فوزي (٤٠٠١م) مظاهر الحرية الشخصية والعامة في اإلسالم ،العدد  ،٨٢مجمةدراسات دعوية.

خميل ،أحمد خميل (٤٠٠٨م) موسوعة ال الند الفمسفية ،منشورات عويدات ،ط ،٤بيروت. الريحاوي ،عبد الكريم (٤٠٨١م) الحرية الشخصية المادة الثانية من الدستور األلماني ،المنظمةالعربية لإلصالح الجنائي ،سوريا.

 -الزمخشري ،جار اهلل (٨٣١٦هـ) أساس البالغة ،د-ط ،دار بيروت ،بيروت.
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 الصالبي ،عمي محمد (٤٠٨٣م) الحريات في القرآن الكريم :حرية التفكير ،والتعبير ،واالعتقادوالحريات الشخصية ،ط ،٨دار ابن حزم ،بيروت.
 عبد الهادي ،نبيل (٤٠٠٨م) مدخل إلى القياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجال التدريسالصفي .عمان ،األردن :دار وائل لمنشر.
 العرباوي ،عزيز (٤٠٨٥م) مفهوم الحرية في اإلسالم والفكر الغربي ،رؤية بانوراميه ،قسم الفمسفةوالعموم اإلنسانية ،مؤمنون بال حدود لدراسة األبحاث.

 النحالوي ،عبد الرحمن (٨٢٠١هـ) التربية اإلسالمية والمشكالت المعاصرة ،ط ،٤المكتب اإلسالمي،بيروت.
النيسابوري ،مسمم بن الحجاج أبو الحسن(د-ت) المسند الصحيح المختصر ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،دار احياء التراث العربي ،بيروت.

 صبري ،إرون محمد ،ورداد ،أحمد (٨٢٣٢هـ٤٠٨٢-م) تحرير المفاهيم والمصطمحات ،مؤتمراالنحرافات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة ،رابطة العالم اإلسالمي ،المجمع الفقهي
اإلسالمي ،مكة المكرمة.
 فقيهي ،عمي حسين (٨٢٣٤هـ٤٠٨٤-م) مفهوم الحرية -دراسة تأصيمية ،-رسالة عممية ،كميةالشريعة بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.

قنديل ،صادق عطية (٤٠٨١م) مكانة المتغيرات المعاصرة في األحكام الشرعية وأثرها عمى االقتصاداإلسالمي ،العدد ،٤٢مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات الشرعية والقانونية ،الجامعة اإلسالمية بغزة،
فمسطين.

 موسى ،منى حامد (٤٠٨١م) مفهوم الحرية الشخصية وعالقته بالعنف ضد المرأة في االسرةالسعودية ،العدد  ،٢٤مجمة الفنون واألدب وعموم االنسانيات واالجتماع ،كمية االمارات لمعموم
التربوية.
 يسن ،نجاة حسن أحمد(٤٠٨٣م) النصيحة والحرية اإلنسانية ،مجمة العموم واألبحاث اإلسالمية ،العدد ،٥جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا.
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