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ملصليات كليات جامعة األمرية  تطـويـر الدور الرتبــوي والدعــوي
  يف ضوء آراء أعضاء هيئة التدريس والطالبات  نورة بنت عبد الرمحن

  :المقدمة
فهي جزء مكمل لرسالة ، تعد المصليات ركن ركين في تقدم المسيرة التعليمية
ا بوابة لكل خير، ومنارة الجامعة و وجودها، واالهتمام بها مهم في كل جامعة، لكونه

هدى تستفيد منه الطالبات ويتعلمن فيها الكثير من أمور دينهن، حيث أنه يربط الطالبات 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فيتمكن من خالل نشاطات المصليات الجامعية 

لى من حفظ ما تيسر من القرآن الكريم، ويتدربن على قراءته وترتيله، مما يساعد ع
كما أن هذه المصليات بنشاطاتها المتنوعة تسهم في  ارتباط الطالبات به قوالً وعمالً،

  .زرع األخالق الحميدة، وتأصيل القيم اإلسالمية السليمة لدى الطالبات
باإلضافة إلى ما يمكن أن تقدمه المصليات من توجيه وتثقيف من خالل 

لتدريس، أو بين الطالبات وأعضاء والندوات المتنوعة بين أعضاء هيئة ا المحاضرات
    .هيئة التدريس، أو بين الطالبات أنفسهن

وال ننس أيضاً دور هذه المصليات في اإلسهام في تنمية مهارات اإلبداع، ورفع 
المستوى الثقافي للطالبات، فيتدربن من ضمن ما يتدربن عليه من أساليب الدعوة 

 والموعظة الحسنة واألمر بالمعروف وطرقها ووسائلها، وتقديم النصيحة بالحكمة
كُنْتُم خَير ُأمٍّة ُأخِْرجتْ : (والنهي عن المنكر بحسن الخلق، وكسب اآلخرين، قال تعالى

سورة آل عمران آية )  وتُْؤِمنُون ِباللَِّهعِن الْمنْكَِر وتَنْهون ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف
١١٠.  

بإنشاء " الرحمن األميرة نورة بنت عبد"خرى قامت جامعة وأسوة بالجامعات األ
مصليات في كل كلية من كليات الجامعة لتتمكن الطالبات من أداء الصالة، واالستماع 
للمحاضرات التوعوية والدروس الدينية التثقيفية التي يشارك في إلقائها عضوات الهيئة 

  .التعليمية واإلدارية في الجامعة
عة وبعد أن انتقلت إلى الحرم الجامعي الجديد أصبحت هذه والشك أن الجام

المصليات جزء من النشاط االجتماعي للجامعة ككل تجتذب إليها مجموعات كبيرة من 
الطالبات من مختلف المستويات الدراسية مما يجعلها أهم المنابر الرئيسية للتوعية 

الوسائل إليصال رسائل والتثقيف الديني والتربوي في الحرم الجامعي، وأحد أهم 
الجامعة للطالبات سواء كانت هذه الرسائل ذات عالقة مباشرة بالجوانب األكاديمية 

  .المباشرة، أو الجوانب التوعوية العامة
  



 م٢٠١٦أبريل لسنة ) ، الجزء األول١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -٣٩٠-

  
  : مشكلة الدراسة

بالرغم من أن هذه المصليات تجتذب إليها أعداداً كبيرة من الطالبات، إال أنها 
امج المقننة، فبقي دورها قاصراً على كونها مكاناً ألداء تفتقد إلى وضوح األهداف، والبر

الصالة فقط، وأحياناً أخرى قليلة يتم تنظيم بعض النشاطات الدينية والتربوية بجهود 
فردية محدودة من الطالبات، أو من بعض مشرفات المصلى من أعضاء هيئة التدريس 

نشطة محدودة، أو يقلل من دون ترتيب أو تنسيق مسبق مما يجعل الفائدة من هذه األ
في اإلسالم كان لها أهمية كبرى في تحقيق نشر ) المساجد(فاعليتها، مع أن المصليات 

وكانت . العلم والدعوة إلى اهللا تعالى، وتنمية الثقافة الدعوية والتربوية في المجتمع
 وتجاه المساجد تعد أماكن لبناء اإلنسان المسلم الواعي بحقوقه وواجباته تجاه مجتمعه

كما كانت مراكز مضيئة للتعليم والتدريب على السلوكيات اإلسالمية . أمته اإلسالمية
ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تتمثل . الحسنة، واالبتعاد عن كل ما يخالف تعاليم اإلسالم

في إيجاد الوسائل الكفيلة والمناسبة في كيفية االستفادة من مصليات الجامعة دينيا 
وياً خاصة وأن جامعة األميرة تضم بين جنباتها عشرات اآلالف من وتربويا وتوع

الطالبات، كما تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس القادرين على تفعيل مصليات الكليات 
وسيحقق إيجاد . بما يحقق أهداف ورؤية الجامعة في البناء التثقيفي والتربوي لطالباتها

البات وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى كونها هذه الوسائل مزيدا من التفاعل بين الط
سترفع من قدرات الجامعة في التفاعل مع المجتمع، والتجاوب مع احتياجاته وهي من 

  .الوظائف الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي
   :تساؤالت الدراسة

  : تتمثل تساؤالت الدراسة في ما يلي
 عبد بنت نورة األميرة جامعة اتكلي لمصليات والدعوي التربوي التأثير ما واقع -١

  العينة؟ أفراد نظر وجهة من الرحمن
 أفراد نظر وجهة من بالمصلى الطالبات عالقة توثيق على تساعد التي الوسائل ما -٢

  .؟الدراسة
 برامج في التدريس هيئة أعضاء مشاركة تعزیز على تساعد التي الوسائل ما -٣

  سة؟الدرا أفراد نظر ةھوج من المصلى وأنشطة
  :تهدف الدراسة إلى الكشف عن: أهداف الدراسة
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 الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة كليات لمصليات والدعوي التربوي التأثير واقع .١
  العينة أفراد نظر وجهة من

 أفراد نظر وجهة من بالمصلى الطالبات عالقة توثيق على تساعد التي الوسائل .٢
  .الدراسة

 وأنشطة برامج في التدريس هيئة أعضاء مشاركة تعزیز على تساعد التي الوسائل .٣
  الدراسة أفراد نظر وجهة من المصلى

  : أهمية الدراسة
بناء على ما تم اإلشارة إليه في مشكلة الدراسة فإن أهميتها تنبع من الجوانب 

  :التالية
  أهمية المصليات في كليات الجامعة والحرص على تفعيل دورها لتكون منطلقا

لثقافة، والدعوة الوسطية الصحيحة البعيدة عن التطرف للعلم وإشعاعا ل
  .واالنغالق

  االستفادة من التجمعات الطالبية الكثيفة أثناء اليوم يمكن أن تسهم في تفعيل
الدراسي، وتنظيم البرامج المتنوعة لهم والهادفة إلى نشر الثقافة الدينية 

 .والتربوية لهؤالء الطالبات

 ودة روح الحياة إليها وتوسيع آلية االستفادة من البد من إعمار المصليات وع
 . وجودها، وأنها ليست مكاناً للصالة فقط وإنما منطلقاً لنشر الخير

  يمكن أن تسهم في توثيق عالقة الطالبات بالمصلى ونشر الوعي الدعوي
 .لديهن

  يمكن أن تسهم في تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس في تفعيل الدور الدعوي
  .ه الطالبات من خالل المصلىلديهن تجا
  :مصطلح الدراسة

مجموعـة من األفعال والواجبات التي يتوقعــها المجتمـع مـن    "هو : الدور التربوي 
محمد صالح خطـاب،  " (هيئاته وأفراده، ممن يشغلون أوضاعا معينة، في مواقف معينة    

  ) ١٢٩، ص١٩٩٥
ين على المصلى بجامعـة     وإجرائياً هو ما يتوقع المجتمع إنجازه من األفراد القائم        

  .األميرة نورة وفقاً لتصورات أفراد المجتمع، وبما يتوافق مع القائمين عليه
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  :الدراسات السابقة

ـ ١٤١٢دراسة خالد حسن الدين مناديلي       .١ هدفت الدراسة إلى التعرف على      : ه
والتعرف على الدور الثقافي     أهمية ومكانة المسجد الحرام قبل اإلسالم وبعده،      

كما هدفت التعـرف علـى     بوي للمسجد الحرام خالل عصوره التاريخية،     والتر
واستعانت الدراسة بالمنهج التاريخي  دور األسرة السعودية في دعم هذا الدور،

المسجد هـو    :والمنهج الوصفي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة        
وثقافية  ية،وجسم وعقلية، المدرسة التي تكتسب فيها النفوس تربية روحية،      

وفي معظم المساجد كانت تقام بداخلها مدرسة، إن بيت اهللا الحـرام         وتعليمية،
أعز مكان على وجه األرض عند اهللا سبحانه وتعالى وعند المؤمنين، المسجد            

 .وثاني جامعة بعد دار األرقم الحرام منارة اإلشعاع للعالم اإلسالمي،

ـ  ١٤١٩دراسة سعود بن بنيان بن عواد الجهني         .٢ اسـتهدفت الدراسـة     : هـ
والمسجد النبـوي بـشكل      التعرف على أهمية المسجد في اإلسالم بشكل عام،       

ؤسسات التربويـة التابعـة للمـسجد       كما هدفت التعرف على دور الم      خاص،
واعتمدت على  ) مكتبة الحرم النبوي     مدارس تحفيظ القرآن الكريم،    الكتاتيب،(

قام المـسجد    :ديد من النتائج منها   المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى الع     
وبـه   النبوي بدور كبير في حياة المسلمين فهو ثاني الحـرمين الـشريفين،           

ومنه تلقوا علومهم فكان بحق جامعة     يجتمعون لعبادة خالقهم سبحانه وتعالى،    
باإلضافة إلى انـه     اإلسالم األولى فحقق للمسلمين ما لم تحققه مدارس اليوم،        

وقاعدة حربية منه انطلقت كتائب المجاهدين لإلعالء كلمـة        كان مركزاً للحكم،  
وداراً  ومأوى لمن ال مأوى لـه،      وكان مجلساً للشورى،   اهللا سبحانه وتعالى،  

للضيافة واستقبال الوفود، يقوم المسجد بنشاط ثقافي وتعليمي واسع وكبير في 
ومراكـز   والخطـب،  والمحاضـرات،  شتى أنواع المعارف من خالل الندوات،     

باإلضافة إلى ما تقدمه مكتبة الحرم مـن نـشاط بـارز     حفيظ القرآن الكريم، ت
وتنمية قدراتهم ومواهبهم  كل ذلك له أثره على طلبة العلم،      وملموس لروادها، 

هذا الدور بجانب الدور التربوي الذي تتركه العبادات فـي المـسجد النبـوي              
بـر المـسجد    في شخصية المـسلم، يعت     وزيارة، وصيام، الشريف من صالة،  

النبوي مؤسسة تعليمية قائمة بذاتها يظهر ذلك جليـاً مـن خـالل الحلقـات               
 . ومكتبة الحرم النبوي وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والكتاتيب، التعليمية،

هدفت الدراسة التعرف علـى دور   : ١٤٢٣دراسة منيرة عبد الملك بن دهيش        .٣
وقد اسـتعانت بـالقرآن      ،المسجد في القرن األول الهجري في الحجاز والشام       
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وكتب الحديث والفقه التي كتبت عن       وعدد من كتب التاريخ اإلسالمي،     الكريم،
ومكانتـه عنـد     المسجد ودوره التعليمي واالجتماعي في الدعوة اإلسـالمية،       

وأبرزت الدراسة الجانـب الفنـي       كما استخدمت المنهج الوصفي،    المسلمين،
 علـى التوسـعات واإلصـالحات فـي         واشتمل والمعماري في بناء المساجد،   

وأوضحت الطرز المعمارية والفنية للمساجد وتقـسيماتها        الحرمين الشريفين، 
وتنظيماتها الداخلية وقد دعمت الدراسة ذلك بالرسوم واألشكال الهندسية التي          
تبرز النواحي الفنية والمعمارية في أشكال بناء المساجد خـالل القـرن األول            

   .الهجري
ـ ١٤٢٤ العزيز بن حمود الشثري      دراسة عبد  .٤ هدفت الدراسة التعرف    : ه

واسـتخدمت   على المساجد في منطقة الرياض من منظور اجتماعي تحليلـي،         
كما استعانت الدراسة بالعديد من      المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي،    

باإلضافة إلى كتـب الفقـه       الكتب والدوريات العلمية االجتماعية المتخصصة،    
وكذلك عدد من المطبوعات  لتراث اإلسالمي لتغطية الجانب النظري للدراسة،  وا

والسجالت الرسمية واإلحصاءات لتغطية الجانب الميداني عن المـساجد فـي           
بصفة عامة وفي منطقة الرياض بصفة خاصة، وقد شملت          المجتمع السعودي 

 التي ال   والوظائف الدراسة عرضاً لمفهوم المسجد ودوره في حياة المسلمين،       
وإيجازاً لواقع العناية المساجد في المملكـة        يزال يقدمها في عصرنا الحاضر،    

ثم عرضت لشؤون المساجد في منطقة الرياض        العربية السعودية بشكل عام،   
والتطور لعدد المساجد المقامة في  وتخطيطها، قديماً وحديثاً من حيث عمارتها،

شطة في مجال الدعوة والتعلـيم      كذلك أوضحت الخدمات واألن    منطقة الرياض، 
وتوصلت الدراسة إلى أن منطقة الرياض كانـت مـن           الشرعي في المساجد،  

أسبق مناطق المملكة العربية السعودية من الناحية التاريخية في مجال الدعوة       
ومحاربة البدع في بقية المنـاطق       ونشر المنهج اإلسالمي الصحيح،    إلى اهللا، 

  . اً من المساجد المنتشرة في ربوع منطقة الرياضوذلك انطالق المجاورة لها،
    :التعليق على الدراسات السابقة

يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أنها ركزت على المسجد من حيث 
بيان أهميته وأبرز وظائفه، وهو ما استفادت منه الدراسة الحالية في إطارها النظري 

لدراسات في الجانب الميداني، وفي تركيزها على بشكل مباشر إال أنها اختلفت عن تلك ا
مصلى الطالبات بجامعات األميرة نورة ومحاولة تفعيل دوره التربوي والدعوي في 

  .ضوء آراء عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والطالبات
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  :اإلطار النظري للدراسة
    :مكانة المساجد في اإلسالم: أوال

وهو بيت األتقياء ومكـان    التي يتخرج منها المسلم، المسجد هو المدرسة األولى   
والمنتدى الذي فيه    ومجال تشاورهم وتناصحهم،   ومركز مؤتمراتهم،  اجتماع المسلمين، 

خير الـدين   (ومنه تخرج العلماء والفقهاء    وعلى الخير يتعاونون،   يتعارفون ويتألفون، 
  ). ٥، ص١٤٠٢وائلي، 

 :فمن وظائفه  الم أكثر من أن تحصى،    ووظائف المسجد التي تبرز دوره في اإلس      
ومن المسجد   الدولة اإلسالمية عليها،  ) (انه احد األسس والدعائم التي أقام الرسول        

ينطلق صوت الحق مدوياً فهو تطبيق عملي للدعوة على اإليمان والعمل الصالح والجهاد 
لتعليم في المسجد ويكتنف ا .ويعد الجامعة األولى التي تخرج منها األكفاء  .في سبيل اهللا  
فيكونون أقرب إلـى     يشعر فيه المعلم والمتعلم أنهم في بيت من بيوت اهللا،          جو تعبدي، 

 .ال يقصدون في الغالب من التعليم والتعلم إال وجه اهللا اإلخالص والتجرد والنية الحسنة،
يجلس معه أصحابه في    ) (ومحكمة للقضاء فقد كان الرسول       وهو أيضاً دار للفتوى،   

لذا كان من   ) ٧٣، ص ١٤١١عبد اهللا أحمد قادري األهدل،      (سجد فيسألونه ويجيبهم    الم
أن أقام مسجده ثاني الحرمين الشريفين الذي يعد بحق الجامعة األولى           ) (أهم أعماله   
  .ومقر الدولة اإلسالمية ومنارة لإلسالم في اإلسالم،

وفوارق الرتب  يا،تتجرد من عالئق الدن وهو البوتقة التي تنصهر فيها النفوس،    
وتتالقى في ساحته العبادة هللا تعـالى        وحواجز الكبر وحب الذات واألهواء،     والمناصب،

  ). ٢٠، ص١٤٢٤ركة بنت مضيف بن علي، ب (بصدق وإخالص
وعظم منزلته عند اهللا أنه سبحانه وتعالى الـذي      ومما يدل على مكانة المسجد،    

 وجعل أصل وظائفها ذكـره،     ومعنى،ورغب في بنائها وعمارتها حساً       فضل المساجد، 
قال تعالى  فهي ليست ألحد سواه، كما شرفها وعظمها بإضافتها إليه، .وإقامة الصالة له

ويؤخذ مـن كـون    ).١٨سورة الجن، آية " (وَأن الْمساِجد ِللَِّه فَلَا تَدعوا مع اللَِّه َأحدا     " 
سواء كان ذلـك يتعلـق ببنائهـا     يريد،انه تعالى هو الذي يشرع فيها ما        المساجد هللا، 

فليس  وما يحرم،  وما يكره،  وما يباح،  وما يندب،  أم ما يتعلق بما يجب فيها،      وكيفيته،
ومن تصرف فيها بمـا   ألحد من الخلق أن يتصرف في شؤون المساجد إال بما أذن اهللا،    

  ). ٦، ص١٤١٩صالح بن غانم السدالن، (فقد تعدى حدوده  لم يأذن به اهللا،
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مما يدل على مكانة المسجد عند اهللا أن عماره مادياً ومعنوياً هم صفوة خلقه              و
وِإذْ يرفَـع ِإبـراِهيم     " وأتباعهم من عابده المؤمنين قال تعالى        من األنبياء والمرسلين،  

         ِميعَأنْتَ الس ْل ِمنَّا ِإنَّكنَا تَقَبباِعيُل رمِإسِت ويالْب ِمن اِعدِن     الْقَويِلمسلْنَا معاجنَا وبر ِليمالْع 
 ِحيمالر ابَأنْتَ التَّو نَا ِإنَّكلَيع تُبنَاِسكَنَا وَأِرنَا مو ةً لَكِلمسةً مِتنَا ُأميذُر ِمنو سورة " (لَك

 من َآمن ِباللَِّه والْيـوِم      ِإنَّما يعمر مساِجد اللَّهِ   "  وقال تعالى  )١٢٨،  ١٢٧: البقرة اآليتان 
 كُونُوا ِمني َأن ى ُأولَِئكسفَع خْشَ ِإلَّا اللَّهي لَمكَاةَ وَآتَى الزلَاةَ والص َأقَامالَْآِخِر و تَِدينهالْم "

  ). ١٨: سورة التوبة، اآلية(
سجداً هللا تعالى  أي بنى م–ووعد اهللا سبحانه وتعالى من بني له بيتاً في األرض 

 أن يبني له بيتاً في الجنة كما في حديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال سـمعت          –
 ،)٥٣٣مسلم، رقم   " (من بنى هللا مسجداً بنى اهللا له كهيئته في الجنة         " يقول  ) (النبي  

متى كانت عمارتها  فبناء المساجد وعمارتها من أفضل القربات إلى اهللا سبحانه وتعالى،  
   .خالية من الرياء والسمعة صة لوجه اهللا الكريم،خال

ومما يدل على مكانتها أيضاً األمر بتنزيهها من الروائح الكريهة لئال تتأذى 
عن ) (نهى رسول اهللا  :كما في حديث جابر رضي اهللا عنه قال المالئكة والمصلون،
 أكل من هذه الشجرة من" فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال الرسول  أكل البصل والكراث،

مسلم، رقم " (فإن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه اإلنس المنتنة فال يقربن مسجدنا،
كذلك تنزيه المساجد عن شهوات النفس ومباشرة النساء فيها في حالة  ،)٥٦٤

 والمساجد هي خير مكان للعبادة، عكتاف لون من العبادة في المساجد،ألن اال اعتكافهم،
ولَا " كون منزهة عن شهوات النفس وعن مقاربة النساء فيها قال تعالى لذا يجب أن ت

  ).١٨٧سورة البقرة، اآلية، " (تُباِشروهن وَأنْتُم عاِكفُون ِفي الْمساِجِد
  : دور المساجد في اإلصالح: ثانياً

شَاِء والْمنْكَِر ولَِذكْر اللَِّه    وَأِقِم الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَح      { :اهللا تعالى  قال
وننَعا تَصم لَمعي اللَّهو ر٤٥: العنكبوت[} َأكْب[  

وفي ذهاب المسلمين  ومفهوم اآلية أن الصالة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،
للمساجد خمس مرات في اليوم الواحد تهذيب لهم على االستجابة ألمر اهللا والمسارعة              

هم يدركون أنها عمود الدين الذي إن سقط سقط العمل كله كما قال عليه الصالة             ألدائه ف 
  )٨٨مسلم،  (»الصلَاِةَ تَرك والْكُفِْر الشِّرِكَ وبينِ الرجلَ بين ِإن« :والسالم

فاستشعارهم لعظمة ذهابهم لبيوت اهللا منذ خروجهم من ديارهم إلـى وصـولهم             
ع بين يدي ربهم إلى تسليمهم كفيل بأن يربي فيهم تعظـيم    واصطفافهم وتكبيرهم بخشو  

 اهللا وتعظيم هذه الشعيرة العظيمة و الموضع الذي تقام فيه واحترام هيبتـه فـصالتهم              
يكـون إال    وتحقق ذلـك ال    وتحصينا لهم من كل شر،     صالحهم و هداية لهم لكل خير،     
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الـذين هـم فـي       ؤمنون،قد أفلح الم  ( :وع في هذه الصالة كما قال تعالى      بتحقيق الخش 
 فوصفهم بالفالح دليل على الصالح الذي بلغوه من          .]١:المؤمنون[ )صالتهم خاشعون 

  خشوعهم في صالتهم 
لو خشع قلب هـذا      :رأى بعض السلف رجالً يعبث بيده في الصالة فقال                   وقد  
  .لخشعت جوارحه

فهي  قولي أو الفعليفإذا كانت الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر سواء الفحش ال
بذلك تتصل اتصاال خفياً بالقلب وإصالحها إنما ينبع من الداخل إلى الخارج متمثالً بعمل              

أال إن في الجسد مضغة إذا      "  :الجوارح ويؤيد هذا قول المصطفى عليه الصالة والسالم       
: البخـاري، رقـم  ("صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب            

 فلهذا األثر اعتنـى المـسلمون         فعمل الجوارح ترجمان لصالح القلب أو فساده،       )٢٩
بعمارة المساجد بتشييدها ودعمها والقيام بشؤونها لعلمهم بما تسهم فيه مـن تهـذيب         

   للمجتمع وردع للمفاسد وإصالح
  : دور المساجد في التعليم: ثالثاً

يها خبرات واسـعة ومعـارف      تعد المساجد من أهم البيئات التي تمنح المتتلمذ ف        
 والعلم والمعرفة تتلمذ    باإليمانوعلوم مختلفة في مجاالت كثيرة فهي بيئة خصبة مليئة          

والعلماء البارزين على أيدي نخبة عظيمة من العلمـاء          فيها العديد من الطالب والدعاة    
م في  النجباء والفضالء لقنوهم أصول دينهم وفقهوهم بعباداتهم ومعامالتهم وارتقوا به         

أخالقهم وصقلوا عقولهم بشتى الفنون والعلوم حتى خرج على أيديهم نخبة قوية مـن              
  . العلماء واصلوا التعليم والعطاء لألجيال من خلفهم

تزال المساجد إلى اآلن تفيض بالحلقات والدروس ومجالس العلـم وخطـب             وال
بلة له يقـصدها فـي   الجمعة واألعياد والشروح العلمية التي تجعل طالب العلم يتخذها ق 

 أروقتـه  بـين  تتروى اإليماني، وزادك الروحي غذاؤك المسجد وفي"طريق طلبه للعلم،  
 خيرين، أوفياء أصفياء فيه وتجالس فريدة، وسماٍت حميداً خلقا منه وتكتسب زالالً، علما

 للعلـم  يحفزونـك ، مشرفاً   ونهجاً حسناً، سلوكاً منهم تستفيد طاهرين، أحماء وأصدقاء
 وتزكو درجات، به اهللا يرفعك الذي العلم ويمنحونك والتقى، للحق ويرشدونك ى،والهد

  .وأترابك أقرانك بين به
  : دور المملكة العربية السعودية البارز في العناية بالمساجد: رابعاً

لقد عنيت المملكة العربية السعودية بالمساجد واعتنت بها عناية فائقة وأنشئت لها    
وزارة الشؤون (ية احتياجاتها أطلقت عليها اسم بعة شؤوونها وتغطوزارة خاصة لمتا

تقوم به من  تها في دعم المساجد مااومن إنجاز ،)المية واألوقاف والدعوة واإلرشاداإلس
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وكذلك اهتمت بتخريج  طباعة للمصاحف وتوزيعها ونشرها على أنحاء مساجد العالم،
لعديد من المسابقات القرآنية لحفظ أجيال قرآنية من تحت أسقفها وساهمت في دعم ا

 وجوائزها المكرمة بمكة الكريم للقرآن الدولية المسابقة القرآن الكريم وعلومه، وما
  إال–األول  التعليم  رائد–الشريفين  الحرمين خادم من والمبذولة المدعومة السنوية

دية من اهتمام بارز حكام المملكة العربية السعو يوليه ما علىا ساطع ودليالا كبيرا برهان
 –مجمع الملك فهد  وما العالم، أصقاع شتى في عز وجل ورعاية حفظته اهللا بكتاب

 ضخم إنتاج من به قام وما المنورة المدينة في الشريف المصحف  لطباعة–رحمه اهللا 
 حبه على بارز دليل إال دولة كل في المسلمين ومراكز اإلسالمي العالم دول جميع يغطي

 في وعمال علما ويحفظوه ليتلوه قاطبة المسلمين أبناء بين نشره وحب ملتهوح للقرآن
: طالب أبي بن لعلي وسلم عليه اهللا صلى الحبيب المصطفى يقول الحياة، مناحي جميع

»اللَِّه فَو لََأن ِديهي اللَّه لًا ِبكجا، راِحدو رخَي ِمن لَك ْكُون َأني َلَك رمِم حالبخاري،  (»النَّع
  ".)١٣٤، ٥ج

 كـان  هدى إلى دعا من«: التسليم وأزكى الصالة أفضل عليه األمين الهادي يقول
 ضاللة إلى دعا ومن شيئا، أجورهم من ذلك ينقص ال تبعه، من أجور مثل األجر من له

، ٤مـسلم، ج   (»شـيئا  آثامهم من ذلك ينقص ال تبعه من آثام مثل اإلثم من عليه كان
٢٠٦٠(.   

 ورفع ونشره تطويره في فضل وللمسجد إال المسلمة األمة تحتاجه شيء   منوما  
 سواء، ودراريه وآللئه خرائده من واالصطياد منه، االقتباس على الناس وحث مستواه

  .آخرة أو دنيا علوم نظريا أو علميا كان
  مواصفات مشرفة المصلى وكيفية اختيارها: خامسا

  تؤثر فيه تأثيرا   أن ستطيعخصيات قيادية ت   الحاجة في مجتمعنا دوما إلى ش      تشتد
 وذجاًكما تستطيع أن تجعل من نفسها نم      ، صالحإ صالح و  فيه ما مسيرتها نحو    ي ف فعال

 هؤالء القادة فـي  أمثالوتكمن الحاجة إلى ، لمسلم به القائد ايتسم لما ينبغي أن   اًتطبيقي
 لما هؤالء القادة من أهمية       واألثر الواسع، و نظراً    الكبيرة األهمية ذاتتوليهم لألعمال   

 ى عل اإلسالميةكبيرة حرصنا في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بقسم الدراسات            
يتولى المهام المراد تنفيذها في مصليات الجامعة إال قادات يتسمون بسمات القائد             أن ال 

لتـسليط   مبحثنا هذا نـسعى      في وإننا المحنك الذكي، ومن يدير المهام ببراعة وإتقان،      
الضوء على ذكر عدة جوانب من الصفات التي نود أن تكـون فـي قائـدات مـصليات      

  . جامعتنا
  " الجانب المهني" -١
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 نظرا لحرصنا على تميز مصليات الجامعة وانطالقها انطالقة قوية تواكب مستوى تقـدم   
هم تتناسب كفـاءات " مهنياً " الجامعة الحالي حرصنا على انتقاء قادات ذات كفاءة عالية          

يناط في عاتقهم من مسؤولية فلذلك تم وضع هـذه الـشروط الختيـار قائـدات       مع ما 
  : المصلى

  
  

 .اإلخالص والتفاني في العمل  - أ

 .السعي للتطوير واالرتقاء  - ب

 .االلتزام بأنظمة الجامعة والرؤية والرسالة واألهداف المنبثقة من المشروع-ج

    االحترام والتعاون والحماس-د
  " العلميالجانب : "ثانياً
  سالمة المعتقد 

عقيـدة  "من أهم األمور التي نعنى بها في اختيار القادة لمصليات الجامعة هـي              
فالقيادة تستلزم من القائم بهـا صـيانة         ومنهجيتها الفكرية التي تسير عليها،    " القائدة

 ولهذا كان النبـي  العقيدة والدفاع عنها بالصورة التي تنبغي وتمثيلها بجميع تعامالتها،       
عليه الصالة والسالم يدرك أن سالمة المعتقد هو من أهم األمور التي يلتفت إليها قبـل            

 يُؤم«: "قوله صلى اهللا عليه وسلم    اختيار الشخص للقيام بالمهمة ومما يشهد على ذلك         
  ).٢٦١، ١مسلم، ج (رواه مسلم»الْقَوم َأقْرُؤهم ِلِكتَاِب اِهللا،

 النبي عليه الصالة والسالم بأن ال يجعل في مقام          وهذا المقياس دليل على عناية    
  . اإلمامة إال من هو أهل لها

 العلم الشرعي 

  : ة التاليروط عليها الشنطبق تن لقائدة المصلى أيشترط
 .  أجزاء من القران الكريمحفظ -١
 كعلم عوة الدمجال التي تخدم رعية يكون لديها علم بعدد من العلوم الش    أن -٢

 .ها وغيرسيرلتفالحديث والفقه وا
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  "الجانب الشخصي: "ثالثاً
  : الصفات الشخصية المطلوب توفرها عند القائد الدعوي

 بالنفس الثقة -١

  القدوة -٢

 الصدق  -٣

  الكفاءة -٤
 اختياره لمعاونيه  حسن -٥
 التواضع وقبول النصيحة  -٦
 الحلم -٧
  الصبر -٨
 علو الهمة -٩

 بخفة الروح والدعابة   التميز -١٠
 الحزم واإلرادة القوية  -١١
 العدل  -١٢
 ام المتبادلاالحتر -١٣
 على حل المشكالت  القدرة -١٤
  القدرة على التعليم وإعداد القادة -١٥
  . .الجامعة في المشاريع تطوير إلدارة تابعة لجنة ضمن المصلى مشرفة اختيار ويكون

  :منهجية الدراسة وإجراءاتها
  :منهج الدراسة: أوالً

لومات تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على جمع المع
 المنهج لهذا النوع من هذا مةءمال نظراً ل.وتحليلها وفقاً للبيانات اإلحصائية المعتادة

 بوصفها وصفاً تم وتهقعيعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الوا " الذي ولدراساتا
دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح 

 رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها فاًأما التعبير الكمي فيعطينا وص، خصائصها
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، )١٩١ص، م٢٠٠٣، وآخرون،عدس" ( األخرىلمختلفة ارتباطها مع الظواهر اتودرجا
 بقصدالمنهج الوصفي بأنه منهج يرتبط بظاهرة معاصرة ) م٢٠٠٣العساف،  (ويعرف

  .وصفها وتفسيرها
  :اسةمجتمع الدر: ثانياً

يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس والطالبات في جامعة 
  .األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مختلف المستويات الدراسية

  
  

  :عينة الدراسة: ثالثاً
نظراً لضخامة حجم عينة الدراسة، فإن الدراسة ستكتفي باختيار عينة 

 عضو )٢٠٣(في حدود يات الجامعة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كل
كما سيتم اختيار عينة عشوائية من . هيئة تدريس يمثلون كليات الجامعة المختلفة

 )٧٢١(بلغت طالبات الجامعة من مختلف المستويات الدراسية ومن كليات الجامعة 
  ).طالبة(

يث ستوضع ولتسهيل توزيع االستبانة فإنه سيتم االستعانة بموقع الجامعة االليكتروني ح
االستبانتين فيه، وسيتم بناء خطة ورقية واليكترونية للتعريف بالدراسة توزع داخل 
أروقة الجامعة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالبات على المشاركة في تعبئة 

  .فقراتها
  :خصائص عينة أعضاء هيئة التدريس
  )١ (رقم جدول

  الكلية لمتغير وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
  المئويةالنسبة التكرارات 
 ٢٠,٢ ٤١  علميةكلية
 ٧٩,٨ ١٦٢  أدبيةكلية

 ١٠٠,٠ ٢٠٣ اإلجمالي
 لمتغير وفقاً الموظفات من الدراسة عينة أفراد توزيع) ١ (رقم الجدول يوضح

 بكليات يعملن الدراسة عينة أفراد من األكبر النسبة أن حيث بها، يعملن التي الكلية
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 -٤٠١-

) ٤١ (هناك أن حين في ،%)٧٩,٨ (وبنسبة عضوة هيئة تدريس) ١٦٢ (بتكرار أدبية
  .علمية بكليات يعملن%) ٢٠,٢ (بنسبة عضوة هيئة تدريس

  :الكلية -١
  )١ (رقم شكل

  الكلية لمتغير وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
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 -٤٠٢-

الوظيفة -٢  
  )٢ (رقم جدول

  الوظيفة لمتغير وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
  المئويةالنسبة التكرارات 

 ٢٢,٧ ٤٦ محاضر
 ٩,٩ ٢٠  مساعدأستاذ
 ٧,٩ ١٦  مشاركأستاذ

 ٤,٩ ١٠ أستاذ
 ٥٤,٧ ١١١ إدارية

 ١٠٠,٠ ٢٠٣ اإلجمالي

 الدراسة عينة أفراد نصف على يزيد ما أن) ٢ (رقم الجدول خالل من يتضح
 عينة أفراد من) ٤٦ (هناك أن حين في اإلداريات، من%) ٥٤,٧ (بنسبة موظفة) ١١١(

 أستاذ%) ٩,٩ (بنسبة الدراسة عينة أفراد من) ٢٠ (وهناك محاضرين، الدراسة
 وفي مشارك، أستاذ%) ٧,٩ (بنسبة الدراسة عينة أفراد من) ١٦ (هناك أن كما مساعد،
  .أستاذ%) ٤,٩ (بنسبة الدراسة عينة أفراد من) ١٠ (هناك األخير

  
  )٢ (رقم شكل

  الوظيفة لمتغير وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
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 -٤٠٣-

  المصلى أنشطة في المشاركة -٣
  )٣ (رقم جدول

  المصلى أنشطة في للمشاركة وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
  المئويةالنسبة التكرارات 

 ٣٧,٤ ٧٦ نعم

 ٦٢,٦ ١٢٧ ال

 ١٠٠,٠ ٢٠٣ اإلجمالي

 من الدراسة عينة أفراد نصف على يزيد ما أن) ٣ (رقم الجدول يوضح
 أن حين في المصلى، أنشطة في يشاركن ال%) ٦٢,٦ (بنسبة وظفةم) ١٢٧ (الموظفات

  .المصلى أنشطة في يشاركن%) ٣٧,٤ (بنسبة موظفة) ٧٦ (هناك
  

  
  )٣ (رقم شكل

  المصلى أنشطة في للمشاركة وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
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 -٤٠٤-

  :خصائص عينة الطالبات
  :الكلية -١

  )٤ (رقم جدول
  الكلية لمتغير وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع

  المئويةالنسبة التكرارات 

 ٣٢,٥ ٢٣٤  علميةكلية

 ٦٧,٥ ٤٨٧  أدبيةكلية

 ١٠٠,٠ ٧٢١ اإلجمالي

 لمتغير وفقاً الطالبات من الدراسة عينة أفراد توزيع) ٤ (رقم الجدول يوضح
 طالبة) ٤٨٧ (بتكرار أدبية بكليات الدراسة عينة أفراد من األكبر النسبة أن حيث الكلية،
  .علمية بكليات%) ٣٢,٥ (بنسبة طالبة) ٢٣٤ (هناك أن حين في ،%)٦٧,٥ (وبنسبة

  
  

  
  )٤ (رقم شكل

  الكلية لمتغير وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
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 -٤٠٥-

   الدراسي المستوى -٢
  )٥ (رقم جدول

  الدراسي المستوى لمتغير وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
  المئويةالنسبة التكرارات 

لثالث فأقل االمستوى  ٣٠,١ ٢١٧ 

 ٣٣,٤ ٢٤١  دس إلى السابع الراالمستوى

 ٣٦,٥ ٢٦٣  السابع فأكثرالمستوى

 ١٠٠,٠ ٧٢١ اإلجمالي

%) ٣٦,٥ (بنسبة طالبة) ٢٦٣ (هناك أن) ٥ (رقم الجدول خالل من يتضح
 بالمستوى %) ٣٣,٤ (بنسبة طالبة) ٢٤١ (هناك أن حين في فأكثر، السابع بالمستوى

 الثالث بالمستوى%) ٣٠,١ (بنسبة طالبة) ٢١٧ (هناك أن كما السادس، إلى الرابع
  .فأقل

  

  
  )٥ (رقم شكل

  الدراسي المستوى لمتغير وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
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 -٤٠٦-

  المصلى أنشطة في المشاركة -٣
  )٦ (رقم جدول

  المصلى أنشطة في للمشاركة وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
ئوية المالنسبة التكرارات   

 ٣٤,٨ ٢٥١ نعم

 ٦٥,٢ ٤٧٠ ال

 ١٠٠,٠ ٧٢١ اإلجمالي

 الطالبات من الدراسة عينة أفراد نصف على يزيد ما أن) ٦ (رقم الجدول يوضح
 هناك أن حين في المصلى، أنشطة في يشاركن ال%) ٦٥,٥ (بنسبة طالبة) ٤٧٠(
  .المصلى أنشطة في يشاركن%) ٣٤,٨ (بنسبة طالبة) ٢٥١(

  

  
  )٦ (رقم شكل

  المصلى أنشطة في للمشاركة وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
  . الدراسة أداة: رابعاً
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 -٤٠٧-

بناء على طبيعة البيانات، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، وجدت الباحثة أن 
، وقد تم بناء أداة "االستبانة"األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي 

  . ات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسةالدراسة بالرجوع إلى األدبي
  :النهائية من قسمين ولقد تكونت أداة الدراسة في صورتها

 :وهو يتناول البيانات األوليـة الخاصـة بـأفراد عينـة الدراسـة مثـل           : القسم األول 
  .الكلية،القسم، المستوى

  :ر كما يليفقرة مقسمة على أربعة محاو )٢٣(وهو يتكون من : الثاني القسم
 يتناول واقع المصليات الحالي في جامعة األميرة نورة بنـت عبـد             :األول المحور

 .فقرات) ٣(الرحمن، وهو يتكون من 

  يتناول الدور المستقبلي الذي يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بما           :المحور الثاني
هـا، وهـو    يسهم في دعم توجه الجامعة في البناء الديني والثقافي السليم لطالبات          

 .فقرات) ٤(يتكون من 

  يتناول الوسائل واألدوات التي تساعد على توثيـق العالقـة بـين             :المحور الثالث
 .فقرات) ٩(الطالبات والمصلى، وهو يتكون من 

  يتناول الوسائل واألدوات التي تساعد على زيادة مشاركة أعـضاء           :المحور الرابع
 .فقرات) ٦(و يتكون من هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفة، وه

  :صدق أداة الدراسة
العساف، ( يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما ُأعدت لقياسه األداة صدق

شمول أداة الدراسة لكل العناصر التي يجب أن "، كما يقصد بالصدق )٤٢٩: ١٩٩٥
 من ناحية أخرى، بحيث داتها فقراتها ومفروضوحتحتويها الدراسة من ناحية، وكذلك 

 تينالباحث قامت ولقد، )١٧٩: ٢٠٠١عبيدات وآخرون " ( مفهومه لمن يستخدمهاتكون
  : يأتيما من خالل االستبانة قبالتأكد من صد

  ):صدق المحكمين(الصدق الظاهري ألداة الدراسة : أوالً
 األميرة المصليات في جامعة تطوير"من بناء أداة الدراسة والتي تتناول  االنتهاءبعد  

  .  بآرائهملالسترشاد وذلك من المحكمين  تم عرضها على عدد،"رحمننورة بنت عبد ال
وقد طُلب من المحكمين مشكورين إبداء الرأي حول مدى وضـوح العبـارات ومـدى               

لما وضعت ألجله، ومدى مناسبة العبارات للمحور الـذي تنتمـي    )مالءمتها( مالئمتها  
وبناء . لها تطوير أداة الدراسة   إليه، مع وضع التعديالت واالقتراحات التي يمكن من خال        

على التعديالت واالقتراحات التي أبداها المحكمون، قامت الباحثـة بـإجراء التعـديالت          
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 -٤٠٨-

الالزمة التي اتفق عليها غالبية المحكمين، من تعديل بعض العبارات وحذف عبـارات              
  .أخرى، حتى أصبحت االستبانة

  :صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة: ثانياً
ميدانياً،  بتطبيقهاتان   التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحث        بعد

وعلى بيانات العينة قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسـون لمعرفـة الـصدق              
ستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات أداة             الداخلي لال 

  .ذي تنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك الجداول التاليةالدراسة بالدرجة الكلية للمحور ال
)٧(جدول رقم   

  بالدرجة الكلية لكل محور للمحورين األول والثاني بيرسون ارتباط معامالت

  أن يمكن الذي المستقبلي الدور نورة األميرة جامعة في الحالي المصليات واقع
 الجامعة مصليات تؤديه 

 االرتباطمعامل  ةالفقر االرتباطمعامل  الفقرة

٠,٥٢٣ ٤ **٠,٥٦٦ ٢** 

٠,٥٠٤ ٨ **٠,٤٦٥ ٩** 

٠,٦٩٩ ١٢ **٠,٤٩٥ ١١** 

٠,٦٨٠ ١٣ **٠,٥٥٩ ١٩** 

   ٠,٠١ مستوى عند دال **
)٨(جدول رقم   

  الوسائل واألدوات التي تساعد على توثيق(بيرسون لمحور  ارتباط معامالت
  كل محوربالدرجة الكلية ل)  العالقة بين الطالبات والمصلى

 االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة

٠,٦٤٠ ١٧ **٠,٧٠٦ ٥** 

٠,٦٧٦ ٢٠ **٠,٦٣٧ ٧** 

٠,٦٠٠ ٢١ **٠,٦١٧ ١٠** 
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 -٤٠٩-

٠,٧٠٨ ٢٢ **٠,٦٨٩ ١٤** 

٠,٦٨٢ ١٥** - - 

   ٠,٠١ مستوى عند دال **
)٩(جدول رقم   

  زيادة مشاركة الوسائل واألدوات التي تساعد على (بيرسون لمحور  ارتباط معامالت
  بالدرجة الكلية لكل محور) أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفة

 االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة

٠,٧٢٨ ١٨ **٠,٦٦٨ ١** 

٠,٧٤٦ ٢٣ **٠,٧٥٦ ٣** 

٠,٧٤٢ ٢٤ **٠,٧٠٢ ٦** 

٠,٧٠٦ ١٦** - - 

   ٠,٠١ مستوى عند دال **
أن جميع العبارات دالة عند مستوى ) ٩، ٨، ٧(م  من خالل الجداول رقيتضح

وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما يشير إلى ) ٠,٠١(
  . وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحاليةعةمؤشرات صدق مرتف

  : الدراسة أداة  ثبات-٧
تقريباً لو تكرر تطبيقها  األداة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة ثبات

 قامت، وقد )٤٣٠ص: ١٩٩٥ العساف،(على األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة 
  :  كما يليوذلك  كرونباخالفا ثبات معامل باستخدام الدراسة أداة ثبات بقياسان الباحث

  )١٠ (رقم جدول
  الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 الثبات معامل المحور الرقم
 ٠,٨١٦  نورةيرة الحالي في جامعة األميات المصلواقع ١
 ٠,٧٩٩  أن تؤديه مصليات الجامعةيمكن المستقبلي الذي الدور ٢

٣ 
 لبات واألدوات التي تساعد على توثيق العالقة بين الطاالوسائل

 ٠,٨٠٩ والمصلى

 ٠,٧٨٤ واألدوات التي تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة الوسائل ٤
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 -٤١٠-

 شطة المصلى المختلفةالتدريس في أن
 ٠,٨٣٨ الكلي الثبات

  
أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول إحصائياً، حيث ) ١٠(يوضح الجدول رقم 

 تراوحتوهي درجة ثبات عالية، كما ) ٠,٨٣٨) (ألفا(بلغت قيمة معامل الثبات الكلية 
ثبات مرتفعة ، وهي معامالت )٠,٨١٦ ،٠,٧٨٤(معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين 

  . يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام وتحليل اسة الدرهداف ألتحقيق
العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Statistical Package for Social Sciencesلرمز يرمز لها اختصاراً باوالتي 
)SPSS.(  

 طول حديد بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتوذلك
المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب )  الدنيا والعليا دالحدو (الثالثيخاليا المقياس 

 على طول الخلية لحصول المقياس ل، ثم تقسيمه على عدد خاليا)٢=١-٣(المدى 
( بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس  )٠,٦٦= ٢/٣ (أيالصحيح 

 لهذه الخلية، وهكذا علىوذلك لتحديد الحد األ)  الصحيحدأو بداية المقياس وهي الواح
  :  يأتيكماأصبح طول الخاليا 

  نحو كل عبارة باختالف المحور )غير موافق(درجة استجابة  يمثل١,٦٦ إلى ١من 
  .المراد قياسه

   نحـو كـل عبـارة      ) موافق إلى حد ما   (درجة استجابة   يمثل ٢,٣٣ إلى   ١,٧٦من
  .باختالف المحور المراد قياسه

   نحو كل عبارة باختالف المحـور  ) موافق( يمثل درجة استجابة٣,٠ إلى   ٢,٣٤من
 .المراد قياسه

 : التاليةوبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية 

  ألفرادلوظيفية للتعرف على الخصائص الشخصية واة والنسب المئويالتكرارات .١
 .عينة الدراسة
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 صـدق االتـساق   لحـساب ) Pearson correlation( بيرسونتباط ارمعامل .٢
  . الدراسةالداخلي ألداة 

ـ لحساب) Cronbach's Alpha(كرونباخ   ألفامعامل .٣  اور معامل ثبات المح
   .لدراسةاالمختلفة ألداة 

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات       " Mean" المتوسط الحسابي    .٤
، مع العلم بأنه يفيد     )متوسطات العبارات (أفراد الدراسة عن المحاور الرئيسة      

  .في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي
 للتعـرف علـى   "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  .٥

ف استجابات أفراد الدراسة لكل عبـارة مـن عبـارات متغيـرات             مدى انحرا 
ويالحظ أن . الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي

االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينـة الدراسـة لكـل     
عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، إلى جانب المحـاور الرئيـسة، فكلمـا             

 .ت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياساقترب

 :ومناقشتها الدراسة نتائج عرض

   : بتساؤالت الدراسةلمتعلقةالنتائج ا
 األمیرة جامعة كلیات لمصلیات والدعوي التربوي التأثیر واقع ما:  األولالسؤال

  ؟العینة أفراد نظر ةھوج من الرحمن عبد بنت نورة
 الحالي في جامعة األميـرة نـورة بنـت عبـد       المصلياتى واقع    عل وللتعرف

 واالنحـراف  حـسابية  المئوية والمتوسـطات ال    نسب وال ارات التكر حساب تم   ،الرحمن
 متوسـط  هذه الفقرات حسب ال    بالمعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم ترتي       

  :الحسابي لكالً منها، وذلك كما يلي
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  أعضاء هيئة التدريسة نظر من وجه: أوالً
  )١١( رقم جدول

 أفراد الستجابات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري التكرارات
  عينة 

   واقع المصليات الحالي في جامعة األميرة نورةنحو الموظفات من الدراسة
  الموافقةدرجة

 الفقرات م  حد ماإلى موافق  جداًعالية
 % ك % ك % ك

المتوسط
 الحسابي

 

االنحراف
 المعياري

 

الترتي
 ب

٢ 
 الجامعية لها    المصليات

ــى   ــاني عل ــر روح أث
  الطالبات

٣ ٠,٦٠ ٢,٤١ ٥,٩ ١٢ ٤٧,٣ ٩٦ ٤٦,٨ ٩٥ 

٩ 
ــز ــصلى تعزي  دور الم

ــةبإق ــدورات امـ  الـ
  واألنشطة الخارجية

٢ ٠,٥٩ ٢,٥٩ ٥,٤ ١١ ٣٠,٠ ٦١ ٦٤,٥ ١٣١ 

١١
 الحالي للمصلى   الوضع
ــ ــاء ال ي ــي البن سهم ف

ــافي  ــديني والثقـ الـ
  اتللطالب

١٧,٧ ٣٦ ٥٦,٢ ١١٤ ٢٦,١ ٥٣ 
٢,٠٨  

)١,٩٢( 
٤ ٠,٦٦ 

١٩
 استقطاب أعضاء   أهمية

أو داعيات من داخل أو     
خارج الجامعة إلقامـة    

 بعض المحاضرات
١ ٠,٣٤ ٢,٨٧ ٠,٠ ٠ ١٢,٨ ٢٦ ٨٧,٢ ١٧٧ 

  الحسابي العامالمتوسط
٢,٤٩  

)٢,٤٥( 
٠,٥٥ - 

  . النسبي لهازن عكس الوتمهي فقرة عكسية لذا سوف ي) ١١(الفقرة رقم * 
  :أن) ١١ (قم من الجدول ريتضح
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 مـن  بنت عبد الرحمن ورة الحالي في جامعة األميرة ن   المصليات واقع محور
 المتوسطات الحـسابية لهـم بـين        تراوحتفقرات،  ) ٤ (يتضمن موظفاتوجهة نظر ال  

 فئـات المقيـاس     نالثانية والثالثة م   تقع بالفئتين    لمتوسطات، وهذه ا  )٢,٨٧ ،٢,٠٨(
 عينة الدراسة مـن  أفرادالمتدرج الثالثي، وتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات        

  . الحالي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمنالمصليات واقع حول وظفاتالم
 التي تم عكـس     الفقرة مع   عادلته م وبعد،  )٢,٤٩( الحسابي العام    سط المتو يبلغ

 من  اسة أفراد عينة الدر   بين يدل على أن هناك موافقة       وهذا) ٢,٤٥(لوزن النسبي لها    ا
الموظفات على واقع المصليات الحالي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك             

 بعض  امة أو خارج الجامعة إلق    خل أو داعيات من دا    ء استقطاب أعضا  أهمية(يتمثل في   
 إلى فةإضا  الدورات واألنشطة الخارجية،امةالمصلى بإق دور تعزيز وكذلك   ،المحاضرات

  )عية لها أثر روحاني على الطالبات الجامالمصلياتأن 
 و استقطاب أعضاء أو داعيات من داخل أ  أهمية(وهي  ) ١٩( رقم   الفقرة جاءت .١

بالمرتبة األولى بين الفقرات الخاصة     ) خارج الجامعة إلقامة بعض المحاضرات    
 نورة بنت عبد الـرحمن بمتوسـط        ميرةالي في جامعة األ    المصليات الح  بواقع

 ناك يدل على أن ه   وهذا،  )٠,٣٤ (معياري انحرافو) ٣,٠ من   ٢,٨٧(حسابي  
 استقطاب أعضاء أو   أهمية على الموظفات   من دراسة عينة ال  ادموافقة بين أفر  

 . من داخل أو خارج الجامعة إلقامة بعض المحاضراتعياتدا
 الـدورات واألنـشطة   إقامة بمصلى دور ال تعزيز(ي  وه) ٩( الفقرة رقم    جاءت .٢

 المصليات الحالي فـي     بواقع الخاصة   لفقرات بين ا  الثانيةبالمرتبة  ) الخارجية
) ٣,٠ مـن  ٢,٥٩(جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بمتوسـط حـسابي      

 بين أفراد عينـة     وافقة وهذا يدل على أن هناك م      ،)٠,٥٩(وانحراف معياري   
 الـدورات واألنـشطة     إقامة دور المصلى ب   تعزيز علىوظفات   الم منالدراسة  
 .الخارجية

ـ      عية الجام المصليات(وهي  ) ٢ (قم الفقرة ر  جاءت .٣  علـى   اني لهـا أثـر روح
 فـي  لي المصليات الحـا   بواقع بين الفقرات الخاصة     الثالثةبالمرتبة  ) لطالباتا

) ٣,٠ مـن  ٢,٤١(جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بمتوسـط حـسابي      
، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينـة           )٠,٦٠(انحراف معياري   و

 الجامعية لها أثـر روحـاني علـى         المصليات أن   على موظفات ال منالدراسة  
 . لطالباتا

 يـسهم فـي البنـاء     الحالي للمصلى الالوضع(وهي  ) ١١( الفقرة رقم    جاءت .٤
 بواقـع ات الخاصـة     بـين الفقـر    الرابعةبالمرتبة  )  للطالبات والثقافيالديني  
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المصليات الحالي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بمتوسط حـسابي            
، وبعد عكس الوزن النسبي لها      )٠,٦٦(وانحراف معياري   ) ٣,٠ من   ٢,٠٨(
وهذا يدل على أن هناك موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدراسـة              ) ١,٩٢(

سهم فـي البنـاء الـديني        للمصلى ال ي   لي الحا الوضع  أن على الموظفات   من
 .والثقافي للطالبات

  الطالباتمن وجهة نظر : ثانياً
  )١٢( رقم جدول

 أفراد الستجابات المعياري راف والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحالتكرارات
  عينة 

   الحالي في جامعة األميرة نورةات واقع المصلينحو الطالبات من الدراسة
 فقة الموادرجة

 غير  حد ماإلى موافق
 الفقرات م موافق

 % ك % ك % ك
المتوسط

 الحسابي
 

االنحراف
 المعياري

 

الترتيب
 

٢ 
 الجامعية  المصليات

 أثـر روحـاني     لها
  باتعلى الطال

٣ ٠,٦٤ ٢,٥٦ ٨,٣ ٦٠ ٢٧,٠ ١٩٥ ٦٤,٦ ٤٦٦ 

٩ 
 دور المصلى   تعزيز

ــدورات   ــة ال بإقام
  واألنشطة الخارجية

٢ ٠,٥٧ ٢,٦٤ ٤,٩ ٣٥ ٢٦,٥ ١٩١ ٦٨,٧ ٤٩٥ 

١١ 
ــع ــالي الوض  الح

للمصلى ال يسهم في    
 ي الـــدينالبنـــاء
  لطالباتوالثقافي ل

١٢,٣ ٨٩ ٤٦,٦ ٣٣٦ ٤١,١ ٢٩٦ 
٢,٢٩  

)١,٧١( 
٤ ٠,٦٧ 

١٩ 

 اســتقطاب أهميــة
أعضاء أو داعيـات    
من داخل أو خـارج    

 إلقامة بعض لجامعةا
 المحاضرات

١ ٠,٣٨ ٢,٨٤ ٠,٧ ٥ ١٤,١ ١٠٢ ٨٥,٢ ٦١٤ 
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العاملحسابي  االمتوسط  
٢,٥٨  

)٢,٤٤( 
٠,٥٧ - 

  . لذا سوف يتم عكس الوزن النسبي لهاعكسيةهي فقرة ) ١١(الفقرة رقم * 
  :أن) ١٢( من الجدول رقم يتضح

مـن    جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمني الحالي ف المصليات واقع   محور
ـ   تراوحتفقرات، ) ٤ (يتضمنوجهة نظر الطالبات     م بـين   المتوسـطات الحـسابية له

، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من فئـات المقيـاس            )٢,٨٤ ،٢,٢٩(
 أفراد عينة الدراسة مـن  استجاباتالمتدرج الثالثي، وتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت        

  . عبد الرحمننت الحالي في جامعة األميرة نورة بالمصليات واقع حول الطالبات
، وبعد معادلته مع الفقرات التي تم عكس        )٢,٥٨(عام   المتوسط الحسابي ال   يبلغ

 أفراد عينة الدراسة من بين يدل على أن هناك موافقة وهذا، )٢,٤٤ (هاالوزن النسبي ل
 وذلـك  على واقع المصليات الحالي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن،           الطالبات

ارج الجامعة إلقامة بعض     أعضاء أو داعيات من داخل أو خ       اب استقط أهمية(يتمثل في   
إضافة إلى   دور المصلى بإقامة الدورات واألنشطة الخارجية،تعزيز وكذلك   ،المحاضرات

  )  الجامعية لها أثر روحاني على الطالباتالمصلياتأن 
 من داخل أو اعيات استقطاب أعضاء أو د أهمية(وهي  ) ١٩( الفقرة رقم    جاءت .١

 األولى بين الفقرات الخاصة     ةلمرتببا)  بعض المحاضرات  قامةخارج الجامعة إل  
 بنت عبد الـرحمن بمتوسـط       ورة المصليات الحالي في جامعة األميرة ن      بواقع

 يدل على أن هناك  ا، وهذ )٠,٣٨(وانحراف معياري   ) ٣,٠ من   ٢,٨٤(حسابي  
 أو  عضاء استقطاب أ  أهمية على الطالبات منموافقة بين أفراد عينة الدراسة      

 .لجامعة إلقامة بعض المحاضرات خارج اوداعيات من داخل أ
 واألنـشطة  الـدورات  إقامة دور المصلى ب تعزيز(وهي  ) ٩( الفقرة رقم    جاءت .٢

 المصليات الحالي فـي     بواقع بين الفقرات الخاصة     الثانيةبالمرتبة  ) الخارجية
) ٣,٠ مـن  ٢,٦٤(جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بمتوسـط حـسابي      

 عينـة   راددل على أن هناك موافقة بين أف      ، وهذا ي  )٠,٥٧ (ريوانحراف معيا 
 الـدورات واألنـشطة     إقامـة  ب لمصلى دور ا  تعزيز على الطالبات منالدراسة  
 .الخارجية

 لهـا أثـر روحـاني علـى         عية الجام المصليات(وهي  ) ٢( الفقرة رقم    جاءت .٣
 الحـالي فـي    ت المصليا بواقع بين الفقرات الخاصة     الثالثةبالمرتبة  ) الطالبات

) ٣,٠ مـن  ٢,٥٦ (بي نورة بنت عبد الرحمن بمتوسـط حـسا    ةرجامعة األمي 
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 أن هناك موافقة بين أفراد عينـة        على، وهذا يدل    )٠,٦٤( معياري   وانحراف
 الجامعية لها أثـر روحـاني علـى         المصليات أن   على الطالبات منالدراسة  

 . اتالطالب
 الحالي للمصلى ال يـسهم فـي البنـاء    الوضع(وهي  ) ١١( الفقرة رقم    جاءت .٤

 بواقـع  بـين الفقـرات الخاصـة        الرابعة تبةبالمر)  للطالبات والثقافيالديني  
المصليات الحالي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بمتوسط حـسابي            

، وبعد عكس الوزن النسبي لها      )٠,٦٧(وانحراف معياري   ) ٣,٠ من   ٢,٢٩(
اك موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدراسـة    يدل على أن هن    وهذا،  )١,٧١(

 الحالي للمصلى ال يـسهم فـي البنـاء الـديني            الوضع أن   على الطالبات من
 . للطالباتفيوالثقا

 بالمصلى الطالبات عالقة توثیق على تساعد التي الوسائل ما: الثاني السؤال
  .الدراسة؟ أفراد ة نظرھوج من

 يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بما الدور المستقبلي الذي على وللتعرف
 تم حساب ،يسهم في دعم توجه الجامعة في البناء الديني والثقافي السليم لطالباتها

 المعياري الستجابات أفراد واالنحرافالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
 كما كمنها، وذلعينة الدراسة، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكالً 

  :يلي
  أعضاء هيئة التدريسمن وجهة نظر : أوالً

  )١٣( رقم جدول
 أفراد الستجابات المعياري راف والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحالتكرارات

 المستقبلي الذي يمكن أن تؤديه مصليات الدور نحو الموظفات منعينة الدراسة 
   الديني والثقافي السليم لطالباتهاءامعة في البنا الجوتوجه  في دعمم بما يسهلجامعةا

  الموافقةدرجة
 غير  حد ماإلى موافق

 الفقرات م موافق

 % ك % ك % ك

المتوسط
الحسابي 
االنحراف 
المعياري 
الترتيب 
 

٤ 
 المـصلى   تطوير

يحتـــاج إلدارة 
 وخبـرات جادة  
  بشرية

٤ ٠,٤٧ ٢,٧٤ ١,٥ ٣ ٢٢,٧ ٤٦ ٧٥,٩ ١٥٤ 
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٨ 

طالبـات   ال جذب
يكون من خالل   
ــيع  المواضــ
ــددة  المتجـــ
ــاوين  والعنــ

  المشوقة

١ ٠,٣١ ٢,٩٠ ٠,٠ ٠ ١٠,٣ ٢١ ٨٩,٧ ١٨٢ 

١٢ 
 الوعي بين  نشر

 بأهميةالطالبات  
 المصلى 

٣ ٠,٤٠ ٢,٨٠ ٠,٠ ٠ ١٩,٧ ٤٠ ٨٠,٣ ١٦٣ 

١٣ 
 دائـرة   توسيع

ــاماال  هتمـــ
بالمصلى ينطلق  

  من إدارة الكلية
٢ ٠,٣٩ ٢,٨٧ ٢,٠ ٤ ٩,٤ ١٩ ٨٨,٧ ١٨٠ 

 - ٠,٣٩ ٢,٨٣  الحسابي العامالمتوسط
  :أن) ١٣( من الجدول رقم يتضح

 مصليات الجامعة بما يسهم في      تؤديه المستقبلي الذي يمكن أن      الدور محور
 لطالباتها من وجهة نظر الموظفات   السليمدعم توجه الجامعة في البناء الديني والثقافي        

، وهـذه   )٢,٩٠ ،٢,٧٤(ة لهم بـين      المتوسطات الحسابي  تراوحتفقرات،  ) ٤ (يتضمن
 من فئات المقياس المتدرج الثالثي، وتشير النتيجة السابقة الثالثة تقع بالفئة تالمتوسطا

 المـستقبلي الـذي     الدور  استجابات أفراد عينة الدراسة من الموظفات حول       تقاربإلى  
الـديني   توجه الجامعة في البنـاء       ميمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دع        

  .لباتها السليم لطاوالثقافي
 أفراد بين يدل على أن هناك موافقة    وهذا،  )٢,٨٣ (لعام المتوسط الحسابي ا   يبلغ

 المستقبلي الذي يمكـن أن تؤديـه مـصليات          الدور من الموظفات على     دراسةعينة ال 
ـ       ةالجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامع        ،ا في البناء الديني والثقافي السليم لطالباته

 وقة، الطالبات يكون من خالل المواضيع المتجددة والعناوين المش        جذب(وذلك يتمثل في    
 الـوعي  نشرإضافة إلى   االهتمام بالمصلى ينطلق من إدارة الكلية،     ة دائر توسيعوكذلك  

  ) المصلى ومكانتههمية بأتبين الطالبا
لمتجددة  الطالبات يكون من خالل المواضيع اجذب(وهي ) ٨( رقم رة الفقجاءت .١

 المـستقبلي  بالدور األولى بين الفقرات الخاصة      تبةبالمر) قةوالعناوين المشو 
 مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة فـي           تؤديهالذي يمكن أن    

) ٣,٠ مـن    ٢,٩٠( حـسابي    وسطالبناء الديني والثقافي السليم لطالباتها بمت     
موافقة بين أفراد عينـة     ، وهذا يدل على أن هناك       )٠,٣١(وانحراف معياري   
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 -٤١٨-

 الطالبات يكون مـن خـالل المواضـيع         جذب أن على الموظفات   منالدراسة  
 .قةالمتجددة والعناوين المشو

 بالمصلى ينطلق من إدارة االهتمام دائرة توسيع(وهي ) ١٣( الفقرة رقم  جاءت .٢
 الذي يمكن أن    المستقبلي بالدور بين الفقرات الخاصة     الثانيةبالمرتبة  ) الكلية

تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في البنـاء الـديني              
وانحراف معياري ) ٣,٠ من ٢,٨٧( حسابي متوسط بلطالباتهاوالثقافي السليم   

 مـن ، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفـراد عينـة الدراسـة               )٠,٣٩(
 . الكلية دائرة االهتمام بالمصلى ينطلق من إدارةتوسيع أن على فاتالموظ

 الطالبـات بأهميـة المـصلى       بين الوعي   نشر(وهي  ) ١٢( الفقرة رقم    جاءت .٣
 المـستقبلي  بالـدور  بين الفقرات الخاصة     الثالثةبالمرتبة  )   مهم مرومكانته أ 

الذي يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة فـي              
) ٣,٠ مـن    ٢,٨٠(حـسابي   البناء الديني والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط       

، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينـة           )٠,٤٠(وانحراف معياري   
 الوعي بين الطالبـات بأهميـة المـصلى    نشر أن على الموظفات  منالدراسة  

 . ومكانته أمر مهم
 وخبـرات   جـادة  المصلى يحتـاج إلدارة      تطوير(وهي  ) ٤( الفقرة رقم    جاءت .٤

 الذي يمكن أن  المستقبلي بالدورين الفقرات الخاصة     ب الرابعةبالمرتبة  ) بشرية
 الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في البنـاء الـديني             مصلياتتؤديه  

وانحراف معياري ) ٣,٠ من ٢,٧٤( حسابي طوالثقافي السليم لطالباتها بمتوس  
 مـن ، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفـراد عينـة الدراسـة               )٠,٤٧(

 . المصلى يحتاج إلدارة جادة وخبرات بشريةتطوير أن ىعلالموظفات 
  الطالباتمن وجهة نظر : ثانياً

  )١٤( رقم جدول
 أفراد الستجابات والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وية والنسب المئالتكرارات

 المستقبلي الذي يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة الدور نحو الطالبات من دراسةعينة ال
   الجامعة في البناء الديني والثقافي السليم لطالباتهاوتوجه يسهم في دعمبما 

 الفقرات م  الموافقةدرجة

 غير  حد ماإلى موافق
 موافق

المتوسط
 الحسابي

 

االنحراف
 المعي

اري
 

الترتيب
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 % ك % ك % ك

 يحتاج إلدارة جـادة     لمصلى ا تطوير ٤
 ٤ ٠,٦٧ ٢,٥٣ ١٨٨٢٦,١٧٤١٠,٣ ٤٥٩٦٣,٧  وخبرات بشرية

٨ 
 الطالبات يكـون مـن خـالل        جذب

ــاوين  ــددة والعن ــيع المتج المواض
  المشوقة

١ ٠,٣٧ ٢,٨٦ ٠,٧ ١٢,٩٥ ٩٣ ٦٢٣٨٦,٤ 

 بأهميـة  الوعي بين الطالبات     نشر ١٢
 ٢ ٠,٤٠ ٢,٨٢ ٠,٧ ١٢٠١٦,٦٥ ٥٩٦٨٢,٧  المصلى ومكانته أمر مهم

 دائرة االهتمـام بالمـصلى      توسيع ١٣
 ٣ ٠,٤٦ ٢,٧٨ ١٢٩١٧,٩١٥٢,١ ٥٧٧٨٠,٠  ة الكليةينطلق من إدار

 - ٠,٤٨ ٢,٧٥  الحسابي العامالمتوسط

  :أن) ١٤( رقم ل من الجدويتضح
 المستقبلي الذي يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في           الدور محور

 اتلطالبدعم توجه الجامعة في البناء الديني والثقافي السليم لطالباتها من وجهة نظر ا             
ـ     تراوحت رات،فق) ٤ (يتضمن ، وهـذه   )٢,٨٦ ،٢,٥٣ (ين المتوسطات الحسابية لهم ب

المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات المقياس المتدرج الثالثي، وتشير النتيجة السابقة 
 مكن المستقبلي الذي يالدور حول الطالباتإلى تقارب استجابات أفراد عينة الدراسة من     

 يسهم في دعم توجه الجامعة في البناء الديني والثقافي          ماامعة ب أن تؤديه مصليات الج   
  .السليم لطالباتها

 أفراد بين أن هناك موافقة  ى، وهذا يدل عل   )٢,٧٥ (العام الحسابي   توسط الم يبلغ
 المستقبلي الذي يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة الدور على   الطالباتعينة الدراسة من    

 وذلك يتمثل ، الديني والثقافي السليم لطالباتهاناءعة في الببما يسهم في دعم توجه الجام
 نشر لك وكذ قة، من خالل المواضيع المتجددة والعناوين المشو      كون الطالبات ي  جذب(في  

 بالمصلى م دائرة االهتماتوسيع  إضافة إلى، بأهمية المصلى ومكانتهتالوعي بين الطالبا
  )ينطلق من إدارة الكلية

 الطالبات يكون من خالل المواضيع المتجددة جذب(وهي ) ٨( الفقرة رقم جاءت .١
 المـستقبلي  بالدور بين الفقرات الخاصة     ولىبالمرتبة األ ) قةوالعناوين المشو 

الذي يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة فـي              
) ٣,٠ مـن    ٢,٨٦(البناء الديني والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط حـسابي         

، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينـة           )٠,٣٧( معياري   وانحراف



 م٢٠١٦أبريل لسنة ) ، الجزء األول١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -٤٢٠-

 الطالبات يكـون مـن خـالل المواضـيع          جذب أن   على الطالبات   من دراسةال
 .قة والعناوين المشوةالمتجدد

 الوعي بين الطالبـات بأهميـة المـصلى         نشر(وهي  ) ١٢( الفقرة رقم    جاءت .٢
 المـستقبلي  بالـدور  خاصةن الفقرات ال   بي الثانية لمرتبةبا)  ومكانته أمر مهم  

الذي يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة فـي              
) ٣,٠ مـن    ٢,٨٢( بمتوسط حـسابي     اتها الديني والثقافي السليم لطالب    البناء

، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينـة           )٠,٤٠(وانحراف معياري   
 الوعي بين الطالبـات بأهميـة المـصلى         نشر أن   على الطالبات منالدراسة  

 . ومكانته أمر مهم
 إدارة من دائرة االهتمام بالمصلى ينطلق توسيع(وهي ) ١٣( الفقرة رقم  جاءت .٣

 الذي يمكـن أن  المستقبلي بالدور بين الفقرات الخاصة الثالثةبالمرتبة  ) الكلية
البنـاء الـديني    تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في           

وانحراف معياري ) ٣,٠ من ٢,٧٨(والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط حسابي   
 الطالبات من، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة  )٠,٤٦(

 . دائرة االهتمام بالمصلى ينطلق من إدارة الكليةتوسيع أن على
إلدارة جـادة وخبـرات      المصلى يحتـاج     تطوير(وهي  ) ٤ (م الفقرة رق  جاءت .٤

 يمكن أن ذي ال المستقبلي بالدور بين الفقرات الخاصة     الرابعةبالمرتبة  ) ريةبش
 في البنـاء الـديني      الجامعةتؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه         

وانحراف معياري ) ٣,٠ من ٢,٥٣( بمتوسط حسابي اوالثقافي السليم لطالباته  
 الطالبات من عينة الدراسة ادموافقة بين أفر أن هناك ى، وهذا يدل عل )٠,٦٧(

 . وخبرات بشريةدة يحتاج إلدارة جاى المصلتطوير أن على
الوسائل واألدوات التي تساعد على توثيق العالقـة بـين الطالبـات      على   للتعرفأيضا  

 واالنحـراف  تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحـسابية          ،والمصلى
 كما تم ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسـط         لدراسة،بات أفراد عينة ا   المعياري الستجا 

  : منها، وذلك كما يليالًالحسابي لك
  أعضاء هيئة التدريسمن وجهة نظر : أوالً

  )١٥( رقم جدول
 عينة د أفراالستجابات الحسابية واالنحراف المعياري توسطات والملمئوية والنسب االتكرارات
 واألدوات التي تساعد على توثيق العالقة بين الطالبات الوسائل نحو الموظفات منالدراسة 

  والمصلى
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 -٤٢١-

  الموافقةدرجة
 الفقرات م  موافقغير  حد ماإلى موافق

 % ك % ك % ك

المتوسط
الحسابي 
االنحراف 
المعياري 
الترتيب 
 

٥ 

ــدم ــوفر ع  ت
الوســـــائل 

 يقف  ةواألجهز
ــام  ــاً أم عائق

  تطور المصلى

٩ ٠,٦٧ ٢,٤٠ ١٠,٣ ٢١ ٣٨,٩ ٧٩ ٥٠,٧ ١٠٣ 

٧ 

 مشاركة تعزيز
أعضاء هيئـة   

 فـي التدريس  
ــشطة  أنـــ

  المصلى

٦ ٠,٣٦ ٢,٨٥ ٠,٠ ٠ ١٥,٣ ٣١ ٨٤,٧ ١٧٢ 

١٠ 
 في  المشاركة

المواسم الدينية  
واالجتماعيــة 

  والحياتية
٥ ٠,٣٩ ٢,٨٧ ٢,٠ ٤ ٨,٩ ١٨ ٨٩,٢ ١٨١ 

١٤ 
 المصلىيؤدي  

دعويـة   مهمة
ــب   ــى جان إل

 الصالة
٢ ٠,٢٠ ٢,٩٦ ٠,٠ ٠ ٣,٩ ٨ ٩٦,١ ١٩٥ 

١٥ 
 لجنـة   تشكيل

للمصلى ووضع  
الخطة الفصلية  

  أمر ضروري
٣ ٠,٢٣ ٢,٩٥ ٠,٠ ٠ ٥,٤ ١١ ٩٤,٦ ١٩٢ 

١٧ 

ــد  تزويـــ
المــــصليات 
ــصاحف  بالمـ
والدواليب أمر  

  مهم للغاية

٧ ٠,٤٨ ٢,٨٠ ٣,٤ ٧ ١٣,٣ ٢٧ ٨٣,٣ ١٦٩ 

٢٠ 

التركيز علـى   
مصلى واحـد   
فقط فـي كـل     

 ضكليــة لعــر
  األنشطة

٨ ٠,٦٦ ٢,٤٢ ٩,٤ ١٩ ٣٨,٩ ٧٩ ٥١,٧ ١٠٥ 
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 -٤٢٢-

  الموافقةدرجة
 الفقرات م  موافقغير  حد ماإلى موافق

 % ك % ك % ك

المتوسط
الحسابي 
االنحراف 
المعياري 
الترتيب 
 

٢١ 

ــام  االهتمــ
بنظافة المصلى  
ــه  وترتيبـــ
ــسؤولية  مــ

  الجميع

٤ ٠,٣٠ ٢,٩٠ ٠,٠ ٠ ٩,٩ ٢٠ ٩٠,١ ١٨٣ 

٢٢ 

تغطية أخبـار   
المـــــصلى 
ــشطته  وأنــ

ــائلب  وســـ
  اصلالتو

١ ٠,٠٠ ٣,٠٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ٠ ١٠٠,٠ ٢٠٣ 

 - ٠,٣٦ ٢,٧٩  الحسابي العامالمتوسط

  :أن) ١٥( من الجدول رقم يتضح
 التي تساعد على توثيق العالقة بين الطالبات والمصلى دوات واألالوسائل محور

 المتوسطات الحسابية لهم بـين      تراوحت ات،فقر) ٩ (يتضمنمن وجهة نظر الموظفات     
 المتدرج الثالثي، المقياس الثالثة من فئات  لفئة، وهذه المتوسطات تقع با    )٣,٠ ،٢,٤٠(

 حـول  فـات ب استجابات أفراد عينة الدراسة من الموظوتشير النتيجة السابقة إلى تقار 
  . واألدوات التي تساعد على توثيق العالقة بين الطالبات والمصلىالوسائل

 أفراد بين، وهذا يدل على أن هناك موافقة    )٢,٧٩( المتوسط الحسابي العام     يبلغ
عالقة بين  توثيق الى تساعد عللتي واألدوات االوسائلعينة الدراسة من الموظفات على    

 المصلى وأنشطته بوسـائل     خبار أ ية تغط ضرورة( وذلك يتمثل في     ،الطالبات والمصلى 
 ، المصلى ال تختص بالصالة فقط، وإنما بنواحي دعوية عدة         مهمة وكذلك أن    ،التواصل

 االهتمـام  وأن   ، لجنة للمصلى ووضع الخطة الفصلية أمر ضـروري        تشكيل إلى   ةإضاف
  ).ية الجميع المصلى وترتيبه مسؤولةبنظاف

 طته وأنـش  مصلى تغطية أخبار ال   رورة ض أرى(وهي  ) ٢٢( الفقرة رقم    جاءت .١
 الذي المستقبلي بالدور الخاصة راتبالمرتبة األولى بين الفق  ) بوسائل التواصل 
 الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في البنـاء           مصلياتيمكن أن تؤديه    

وانحـراف  ) ٣,٠ من   ٣,٠(حسابي  الديني والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط      
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 -٤٢٣-

 من، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة            )٠,٠١(معياري  
 . تغطية أخبار المصلى وأنشطته بوسائل التواصلضرورة علىالموظفات 

 وإنمـا   ط، المصلى ال تختص بالصالة فق     مهمة (هيو) ١٤( الفقرة رقم    جاءت .٢
 المستقبلي بالدور الفقرات الخاصة    ين ب يةالثانبالمرتبة  )  بنواحي دعوية عدة  

 يسهم في دعم توجه الجامعة فـي        ماالذي يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة ب      
) ٣,٠ مـن    ٢,٩٦( بمتوسط حـسابي     االبناء الديني والثقافي السليم لطالباته    

 بين أفراد عينـة     فقة، وهذا يدل على أن هناك موا      )٠,٢٠(وانحراف معياري   
 فقط، وإنمـا    الة ال تختص بالص   ى المصل مهمة أن   على توظفا الم منالدراسة  

 .بنواحي دعوية عدة
 ووضع الخطة الفـصلية     مصلى لجنة لل  تشكيل(وهي  ) ١٥( الفقرة رقم    جاءت .٣

 الـذي   المستقبلي بالدور الخاصة   الفقرات بين   الثالثةبالمرتبة  ) أمر ضروري 
 ءفي البنـا   الجامعة توجه   عميمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في د        

وانحراف ) ٣,٠ من   ٢,٩٥(الديني والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط حسابي       
 من، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة            )٠,٣٣(معياري  

 . لجنة للمصلى ووضع الخطة الفصليةتشكيل ضرورة على لموظفاتا
تيبـه مـسؤولية     المصلى وتر  نظافة ب االهتمام(وهي  ) ٢١( رقم   فقرة ال جاءت .٤

 الذي يمكن أن المستقبلي بالدور الخاصة قرات بين الفالرابعةبالمرتبة ) الجميع
 مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في البنـاء الـديني              ديهتؤ

وانحراف معياري ) ٣,٠ من ٢,٩٠(والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط حسابي   
ـ       ، وهذا يدل على أن هناك موافق      )٠,٣٠(  مـن  ةة بين أفـراد عينـة الدراس

 . المصلى وترتيبه مسؤولية الجميعة بنظافاالهتمام أن علىالموظفات 
 ماعيـة  في المواسم الدينيـة واالجت     المشاركة (وهي) ١٠( الفقرة رقم    جاءت .٥

 بالـدور  بين الفقرات الخاصة     الخامسةبالمرتبة  )  دور المصلى  زوالحياتية يعز 
 وجـه  بما يسهم في دعـم ت      لجامعةمصليات ا  تؤديه الذي يمكن أن     المستقبلي

 من ٢,٨٧(الجامعة في البناء الديني والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط حسابي 
، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفـراد          )٠,٣٩(وانحراف معياري   ) ٣,٠

 فـي المواسـم الدينيـة       المـشاركة  أن علـى  الموظفـات    منعينة الدراسة   
 .المصلى يعزز دور  والحياتيةماعيةواالجت

 دعامـة قويـة   التـدريس  أعضاء هيئة    مشاركة(وهي  ) ٧( الفقرة رقم    جاءت .٦
 الذي المستقبلي بالدور الفقرات الخاصة ن بيالسادسةبالمرتبة ) لنشاط المصلى

 الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في البنـاء           مصلياتيمكن أن تؤديه    
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وانحراف ) ٣,٠ من   ٢,٨٥(وسط حسابي    السليم لطالباتها بمت   والثقافيالديني  
 من موافقة بين أفراد عينة الدراسة       ك هنا أن، وهذا يدل على     )٠,٣٦(معياري  

 . دعامة قوية لنشاط المصلىالتدريس أعضاء هيئة مشاركة أن علىالموظفات 
 والدواليب أمر مهم المصاحف المصليات بتزويد(وهي ) ١٧( الفقرة رقم جاءت .٧

 الذي يمكن أن    المستقبلي بالدور الفقرات الخاصة    ين ب ابعةالسبالمرتبة  ) للغاية
تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في البنـاء الـديني              

وانحراف معياري ) ٣,٠ من ٢,٨٠( السليم لطالباتها بمتوسط حسابي   فيوالثقا
 مـن ، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفـراد عينـة الدراسـة               )٠,٤٨(

 . والدواليب أمر مهم للغايةلمصاحف المصليات باتزويد أن علىفات الموظ
 فـي  قط أهمية التركيز على مصلى واحد ف      أرى(وهي  ) ٢٠( رقم   ة الفقر جاءت .٨

 بالـدور  بـين الفقـرات الخاصـة        الثامنةبالمرتبة  ) كل كلية لعرض األنشطة   
 بما يسهم في دعـم توجـه        جامعة أن تؤديه مصليات ال    مكن الذي ي  المستقبلي

 من ٢,٤٢(الجامعة في البناء الديني والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط حسابي 
، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفـراد          )٠,٦٦(وانحراف معياري   ) ٣,٠

 على مصلى واحد فقط في كل       التركيز أهمية على الموظفات   منعينة الدراسة   
 .كلية لعرض األنشطة

 عائقـاً أمـام     يقففر الوسائل واألجهزة     تو عدم(وهي  ) ٥( رقم   الفقرة جاءت .٩
 الذي  المستقبلي بالدور بين الفقرات الخاصة     التاسعة مرتبةبال) المصلىتطور  

 نـاء  في الب  امعة يسهم في دعم توجه الج     بمايمكن أن تؤديه مصليات الجامعة      
وانحراف ) ٣,٠ من   ٢,٤٠( لطالباتها بمتوسط حسابي     ليمالديني والثقافي الس  

 من لدراسة، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة ا          )٠,٦٧(معياري  
 .المصلى أمام تطور اً توفر الوسائل واألجهزة يقف عائقعدم أن علىالموظفات 

  الطالباتمن وجهة نظر : ثانياً
  )١٦( رقم جدول

 أفراد عينة الستجابات ياري والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعالتكرارات
 بين الطالبات قة تساعد على توثيق العاللتي واألدوات االوسائل نحو الطالبات منلدراسة ا

  والمصلى
  الموافقةدرجة

 الفقرات م  موافقغير  حد ماإلى موافق
 % ك % ك % ك

المتوسط
الحسابي 
االنحراف 
المعياري 
الترتيب 
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  الموافقةدرجة
 الفقرات م  موافقغير  حد ماإلى موافق

 % ك % ك % ك

المتوسط
الحسابي 
االنحراف 
المعياري 
الترتيب 
 

٥ 
ــدم ــائل  ع ــوفر الوس  ت

 أمام  قاًواألجهزة يقف عائ  
  المصلىتطور 

٩ ٠,٧٠ ٢,٢٠ ١٦,٦ ١٢٠ ٤٦,٩ ٣٣٨ ٢٦٣٣٦,٥ 

٧ 
 أعـضاء هيئـة     مشاركة

التــدريس دعامــة قويــة 
  لنشاط المصلى

٧ ٠,٥٣ ٢,٧٤ ٤,٢ ٣٠ ١٨,٢ ١٣١ ٥٦٠٧٧,٧ 

١٠ 
 فـي المواسـم     المشاركة

الدينيـــة واالجتماعيـــة 
والحياتيــة يعــزز دور  

  المصلى
٦ ٠,٤٧ ٢,٧٤ ١,٤ ١٠ ٢٣,٣ ١٦٨ ٥٤٣٧٥,٣ 

١٤ 
لمصلى ال تخـتص     ا مهمة

ــا   ــط، وإنم ــصالة فق بال
  بنواحي دعوية عدة

٤ ٠,٤٧ ٢,٧٧ ٢,١ ١٥ ١٩,٠ ١٣٧ ٥٦٩٧٨,٩ 

١٥ 
 لجنــة للمــصلى تــشكيل

ووضع الخطة الفصلية أمر    
  ضروري

٣ ٠,٤٣ ٢,٧٩ ٠,٧ ٥ ٢٠,١ ١٤٥ ٥٧١٧٩,٢ 

١٧ 
ــد ــصليات تزويـ  المـ

بالمصاحف والدواليب أمر   
  مهم للغاية

٥ ٠,٤٨ ٢,٧٦ ٢,١ ١٥ ٢٠,١ ١٤٥ ٥٦١٧٧,٨ 

٢٠ 
 أهمية التركيز علـى     أرى

 في كـل    قطمصلى واحد ف  
   األنشطةضكلية لعر

٨ ٠,٥٥ ٢,٧٤ ٥,٤ ٣٩ ١٥,٥ ١١٢ ٥٧٠٧٩,١ 

 بنظافة المـصلى    االهتمام ٢١
 ١ ٠,٣١ ٢,٩٣ ١,٤ ١٠ ٤,٤ ٣٢ ٦٧٩٩٤,٢  وترتيبه مسؤولية الجميع

٢٢ 
 ضرورة تغطية أخبار    أرى

 وأنشطته بوسائل   مصلىال
  التواصل

٢ ٠,٣٤ ٢,٨٧ ٠,٠ ٠ ١٣,٣ ٩٦ ٦٢٥٨٦,٧ 

 - ٠,٤٧ ٢,٧٢  الحسابي العامالمتوسط
  :أن) ١٦( من الجدول رقم يتضح

 واألدوات التي تساعد على توثيق العالقة بين الطالبات والمصلى الوسائل محور
 الحسابية لهـم بـين   وسطات المتتراوحتفقرات، ) ٩ (يتضمن الطالبات رمن وجهة نظ 

 الثانية والثالثة من فئـات المقيـاس        بالفئتين تقع   المتوسطات وهذه   ،)٢,٩٣ ،٢,٢٠(
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 مـن  دراسة استجابات أفراد عينة ال تفاوتالمتدرج الثالثي، وتشير النتيجة السابقة إلى       
  . واألدوات التي تساعد على توثيق العالقة بين الطالبات والمصلىالوسائل حول الطالبات

 أفراد بين، وهذا يدل على أن هناك موافقة    )٢,٧٢( المتوسط الحسابي العام     يبلغ
 بين  عالقة واألدوات التي تساعد على توثيق ال      الوسائل على الطالباتعينة الدراسة من    

 ولية المصلى وترتيبـه مـسؤ     ة بنظاف االهتمامأن  ( وذلك يتمثل في     ، والمصلى لباتالطا
 إضافة إلى أن ، تغطية أخبار المصلى وأنشطته بوسائل التواصل    ضرورة وكذلك   ،الجميع
 تختص وأن مهمة المصلى ال ، لجنة للمصلى ووضع الخطة الفصلية أمر ضروريتشكيل
  ). فقط، وإنما بنواحي دعوية عدةالةبالص

 المصلى وترتيبـه مـسؤولية      ة بنظاف االهتمام(وهي  ) ٢١( الفقرة رقم    جاءت .١
 أن  كن الذي يم  المستقبلي بالدور بين الفقرات الخاصة     األولى مرتبةبال) الجميع

 الـديني   بنـاء تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في ال          
وانحراف معياري ) ٣,٠ من ٢,٩٣(والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط حسابي   

 الطالبات من الدراسة ينة يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عهذا، و )٠,٣١(
 .ة الجميع المصلى وترتيبه مسؤولية بنظافاالهتمام أن على

 ضرورة تغطية أخبار المصلى وأنـشطته       أرى(وهي  ) ٢٢( الفقرة رقم    جاءت .٢
 الذي المستقبلي بالدور الخاصة رات بين الفق الثانيةبالمرتبة  ) واصلبوسائل الت 

 البنـاء يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في             
 افوانحر) ٣,٠ من   ٢,٨٧(سابي   ح توسطالديني والثقافي السليم لطالباتها بم    

 من أفراد عينة الدراسة     ن بي افقة أن هناك مو   ى وهذا يدل عل   ،)٠,٣٤(معياري  
 .التواصل المصلى وأنشطته بوسائل بار تغطية أخضرورة على الطالبات

 ووضع الخطة الفـصلية     ى لجنة للمصل  تشكيل(وهي  ) ١٥( الفقرة رقم    جاءت .٣
 الـذي   المستقبلي بالدورقرات الخاصة    بين الف  الثالثةبالمرتبة  ) أمر ضروري 

 الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في البنـاء           مصلياتيمكن أن تؤديه    
وانحراف ) ٣,٠ من   ٢,٧٩(الديني والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط حسابي       

 من، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة            )٠,٤٣(معياري  
 . الخطة الفصليةووضع مصلى لجنة للتشكيلة  ضرورعلى الطالبات

 المصلى ال تختص بالصالة فقط، وإنمـا        مهمة(وهي  ) ١٤( الفقرة رقم    جاءت .٤
 المستقبلي بالدور بين الفقرات الخاصة     الرابعةبالمرتبة  )  بنواحي دعوية عدة  

الذي يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة فـي              
) ٣,٠ مـن    ٢,٧٧( لطالباتها بمتوسط حـسابي      سليم ال قافي والث البناء الديني 

، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينـة           )٠,٤٧(وانحراف معياري   
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 فقـط، وإنمـا   الة المصلى ال تختص بالص   مهمة أن   على الطالبات منالدراسة  
 .بنواحي دعوية عدة

لدواليب أمر مهم  والمصاحف المصليات باتزويد(وهي ) ١٧( رقم لفقرة اجاءت .٥
 الذي يمكن أن المستقبلي بالدور بين الفقرات الخاصة الخامسةبالمرتبة ) للغاية

 الـديني  في دعم توجه الجامعة في البنـاء         يسهم ماتؤديه مصليات الجامعة ب   
وانحراف معياري ) ٣,٠ من ٢,٧٦(والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط حسابي   

 الطالبات منافقة بين أفراد عينة الدراسة ، وهذا يدل على أن هناك مو )٠,٤٨(
 . أمر مهم للغايةب والدواليلمصاحف المصليات باتزويد أن على

 ماعيـة  في المواسم الدينيـة واالجت     المشاركة(وهي  ) ١٠( الفقرة رقم    جاءت .٦
 بالـدور  ة بين الفقرات الخاص   السادسةبالمرتبة  ) والحياتية يعزز دور المصلى   

 في دعـم توجـه      متؤديه مصليات الجامعة بما يسه     الذي يمكن أن     المستقبلي
 من ٢,٧٤(الجامعة في البناء الديني والثقافي السليم لطالباتها بمتوسط حسابي 

 هناك موافقة بين أفـراد      أن، وهذا يدل على     )٠,٤٧( معياري   رافوانح) ٣,٠
 ماعية في المواسم الدينية واالجت    المشاركة أن   على الطالبات منعينة الدراسة   

 .صلىحياتية يعزز دور الموال
 دعامـة قويـة   التـدريس  أعضاء هيئة    مشاركة(وهي  ) ٧( الفقرة رقم    جاءت .٧

 الذي  المستقبلي بالدور الخاصة   قرات الف بين السابعةبالمرتبة  ) لنشاط المصلى 
 مصليات الجامعة بما يسهم في دعم توجه الجامعة في البنـاء            ؤديهيمكن أن ت  

وانحراف ) ٣,٠ من   ٢,٧٤(ها بمتوسط حسابي    الديني والثقافي السليم لطالبات   
 من، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة            )٠,٥٣(معياري  
 . دعامة قوية لنشاط المصلىالتدريس أعضاء هيئة مشاركة أن على الطالبات

 أهمية التركيز على مصلى واحد فقط فـي        أرى(وهي  ) ٢٠( الفقرة رقم    جاءت .٨
 بالـدور  بـين الفقـرات الخاصـة        الثامنةبالمرتبة  ) شطةكل كلية لعرض األن   

 يسهم في دعـم توجـه       ما الذي يمكن أن تؤديه مصليات الجامعة ب       المستقبلي
 من ٢,٧٤( السليم لطالباتها بمتوسط حسابي يالجامعة في البناء الديني والثقاف

، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفـراد          )٠,٥٥( معياري   رافوانح) ٣,٠
 على مصلى واحد فقط في كـل       التركيز أهمية   على الطالبات من الدراسة   عينة

 .كلية لعرض األنشطة
 أمـام   ئقـاً  توفر الوسائل واألجهزة يقف عا     عدم(وهي  ) ٥( الفقرة رقم    جاءت .٩

 الذي  المستقبلي بالدور بين الفقرات الخاصة     التاسعةبالمرتبة  ) المصلىتطور  
م في دعم توجه الجامعة في البنـاء         يسه ايمكن أن تؤديه مصليات الجامعة بم     
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وانحراف ) ٣,٠ من   ٢,٢٠( حسابي   سط بمتو لطالباتها السليم   فيالديني والثقا 
، وهذا يدل على أن هناك موافقة إلى حد ما بين أفراد عينـة            )٠,٧٠(معياري  
 توفر الوسائل واألجهزة يقف عائقـاً أمـام   عدم أن   على الطالبات منالدراسة  

 .المصلىتطور 
 هيئة أعضاء مشاركة تعزیز على تساعد التي لوسائل ما: ثالثال السؤال

  الدراسة؟ أفراد نظر وجهة من المصلى وأنشطة برامج في التدريس
الوسائل واألدوات التي تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة          على   وللتعرف

 تـم حـساب التكـرارات والنـسب المئويـة           ،التدريس في أنشطة المصلى المختلفـة     
 كمـا تـم     ة، الدراس نة أفراد عي  ستجابات المعياري ال  واالنحراف الحسابية   وسطاتمتوال

  : هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكالً منها، وذلك كما يليرتيبت
  
  
  
  

  أعضاء هيئة التدريس وجهة نظر من: أوالً
  )١٧( رقم جدول

 أفراد ستجاباتال والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وية والنسب المئالتكرارات
ي تساعد على زيادة مشاركة  واألدوات التالوسائل نحو الموظفات من عينة الدراسة

  تلفة التدريس في أنشطة المصلى المخهيئة أعضاء
 موافقة الدرجة

 الفقرات م وافق مغير  حد ماإلى موافق
 % ك % ك % ك

المتوسط
الحسابي 
االنحراف 
المعياري 
الترتيب 
 

 أنشطة المـصلى    تنوع ١
 ٣ ٠,٥٠ ٢,٧٩ ٣,٩ ٨ ١٣,٣ ٢٧ ٨٢,٨ ١٦٨  يجذب الكثيرين إليه

 المصلى يحتاج   تطوير ٣
 ٥ ٠,٤٧ ٢,٦٧ ٠,٠ ٠ ٣٣,٥ ٦٨ ٦٦,٥ ١٣٥  دعماً مادياً

٦ 
ــادات مــن  ــل قي تأهي

 فـي  ة للمعاون طالباتال
أنـــشطة المـــصلى 
ــن   ــنهن مـ وتمكيـ

١ ٠,٣٦ ٢,٨٥ ٠,٠ ٠ ١٤,٨ ٣٠ ٨٥,٢ ١٧٣ 
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المشاركة فـي إلقـاء     
  الدروس

١٦ 
ــع ــارات وضـ  عبـ

تشجيعية في المـصلى    
يسهم في زيادة اإلقبال    

  ليهع
٤ ٠,٥١ ٢,٦٨ ٢,٠ ٤ ٢٨,١ ٥٧ ٧٠,٠ ١٤٢ 

١٨ 
 الفرصة للطالبات   منح

القتراح برامج للمصلى   
  يجذب األخريات

٢ ٠,٤١ ٢,٨٥ ٢,٠ ٤ ١١,٣ ٢٣ ٨٦,٧ ١٧٦ 

٢٣ 
 مكبرات صـوت   وضع

متفرقة للمصلى يجذب   
  سالكثير لحضور الدر

٦ ٠,٦٨ ٢,٤٤ ١٠,٣ ٢١ ٣٥,٠ ٧١ ٥٤,٧ ١١١ 

عام الحسابي الالمتوسط  ٠,٤٩ ٢,٧١ - 
  :أن) ١٧( من الجدول رقم يتضح

الوسائل واألدوات التي تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس       محور
 تراوحـت فقـرات،  ) ٦ (يتضمن نظر الموظفات  ة من وجه  في أنشطة المصلى المختلفة   

 من ة، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثالث)٢,٨٥ ،٢,٤٤(سابية لهم بين المتوسطات الح 
 السابقة إلى تقارب استجابات أفراد عينة   ة وتشير النتيج  الثي،فئات المقياس المتدرج الث   

الوسائل واألدوات التي تساعد على زيادة مشاركة أعضاء         الدراسة من الموظفات حول   
  .لفةهيئة التدريس في أنشطة المصلى المخت

 أفراد بين قة، وهذا يدل على أن هناك مواف   )٢,٧١( المتوسط الحسابي العام     يبلغ
الوسائل واألدوات التي تساعد على زيـادة مـشاركة    عينة الدراسة من الموظفات على      

 أنـشطة   تنوع أن( في   مثل وذلك يت  ،أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفة      
 فـي أنـشطة     ونة قيادات من الطالبات للمعا    تأهيللك   وكذ ،المصلى يجذب الكثيرين إليه   

 الفرصة للطالبـات  منح إضافة إلى    ،المصلى وتمكينهن من المشاركة في إلقاء الدروس      
 تشجيعية في المصلى يسهم في عبارات ووضع ، برامج للمصلى يجذب األخريات تراحالق

  ). عليهقبالزيادة اإل
 للمعاونـة فـي   باتدات من الطال تأهيل قياينبغي(وهي  ) ٦( الفقرة رقم    جاءت .١

 األولـى بالمرتبة  )  من المشاركة في إلقاء الدروس     نهن وتمكي لىأنشطة المص 
 واألدوات التي تساعد علـى زيـادة مـشاركة          بالوسائل الخاصة الفقرات   بين

 ٢,٨٥( بمتوسط حـسابي     أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفة      
ذا يدل على أن هناك موافقـة بـين         ، وه )٠,٣٦( معياري   حرافوان) ٣,٠من  

 تأهيل قيادات من الطالبـات      ينبغي أنه على الموظفات   من لدراسةأفراد عينة ا  
 . من المشاركة في إلقاء الدروسنهنللمعاونة في أنشطة المصلى وتمكي
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 للمـصلى  ج الفرصة للطالبات القتراح براممنح(وهي  ) ١٨( الفقرة رقم    جاءت .٢
 واألدوات التي بالوسائل بين الفقرات الخاصة     ثانيةالبالمرتبة  ) يجذب األخريات 

 تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفة          
، وهذا يدل على    )٠,٤١(وانحراف معياري   ) ٣,٠ من   ٢,٨٥(بمتوسط حسابي   

 الفرصـة  منح أن على الموظفات منأن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة   
 .قتراح برامج للمصلى يجذب األخرياتللطالبات ال

)  أنشطة المصلى يجـذب الكثيـرين إليـه        تنوع(وهي  ) ١( الفقرة رقم    جاءت .٣
 واألدوات التي تساعد على زيادة بالوسائل الخاصة فقرات بين الالثالثةبالمرتبة 

 حـسابي   بمتوسط مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفة       
 موافقة  هناك، وهذا يدل على أن      )٠,٥٠( معياري   فاوانحر) ٣,٠ من   ٢,٧٩(

 أنشطة المصلى يجـذب     تنوع أن على الموظفات   منبين أفراد عينة الدراسة     
 .الكثيرين إليه

 عبارات تشجيعية في المصلى يسهم فـي   وضع (وهي) ١٦( رقم   الفقرة جاءت .٤
األدوات  و بالوسائل بين الفقرات الخاصة     الرابعةبالمرتبة  )  زيادة اإلقبال عليه  

التي تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنـشطة المـصلى             
، وهذا  )٠,٥١(وانحراف معياري   ) ٣,٠ من   ٢,٦٨( بمتوسط حسابي    المختلفة

 وضع أن على الموظفات   منيدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة          
 . عبارات تشجيعية في المصلى يسهم في زيادة اإلقبال عليه

بالمرتبـة  )  ماديـاً  دعمـاً اج المصلى يحت تطوير(وهي  ) ٣( الفقرة رقم    جاءت .٥
 واألدوات التي تـساعد علـى زيـادة     بالوسائل الخاصة   لفقرات بين ا  الخامسة

 بمتوسط حـسابي   مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفة       
موافقة ، وهذا يدل على أن هناك       )٠,٤٧(وانحراف معياري   ) ٣,٠ من   ٢,٦٧(

 المصلى يحتاج دعمـاً     تطوير  أن على الموظفات   منبين أفراد عينة الدراسة     
 .مادياً

 مكبرات صوت متفرقة للمـصلى يجـذب    وضع(وهي  ) ٢٣( الفقرة رقم    جاءت .٦
 بالوسـائل  بين الفقرات الخاصـة      السادسة ةبالمرتب)   لحضور الدرس  يرالكث

التدريس في أنـشطة    واألدوات التي تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة         
 معيـاري  افوانحـر ) ٣,٠ مـن  ٢,٤٤( بمتوسط حـسابي     المصلى المختلفة 

 مـن  أن هناك موافقة بين أفـراد عينـة الدراسـة            على، وهذا يدل    )٠,٦٨(
 لحـضور   ر للمصلى يجذب الكثي   متفرقة مكبرات صوت    وضع أن علىالموظفات  

 . الدرس
  الطالباتمن وجهة نظر : ثانياً
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 والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف اراتالتكر  )١٧( رقم جدول
 واألدوات التي الوسائل نحو الطالبات من  أفراد عينة الدراسةالستجاباتالمعياري 

   المختلفةى المصلشطة التدريس في أنهيئة مشاركة أعضاء يادةتساعد على ز
  الموافقةدرجة

 الفقرات م  موافقغير  حد ماإلى موافق
 % ك % ك % ك

المتوسط
الحسابي 
االنحراف 
المعياري 
 

الترت
يب

 

 أنشطة المصلى يجذب تنوع ١
 ٥ ٠,٨٢ ٢,٣٦ ٢١,٩ ١٥٨ ٢٠,٢ ١٤٦ ٥٧,٨ ٤١٧ الكثيرين إليه

 المصلى يحتاج دعماً تطوير ٣
 ٦ ٠,٧٤ ٢,٢٦ ١٧,٨ ١٢٨ ٣٨,٦ ٢٧٨ ٤٣,٧ ٣١٥ ادياًم

٦ 
 تأهيل قيادات من ينبغي

ة الطالبات للمعاونة في أنشط
المصلى وتمكينهن من 

 المشاركة في إلقاء الدروس
٢ ٠,٥١ ٢,٧٠ ٢,٨ ٢٠ ٢٤,٠ ١٧٣ ٧٣,٢ ٥٢٨ 

١٦ 
 في تشجيعية عبارات وضع

 في زيادة سهمالمصلى ي
 اإلقبال عليه

٣ ٠,٥٨ ٢,٦٣ ٤,٩ ٣٥ ٢٧,٣ ١٩٧ ٦٧,٨ ٤٨٩ 

١٨ 
 الفرصة للطالبات منح

القتراح برامج للمصلى يجذب 
 األخريات

١ ٠,٤٤ ٢,٧٩ ١,٤ ١٠ ١٨,٢ ١٣١ ٨٠,٤ ٥٨٠ 

٢٣ 
 مكبرات صوت متفرقة وضع

 يجذب الكثير لحضور مصلىلل
 الدرس

٤ ٠,٦١ ٢,٥٧ ٦,٢ ٤٥ ٣٠,٢ ٢١٨ ٦٣,٥ ٤٥٨ 

 - ٠,٦٢ ٢,٥٥  الحسابي العامالمتوسط
  :أن) ١٨( من الجدول رقم يتضح

الوسائل واألدوات التي تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس       محور
 تراوحـت فقـرات،   ) ٦ (يتضمن  من وجهة نظر الطالبات    المصلى المختلفة في أنشطة   

 انية، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الث     )٢,٧٩ ،٢,٢٦(المتوسطات الحسابية لهم بين     
 ابات السابقة إلى تفاوت استجة المقياس المتدرج الثالثي، وتشير النتيجاتوالثالثة من فئ

الوسائل واألدوات التي تساعد على زيادة مشاركة أفراد عينة الدراسة من الطالبات حول 
  .أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفة

 أفراد بين، وهذا يدل على أن هناك موافقة    )٢,٥٥( المتوسط الحسابي العام     يبلغ
الوسائل واألدوات التي تساعد على زيـادة مـشاركة          على   الطالبات الدراسة من    عينة

 الفرصـة  مـنح ( وذلك يتمثل فـي  ،في أنشطة المصلى المختلفةأعضاء هيئة التدريس   
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 الطالبـات   مـن  قيادات تأهيل وكذلك   ، برامج للمصلى يجذب األخريات    قتراحللطالبات ال 
 إضـافة إلـى     دروس، من المشاركة في إلقاء ال     نللمعاونة في أنشطة المصلى وتمكينه    

 مكبرات  وضع وأن   ه، علي بال يسهم في زيادة اإلق    لمصلى تشجيعية في ا   عباراتووضع  
  ). صوت متفرقة للمصلى يجذب الكثير لحضور الدرس

 القتراح برامج للمـصلى  ات الفرصة للطالبمنح(وهي  ) ١٨( الفقرة رقم    جاءت .١
 واألدوات التي بالوسائل بين الفقرات الخاصة     األولىبالمرتبة  ) يجذب األخريات 

 مصلى المختلفة تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة ال         
، وهذا يدل على    )٠,٤٤(وانحراف معياري   ) ٣,٠ من   ٢,٧٩(بمتوسط حسابي   

 الفرصـة   منح أن على  الطالبات منأن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة        
 .للطالبات القتراح برامج للمصلى يجذب األخريات

ـ  ينبغي(وهي  ) ٦( الفقرة رقم    جاءت .٢ ي  تأهيل قيادات من الطالبات للمعاونـة ف
 الثانيـة  بالمرتبة)  في إلقاء الدروس   ة من المشارك  نهنأنشطة المصلى وتمكي  
 واألدوات التي تساعد علـى زيـادة مـشاركة          بالوسائلبين الفقرات الخاصة    

 ٢,٧٠ (ابي بمتوسط حـس   أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفة      
 بـين    يدل على أن هناك موافقـة      وهذا،  )٠,٥١( معياري   فوانحرا) ٣,٠من  

 تأهيل قيادات مـن الطالبـات   ينبغي أنه   على ات الطالب منأفراد عينة الدراسة    
 . من المشاركة في إلقاء الدروسنهنللمعاونة في أنشطة المصلى وتمكي

 عبارات تشجيعية في المصلى يسهم فـي  وضع(وهي ) ١٦( الفقرة رقم    جاءت .٣
 واألدوات بالوسـائل ة  بين الفقرات الخاصالثالثةبالمرتبة )  زيادة اإلقبال عليه  

التي تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنـشطة المـصلى             
، وهذا  )٠,٥٨(وانحراف معياري   ) ٣,٠ من   ٢,٦٣( بمتوسط حسابي    المختلفة

 وضع أن   على  الطالبات منيدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة          
 . إلقبال عليهعبارات تشجيعية في المصلى يسهم في زيادة ا

 للمـصلى يجـذب   فرقة متوت مكبرات ص وضع(وهي  ) ٢٣( الفقرة رقم    جاءت .٤
 بالوسـائل  بين الفقـرات الخاصـة       الرابعةبالمرتبة  )  الكثير لحضور الدرس  

واألدوات التي تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنـشطة             
معيـاري  وانحـراف  ) ٣,٠ مـن  ٢,٥٧( بمتوسط حـسابي     المصلى المختلفة 

  الطالباتمن، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة  )٠,٦١(
 .  لحضور الدرسلكثير مكبرات صوت متفرقة للمصلى يجذب اوضع أن على

)  أنشطة المصلى يجـذب الكثيـرين إليـه        تنوع(وهي  ) ١( الفقرة رقم    جاءت .٥
 التي تساعد علـى      واألدوات بالوسائل بين الفقرات الخاصة     الخامسةبالمرتبة  
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 بمتوسـط  زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفـة       
، وهذا يدل على أن هناك    )٠,٨٢(وانحراف معياري   ) ٣,٠ من   ٢,٣٦ (سابيح

 أنـشطة المـصلى   تنوع أن على  الطالباتمنموافقة بين أفراد عينة الدراسة     
 . الكثيرين إليهبيجذ

بالمرتبـة  )  المصلى يحتاج دعمـاً ماديـاً   تطوير(وهي  ) ٣( الفقرة رقم    جاءت .٦
 واألدوات التي تـساعد علـى زيـادة      بالوسائل الفقرات الخاصة    بين السادسة

 بمتوسط حـسابي   مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المصلى المختلفة       
، وهذا يدل على أن هناك موافقة       )٠,٧٤(وانحراف معياري   ) ٣,٠ من   ٢,٢٦(

 المصلى يحتاج تطوير أن على الطالبات من عينة الدراسة إلى حد ما بين أفراد
 . مادياًدعماً

  وتوصياتها الدراسة نتائج ألهم خالصة
  :نوجزها فيما يلي توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج

 مـن   سة أفراد عينة الدرا   بين هناك موافقة    أن نتائج الدراسة    أوضحت )١
 نـورة بنـت عبـد       ألميرةة ا الموظفات على واقع المصليات الحالي في جامع      

  :الرحمن، وذلك يتمثل في
 استقطاب أعضاء أو داعيات من داخل أو خارج الجامعة إلقامـة          أهمية 

  .بعض المحاضرات
 دور المصلى بإقامة الدورات واألنشطة الخارجيةتعزيز .  
 الجامعية لها أثر روحاني على الطالباتالمصليات أن .  

 أفراد عينـة الدراسـة مـن        بين  هناك موافقة  أن نتائج الدراسة    بينت )٢
 واقع المصليات الحالي في جامعة األميـرة نـورة بنـت عبـد              لىالطالبات ع 

  : فييتمثلالرحمن، وذلك 
 استقطاب أعضاء أو داعيات من داخل أو خارج الجامعة إلقامـة          أهمية 

  .بعض المحاضرات
 الخارجية دور المصلى بإقامة الدورات واألنشطة تعزيز.  
 امعية لها أثر روحاني على الطالبات الجالمصليات أن.  

 أفراد عينة الدراسـة مـن      بين هناك موافقة    أن نتائج الدراسة    أظهرت )٣
 بمـا  جامعـة  المستقبلي الذي يمكن أن تؤديه مصليات ال  الدورالموظفات على   
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 وذلك ، في البناء الديني والثقافي السليم لطالباتها    الجامعة جه في دعم تو   ميسه
  :يتمثل في
 قة المتجددة والعناوين المشوواضيع يكون من خالل المباتطال الجذب.  
 بالمصلى ينطلق من إدارة الكليةم دائرة االهتماتوسيع .  
 بأهمية المصلى ومكانتهات الطالبين الوعي بنشر .  

 أفراد عينة الدراسـة مـن       بين موافقة   اك هن أن نتائج الدراسة    كشفت )٤
ديه مصليات الجامعـة بمـا       الذي يمكن أن تؤ    لمستقبلي ا الدور على   الطالبات

 وذلك ، الجامعة في البناء الديني والثقافي السليم لطالباتها    هيسهم في دعم توج   
  :يتمثل في
 قة الطالبات يكون من خالل المواضيع المتجددة والعناوين المشوجذب.  
 ومكانتهصلى بأهمية المت الوعي بين الطالبانشر .  
 ارة الكلية من إدطلق بالمصلى ينم دائرة االهتماتوسيع.  

 أفراد عينة الدراسة مـن      بين قة هناك مواف  أن اسة نتائج الدر  أوضحت )٥
 طالبات البين واألدوات التي تساعد على توثيق العالقة الوسائل على   فاتالموظ

  : وذلك يتمثل في،والمصلى
 تغطية أخبار المصلى وأنشطته بوسائل التواصلضرورة .  
 نما بنواحي دعوية عدة ال تختص بالصالة فقط، وإلى المصمهمة أن.  
 لجنة للمصلى ووضع الخطة الفصلية أمر ضروريتشكيل .  
 جميع المصلى وترتيبه مسؤولية الة بنظافاالهتمام أن.  

 عينة الدراسـة مـن     اد أفر بين هناك موافقة    أن نتائج الدراسة    أظهرت )٦
 واألدوات التي تساعد على توثيق العالقة بين الطالبات         الوسائل على   الطالبات

  : وذلك يتمثل في،مصلىوال
 وترتيبه مسؤولية الجميعلمصلى اة بنظافاالهتمام أن .  
 تغطية أخبار المصلى وأنشطته بوسائل التواصلضرورة .  
 الفصلية أمر ضرورية لجنة للمصلى ووضع الخطتشكيل أن .  
 فقط، وإنما بنواحي دعوية عدةالة بالصتختص مهمة المصلى ال أن .  
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 عينـة الدراسـة مـن       اد أفر بين موافقة   كا هن أن الدراسة   ج نتائ بينت )٧
الوسائل واألدوات التي تساعد على زيادة مشاركة أعضاء هيئة  على فاتالموظ

  : وذلك يتمثل في،التدريس في أنشطة المصلى المختلفة
 إليهثيرين أنشطة المصلى يجذب الكتنوع أن .  
 مـن  قيادات من الطالبات للمعاونة في أنشطة المصلى وتمكينهن       تأهيل 

  .روس في إلقاء الدالمشاركة
 برامج للمصلى يجذب األخرياتتراح الفرصة للطالبات القمنح .  
 تشجيعية في المصلى يسهم في زيادة اإلقبال عليهعبارات ووضع .  

 أفراد عينة الدراسـة مـن       بين هناك موافقة    أن نتائج الدراسة    كشفت )٨
ة أعضاء هيئة   الوسائل واألدوات التي تساعد على زيادة مشارك      الطالبات على   

  : وذلك يتمثل في،التدريس في أنشطة المصلى المختلفة
 برامج للمصلى يجذب األخرياتتراح الفرصة للطالبات القمنح .  
 الطالبات للمعاونة في أنشطة المصلى وتمكينهن مـن      من قيادات   تأهيل 

  .المشاركة في إلقاء الدروس
 ه علي يسهم في زيادة اإلقباللمصلى تشجيعية في اعبارات وضع.  
 مكبرات صوت متفرقة للمصلى يجذب الكثير لحضور الدرسوضع أن .  

  
  

  توصيات الدراسة: ثالثاً
  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإننا نوصي بما يلي

 ولقاءات مفتوحة داخل المصلى تحضرها داعيـات مـن خـارج            ندواتإقامة   .١
يجـذب الطالبـات   الجامعة، ومناقشة بعض األمور التي تخص الطالبات سوف  

 .للمصلى

 قيادات من الطالبات للمعاونة في أنشطة المصلى وتمكينهن تأهيل على الحرص .٢
 .من المشاركة في إلقاء الدروس

ضرورة توفير الوسائل واألجهزة بالمصلى، والتي تساعد على قيام المـصلى            .٣
 .بدورها في توعية الطالبات بأمور دينهن
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رية الالزمة لتطوير المصلي بجامعة األميرة توفير الدعم المادي والخبرات البش .٤
 .نورة بنت عبد الرحمن

 إنشاء وحدة خاصة بالمصليات في مركز خدمات الطالبة و تكون الوحدة تحمل  .٥
وتكون هذه الوحدة حلقة الوصل بين جميع المصليات في كليات    ) ضياء  ( اسم  

لتنفيـذ  وتتـابع ا  .. بحيث تعمم خطة العمل على جميع المـصليات        ..الجامعة
تابع لعمادة  )النادي(أو  ) الوحدة  ( وتكون هذه . .وبالتالي تستلم تقارير األعمال   

تعين رئيـسة لهـذه الوحـدة أو        ، و شؤون الطالبات وله مقر دائم في المركز      
وهي بدورها تتولى اإلشراف على مشرفات المـصليات، ولكـل كليـة             النادي

بما يخدم ويقوي مكانة ويتم جمع وتأهيل تلك المشرفات  مشرفة مصلى خاصة،
 .المصلى

 وجود ميزانية فصلية تنزل للوحدة أو النادي وتصرف في كل ما يخدم هـذا               .٦
هذه ميزانية فصلية تنزل لكل كلية و خاصة بهذا المـشروع            المشروع وتكون 

 !!وإال فكيف سيكون تنفيذ العمل  )ضياء (

 كلية وتكون   المصليات الرئيسية في كل     وضع دواليب محكمة ذات أقفال داخل      .٧
 .مزودة بالمصاحف وكتب عن الصالة والطهارة

الصفحة الرسمية  ( تغطية أخبار المصلى وأنشطته بوسائل التواصل الرسمية         .٨
 واتس أب،  تويتر،( والعامة  ) و شاشات العرض   للجامعة و مجلة نبع الجامعة    

 )فيس بوك

ـ               .٩ ض التنسيق مع أعضاء أو داعيات من داخل أو خارج الجامعـة إلقامـة بع
 المحاضرات والندوات أو الدورات والدروس النافعة

تعيين مشرفة لكل مصلى في الكليات وتأهيلها وذلك بإعطائها دورات مناسبة             .١٠
 . .لتقويتها

 تنشيط الحلقات القرآنية في كل مصلى من المصليات  .١١

 مسابقات للقرآن الكريم واإلعالن عنها وعن جوائزها لتحفيز الطالبـات،    إقامة .١٢
 . .ا تفعله حكومتنا الرشيدةتماماً كم

) ضـياء (وضع لوحة إعالنات حائطية في مدخل كل كلية تشرف عليها وحدة             .١٣
 . .تضع فيها كل أسبوع برامج المصلى األسبوعية
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 المراجع
الوسائل الدعوية في المسجد النبوي في ": بركة بنت مضيف بن على الطلحي .١

جامعة اإلمام محمد بن ، كلية الدعوة، ورةرسالة غير منش" العصر الحاضر 
   هـ ١٤٢٤، سعود اإلسالمية

بحث تكميلي لنيل " الدور التربوي للمسجد الحرام : " خالد حسن الدين مناديلي .٢
  . هـ١٤١٢درجة الماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

  .٥ هـ، ص ١٤٠٠) ت .د( ، ٢المسجد في اإلسالم، ط : خير الدين وانلي .٣

دار الفكر  ،)م٢٠٠١(  البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،:ذوقان عبيدات .٤
  ٨ط األردن، عمان، العربي،
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الدور التربوي للمسجد : " سعود بن بنيان بن عواد بن الصيدالني الجهني .٥
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، كلية التربية، جامعة أم " النبوي الشريف 

  .هـ١٤١٩المكرمة، القرى مكة 

المسجد ودوره في التربية والتوجيه وعالقته : صالح بن غانم السدالن .٦
 . ١٤١٩دار بلنسيه، : بالمؤسسات الدعوية في المجتمع، الرياض

 الشئون وزارة ،، وظيفة المسجد في المجتمع:صالح بن ناصر بن صالح الخزيم .٧
: ،الطبعةبية السعودية المملكة العر- والدعوة واإلرشاد األوقافاإلسالمية و

 .هـ١٤١٩األولى، 
، ٢ط ،)هـ١٤١٦المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، : صالح حمد العساف .٨

  م٢٠٠٣، ٣و ط .العبيكان مكتبة: الرياض
. مفهومه، أدواته، أساليبه:  البحث العلمي:الرحمن عدس وآخرون عبد .٩

  .زيعدار أسامة للنشر والتو: الرياض. ، الطبعة الثالثة)م٢٠٠٣(
الخصائص االجتماعية والتربوية للمسجد دراسة : عبد العزيز بن حمود الشثري .١٠

  .التربية، كلية التربية، جامعة األزهر: سيولوجية في منطقة الرياض

 ون الشئوزارة،  المساجد المعنوية وفضلها عمارة: العزيز عبد اهللا الحميديعبد .١١
 العربية السعودية،  المملكة- واإلرشاد دعوةاإلسالمية واألوقاف وال

 .هـ١٤١٩
، دار المجتمع:  جدة٢ط ، دور المسجد في التربية: عبد اهللا أحمد قادري األهدل .١٢

    هـ١٤١١
 المسند الصحيح  الجامع:اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد .١٣

صحيح (المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 
مصورة عن ( طوق النجاة ،دارمحمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق، )البخاري

 .ـه١٤٢٢، )اقيالب السلطانية بإضافة محمد فؤاد عبد

 : قدر الصالة حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه تعظيم:محمد بن نصر المروزي .١٤
 . هـ١٤٠٦  الدار، المدينة المنورة،مكتبةالجبار،  الرحمن بن عبد عبد

ة لواقع تنمية الطفولة المبكرة في الشرق دراسة شامل: محمد صالح خطاب .١٥
 .م١٩٩٥عمان، اليونيسيف، . األوسط وشمال أفريقيا
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 الصحيح المختصر  المسند:ري الحسن القشيري النيسابوومسلم بن الحجاج أب .١٦
محمد فؤاد : تحقيق م، إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلالعدل عنبنقل العدل 
 .بيروت ،بي دار إحياء التراث العر،عبد الباقي

دور المسجد في القرن األول الهجري في الحجاز : " منيرة عبد الملك بن دهيش .١٧
رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية للبنات " والشام دراسة تاريخية حضارية 

 . هـ١٤٢٣بجدة، 

  


