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 :ص الدراسةستخلم

 التعرف على مفهوم الحرية من منظور التربية اإلسالميةإلى الدراسة  ت هذههدف
سبل تفعيل ، و ية في جامعة الطائف بمفهوم الحريةمستوى وعي طالب كلية التربو  ومجاالتها،

وجد ، والكشف عما إذا كانت توعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية
بمفهوم  فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف

دى المشاركة في م، التخصص ،المرحلة الدراسية، تعزى للمتغيرات التالية )الجنس الحرية
 .(األنشطة الجامعية
تم تطبيقها في الفصل  استبانة، وذلك من خالل المنهج الوصفيعلى الدراسة واعتمدت 

بلغ قوامها هـ على عينة عشوائية بسيطة 37/1438الدراسي الثاني من العام الدراسي 
ي التخصصات المختلفة، ، من ذو كلية التربية بجامعة الطائفة من طالب وطالب الباط( 287)

 وعلى مستوى جميع المراحل الدراسية.
أن لديهم وعيًا كبيرًا بمفهوم  ستبانةوقد أوضحت نتائج استجابات عينة الدراسة على اال

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  ,الحرية
مشاركة في األنشطة الجامعية على ومدى الالجنس  يالطالب والطالبات حسب متغير 

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ,االستبانة مجملة
استجابات الطالب والطالبات على االستبانة مجملة ومحاورها األربعة حسب متغير المرحلة 

ب العلوم الدراسية في اتجاه طالب مرحلة الماجستير، وحسب متغير التخصص في اتجاه طال
في اتجاه الطالب  الشرعية، وحسب متغير الجنس على محاور االستبانة الثاني والثالث والرابع

 الذكور.
من منظور التربية اإلسالمية، مع تأصيل المفاهيم التربوية وقد أوصت الدراسة بضرورة 

ا تعانيه المختلفة وبيان مفي المؤسسات التربوية موضوع الحرية التأكيد على أهمية تناول 
األمة في هذا الزمان من فوضى وتعٍد على حقوق اهلل سبحانه وتعالى وحقوق النبي الكريم 

كذلك إلى توجيه انتباه أعضاء  الحرية. وأوصتصلى اهلل عليه وسلم وحقوق اآلخرين بدافع 
هيئة التدريس بكليات التربية إلى تأصيل مفهوم الحرية من منظور التربية اإلسالمية لدى 

 ملموسا.الب ومحاولة تطبيقها واقعا الط
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Awareness of the Education Faculty students at Taif University of the 

freedom concept and ways of activating it from the perspective of 

Islamic education 

Dr. Hatem bin Abdullah Saad al - Husaini 

Assistant Professor، Faculty of Education، Taif University 

Abstract: 

The aim of this study was to identify the concept of freedom from 

the perspective of Islamic education، the level of awareness of the students 

of the Faculty of Education at Taif University of the concept of freedom، 

ways to activate the awareness of the students of the Faculty of Education 

at Taif University of the concept of freedom، and to detect if there are 

statistically significant differences between the level of awareness of the 

Education Faculty students at Taif University in the concept of freedom 

attributed to the following variables (sex، school stage، specialization، 

extent of participation in university activities). 

The study was based on the descriptive method through a 

questionnaire that was applied in the second semester of the academic 

year 37/1438 AH on a simple random sample of (287) students of the 

Faculty of Education at Taif University، with different specialties. 

The results of the responses of the sample of the study on the 

questionnaire showed that they have a great awareness of the concept of 

freedom. The results showed there were no statistically significant 

differences between the average responses of male and female students 

according to sex variables and the extent of participation in university 

activities on the questionnaire. The results showed that there were 

statistically significant differences between the responses of students and 

students on the questionnaire and its four axes according to the variable of 

the study stage in the direction of the students of the master stage، and 

according to the variable of specialization in the direction of students of 

religious science، and according to gender variable on the second، third 

and fourth question axes in the direction of male students. 

The study recommended the necessity of rooting educational concepts 

from the perspective of Islamic education، stressing the importance of 

dealing with the issue of freedom in different educational institutions and 

indicating the suffering of the nation in this time of chaos and the rights of 

Allah، and the rights of the Prophet peace be upon him، and the rights of 

others in the cause of freedom. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 املقدمة:

وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على رسول اهلل األمين ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد: ثم أما ،كثيراً سلم تسليمًا و 

ه في وجعل لخلق ،على سائر خلقه وأعلى شأنهواختصه وكّرمه  شّرف اهلل عز وجل اإلنسان 
وهي تحقيق عبودية اهلل تعالى  ،وأهداف سامية حكمة عظيمة وغاية نبيلةووجوده هذا الكون 

  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ كما قال تعالى: ،الخالصة

 مت خت  حت جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ،]56يات: آية سورة الذار [
وجعله  ،في الوجود ، وسخر له كل شيء]115آية  :المؤمنون سورة[  َّ مث هت
ويتفكر في مخلوقات  ،ويسارع فيها بالعمل الصالح، يعمرها باإليمان والبنيان هأرضخليفًة في 

 خل ٹٱٹٱُّٱمنهج حياة، كما ورضي له اإلسالم عقيدة وشريعة و ، اهلل ويتأمل فيها

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن

 زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر

  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

ومّيزه ، ]3سورة المائدة: آية [ َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
وجعل رضاه ، كي يحقق بها هدفه ومنشوده ؛وآتاه السمع والبصر والفؤاد ،بالعقل والفطرة

ولن يصل إليها ، لصادقة هلل سبحانه وتعالى هي الغاية الكبرى لوجود هذا اإلنسانوعبوديته ا
والخضوع والتسليم  ،وأسمائه وصفاته ،وألوهيته ،إال بتحقيق توحيد اهلل الخالص في ربوبيته
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إلى  وأن يتحرر بذلك من عبودية الشيطان والهوى والنفس األمارة بالسوء ،ألمره ونهيهالتام 
كل  لها يجلب ولذلك هداه وبّصره وجعله حرًا يختار لنفسه ما يراه مناسباً  ،العظيمعبودية اهلل 

 .تضرها مصلحة يراها تنفعه في الدنيا والدين، ويدرأ عنها كل مفسدة

إال  فال يتلقى األوامر والنواهي ،سبحانه وتعالى إن حقيقة الحرية أن يكون القلب معلقًا باهلل 
كما  ،فكما أّن الخلق هلل فكذلك األمر والنهي له سبحانه وتعالى من اهلل وحده سبحانه وتعالى

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٹٱٹٱُّٱ قال عز من قائل:
 رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق
 [  َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىننن من زن

وكما جاءت على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم بيقين صادق ، ]54ورة األعراف: آية س
في عبوديته هلل ومن كان عبدًا  ولذلك ضرب اهلل مثاًل لمن كان حراً  ،شك من غير تناقض وال

 خف حف  جف مغ جغ مع جع ٹٱٹٱُّٱ يشرك مع اهلل غيره بقوله:
  َّ حم جم هل مل خل حلجل مك  لكخك حك جك مق حق مف

، فأي الرجلين أقرب لتنفيذ أوامر اهلل وطاعته واجتناب نواهيه وزواجره ] 29سورة الزمر: آية [
يأتمر إال بأمره أم العبد  إال هلل وحده وال ال يذعنالعبد الذي ، ن اآلخروأيهما أقرب للحرية م

البشرية بعض اختارت ضلت و ولقد  ،فشتان بين الرجلينالذي له أكثر من آلهة ومن معبود 
توجه أصبحت وهي التي ، لنفسها مناهجًا وأفكارًا وتصوراٍت هي من صنع البشر وعقولها

وتفكيرها  وتؤثر في عملها وسلوكها ومنهجهاونظامها قها طريومعيشتها وتتحكم في حياتها 
مفهوم الحرية الذي جاء به هذا  :ومن هذه المفاهيم العظيمة ،وحبها وبغضها بل وعبادتها

وفي  ،وفي أمره ونهيه ،وفي قوله وفعله ،في عقيدته وسلوكه يضبط المخلوقالدين العظيم ل
لطواغيت وعلماء السوء البشرية من تسلط ل تعانيه ويعالج ما ،وفي أمره كله هواه وميوله

ومن الحكام  ،وّبدلوا منهج اهلل ومن األحبار والرهبان الذين حرفوا األديان ،وعباد السلطان
 ،وصادروا عقولهم ورأيهم وقولهم وفعلهمواستعبدوهم من دون اهلل  أذّلوا رقاب الضعفاءالذين 

ٱكما قال اهلل تعالى ،التي اختارها اهلل لإلنسانوغاب عنهم الكرامة اإلنسانية والمكانة الرفيعة 
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 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ
 . ]70آية:سورة اإلسراء [َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام

في بنيتها والتي تميزت  ،نورها من الكتاب والسنة جاءت التربية اإلسالمية المستمدة   
تؤصل مفهوم الحرية وتضبطه وبالواقعية والعملية ل ،بالربانية والشمول والتوازنوقواعدها 

 ،بضوابط الشريعة اإلسالمية التي ال تخالف الحاكمية هلل وال تعتدي على حق النفس والمجتمع
وهي تعلم أن الحرية حق أصيل مشروع من  ،وال تستعبد الناس الذين ولدتهم أمهاتهم أحراراً 

ر   ،لسموات واألرضدامت ا ما وال ينبغي أن يسلب هذا الحق أبداً  ،وميوله حقوق اإلنسان وتقرِّ
ا وتلتقي عنده ته يسعى لها كل البشراإلنسان وجبل فطرية في خلقةغريزة كذلك بذلك أنها 
ليها تتطلع نفوسهم وأمنياتهم ،وعواطفهم وميولهم مشاعرهم وبها تتحقق ذاتية اإلنسان  ،وا 

والعدالة اإلنسانية  ولم يعرف الناس الحرية الحقة ،العاقل وكرامته وسعادته في الدنيا واآلخرة
ومن هذا المنطلق كان هذا البحث عن مفهوم الحرية  ،إال مع هذا الدين العظيموحقوق النفس 
 .دراسة ميدانية طالب جامعة الطائف لهاومستوى وعي 

 :مشكلة الدراسة

من المناهج  شك أن مفهوم الحرية من المفاهيم العظيمة التي التبست في كثيرٍ  ال 
وأطلقوا لها  ،لها بال ضوابط وال قيود وانقسم الناس فيها ما بين مقر   ،الناس من وعند كثيرٍ 

في  ألنهم يرون أن اإلنسان حر   ؛ واسترسلوا في آرائهم وتفكيرهم وملذاتهم وشهواتهمالعنان 
شاء بال رقيب وال  يعمل ما يشاء كيف ما شاء متى ما ،وفي قوله وفعله تصرفاته وسلوكه

ة ويرون أن الحري ،تضبطه وتوجههيقول ويفعل ما يريد بال ضوابط وعليه فإنه  ،حسيب
ولم  ،الكون فألغوا دور الدين وأحكامه سيد هذاهو وأن اإلنسان ورادع،  كل قيدٍ انفالت من 

وأطلقوا لحريتهم العنان  ،للمجتمع والناس من حولهم يراعوا المصالح والمفاسد ولم يعرفوا حقاً 
 ،القوي على الضعيف ، وسطاوانتهكت المبادئ الصحيحة ،ضىوشاعت الفو  ،فكثرت األخطاء

 واست خف به وبحقه وصادروا رأيه. 

واختزلوا عقله ، قوها ومنعوا اإلنسان من حقوقه وواجباتهالحرية وضيّ  واوقسم آخر قّيد 
كاآللة  وجعلوه ،فهم يعاملونه كالرقيق والعبد المملوك الذي ال أمر له وال فكر، وفكره ورأيه
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وضبطها  ،وفي اإلسالم يظهر قيمة المنهج الحق الذي جاء بالحريةاء فسلبوا إنسانيته، الصم
وتراعي حقوق  ،الى وحق نبيه صلى اهلل عليه وسلمبضوابط قّيمة تراعي حق اهلل سبحانه وتع

ولذا رأيت أن أبحث في هذا الموضوع من وجهة تربوية ومدى  ،المجتمع وواجباته من حوله
دراسة ميدانية يتجلى من خالل تربية بجامعة الطائف لهذا المفهوم العظيم وعي طالب كلية ال

وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف  وسميت الدراسة:فهمهم لهذا المصطلح العظيم 
 .سالميةوسبل تفعيله من منظور التربية اإلبمفهوم الحرية 

 الدراسة: أسئلة 

تربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية وما وعي طالب كلية ال مستوىما  :السؤال الرئيس
 ؟عيله من منظور التربية اإلسالميةسبل تف

 :التاليةاألسئلة الفرعية من هذا السؤال الرئيس  وتتفرع

 ؟في جامعة الطائف بمفهوم الحرية ما مستوى وعي طالب كلية التربية -1
 ية؟الحر ما سبل تفعيل وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم  -2
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى وعي طالب كلية التربية في جامعة  -3

الطائف تعزى للمتغيرات التالية )الجنس / المرحلة الدراسية / التخصص / مدى 
 (؟المشاركة في األنشطة الجامعية

   الدراسةأهداف: 

 .سالميةرية من منظور التربية اإلالتعرف على اإلطار المفاهيمي لمفهوم الح -1
 .ة في جامعة الطائف بمفهوم الحريةالتعرف على مستوى وعي طالب كلية التربي -2
التعرف على سبل تفعيل وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم  -3

 الحرية.
حصائية بين مستوى وعي طالب كلية التربية اإلداللة الفروق ذات الكشف عن ال -4

الية )الجنس / المرحلة الدراسية / في جامعة الطائف تعزى للمتغيرات الت
 . (المشاركة في األنشطة الجامعية التخصص / مدى
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 أهمية الدراسة: 

 :في الدراسةتكمن أهمية 

عي لها وبيان المنهج اإلسالمي تأصيل المفاهيم التربوية والوقوف على المعنى الشر  -1
 .ومن هذه المفاهيم مفهوم الحرية وتأصيله من الناحية التربوية ،منها

ضرورة الحديث عن موضوع الحرية وما تعانيه األمة في هذا الزمن من فوضى وتعٍد  -2
على حقوق اهلل وحقوق النبي صلى اهلل عليه وسلم وحقوق اآلخرين بحجة 

 .الحرية
إفادة هذه الدراسة للمؤسسات التربوية في القيام بدورها المنوط بها نحو تأصيل تربوي  -3

 .ًء شاماًل متوازنًا للوعي بمفهوم الحريةالمتكامل بنا شامل لبناء المسلم
تفيد هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية لتوجيه انتباههم إلى أهمية  -4

تأصيل مفهوم الحرية من منظور التربية اإلسالمية لدى الطالب وتحويله واقعًا 
 .ملموساً 

 :مصطلحات الدراسة

 :Awarenessالوعي  -

: ِحْفظ القلِب الشيَء. وَعى الشَّْيَء َواْلَحِديَث " :نظورقال ابن مالوعي في اللغة  الَوْعي 
َيِعيه َوْعيًا وَأْوعاه: َحِفَظه وَفِهَمه وَقِبَله، َفه َو واٍع، َوف اَلن  َأْوَعى ِمْن ف اَلٍن َأي َأْحَفظ  وَأْفَهم . 

ر اللَّه  اْمرًَأ َسِمَع َمقاَلتي فَوعاها، فر  "َوِفي اْلَحِديِث:   . وقال"بَّ م َبلٍَّغ َأْوعى ِمْن ساِمعٍ َنضَّ
اأَلزهري: الَوِعيُّ الحاِفظ  الَكيِّس  الَفِقيه. َوِفي َحِديِث أبي أ مامة: اَل ي َعذِّب  اهلل  َقْلبًا َوَعى الق رآَن؛ 

دوده فِإنه َغْير  واٍع  َقاَل اْبن  اأَلثير: َأي عَقَله ِإيمانًا ِبِه وَعَماًل، فَأما َمْن َحِفظ َألفاَظه وَضيََّع ح 
" والوعي: حفظ القلب الشيء؛ تقول:  :ويقول الصحاري، (396ص 15 هـ، ج 1414َله  " )

وعى يعي وعيًا. وأوعيت شيئًا في وعاء وفي إعاء لغتان. ووعى عظمه، إذا انجبر بعد كسره 
 (514ص 4مج ه،1420). "

ودراية كما قال تعالى  فالوعي أن يحفظ اإلنسان الشيء ويعقله ويفهمه ويحيط به علما 

 .] 12سورة الحاقة: آية [َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱ)
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، به" )بكار وما يحيط"شعور الكائن الحي بنفسه  :بأنه اصطالحايعرف الوعي و 
 .(9ص، ه1421

 :Freedomاحلرية  -

"الحر من كل شيء هو أعتقه وأحسنه وأصوبه، أو الشيء الحر هو  :لغةفي ال الحرية
المجاوبة والتحاور  :ي األفعال هو الفعل الحسن، واالسم من المحاورةكل شيء فاخر، وف

. .التجاوب وتقول كلمته فما أحار إلّي جوابًا وما رجع إلي حويرًا وال حويرة وال محورة وال حواراً 
من المحاورة مصدر  :مراجعة المنطق والكالم في المخاطبة وقد حاوره، والمحورة :والمحاورة

وقال صاحب الموسوعة  (154صـــ ، ه1412، اورة " )ابن منظوركالمشورة من المش
أي من  ،هو من حرية قومه :ويقال ،من كل شيء أعتقه وخالصه :"الحر :اإلسالمية العالمية

"المحاورة  (م1995وذكر الفيروز آبادي )، (536هـ، صــ 1422)زقزوق، " خالصهم
لحويرة ومراجعة النطق، وتحاوروا أي والمحورة الجواب كالحوير والحوار ويكسر، والحيرة وا

 (16تراجعوا الكالم بينهم والتحاور التجاوب" )صــ 

مما سبق أن كلمة الحرية من الشيء هو الحسن والخالص والفاخر وضده يتبين 
ألنه ال يأتمر وال ينتهي وال يتذلل إال هلل وحده سبحانه  ؛ويوصف اإلنسان بأنه حر ،العبد

 .وتعالى

"الملكية الخاصة التي تميز الكائن الحي الناطق من  :بأنها صطالحاً االحرية وتعرف 
 ،حيث هو موجود عاقل يصدر في أفعاله عن إرادته هو، ال عن أية إرادة أخرى غريبة عنه

، )عبد العال" والميزة تكون لإلنسان في أن يفعل ما يريد بشرط عدم اإلضرار باآلخرين
 . (322، صــ هـ1405

االستقاللية والذاتية في إرادة اإلنسان وقدرته على اتخاذ القرار  فالحرية إذًا هي
ل أو تأثير من أي طرف آخر ودون اإلضرار  المناسب في كافة نواحي الحياة دون أي تدخُّ

بحيث يتحرر اإلنسان من كل القيود التي تكّبله في طاقته وتفكيره وأمره وشأنه كله  ،بالغير
  .و ماديةسواًء كانت هذه القيود معنوية أ

 منهج الدراسة: 
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ويهتم بوصفها  ،المنهج الوصفي الذي يدرس الواقع كما هو علىهذه الدراسة ت عتمدا
ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا أو كميًا بحيث يؤدي إلى الوصول إلى فهٍم لعالقات هذه  ،وصفًا دقيقاً 

دنا في تطوير ثم الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساع ،الظاهرة مع غيرها من الظواهر
 .(247 ص ،م1999، الواقع الذي ندرسه )عبيدات وآخرون

 أداة الدراسة: 

اعتمدت هذه الدراسة الوصفية على استبانة تم تطبيقها في الفصل الدراسي الثاني من 
( طالبا وطالبة من 287)بلغ قوامها هـ على عينة عشوائية بسيطة 37/1438العام الدراسي 

ة الطائف، من ذوي التخصصات المختلفة، وعلى مستوى جميع طالب كلية التربية بجامع
المراحل الدراسية، وذلك بهدف الكشف عن مستوى وعي طالب كلية التربية في جامعة 

 الطائف بمفهوم الحرية وما سبل تفعيله من منظور التربية اإلسالمية.

 :الدراسةحدود 

بمفهوم الحرية لتربية طالب كلية اوعي تعرف على مستوى ال :الموضوعيةالحدود 
 .اومجاالته

 .ه1438الثاني لعام  الدراسي الفصل :الزمانيةالحدود 

وتشمل عينة من طالب مرحلة  ،طالب كلية التربية بجامعة الطائف :المكانيةالحدود 
 .البكالوريوس ومرحلة الدبلوم العام التربوي ومرحلة الماجستير

  والدراسات السابقة النظرياإلطار: 

 :مفهوم احلرية يف املنهج اإلسالمي :أواًل

 :جاء هذا القرآن الكريم مقررًا أن الدين الذي اختاره اهلل للناس وارتضاه لهم هو اإلسالم فقال 

 مت خت حت جت  هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ ُّٱاهلل تعالى
بقرة َّ جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت ٢٠٨: ال  
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ٱٱٱٱٹٱٹ :وأمر المؤمنين أن يدخلوا في شرائعه كاملة فقال، َّ  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  خب حب ٱُّٱٱ
 مح جح  مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب
ومفاده ، وقّرر مفهوم الحرية اإلنسانية وبّينه، ] 208آية  :سورة البقرة[ َّ جس مخ جخ

وفي أمره وشأنه كله منضبطة ، وفي تصرفاته وسلوكياته، أن اإلنسان حر في أقواله وأعماله
وال يمكن أن يقوم المسلم  ،ن خاللهاتتحقق العبودية الصادقة هلل تعالى م بضوابط شرعية

وهذ  ،فة هلل في أرضه دون حرية مشهودةمن عبودية وخال بمهامه التي اختارها اهلل له
هلل سبحانه وتعالى فهو متقيد بأوامر اهلل  اإلنسان الذي ارتضى لنفسه أن يكون عبداً 

 خطاب الشارع الكريم وبأمره ونهيهوسلوكه مرتبط في الحياة ب، وأحكامه

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٹٱٹٱُّٱ

 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك

سورة [َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىننن من

فجعل اإلنسان حر  في اختيار أي الطريقين ومحاسب عليه كما قال ، ] 54األعراف: آية 

وهذه اآلية تبين ، [10 البلد: آية]سورة   َّ حب جب  هئ  ٹٱٹٱُّٱٱ :تعالى

الطريق أمامهم واضحًا جليًا فالعبد مخير في سلوك أحد الطريقين هداية اهلل للناس بأن جعل 
وأوضح لكل طريق  ،أمامه ومسؤول ومحاسب على اختياره -طرق الخير أو طريق الشر  -

قال  ،فالعبد مخير ومحاسب في اختياره ألي الطريقين شاء ،بدايته ونهايته الواضحة الجلية
ومن ذلك ، (548صــ 4ج)لطريقين الخير والشر " "النجدين ا :ه(1412ابن كثير رحمه اهلل )

، وكان شغلت عقول الناس قديمًا وحديثاً  حرية اإلرادة واالختيار "وهي من المسائل التي
وقد تنازعت فيها  ،موضوع االختيار والجبر بمعنى هل اإلنسان حر في أفعاله أم مجبور عليها

نسان مجبور على فعله ال يستطيع أن اإل  :فقالت الجبرية :طوائف عقدية كالجبرية والقدرية
هو الذي يخلق فعله وليس هلل دخل في  ،إن اإلنسان مقدر :وقالت القدرية، يقدم وال يؤخر
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 َّ جك مق  حق مف خف حف ٹٱٹٱُّٱ .(338صــ ،هـ1405 ،)عبد العال .أفعاله
ذا اختار العبد أي الطريقين ،فمشيئة البشر تحت مشيئة اهلل، ]28آية  :سورة التكوير[  وا 

 يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ

 يفىف يث ىث نث مث زث رث  يتىت نت مت زت رت

ولو كان الناس ، ]29سورة الكهف: آية[ َّ مك لك اك يق  ىق

قال زقزوق ، مجبورين في اختيارهم لما نسب القرآن إليهم المشيئة في اإليمان والكفر
قادرًا على فعل  الحرية في اإلسالم هي حالة إسالمية إيمانية يكون اإلنسان فيها": ه(1422)

 ."الشيء أو تركه بحسب إرادته واختياره في إطار التزامه بالمنهج اإلسالمي عقيدًة وسلوكاً 
 .(537)صـ 

ومن تأمل هذا الدين وجد أنه لم يجبر أحدًا على اعتناقه رغم أنه الدين اإلسالمي  
رة وفتح لهم مجااًل ح للناس مكانته في الدنيا واآلخه وضّ لكنّ  ،ل من عند اهللالمشروع المنزّ 

 :ه(1386للعقل والفطرة لتقودهم إلى اهلل وتعرفهم عليه وفي هذا يقول ابن تيمة رحمه اهلل )
، فإن اإلنسان حّساس يتحرك بإرادة، أن يعبد غيره " كل من استكبر عن عبادة اهلل ال بد

ر  فمن لم يكن ، ادتهواإلنسان له إرادة دائمة وكل إرادة ال بد لها من مراد محبوب منتهى حبه وا 
رادته بل استكبر ذلك فال بد أن يكون له مراد محبوب والرق ، اهلل معبوده وينتهي حبه وا 

والعبودية اللذان هما نقيض الحرية إنما هما رق القلب وعبوديته فما استرّق القلب واستعبد 
  (188ص5)ج ".والحر عبد ما طمع العبد حر ما قنع -:فالقلب عبده وصدق من قال

فأمرهم بالمكاتبة  ،ف إلى الحرية حتى مع األرّقاء والمملوكيناإلسالم دين عظيم يتشوّ و  
ويعيش  ،بحيث يدفع العبد مااًل لسيده أو القيام بعمل ليعتق رقبته ونفسه من العبودية للناس

وفرق بين من يساعد الرقيق لينال حريته  ،حرًا فيبذل ما يستطيع ويتحمل التبعات في سبيلها
نسان وا من الكنيسة ليتحررّ  ؛ يته وبين من يدفع الناس ليقوموا بالثورات الصناعية والزراعيةوا 
والحظ  وما أكثر اآليات التي تدعو للعتق والحرية للرقيق ،والبحث عن الحرية والرهبان وظلمها
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 وقد جعل اإلسالم حظاً ، والعبودية تأمر باالسترقاقفي القرآن بينما ال توجد آية  ،عليها
 .ككفارة القتل الخطأ والظهار واأليمان والفطر في رمضان ،تاق من الكفاراتلإلع

  :ويقابل الحرية من المعاني
 –" حمل الغير بغير حق على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل  :وهو ،اإلكراه-1

فهو سلب  (360ص، ه1388، زيدان)به "  على إيقاعه ويصير الغير خائفاً  –أي المكره 
 .وتحقيق الرغبةاإلرادة 

المنع والتضييق على السفيه والحد من تصرفه فيما يملك "  :وهو ،رجْ وكذلك الحَ  -2
وقد حجر النبي صلى اهلل عليه وسلم على بعض ، وهو منع إنسان من تصرفه في ماله

 .(68ص2ج ه،1415، الفوزان) .عليه من الديون " الصحابة ألجل قضاء ما

، بغير حق " )الفوزان ء على حق غيره قهراً وكذلك الغصب وهو "االستيال-3 
 .( فهو نوع من السلب لحرية اإلنسان ولذلك حرمه الشرع130ص2ج، ه1415

والحرية في اإلسالم هي أن يتصرف اإلنسان في أي أمر مشروع له سواء كان في  
ويتصرف في بيعه ، نفسه أو ماله أو عرضه مالم يتعدى على عبوديته هلل وألمره ونهيه

وهي تشمل كل  ،كله كما يشاء مالم يتعدى على حقوق الناس بل وفي أمره الدنيوي ،ئهوشرا
في اتباع منهج اهلل هي والحرية الحقيقة ، الحريات الدينية والسياسية والفكرية واالجتماعية

 :والتذلل له وليست في اتباع هوى الناس والتذلل للشيطان وفي هذا يقول ابن القيم رحمه اهلل
ال ترض ما اختاروه  انــطـيـشـس والـفـنـرق الـــــوا بـــلـب ـ ف هــوا لــقـلـرق الذي خــن الــوا مــربــه" 

 ( 917ص، ه1428)ان "ــــرمــذل والحـــالــوا بـضــد ارتـقــف هم لنفوسهم

 وهو عبودية اهلل وابتلوا برق النفس والشيطان. ،يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له

ا دعوى الحرية المطلقة التي ال تعرف حقًا للخالق سبحانه وتعالى وال حقًا وأم 
شخص يقع في  أوللرب سبحانه وتعالى في الذات اإلالهية من خاللها للمخلوق فقد يقع العبد 

بصيرة أو يخوض في أحكام الشريعة بال علم وال وعرضه الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم 
أو يقع في نقد الناس ولمزهم وانتقاصهم والخوض في أعراضهم  ،تعالى خوف من اهللوال 

أو  ،أو يقع في أمور السياسة التي يتفرق منها الصف وتثير الفوضى والفتن ،بحجة الحرية
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يريد أن يحاكي الحرية الغربية التي تحرر الناس من أديانهم وأخالقهم بال رادع وال زاجر 
 .وخالفت ما جاءت به الشرائع السماوية

 : أنواع احلرية. ًاثاني

 :ومن أبرزها ،هناك عدة أنواع للحرية

لم يجبر الشارع أحدًا على اعتناق هذا الدين بالقوة  :الحرية الدينية أو حرية المعتقد -1
بل بين لهم طريق الخير وطريق الشر وحقيقتهما وعقوبتهما األخروية وكل نفس بما  والقسر

لإلنسان حريته حتى فيما يتعلق بأمور  نه وتعالى أقرّ "والمولى سبحاومحاسبة كسبت رهينة 
وهذا العدل  ،وحّمله مسؤولية حريته في إيمانه وكفره ،اإليمان والعقيدة وهي أكمل األمور

، )الزنتالي وأقام عليه الحجة بما أعطاه من حرية قوامها اإلرادة واالختيار والعقل" ،التام
الكريمة ما يبين دعوة الكفار ومجادلتهم وظهرت في نداءات القرآن ، (196ص ،م1993

 ٹٱٹٱُّٱ   :بالتي هي أحسن ولم يجبرهم على الدخول في هذا الدين كما قال تعالى

 حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي
 سورة النحل[  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ 125آية
 رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
، ]64سورة آل عمران: آية[ َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نتمت زت

 :ومع كل هذه الحوارات فلكل دينه الذي يقتنع به وهو محاسب عليه ومآخذ عليه قال تعالى

يقول زقزوق  ،]6آية :سورة الكافرون[ َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹٱٹٱُّٱ
تعني حرية االعتقاد وممارسة الشعائر التي يختارها العبد" )صــ  :ه( "والحرية الدينية1419)

ال يكون لغيره حق استعمال القوة معه في  :ت( "الحرية الدينية.دالمتعال ) ويقول عبد ،(305
 :وفي ذلك يقول اهلل تعالى قال تعالى، (6دعوته إلى عقيدته أو حق إرجاعه إل عقيدته " )صــ
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 ِّاَل ِإْكَراَه في ٱلدِّيِن َقد تََّبيََّن ٱلرُّْشد  ِمَن ٱْلَغياآلية الكريمة على [ فدلت 256:. ]سورة البقرة
نما حثت الناس وبّصرتهم إليه  عدم اإلكراه والقسر في الدخول في الدين بالقوة والقهر وا 

واستخدم أسلوب  ،بمعرفة الرشد والغي ووضوحهما دون اإلكراه واألمر ومعاقبة الناس في ذلك
مجرد التقليد أو  اإلقناع واليقين ألن العقيدة الحقيقية تقوم على اقتناع العبد لما يعتقد وليس

ه(: " هذه اآلية بيان كمال هذا الدين اإلسالمي وأنه 1414يقول السعدي ) ،القسر واإلرغام
ودين الصالح  ،ودين الفطرة والحكمة ،لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه دين العقل والعلم

؛ ألن اإلكراه إنما  له ال يحتاج إلى إكراه له وقبول الِفَطرِ ودين الحق والرشد فلكما ،واإلصالح
ال  ،أو لما تخفي براهينه وآياته ،ويتنافى مع الحقيقة والحق ،يقع على ما تنفر منه القلوب وا 

وقد تبين الرشد من الغي فلم يبق ألحد  ،ورده ولم يقبله فإنه لعناده ،فمن جاءه هذا الدين
اد الموجبة لقتال عذر وال حجة إذا رده ولم يقبله وال منافاة بين هذا المعنى وآيات الجه

ولذا نهى  ين ال ينفع المكره وال يقبل عند اهلل البّتهواإلكراه على الدّ  ،(230صــ 1ج)المرتدين "

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱ: اهلل رسوله عن إكراه الناس كما

، ]99آية :سورة يونس[ َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
يصال ووظيفة الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم مقصورة على تب ليغ الناس ودعوتهم وا 

 :الحق لهم وتعريفهم على اهلل وليس مسؤواًل عن هدايتهم واعتناقهم لإلسالم كما قال تعالى

سورة [ َّ حم جم  هل مل خل حل جل مك لك ٹٱٹٱُّٱ
من جوانب الحرية وهو تحرر اإلنسان من كل  عظيماً  وهذا يؤكد جانباً ، ]22-21آية :الغاشية

وأن العالقة مباشرة بين الخالق والمخلوق من غير واسطة  ،رقابة بينه وبين اهلل جل وعال
وجود اليهود في المدينة حينما قدمها ولم  وهو مع ذلك صلى اهلل عليه وسلم قد أقرّ  ،بينهما

يخرجهم أو يجبرهم على اإلسالم ولكنهم لما أظهروا العداوة والخبث على هذا الدين أجلى 
  .بعضهم وقتل بعضهم الذين أرادوا الغدر به

ودخل فيه فإنه ال يحق له الخروج منه بحجة الحرية  اإلسالمَ  أما إذا اختار اإلنسان   
ويسمى هذا الفعل ردًة والعياذ باهلل " أما المسلم فال يقبل منه بعد الدخول في اإلسالم الردة 
عنه فلو ارتد فإنما جزاؤه القتل وذلك ألنه أصبح بردته عن الحق غير صالح للبقاء إال أن 

 (92ص، 1ج، ه1420، توب إلى اهلل " )آل عمري
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وهي الحرية التي "تتيح لإلنسان فرصة المشاركة في اتخاذ  :الحرية السياسية -2
القرارات الحكومية وتشمل حق التصويت في اختيار أحد المرشحين المتنافسين على وظيفة 

 ،زقزوق)مة والحق في نقد سياسة الحكو  ،عامة وحق الفرد في ترشيح نفسه لوظيفة ما
في اختيار الحاكم ومراقبته ومحاسبته على أعماله إذا  الحقَّ  ةِ مّ فلل  ، (305صــ  ،هـ1419

وهي احترام رأي الفرد في  :"حرية السياسة(د.ت) عبد المتعاليقول ، انحرفت عن منهج اهلل
ة وهي محددة بحدود المصلحة العام، (6صــ)الحكم بحيث ال تضييع شخصيته وكلمته ورأيه "

التي ال تدعو إلى فرقة وفتن وأن ينازع األمر عن أهله بل تدعو لالستقرار والطمأنينة 
 .بحياتهم ومعيشتهم تضرّ  وينبغي أن تراعي مصالح الناس وال، والهدوء

ن الناس أن يتخذوا قراراتهم االقتصادية وهي الحرية التي " ت َمكّ  :الحرية االقتصادية -3
 .(305صــ  ،هـ1419 ،. )زقزوق"رية ادخار المال واستهالكهبأنفسهم وتشمل حق التملك وح

ولقد راعى اإلسالم الفطرة اإلنسانية وغريزة اإلنسان لحب المال وتملكه فأتاح له فرص  
وأن يحوز على جهده وتعبه ويأخذ نتيجة عطائه وبذله بما أحّله اهلل له دون  ،الكسب والتجارة

ان الحرية في البيع والشراء والتملك واإلقالة والشفعة ولذا جعل لإلنس ،المساس بكرامة الناس
 .كما يشاء

عمال العقل في لقد جعل اهلل سبحانه وتعالى للعبد حرية التفكّ  :حرية الفكر والرأي -4 ر وا 

 نث ٹٱٹٱُّٱ :مخلوقات اهلل والنظر فيها وجعلها من عالمات هداية اهلل الناس فقال تعالى
 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث
 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل
 آل} َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين

 {191 – 190: عمران
" التفكر في خلق اهلل  :ه(1414قال سيد رحمه اهلل )، [191-190 :]سورة آل عمران

والتدبر في كتاب الكون المفتوح وتتبع يد اهلل المبدعة وهي تحرك هذا الكون وتقلب صفحات 
"اإلنسان ال يكون حرًا ــلذلك ف، (545صــ1عبادة " )جهذا الكتاب هو عبادة هلل من صميم ال
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كامل الحرية إذا لم يتحرر فكره من قيد األوهام والخرافات والتقاليد والعادات وال يكون حرًا إذا 
 ،عبد العال) ."فقد القدرة على ممارسة كل ألوان النشاط العقلي في المواقف المختلفة

 أالملة في الرأي فيقول ما شاء ويقبل أو يرد بشرط وللعبد الحرية الكا ،(338صــ ،هـ1405
وال ، ينافي رأيه وقوله تعاليم اإلسالم ويبدي وجهة نظره لما فيه مصلحة وينقد ما فيه ضرر
يقول ، يرده أحد عن قول الحق أو التعبير بما يشاء وله أن يرد على أهل الباطل باطلهم

ائق واألفكار واآلراء عبر اإلذاعة فهي حق نشر الحق :ه( "حرية الصحافة1419زقزوق )
 (305والتلفاز وغيرها من وسائل اإلعالم المختلفة ")صــ 

ه( أنها " توجه اإلنسان إلى الكون والنفس اإلنسانية 1419ويرى العبد اللطيف ) 
والنصوص الدينية الشرعية بالبحث واالستنتاج واالبتكار طبقا للتوجه الشرعي بغية نفع 

 . (16ص ة ودفعا للضرر " )المسلمين والبشري

م اإلسالم الناس إلى االتجاه لعلم معين بل األمر مفتوح لزِ لم ي   :الحرية العلمية-5
لميولهم واتجاهاتهم بما ينفع األمة والبد للمسلمين أن يتكاملوا فيما بينهم ويتجهون لجميع 

لفرد لنفسه التعليم وهي أن يختار ا :العلوم ويستغنون عن غير المسلمين و"الحرية التعليمية
ن " أخالق سلطان العلم فوق ، (305صــ ، ه1419، )زقزوق.في التخصص الذي يريده " وا 

وقد خلق اهلل العقل ليميزنا به على جميع  ،ألنه يعتمد في سلطته على العقل ،كل سلطان
أن  فإذا أهملنا االعتماد عليه لم يكن هناك معنى لخلقه فينا واهلل عز وجل منزه ،مخلوقاته

والمتأمل للصحابة الكرام يجد أن منهم البارع  ،(6صــ ،د.ت ،)عبد المتعال.يخلق شيئًا عبثًا "
 ،في القرآن وتفسيره ومعرفة أسباب نزوله كابن عباس وعلي وأبي بن كعب رضي اهلل عنهم

ومنهم العالم  ،ومنهم العالم بالفرائض واألحكام كمعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهم
ومنهم البارع في القيادة وتوجيه  ،بالحديث والسنة النبوية كأبي هريرة وعائشة رضي اهلل عنهم

ومنهم العالم بالحروب والقتال كخالد بن الوليد ، رضي اهلل عنهم وعمرَ  الناس كأبي بكرٍ 
 .رضي اهلل عنهم وما إلى ذلكوعكرمة وعمرو بن العاص 

حرية المطلقة في شخصه سواء في لبسه جعل اإلسالم للعبد ال :الحرية الشخصية-6
بما جاء في اللباس المشروع واألكل من  فله ما يشاء في ذلك متقيداً ، أو أكله وشربه
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وله أن يختار وينكح ، وله أن يهب من ماله ما يشاء ويعفو ويتجاوز كما يشاء ،الطيبات
 .وأن يسكن في أي مكان شاء، المرأة التي يريدها

التي ساوت بين الناس جميعًا في الحقوق والواجبات بال تمييز  :الحرية االجتماعية-7
لرجل وللمرأة لالحرية وجعلت ، وجعلت لهم الحرية في تكوين األسرة، وتفاوت بينهم في ذلك

في سلوكياتهم االجتماعية وفي اختيار شريك حياتهم فيختار الرجل زوجته على حد سواء 
ووضع ، ولها أن تختار شريك حياتها، ل أو الردالتي يريد ولها الحرية المطلقة في القبو

وللمرأة الحرية في مالها إن شاءت أن ، للزوجة على زوجها للزوج على زوجته وحقوقاً  حقوقاً 
 .تعطي زوجها أو تمسك كما تشاء فهي أعرف بمالها وأدرى به

 :الدراسات السابقة ثالثًا:

تقد في التشريع والقضاء حرية المعم( وعنوانها 2012دراسة حليمة خضر بروك ) -1
 الفرنسيين.

الدراسة إلى الكشف عن الجوانب الخفية وراء اصدار فرنسا للعديد من التشريعات  توهدف
بالحجاب  ما يتعلقالتي تمس حرية المعتقد والتي أضرت بالمسلمين في فرنسا وخاصة 

د أعداد المسلمين بالقضاء اإلداري الفرنسي واسهاماته خاصة بتزاي ما يتعلقوالنقاب وتوضيح 
تعد فرنسا دولة من المدارس  :وكانت أبرز النتائج ،ستقرائيواستخدم المنهج اال ،لديهم

 ،القانونية الرائدة وقد أوجدت حقوق اإلنسان والمواطن قديما واليزال يشكل مرجعا قانونيا
تمنح المسلمين وكذلك أقرت فرنسا مبدأ حياد الدولة تجاه األديان والمشرع الفرنسي إال أنها لم 

 .الحرية الكاملة واإلسالم يعتبر الديانة الثانية عندهم
 أصولية.وتطبيقاتها دراسة  الحريةم( وعنوانها: 2010دراسة محمد محمود الجمال ) -2

وذكر أبرز تطبيقاتها في  الفقهية،وهدفت الدراسة إلى معرفة أهمية الحرية وقواعدها 
واستخدم الباحث المنهج االستقرائي  والجنايات،خصية مجال العبادات والمعامالت واألحوال الش

حرية المرأة في أن تتصرف في مالها بدون إذن أحد  النتائج:وكانت أبرز  واالستنباطي،
وكذلك قلة التكاليف تعطي للفرد حرية وكلما ازداد الفرد في عبوديته بأداء  ،باتفاق الفقهاء

 .النوافل والمستحبات ارتقى في درجات الحرية
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الحرية في الخطاب اإلسالمي م( وعنوانها 2010بطوش ) عبد السالمبسام دراسة  -3
 أنموذجا.الحديث الشيخ محمد الخضر 

الدراسة إلى توضيح مفهوم الحرية في الخطاب اإلسالمي الحديث عبر دراسة  توهدف
ي لمساهمة أبرز رموز اإلصالح والفكر اإلسالمي الحديثين في القرنين التاسع عشر الميالد

وضوح معالم الرؤية  نتائجها:ومن أبرز  االستقرائي،منهج ومطلع العشرين واستخدم الباحث ال
الفكرية التي قدمها الشيخ محمد الخضر لمفهوم الحرية وتجلياته السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وأكدت الدراسة أن الخطاب اإلسالمي الحديث في تلك المرحلة لم يكن قدم منجزا 

 االجتهاد.متكامال يرتقي لمستوى فكريا 

 .مفهوم الحرية دراسة تأصيلية :ه( وعنوانها1431دراسة علي حسين فقيهي )

آثار الحرية على ، ضوابطهاو قواعد الحرية ، مفهوم الحرية :لتعرف علىإلى ا توهدف
وكان من أبرز  .منهج الوصفي التحليلي والوثائقيال ت الدراسةاستخدمو  .الفرد والمجتمع

وتمييز األلفاظ للوصول إلى معانيها  ،وتحديد المصطلحات ،ضرورة معرفة المفاهيمتائجها: ن
اتساع ، وحقائقها ومن ثم نقدها وتمحيصها للحكم عليها بالقبول أو الرد واإلصالح أو الفساد

مفهوم الحرية وتعدد معانيها وكثرة تعريفاتها مما نتج عنه االختالف الكبير والتنوع الواسع في 
محدداتها وضوابطها وجوانبها ومجاالتها الدينية واألخالقية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية 

 .والسياسية
الحرية األكاديمية في  وعنوانها:م( 2007أبو حميد ) عبد الرحمندراسة ندى  -4

 ميدانية.الجامعات السعودية دراسة 
دى أعضاء هيئة التدريس وهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الحرية األكاديمية ل

وكذلك التعرف على الوضع الراهن لها وأهم مجاالتها والعوامل التي في الجامعات السعودية 
أن الحرية األكاديمية تعني  النتائج:وكانت أبرز  الوصفي،واستخدم الباحث المنهج  منها،تحد 

هن للحرية األكاديمية وكذلك الوضع الرا وماليا،حرية الجامعة واستقاللها إداريا وأكاديميا 
ومن أكثر مظاهر االستقالل اإلداري الحق في تعيين عضو هيئة التدريس  عام،متوسط بشكل 

 للطالب.ومن أكثر مظاهر االستقالل األكاديمي حق الجامعة في تحديد شروط القبول 
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الحرية الشخصية لطالب كلية  وعنوانها:م( 1992دراسة محمد وجيه الصاوي ) -5
 قطر.ة التربية بجامع

وهدفت الدراسة إلى استكشاف بعض المعوقات واتجاهات الطالب نحو الممارسة 
العملية في النواحي األكاديمية وحريتهم في التعبير واالختيار وحق النقد وغيرها من الجوانب 

وكانت  الوصفي،واستخدم الباحث المنهج  أكاديمي،التي يمارسها الطالب في الجامعة كحق 
أن الحرية المتاحة شيء نسبي في فهمه والتعامل معه وأن الشعور بالحرية  :أبرز النتائج

وأن  ،وممارستها كانت أعلى لدى الطالبات وكذلك لدى غير القطريين أعلى من القطريين
   .ظروف المجتمع وتقاليده له دوره في الشعور بالحرية

ضوابط  :هاه( وعنوان1419اللطيف ) الحليم العبد اللطيف بن عبد دراسة عبد
 .الحرية الفكرية في اإلسالم وأثرها في الثقافة اإلسالمية

وهدفت إلى التعرف على: ضوابط الحرية الفكرية في اإلسالم وأثرها في الثقافة 
وكانت أبرز نتائجها  المحتوى،منهج االستقراء ومنهج تحليل تخدمت الدراسة واساإلسالمية. 

في مسائل التشريع وتوجه  ولالستنباطفي العقيدة  لإلقناعأّن التفكير يعد وسيلة أساسية 
وأّن الثقافة تتعرض لغزو فكري وذلك باتهام اإلسالم بالوقوف موقفًا مضادًا  كلها،الحياة 

 للحرية الفكرية وأنه ال مجال لها فيه.
مفهوم الحرية في الفكر  :ه( وعنوانها1410)الخالق المقدسي  دراسة عبد -6

 .اإلسالمي
ومقارنة  ،لحريةا مفهومالفكرية المختلفة نحو االتجاهات سة تناول استهدفت الدراو 

من أبرز النتائج كان و  االستنباطي،واستخدم الباحث المنهج  .ذلك من منظور الفكر اإلسالمي
أن مفهوم الحرية في اإلسالم يختلف عن مفهومها عند الفرس وعند العرب قبل اإلسالم 

 إلسالمي.اووضوح الحرية ومجاالتها في الفكر 

حيث مفهوم الحرية من بقة: فقد اتفقت معها السا الدراساتهذه الدراسة و والعالقة بين 
ومجاالتها ولكنها اختلفت من حيث المنهج فقد استخدمت الدراسات السابقة المنهج 

والصاوي فقد اتفقت معها على استخدام المنهج  أبو حميدعدا دراسة االستقرائي واالستنباطي 
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السابقة اهتمت بتوضيح مفهوم الحرية من وجهة نظر شرعية  الدراسات ونكو  ،الوصفي
وأما هذه الدراسة فهي دراسة تربوية ميدانية  ،استنباطية وتأصيلية للمفهوموكانت دراسة 
وسبل تفعيلها من منظور  وعي طالب كلية التربية حول مفهوم الحرية مستوىوهدفها قياس 

مع دراسة أبو حميد ودراسة الصاوي في كونها دراسات ولذلك اتفقت  ،التربية اإلسالمية
ميدانية واختلفت عن دراسة أبو حميد التي كانت عن الحرية األكاديمية في الجامعات 
السعودية ودراسة الصاوي حول الحرية الشخصية لدى طالب كلية التربية بجامعة قطر في 

دراسة بينما توسعت هذه الأنها اقتصرت الدراستين حول مجال واحد من مجاالت الحرية 
 .لتشمل جوانب الحرية جميعها

  لدراسة امليدانية:اإجراءات 

مستوى وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية، وسبل للكشف عن 
صممت الدراسة االستبيان في ضوء أدبيات الدراسة ذات الصلة بالموضوع ، تفعيل هذا الوعي

وبعد ( عبارة 50في صورتها المبدئية على )ستبانة اال قة وتكونتوفي ضوء الدراسات الساب
عادة النظر فيها   اتمحاور ذ أربعةعبارة موزعة على  (44)اشتملت على التحكيم وا 

. وشملت هذه أبدًا( -أحيانًا  –)دائمًا  مقيدة وفقًا لمقياس ليكرت ثالثي األبعاد اتاستجاب
 :المحاور

 - 1لعبارات من اربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية )الوعي المعرفي لطالب كلية الت -
16.) 

 17)العبارات من  الوعي الوجداني لطالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية -
- 26). 

 27)العبارات من  الوعي السلوكي لطالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية -
- 35). 

 36)العبارات من  تربية في جامعة الطائف بمفهوم الحريةسبل تفعيل وعي طالب كلية ال -
لقياس الصدق ولتقنين األداة تم استخدام الخطوات المنهجية العلمية من و    .(44 -

المحكمين للتحقق من  حيث قياس الصدق والثبات تم عرضها أواًل على مجموعة من
ما وضعت من أجله، صدقها الظاهري. وبعد الحكم على صدق فقرات األداة في الكشف ع
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وعلى ترابطها بالمحاور التي تندرج تحتها، وعلى وضوحها وسالمة صياغتها، تم أيضًا 
حساب صدق المحتوى أو ما يعرف باالتساق الداخلي من خالل التعرف على مدى تمثيل 

من خالل التحقق من ثبات االستبانة تم  جيدا للمجال المراد قياسه، و بنود العبارات تمثيال
(، وتم التحقق من 0,755)والتي بلغت ة ألفا كرونباخ التي تستخدم لحساب الثبات طريق

(. وألن درجة ثبات مجموع عبارات 0,869بأخذ الجذر التربيعي للثبات )أيضا الصدق 
ويوضح الجدول التالي  االستبانة ككل مرتفعة، جاءت درجة صدق االستبانة عالية جدا.

 ذلك: 
 (:1جدول )

 حاور أداة الدراسة بطريقـة االتساق الداخـلي )ألفــا كرونباخ(صدق وثبات م

 الصدق الثبات محاور االستبانة

الوعي المعرفي لطالب كلية التربية في جامعة الطائف  (1

 بمفهوم الحرية.

.633 0.796 

الوعي الوجداني لطالب كلية التربية في جامعة الطائف  (2

 بمفهوم الحرية.

.714 0.845 

لطالب كلية التربية في جامعة الطائف  الوعي السلوكي (3

 بمفهوم الحرية.

.769 0.877 

سبل تفعيل وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف  (4

 بمفهوم الحرية.

.751 0.867 

 0.869 755. اإلجمالي

 -هـ 37/1438من العام الدراسي  يالثانفي الفصل الدراسي  -االستبانة  تطبيقوبعد 
وصلت عينة  ( تخصصًا بالجامعة،22من طالب وطالبات )ة عينة عشوائية بسيطعلى 

- العينة عيوز تيبين الجدول التالي . و ( طالبًا وطالبة من جامعة الطائف287) الدراسة إلى
على متغيرات -والتي شملت مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدبلوم العام ومرحلة الدراسات العليا 

 الدراسة:
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(:2جدول )  

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 50.9 146 ذكر الجنس

 49.1 141 أنثى

 38.7 111 بكالوريوس المرحلة الدراسية

 57.1 164 دبلوم

 4.2 12 ماجستير

 7.3 21 شرعي التخصص

 43.9 126 تربوي

 22.3 64 نظري/إنساني

 26.5 76 علمي/عملي

 مدى المشاركة في

 األنشطة الجامعية

 35.2 101 أبدا  

 50.5 145 أحيانا  

 14.3 41 غالبا  

 %100 287 المجموع

المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري،  على للبيانات افي تحليله الدراسةاعتمد قد و 
 SPSS وذلك من خالل برنامج ،Anova، اختبار تحليل التباين )ف( T-testاختبار )ت( 

على كل استجابة من استجابات االستبانة  الوعيكما تم حساب مستوى ومدى  .19اإلصدار 
وذلك عن طريق إعطاء درجة لكل استجابة من االستجابات الثالثة وفقًا لطريقة ليكرت 

Likert Method( تعطى الدرجة أحياناً (، واالستجابة )3( تعطى الدرجة )دائماً . فاالستجابة )
 12عبارات في االستبانة ) (22)(، علمًا بأن هناك 1( تعطى الدرجة )أبداً تجابة )(، واالس2)

في المحور الثالث( تم إعطائها  وأربع ،في المحور الثاني عبارة في المحور األول، وست
لكل  الوعيعكس هذه الدرجات ألنها عبارات سلبية. والجدول التالي يوضح مستوى ومدى 

 .استجابة في االستبانة
(:3ول )جد  

 لكل استجابة الوعيمستوى ومدى  

 المــــــدى مستوى االستجابة

 1.66( أي 0.66+1)وحتى  1من  غير مهمة –أبدا  

 2.33( أي 0.66+ 1.67وحتى ) 1.67من  إلى حد ما –أحيانا  

 تقريبا 3( أي 0.66+ 2.34وحتى ) 2.34من  مهمة –دائما  
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 :نتائج الدراسة امليدانية 

ائج الدراسة الميدانية حسب محاور االستبانة األربعة، إجمااًل وتفصياًل، يتم عرض نت 
 ثم حسب متغيرات الدراسة، يلي ذلك عرض لملخص النتائج وتفسيرها. وفيما يلي تفصيل ذلك:

مستوى وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية، وسبل تفعيل  (1
 هذا الوعي، بصورة مجملة:

وى وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية، وسبل للكشف عن مست
تفعيل هذا الوعي، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة 

بصورة  –أن وعيهم بمفهوم الحرية األربعة. وقد أوضحت استجابات الطالب على االستبانة 
كما بلغ إجمالي (، 2,49) مإجمالي متوسط استجاباتهكبير، حيث بلغ على مستوى  –مجملة 

(، وهو مستوى عاٍل أيضًا. 2,38متوسط استجاباتهم على مستوى جوانب الوعي الثالثة )
 والجدول التالي يوضح ذلك:

 (4جدول )

 التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجمالي محاور استبانة الطالبات 

مجموع  عدد الفقرات ر االستبانةمحاو المحاور

 التكرارات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.296 2.645 12145 16 الوعي المعرفي األول

 0.282 2.406 6904 10 الوعي الوجداني الثاني

 0.244 2.087 5391 9 الوعي السلوكي الثالث

 0.274 2.379 مستوى الوعي إجماال  

 0.285 2.711 7004 9 سبل تفعيل الوعي الرابع

 0.192 2.490 31444 44 إجمالي االستبانة

حصل على أعلى متوسط حسابي  الرابعكما يتضح من الجدول السابق أن المحور 
(، مما يدل على تقارب وجهات نظر أفراد العينة نحو 0,285(، وانحراف معياري )2,71)

. ب جامعة الطائف بمفهوم الحريةأهمية سبل التفعيل الواردة باالستبانة لزيادة وعي طال
 :ويوضح الشكل التالي ترتيب محاور االستبانة والمتوسط الحسابي لكل محور
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عن مستوى وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم  -تفصياًل  –وللكشف 
الحرية، وسبل تفعيل هذا الوعي، تعرض العناصر األربعة التالية لكل محور من محاور 

 ة على حدة كما يلي:االستبان

 
 

 :مستوى الوعي المعرفي لطالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية (2
مستوى الوعي المعرفي لطالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم للتعرف على 

الحرية، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور االستبانة األول "الوعي 
في لطالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية". وقد أوضحت استجابات المعر 

على مستوى كبير،  –إجمااًل  –الطالب على هذا المحور أن وعيهم المعرفي بمفهوم الحرية 
فهوم الحرية إيجابي بشكل إدراكهم لم(؛ أي أن 2,65حيث بلغ إجمالي متوسط استجاباتهم )

 وضح ذلك:. والجدول التالي يدائم
(:5جدول )  

الوعي المعرفي لطالب كلية التربية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور األول "

 " مرتبة تنازليا  جامعة الطائف بمفهوم الحرية

مجموع  العبارة م

 التكرارات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

ده هللا ورسوله صلى هللا تتضمُن الحريةُ االلتزام بما حد   2

 عليه وسلم في الشرع.

825 2.87 .362 

تتضمن الحرية الحق في إشباع الرغبات الجنسية ولو  16

 كانت بطريقة غير شرعية.

816 2.84 .450 

صلة –تتضمُن الحرية الحق في ترك الواجبات )صالة 13

 المحاضرات...(.-رحم

802 2.79 .525 

اض الناس المسيئين تقتضي الحرية الخوض في أعر 9

 لك.

801 2.79 .534 

 529. 2.79 800 تتضّمُن الحرية الحديث في مسائل الدين بال علم. 8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

سبل تفعيل 
 الوعي

 الوعي السلوكي الوعي الوجداني الوعي المعرفي



 .....وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف

- 224 - 

 536. 2.77 796 أُدرُك أّن اإلسالم سبق غيره في تقرير الحرية. 1

 512. 2.74 787 تقوُم الحرية على الموازنة بين الحقوق والواجبات. 3

يريد حتى لو أضّر  تعني الحريةُ فعل اإلنسان ما 6

 باآلخرين.

785 2.74 .573 

تقوُم الحرية على استعمال القوة مع غير المسلمين  12

 لدعوتهم إلى اإلسالم. 

785 2.74 .554 

تتضمن الحرية الشخصية الحق في التدخين أو تناول  15

 المسكرات. 

774 2.70 .581 

ضى تتطل ب الحرية التعبير عن الرأي ولو أدى هذا للفو 10

 والفتن.

756 2.63 .587 

أعتقُد أن الحدود والعقوبات هي سلٌب للحريات وللكرامة  14

 اإلنسانية.

744 2.59 .662 

تستوجُب بعض مواقف الحياة التحّرر من األخالق  11

 لمسايرة اآلخرين.

725 2.53 .630 

 727. 2.40 690 أعتقُد أّن الحرية مفهوم مطلق )ليس لها حدود(. 7

بالحريِة قدرة اإلنسان على اتخاذ قراره الشخصي  يُقصدُ  5

 دون تدخل اآلخرين.

679 2.37 .671 

تتضمُن الحريةُ الحق  لغير المسلمين في ممارسة  4

 شعائرهم دون قيود.

580 2.02 .748 

"الوعي المعرفي لطالب كلية يتضح من الجدول السابق أن متوسط عبارات محور 
الوعي " ومستوى "الوعي الكبيريتراوح بين مستوى "هوم الحرية" التربية في جامعة الطائف بمف

تتضمن  الحرية  االلتزام بما حدَّده اهلل ورسوله صلى ( "2"، وذلك حيث حصلت العبارة )المتوسط
( وأقل انحراف معياري 2,87" على أعلى متوسط حسابي )اهلل عليه وسلم في الشرع

الحرية  الحقَّ لغير المسلمين في ممارسة  تتضمن  ( "4(، بينما حصلت العبارة )0,362)
 (. 0,748انحراف معياري )و ( 2,02" على أقل متوسط حسابي )شعائرهم دون قيود

 :مستوى الوعي الوجداني لطالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية (3
للتعرف على مستوى الوعي الوجداني لطالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم 
الحرية، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور االستبانة الثاني "الوعي 
الوجداني لطالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية". وقد أوضحت استجابات 

على مستوى كبير،  –إجمااًل  –الطالب على هذا المحور أن وعيهم الوجداني بمفهوم الحرية 
(؛ أي أن اتجاههم نحو مفهوم الحرية إيجابي 2,41إجمالي متوسط استجاباتهم )حيث بلغ 
 . والجدول التالي يوضح ذلك:بشكل دائم
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(6جدول )  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثاني "الوعي الوجداني لطالب كلية التربية في 

ا  جامعة الطائف بمفهوم الحرية" مرتبة تنازلي  

مجموع  العبارة م

 التكرارات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

أشعُر بأولوية دراسة الموضوعات التي  22

 تتوافق وميولي واهتماماتي.

780 2.72 .516 

أميُل إلى األشخاص الذين يتصرفون بدون  26

 وازٍع أو رادع.

770 2.68 .592 

أحرُص على كسب المال وجمعه دون المساس  21

 امة الناس.بكر

768 2.68 .617 

أقبُل قول الحق أو رد الباطل مهما كانت  20

 صيغته التعبيرية.

670 2.33 .637 

أميُل إلى مقارنة الحرية من المنظورين  17

 اإلسالمي والغربي.

666 2.32 .654 

 764. 2.31 662 أحترُم إبداء الرأي ولو كان مخالفا  للدين. 18

فر لمواطنيها الحريات أحُب السفر إلى دول تو 25

 المطلقة.

660 2.30 .730 

أحترُم المخالف لي في الرأي حتى ولو كان  19

 على خطأ.

658 2.29 .713 

أُِحّس أن تقييد حرية الطالب في الحرم  23

 الجامعي يمتهن كرامتهم اإلنسانية.

646 2.25 .738 

أميُل إلى أكل أو شرب ما تهفوا إليه نفسي ولو  24

 .أضّر بصحتي

624 2.17 .635 

يتضح من الجدول السابق أن متوسط عبارات محور "الوعي الوجداني لطالب كلية 
التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية" يتراوح بين مستوى "الوعي الكبير" ومستوى "الوعي 

أشعر  بأولوية دراسة الموضوعات التي تتوافق ( "2المتوسط"، وذلك حيث حصلت العبارة )
(، 0,516( وأقل انحراف معياري )2,72" على أعلى متوسط حسابي )ي واهتماماتيوميول

" أميل  إلى أكل أو شرب ما تهفوا إليه نفسي ولو أضّر بصحتي( "24بينما حصلت العبارة )
 (. 0,536( وانحراف معياري )2,17على أقل متوسط حسابي )

 :ف بمفهوم الحريةمستوى الوعي السلوكي لطالب كلية التربية في جامعة الطائ (4
للتعرف على مستوى الوعي السلوكي لطالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم 

 الثالثالحرية، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور االستبانة 
لطالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية". وقد أوضحت السلوكي "الوعي 

على  –إجمااًل  –بمفهوم الحرية السلوكي لطالب على هذا المحور أن وعيهم استجابات ا
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؛ أي أنهم يمارسونه في بعض (2,09، حيث بلغ إجمالي متوسط استجاباتهم )متوسطمستوى 
 . والجدول التالي يوضح ذلك:األحيان

 (7جدول )

لطالب كلية التربية في السلوكي عي "الو الثالثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور  

 جامعة الطائف بمفهوم الحرية" مرتبة تنازليا  

مجموع  العبارة م

 التكرارات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

أرتدي ما شئت من اللباس ولو خالف أعراف وتقاليد  33

 المجتمع.

720 2.51 .679 

أقدُم المساعدة المادية لمن أشاء من زمالئي  35

 لمحتاجين.ا

705 2.46 .618 

 651. 2.22 637 أجادُل إلثبات صحة رأيي ونقد رأي غيري. 34

أنقُد العادات والتقاليد المجتمعية السائدة خاصة التي ال  28

 أصل لها في الدين.

621 2.16 .693 

أُبدي رأيي في الجامعة حتى لو اختلف مع أساتذتي  29

 وأقراني.

607 2.11 .601 

 663. 2.11 605 اسات الفاسدين في المجالس العامة.أنقُد سي 30

 742. 1.91 548 أتصرُف في أموالي كما أشاء دون قيود. 32

 606. 1.79 515 أُعبُِّر عن وجهة نظري ولو لم تكن في تخصصي. 31

 689. 1.51 433 أشارُك بالتصويت في االنتخابات البلدية. 27

ت محور "الوعي السلوكي لطالب كلية يتضح من الجدول السابق أن متوسط عبارا
التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية" يتراوح بين مستوى "الوعي الكبير" ومستوى "الوعي 

أرتدي ما شئت من اللباس ولو خالف أعراف ( "33"، وذلك حيث حصلت العبارة )الضعيف
(، بينما 0,679انحراف معياري )و ( 2,51" على أعلى متوسط حسابي )وتقاليد المجتمع
" على أقل متوسط حسابي أشارك  بالتصويت في االنتخابات البلدية( "27حصلت العبارة )

 (. 0,689( وانحراف معياري )1,51)

 سبل تفعيل وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية: (5
للتعرف على درجة أهمية سبل تفعيل وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف 

مفهوم الحرية من وجهة نظر الطالب، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ب
لمحور االستبانة الرابع "سبل تفعيل وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم 
الحرية". وقد أوضحت استجابات الطالب على هذا المحور أن سبل تفعيل وعي طالب كلية 

مهمة بدرجة كبيرة، حيث بلغ إجمالي  –إجمااًل  –لطائف بمفهوم الحريةالتربية في جامعة ا
 (. والجدول التالي يوضح ذلك:2,71متوسط استجاباتهم )
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 (8جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الرابع "سبل تفعيل وعي طالب كلية التربية في  

 تنازليا   جامعة الطائف بمفهوم الحرية" مرتبة

مجموع  العبارة م

 التكرارات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 320. 2.90 833 فتح المجال للطالب في اختيار التخصص الذي يناسبه. 36

فتح المجال للطالب للمشاركة في األنشطة التي توافق  40

 ميولهم.
805 2.80 .470 

الب تفعيل األنشطة الجامعية كي تتاح الفرصة للط 41

 لعرض مواهبهم وإبداعاتهم.
792 2.76 .510 

منح الفرصة للطالب إلبداء آرائهم في تطوير العملية  39

 التعليمية.
789 2.75 .495 

تفعيل مجالس الطالب للمشاركة في اتخاذ القرارات  38

 الخاصة بهم.
782 2.72 .492 

تضمين المقررات الجامعية موضوعات عن الحرية من  44

 مي.منظور إسال
775 2.70 .543 

تخصيص صفحات تواصل اجتماعي للطالب على موقع  42

 الجامعة إلبداء آرائهم بُحّرية.
757 2.64 .568 

األخذ بآراء الطالب في تقييم عناصر العملية التعليمية  43

 )أهداف/برامج/ أساتذة(
757 2.64 .517 

إعطاء الطالب الحرية في اختيار ما يدرسونه )من  37

 كم والكيف والزمن(.حيث ال
714 2.49 .566 

وعي طالب كلية سبل تفعيل يتضح من الجدول السابق أن متوسط عبارات محور "
التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية" يتراوح بين مستوى "الوعي الكبير" ومستوى "الوعي 

خصص الذي فتح المجال للطالب في اختيار الت( "36المتوسط"، وذلك حيث حصلت العبارة )
(، بينما حصلت 0,320( وأقل انحراف معياري )2,90" على أعلى متوسط حسابي )يناسبه

" إعطاء الطالب الحرية في اختيار ما يدرسونه من حيث الكم والكيف والزمن( "37العبارة )
 (. 0,566( وانحراف معياري )2,49على أقل متوسط حسابي )

ستجابات طالب جامعة الطائف نحو الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات ا (6
 مستوى وعيهم بمفهوم الحرية، وسبل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير الجنس:

جامعة الطائف  للفروق بين متوسطات استجابات طالبللكشف عن الداللة اإلحصائية 
نحو مستوى وعيهم بمفهوم الحرية، وسبل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير الجنس، تم 

 . والجدول التالي يوضح ذلك:T-testاستخدام )ت( 
 (9جدول )
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نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات طالب جامعة الطائف نحو مستوى وعيهم بمفهوم الحرية،  

 وسبل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الفئة المحاور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة قيمة )ت(

 524. 638. 3.997 42.49 146 ذكر األول

 غير دالة
 5.396 42.13 141 أنثى

 005. 2.863 2.382 24.52 146 ذكر الثاني

 دالة
 3.149 23.57 141 أنثى

 000. 3.598 2.200 19.23 146 ذكر الثالث

 دالة
 2.099 18.32 141 أنثى

 011. -2.556 2.415 24.03 146 ذكر الرابع

 دالة
 2.666 24.79 141 أنثى

 148. 1.449 7.335 110.27 146 ذكر إجمالي

 غير دالة
 9.458 108.82 141 أنثى

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  توجدويتضح من هذا الجدول ال 
وذلك على محاور االستبانة مجملة، وكذلك  -حسب متغير الجنس  -طالب جامعة الطائف 

( عند 1,96ول، حيث جاءت قيمة )ت( أقل من قيمتها الجدولية )على محور االستبانة األ 
األمر الذي يدل على مستو عال من االتساق (؛ 0,05( ومستوى داللة )285درجة الحرية )

 لمتغير الجنس. استجابات الطالبات تبعاً في 
كما يتضح من هذا الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات 

وذلك على محاور االستبانة الثاني والثالث  -حسب متغير الجنس  -عة الطائف طالب جام
( 285( عند درجة الحرية )1,96والرابع، حيث جاءت قيمة )ت( أكبر من قيمتها الجدولية )

في اتجاه  -على المحورين الثاني والثالث  –(، وكانت هذه الفروق 0,05ومستوى داللة )
 -على المحور الرابع  –كانت هذه الفروق ألكثر متوسطًا، بينما الطالب )الذكور( حيث كانوا ا

 .في اتجاه الطالبات )اإلناث( حيث كن األكثر متوسطاً 
الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات طالب جامعة الطائف نحو  (7

مستوى وعيهم بمفهوم الحرية، وسبل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير المرحلة 
 الدراسية:
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جامعة الطائف  للفروق بين متوسطات استجابات طالبكشف عن الداللة اإلحصائية لل
نحو مستوى وعيهم بمفهوم الحرية، وسبل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير المرحلة الدراسية، 

 )ف(. والجدول التالي يوضح ذلك: ANOVAتم استخدام تحليل التباين 
 (10جدول )

طات استجابات طالب جامعة الطائف نحو مستوى وعيهم بمفهوم الحرية، نتائج اختبار )ف( للفروق بين متوس 

 وسبل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير المرحلة الدراسية

 المتوسط العدد الفئة المحاور

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الداللة قيمة )ف(

 35.870 5.167 39.65 111 بكالوريوس األول

 

0.000 

 3.587 43.97 164 دبلوم دالة

 2.644 44.42 12 ماجستير

 16.899 2.865 22.99 111 بكالوريوس الثاني

 

0.000 

 2.609 24.60 164 دبلوم دالة

 1.379 26.42 12 ماجستير

 الثالث

 

 11.944 2.163 18.11 111 بكالوريوس

 

0.000 

 2.063 19.11 164 دبلوم دالة

 2.392 20.58 12 ماجستير

 14.650 2.980 23.42 111 وريوسبكال الرابع

 

0.000 

 2.080 24.99 164 دبلوم دالة

 1.505 25.42 12 ماجستير

 0.000 51.520 8.705 104.17 111 بكالوريوس إجمالي

 6.263 112.68 164 دبلوم دالة

 5.184 116.83 12 ماجستير

وسطات استجابات يتضح من هذا الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مت
وذلك على االستبانة مجملة، وعلى  -حسب متغير المرحلة الدراسية  -طالب جامعة الطائف 

( عند 3,00محاورها األربعة تفصياًل، حيث جاءت قيمة )ف( أكبر من قيمتها الجدولية )
(؛ األمر الذي يدل على وجود فروق دالة 0,05( ومستوى داللة )284و2درجة الحرية )

 بين استجابات الطالب تبعا لهذا المتغير. إحصائياً 

طالب جامعة ولتحديد اتجاه هذه الفروق، تمت المقارنة بين متوسطات استجابات 
؛ وذلك بطريقة المرحلة الدراسيةحسب متغير الطائف على استبانة الوعي بمفهوم الحرية 

 ( والتي يوضحها الجدول التالي:(LSDالمقارنات المتعددة 
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استجابات طالب جامعة الطائف على استبانة الوعي قارنة المتعددة لتحديد اتجاه الفروق في متوسطات الم (11جدول )

 بمفهوم الحرية حسب متغير المرحلة الدراسية

 العالقة بين

 فئات المتغير

الفروق بين 

 الداللة المتوسطات
الفروق بين 

 الداللة المتوسطات

الفروق بين 

 الداللة المتوسطات

الفروق بين 

 الداللة لمتوسطاتا

الفروق بين 

 الداللة المتوسطات

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 المحور الرابع

 إجمالي

-4.321- دبلوم بكالوريوس

* 

.000 -1.613-

* 

.000 -1.002-* .000 -1.570-* .000 -8.506-* .000 

- ماجستير

4.768-

* 

.000 
-

3.426-

* 

.000 -2.475-

* 

.000 -1.993-

* 

.008 -

12.662-

* 

.000 

 000. *8.506 000. *1.570 000. *1.002 000. *1.613 000. *4.321 بكالوريوس دبلوم

 725. -447.- ماجستير
-

1.813-

* 

.024 -1.474-

* 

.021 -.423- .565 -4.157- .057 

 000. *12.662 008. *1.993 000. *2.475 000. *3.426 000. *4.768 بكالوريوس ماجستير

 725. 447. دبلوم
1.813* .024 1.474* .021 .423 .565 4.157 .057 

( بين 0,05ويؤكد هذا الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
طالب جامعة الطائف على استبانة الوعي بمفهوم الحرية حسب متغير  متوسطات استجابات

بين جميع  -؛ وكانت هذه الفروق عةاألربعلى كل من االستبانة ومحاورها  المرحلة الدراسية
 كانواحيث  أواًل، ثم طالب مرحلة الدبلوم ثانيًا، طالب مرحلة الماجستيرفي اتجاه  - الفئات

 األكثر متوسطًا.

الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات طالب جامعة الطائف نحو  (8
 تغير التخصص:مستوى وعيهم بمفهوم الحرية، وسبل تفعيل هذا الوعي، حسب م

جامعة الطائف  للفروق بين متوسطات استجابات طالبللكشف عن الداللة اإلحصائية 
نحو مستوى وعيهم بمفهوم الحرية، وسبل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير التخصص، تم 

 )ف(. والجدول التالي يوضح ذلك: ANOVAاستخدام تحليل التباين 
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 (12جدول )

متوسطات استجابات طالب جامعة الطائف نحو مستوى وعيهم بمفهوم الحرية،  نتائج اختبار )ف( للفروق بين 

 وسبل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير التخصص

 المتوسط العدد الفئة المحاور

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الداللة قيمة )ف(

 0.000 19.284 2.343 44.90 21 شرعي األول

 دالة
 5.133 40.17 126 تربوي

 4.506 43.38 64 نسانينظري/إ

 2.906 44.28 76 علمي/عملي

 0.000 9.513 1.936 25.95 21 شرعي الثاني

 دالة
 2.964 23.25 126 تربوي

 2.806 24.03 64 نظري/إنساني

 2.303 24.88 76 علمي/عملي

 الثالث

 

 0.000 4.966 2.343 20.10 21 شرعي

 دالة
 2.311 18.38 126 تربوي

 1.898 19.22 64 نظري/إنساني

 2.017 18.72 76 علمي/عملي

 0.000 6.984 2.148 25.29 21 شرعي الرابع

 دالة

 
 2.925 23.68 126 تربوي

 1.898 25.22 64 نظري/إنساني

 2.205 24.67 76 علمي/عملي

 0.000 23.216 3.833 116.24 21 شرعي إجمالي

 دالة
 9.182 105.48 126 تربوي

 7.136 111.84 64 نظري/إنساني

 5.646 112.55 76 علمي/عملي

يتضح من هذا الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات 
وذلك على االستبانة مجملة، وعلى  -حسب متغير المرحلة الدراسية  -طالب جامعة الطائف 

( عند 2,60مة )ف( أكبر من قيمتها الجدولية )محاورها األربعة تفصياًل، حيث جاءت قي
(؛ األمر الذي يدل على وجود فروق دالة 0,05( ومستوى داللة )283و3درجة الحرية )

 إحصائيًا بين استجابات الطالب تبعا لهذا المتغير.
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متوسطات استجابات طالب جامعة ولتحديد اتجاه هذه الفروق، تمت المقارنة بين 
التخصص؛ وذلك بطريقة المقارنات لوعي بمفهوم الحرية حسب متغير الطائف على استبانة ا

 ( والتي يوضحها الجدول التالي:(LSDالمتعددة 
 (13جدول )

متوسطات استجابات طالب جامعة الطائف على استبانة الوعي بمفهوم الحرية المقارنة المتعددة لتحديد اتجاه الفروق في  

 التخصصحسب متغير 

 العالقة بين

 لمتغيرفئات ا

الفروق 

بين 

 الداللة المتوسطات

الفروق 

بين 

 الداللة المتوسطات

الفروق 

بين 

 الداللة المتوسطات

الفروق 

بين 

 الداللة المتوسطات

الفروق 

بين 

 الداللة المتوسطات

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 المحور الرابع

 إجمالي

 000. *10.754 007. *1.603 001. *1.714 000. *2.698 000. *4.738 تربوي شرعي

 162. 1.530 نظري/إنساني
1.921* .005 .876 .106 .067 .915 4.394* .023 

 557. 628. علمي/عملي
1.071 .109 1.372* .010 .615 .317 3.685 .051 

-10.754- 007. *-1.603- 001. *-1.714- 000. *-2.698- 000. *-4.738- شرعي تربوي

* 

.000 

 000. *-3.208- ي/إنسانينظر
-.777- .062 -.838-* .012 -

1.536* 

.000 -

6.360* 

.000 

- علمي/عملي

4.110* 

.000 
-

1.628* 

.000 -.343- .274 -.989-* .007 -

7.069* 

.000 

 023. *-4.394- 915. -067.- 106. -876.- 005. *-1.921- 162. -1.530- شرعي نظري/إنساني

 000. *3.208 تربوي
.777 .062 .838* .012 1.536* .000 6.360* .000 

 221. -901.- علمي/عملي
-.850- .065 .495 .176 .548 .196 -.709- .584 

 051. -3.685- 317. -615.- 010. *-1.372- 109. -1.071- 557. -628.- شرعي علمي/عملي

 000. *4.110 تربوي
1.628* .000 .343 .274 .989* .007 7.069* .000 

 221. 901. نظري/إنساني
.850 .065 -.495- .176 -.548- .196 .709 .584 

( بين 0,05ويؤكد هذا الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
متوسطات استجابات طالب جامعة الطائف على استبانة الوعي بمفهوم الحرية حسب متغير 

بين جميع  -األربعة؛ وكانت هذه الفروق  المرحلة الدراسية على كل من االستبانة ومحاورها
 التخصصات العملية وأحيانًا النظريةأواًل، ثم طالب  العلوم الشرعيةفي اتجاه طالب  -الفئات 

 ثانيًا، حيث كانوا األكثر متوسطًا.

الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات طالب جامعة الطائف نحو  (9
مدى بل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير مستوى وعيهم بمفهوم الحرية، وس

 :المشاركة في األنشطة الجامعية
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جامعة الطائف  للفروق بين متوسطات استجابات طالبللكشف عن الداللة اإلحصائية 
مدى المشاركة في نحو مستوى وعيهم بمفهوم الحرية، وسبل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير 

 )ف(. والجدول التالي يوضح ذلك: ANOVAين ، تم استخدام تحليل التبااألنشطة الجامعية
(14جدول )  

نتائج اختبار )ف( للفروق بين متوسطات استجابات طالب جامعة الطائف نحو مستوى وعيهم بمفهوم الحرية،  

مدى المشاركة في األنشطة الجامعيةوسبل تفعيل هذا الوعي، حسب متغير   

 المتوسط العدد الفئة المحاور

 الحسابي

 االنحراف

 معياريال

 الداللة قيمة )ف(

 194. 4.966 42.42 101 أبدا   األول

 

0.824 

 غير دالة
 4.484 42.16 145 أحيانا  

 5.078 42.63 41 غالبا  

 2.743 2.924 23.95 101 أبدا   الثاني

 

0.066 

 2.707 23.86 145 أحيانا   غير دالة

 2.837 25.00 41 غالبا  

 الثالث

 

 2.212 2.062 18.49 101 أبدا  

 

0.111 

 2.278 18.84 145 أحيانا   غير دالة

 2.150 19.32 41 غالبا  

 1.000 2.701 24.16 101 أبدا   الرابع

 

0.369 

 2.525 24.46 145 أحيانا   غير دالة

 2.358 24.80 41 غالبا  

 0.192 1.658 8.608 109.01 101 أبدا   إجمالي

 8.020 109.32 145 أحيانا   غير دالة

 9.447 111.76 41 غالبا  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عدم يتضح من هذا الجدول 
وذلك على  -مدى المشاركة في األنشطة الجامعية حسب متغير  -طالب جامعة الطائف 

من قيمتها قل أ االستبانة مجملة، وعلى محاورها األربعة تفصياًل، حيث جاءت قيمة )ف(
(؛ األمر الذي يدل 0,05( ومستوى داللة )284و2( عند درجة الحرية )3,00الجدولية )

 على وجود فروق دالة إحصائيًا بين استجابات الطالب تبعا لهذا المتغير.

 :تفسري نتائج الدراسة امليدانية 

عيًا طالب جامعة الطائف على استبانة الدراسة أن لديهم و أوضحت نتائج استجابات  (1
سبل محاور االستبانة حسب الوعي بها جاء كما يلي: ، وأن ترتيب كبيرًا بمفهوم الحرية

الوعي المعرفي لطالب ، تفعيل وعي طالب كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية
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كلية التربية في جامعة الطائف بمفهوم الحرية، الوعي الوجداني لطالب كلية التربية في 
بمفهوم الحرية، الوعي السلوكي لطالب كلية التربية في جامعة الطائف  جامعة الطائف
وضوح مفهوم الحرية في مجمله وحاجة ولعل تفسير ذلك ي عزى إلى  بمفهوم الحرية.

الطالب إليه واهتمامهم الكبير لتحقيق هذا المفهوم في حياتهم العلمية والعملية وتفعيله 
 .في أنفسهم ومجتمعهم

هم ديالطائف بأن أكثر عبارات الوعي بمفهوم الحرية التي تتوفر ل أفاد طالب جامعة (2
 هي: –األعلى من االستبانة  والواقعة في اإلرباعي –بدرجة كبيرة جدًا 

(: تتضمن  الحرية  االلتزام بما حدَّده اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم في 2العبارة ) -
 (.2,87الشرع )

ي إشباع الرغبات الجنسية ولو كانت بطريقة (: تتضمن الحرية الحق ف16العبارة ) -
 (.2,84غير شرعية )

-صلة رحم–(: تتضمن  الحرية الحق في ترك الواجبات )صالة13العبارة ) -
 (.2,79المحاضرات...( )

 (.2,79(: تقتضي الحرية الخوض في أعراض الناس المسيئين لك )9العبارة ) -
 (.2,79دين بال علم )(: تتضّمن  الحرية الحديث في مسائل ال8العبارة ) -
 (.2,77(: أ درك  أّن اإلسالم سبق غيره في تقرير الحرية )1العبارة ) -
 (.2,74(: تقوم  الحرية على الموازنة بين الحقوق والواجبات )3العبارة ) -
 (.2,74(: تعني الحرية  فعل اإلنسان ما يريد حتى لو أضّر باآلخرين )6العبارة ) -
لى استعمال القوة مع غير المسلمين لدعوتهم إلى (: تقوم  الحرية ع12العبارة ) -

 (. 2,74اإلسالم )
عدم وضوح ضوابط الحرية وقيودها التي قد تضر بعالقة ولعل تفسير ذلك ي عزى إلى 

 ،وقد توقعه في اإلثم من خالل الحديث في الدين بال علم وبصيرة ،المسلم مع ربه ودينه
 .والتفريط بين الحقوق والواجبات ،ضهموالتطاول على أعرا ،والوقوع في غيبة الناس

أفاد طالب جامعة الطائف بأن أقل عبارات الوعي بمفهوم الحرية التي تتوفر لديهم  (3
 هي: –والواقعة في اإلرباعي األدنى من االستبانة  –بدرجة ضعيفة أو متوسطة 

 (.1,51(: أشارك  بالتصويت في االنتخابات البلدية )27العبارة ) -
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 (.1,79أ عبِّر  عن وجهة نظري ولو لم تكن في تخصصي )(: 31العبارة ) -
 (.1,91(: أتصرف  في أموالي كما أشاء دون قيود )32العبارة ) -
(: تتضمن  الحرية  الحقَّ لغير المسلمين في ممارسة شعائرهم دون قيود 4العبارة ) -

(2,02.) 
 (.2,11ني )(: أ بدي رأيي في الجامعة حتى لو اختلف مع أساتذتي وأقرا29العبارة ) -
 (.2,11(: أنقد  سياسات الفاسدين في المجالس العامة )30العبارة ) -
(: أنقد  العادات والتقاليد المجتمعية السائدة خاصة التي ال أصل لها في 28العبارة ) -

 (.2,16الدين )
(: أميل  إلى أكل أو شرب ما تهفوا إليه نفسي ولو أضّر بصحتي 24العبارة ) -

(2,17.) 
 (.2,22: أجادل  إلثبات صحة رأيي ونقد رأي غيري )(34العبارة ) -

بداء الرأي بكل ولعل تفسير ذلك ي عزى إلى  عدم الشعور منهم بأهمية المشاركة المجتمعية وا 
 .وضوح وشفافية والتقليل من رأيهم الذي قد يؤثر في المجتمع

ية في أفاد طالب جامعة الطائف بأن جميع عبارات "سبل تفعيل وعي طالب كلية الترب (4
جامعة الطائف بمفهوم الحرية" مهمة بدرجة كبيرة جدًا. ولعل تفسير ذلك ي عزى إلى 
عطائهم المجال في  تحقيق الذات من خالل تفعيل مفهوم الحرية في دراستهم الجامعية وا 

وتفعيل مجالس الطالب واألنشطة  ما يدرسونهاختيار تخصصاتهم وحرية اختيار 
 .الجامعية

اإلحصائية بين متوسطات استجابات طالب  الفروقعن اصة بالكشف أظهرت النتائج الخ (5
عدم وجود  - حسب متغير الجنس - بمفهوم الحريةعلى استبانة الوعي جامعة الطائف 

وذلك على والطالبات، طالب الفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات 
اتساق  تفسير ذلك ي عزى إلىولعل  االستبانة مجملة، وكذلك على محور االستبانة األول.

الذي يتلقاه طالب وطالبات جامعة الطائف؛ األمر الذي أدى إلى توافق  المعرفي الجانب
 استجاباتهم وعدم التباين فيما بينها.

أظهرت النتائج الخاصة بالكشف عن الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات طالب  (6
وجود  -حسب متغير الجنس  -رية جامعة الطائف على استبانة الوعي بمفهوم الح
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وذلك على فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطالب والطالبات، 
على المحورين الثاني  –محاور االستبانة الثاني والثالث والرابع، وكانت هذه الفروق 

ويمكن تفسير ذلك في ضوء خصائص المجتمع ، في اتجاه الطالب )الذكور( -ثالث وال
في الخروج والسفر  –دون اإلناث  –ودي المحافظ، والتي تقتضي بحرية الذكور السع

. ؛ مما كان لذلك أثر في وجود وعي وجداني وسلوكي أكثر لديهموممارسة بعض األعمال
ولعل تفسير  في اتجاه الطالبات )اإلناث(. -على المحور الرابع  –فروق كذلك وجدت 
سم باالستقرار، وما يتيحه ذلك لهن من ممارسة اإلناث التي تت طبيعة ذلك ي عزى إلى

كان آراؤهن نحو سبل تفعيل الوعي بمفهوم األعمال الذهنية والمنزلية أكثر، ومن ثم 
 الحرية أكثر تميزًا.

أظهرت النتائج الخاصة بالكشف عن الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات طالب  (7
 -حسب متغير المرحلة الدراسية  -ية جامعة الطائف على استبانة الوعي بمفهوم الحر 

 ، وذلكجامعة الطائفوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات طالب 
ومحاورها األربعة؛ وكانت هذه الفروق في اتجاه طالب مرحلة  مجملة على االستبانة
ثير الدراسة تأ ولعل تفسير ذلك ي عزى إلى .، ثم طالب مرحلة الدبلوم ثانياً الماجستير أوالً 

بالقراءة والبحث والنشاط  –على جوانب وعي الشخصية الثالثة؛ فكلما ازداد المرء علمًا 
كلما ازداد وعيًا. ومن ناحية أخرى، فإن طالب الماجستير بما تتيحه  –والخبرات الحياتية 

 هذه المرحلة "البحثية" من تطبيق لما يتم تعلمه، ومن فهم وممارسة وتحليل ونقد وتقويم
األطر الصحيحة يغرس لدى الدارسين ضوابط وقواعد وأخالقيات ومهارات تحدد لهم 

والمناسبة للتعامل مع اآلخر، ومن ثم كان منطقيًا أن يكون للمرحلة الدراسية تأثير على 
 الوعي بمفهوم الحرية وضوابطها.

ب أظهرت النتائج الخاصة بالكشف عن الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات طال (8
وجود  -حسب متغير التخصص  -جامعة الطائف على استبانة الوعي بمفهوم الحرية 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات طالب جامعة الطائف، وذلك على 
في اتجاه طالب العلوم الشرعية االستبانة مجملة ومحاورها األربعة؛ وكانت هذه الفروق 

 ولعل تفسير ذلك ي عزى إلى .ة وأحيانًا النظرية ثانياً العمليأواًل، ثم طالب التخصصات 
هو الدين الوحيد الذي كفل  –الدين الناسخ الذي ارتضاه اهلل لعباده  –كون اإلسالم 
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للناس الحرية وضبطها لهم بما يحقق لهم بها تحقيق المصالح والمنافع الدنيوية 
الشرعية أكثر من غيرها، واألخروية. ولعل وضوح هذا يظهر جليًا عند دراسة العلوم 

وخاصة لو كانت هناك مقارنات بين الملل والنحل، لذا كان طالب العلوم الشرعية أكثر 
 وعيًا بمفهوم الحرية وضوابطها من غيرهم.

أظهرت النتائج الخاصة بالكشف عن الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات طالب  (9
حسب متغير مدى المشاركة في  -ية جامعة الطائف على استبانة الوعي بمفهوم الحر 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  –األنشطة الجامعية 
األمر الذي يدل طالب جامعة الطائف، وذلك على االستبانة مجملة ومحاورها األربعة؛ 

عدم وجود تأثير للمشاركة في األنشطة الجامعية على زيادة وعي الطالب بمفهوم على 
 ( أيضًا.5الحرية، ولعل تفسير هذا يعزى لما ذكر سابقًا في النتيجة )

وأبرز  التربية اإلسالميةالوعي بمفهوم الحرية من منظور  أساليب تفعيل أما
االهتمام بترسيخ المفهوم التربوي  -بداية  –فإنه من الضروري  :لذلك الممارسات التربوية

خراج للجيال،وأن يكون معلمًا واضحا للحرية  في  لهتفعيفي دور المؤسسات التربوية  وا 
 :ومن ذلك ،تربيتنا االسالمية

استخدام أسلوب القدوة الحسنة الذي يعّد من أهم األساليب التربوية المؤثرة في مجال  -1
التربية والمعلم يعّد المثل األعلى في نظر المتعلم ويتأثر به كثيرا في أخالقه وسلوكه 

يضاح مجاالته للمتعلمين وتطبيقه واقعا ملموسًا فيسعى المعلم لترسيخ مف هوم الحرية وا 
 .في تعامله معهم

استخدام أسلوب القصة التي لها أثرها الكبير والفعال في المتعلمين فيستخدمها المعلم  -2
ويشوق طالبه من خاللها ويسرد لهم بعض القصص التي تعمق مفهوم الحرية التربوية 

 .ومجاالتها
برازها في صورة رائعة استخدام أسل -3 وب ضرب المثل الذي يعتمد على تصوير المعاني وا 

تتجلى من خاللها وصول الهدف من إيرادها فيستخدمه المعلم لترسيخ مفهوم الحرية 
 .ومجاالتها
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استخدام أسلوب الحوار التربوي الذي يعتمد على اإلقناع والتفكير واحترام وجهات النظر  -4
والمعلم يوجه المعرفة والسلوك من خالل  ،أي حتى لو خالف غيرهوفتح المجال إلبداء الر 

 .أسلوب الحوار ويرسخ المعاني التربوية كمفهوم الحرية ومجاالتها
استخدام أسلوب الترغيب والترهيب الذي يوضح فيه المصالح والمفاسد واإليجابيات  -5

 ويوضحائدها الكثيرة والسلبيات فيستخدمه المعلم ليوضح الجوانب الحسنة في الحرية وفو 
 .كذلك المغالطات وأثرها في فهم الحرية فهمًا خاطئاً 

استخدام أسلوب الموعظة الحسنة الذي يشعر المتربين بالمحبة والقرب والحرص عليهم  -6
فيستخدمه المعلم الذي يعد مثل األب الحنون والصاحب القريب ليبرز لتالميذه أهمية 

 .العرف والتقاليدالحرية المنضبطة بضوابط الشرع و 
 :ومن أبرز الممارسات في المؤسسات التربوية عموماً 

ا في اختيار مللحرية في حياة ابنهواسعة أن يفتح الوالدان للطفل من وقت مبكر مساحة  -1
 .الغ فيهأال يخل بصحته وال يكون مب بشرطيراه مناسبا من مأكل أو مشرب أو ملبس ما 

 بضوابط الشريعة الحرية المنضبطةالشرعي لمفهوم ى معنالالوالدان للطفل  أن يبين -2
 .وتطبيقه وتجاوزاته أخطاء الناس في فهمهبيان و وتكريم اهلل لإلنسان وتفضيله 

ها كما سبق في على األسرة والمدرسة والمسجد تبيين أن اإلسالم جاء بالحرية وأصلّ  -3
 .طيات البحث

دارس تحذير الطالب من الكالم في مسائل في المأئمة المساجد والمعلمين العلماء و على  -4
 .الدين والقول على اهلل بغير علم والتصدر للفتوى بحجة الحرية

حدده اهلل ورسوله الكريم صلى اهلل عليه  تربية الناشئة أن الحرية تتضمن االلتزام بما -5
 .وسلم في الشرع الحنيف وتقوم على الموازنة بين الحقوق والواجبات

ة والمدرسة للوالد أن الحرية يقصد بها قدرة اإلنسان على اتخاذ قراره توضيح األسر  -6
 .الشخصي دون تدخل اآلخرين ودون اإلضرار بأحد

تحذير الناشئة من التعدي على حقوق الناس وأعراضهم وممتلكاتهم والتدخل في  -7
 .خصوصياتهم بدافع الفهم الخاطئ للحرية

مخالف وعدم اإلساءة لكل من يخالف أقوالنا واالعتقاد تربية الناشئة على احترام القول ال -8
 .بحرية القول للناس وطرح وجهات النظر في المسائل المختلفة
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أو لدعوتهم لإلسالم تربية الناشئة أن الحرية ليست باستعمال القوة مع غير المسلمين  -9
 .واإلساءة لهم بأي نوع من أنواع اإلساءةعليهم  التعنيف

إشباع الرغبات  ال تتضمنوالمسجد التوضيح للبناء الكرام أن الحرية على األسرة  -10
 .الجسد من مسكرات وغيرها ما يضرالجنسية بطريق غير شرعية أو تناول 

على المدرس والجامعات التوضيح للطالب أن تقييد حريتهم في المدرسة أو الحرم  -11
نما لضبط األمور التي ت ساعد الطالب في العملية الجامعي ليس المتهان كرامتهم وا 

 .التعليمية والتربوية
يسمعوا منهم ويأخذوا بآرائهم على المدارس والجامعات أن يفعلوا مجالس الطالب و  -12

 .ألنهم المعنيون بذلكويشاركون في صنع القرار وأفكارهم 
فتح باب الحرية أمام الطالب الختيار األنشطة التي  والجامعات كذلك على المدارسو  -13

 .دون آخرمعين رغبها كل طالب دون قسرهم على مجال ي
للطالب في اختيار تخصص الدراسة  أن يفتحوا باب الحرية والجامعات على المدارسو  -14

 .المرغوب فيه
من العلماء على اإلعالم بكافة وسائله طرق هذا الموضوع واستضافة أهل التخصص  -15

 .ا الموضوع وذكر أهميتهفيه ليتحدثوا بتأصيل هذوالمفكرين والمثقفين 
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 التوصيات: 

الرجوع إلى الكتاب والسنة لتأصيل المفاهيم التربوية والوقوف على المعنى الشرعي لها  -1
 .لها ومنها مفهوم الحرية وضوابطه ومجاالتهوبيان المنهج اإلسالمي 

سواء في األسرة أو المسجد أو المدرسة أو ضرورة الحديث عن موضوع الحرية  -2
ن من فوضى اما تعانيه األمة في هذا الزمبيان و معات أو وسائل اإلعالم المختلفة الجا

هلل عليه وسلم وحقوق صلى االكريم وحقوق النبي سبحانه وتعالى وتعٍد على حقوق اهلل 
 الحرية. اآلخرين بدافع

في القيام بهذه الدراسات التأصيلية من وجهة نظر تربوية لمؤسسات التربوية ادة اإف -3
 دورها المنوط بها نحو تأصيل تربوي شامل لبناء المسلم المتكامل بناًء شاماًل متوازنًا.ب

 تذكير المربين والمتربين إلى قيمة ومكانة المفهوم الصحيح للحرية في تغيير الواقع. -4

 املقرتحات: 

استنباط بعض جوانب الحرية من سيرة النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم وصحابته  -1
 .امالكر 

البحث في ضوابط الحرية التي تراعي حقوق الفرد والجماعة وتسعى لتهيئة الجو  -2
 .في القيام بحقوقهم وواجباتهم المناسب لكل فئات المجتمع
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